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 :مصوبات جلسه

ریزی و توسعه استان اقدام و گزارش آن دن مصوبات شورای برنامهشهای اجرایی نسبت به عملیاتی مقرر گردید دستگاه-1

 را به دبیرخانه شورای مزبور ارسال نمایند.

تبصره: دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، نسبت به ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی، بر اساس میزان       

  ریزی و توسعه استان ارائه نماید.ه شورای برنامهرا در جلساجرای مصوبات شورا اقدام و گزارش آن

های دولتی و ها، نهادها، شرکتهای اجرایی، بانککلیه دستگاه 09/04/1401مصوبه شورا مورخ  10به استناد بند  -2

توسعه ریزی و عملکرد برنامه ششم توسعه به دبیرخانه شورای برنامه ارزیابینسبت به تکمیل و ارسال جدول  هادانشگاه

 اقدام نمایند. 10/06/1401استان حداکثر تا تاریخ 

دستگاه های اجرایی موظفند عالوه بر شناسایی و ثبت اموال و امالک در سامانه سادا، نسبت به فروش آنها با هماهنگی -3

یی و دبیرخانه شورای ده و گزارش آن را به اداره کل امور اقتصادی و داراودارایی استان اقدام نم و اداره کل امور اقتصادی

 ریزی و توسعه استان ارسال نمایند.برنامه

صنعت،  ی، دبیری اداره کلاستاندار عمرانیموقت ذیل شورای معادن استان به ریاست معاون هماهنگی امور  گروه کاری -4

منطقه ای، اطالعات، ، آب مالیاتیامور ، و آبخیزداری محیط زیست، منابع طبیعیحفاظت و عضویت مدیران  معدن و تجارت

 :نماینددر جلسه شورای معادن استان ارائه را و جمعبندی آن  تشکیلتأمین اجتماعی در خصوص موارد ذیل  و دادگستری

  .محیط زیستحفاظت و  و آبخیزداری های معدنی به منابع طبیعیبرآورد خسارت ناشی از اجرای طرح -الف    

برداشت، مالیات، اشتغال ایجاد شده )مستقیم(، درآمد طرح )ورودی آن به اقتصاد مابین میزان بررسی تناسب فی -ب    

 برداری.در معادن در حال بهره استان( و سایر عوارض پرداختی

 13مصوبه شماره  اقدامات انجام شدهگزارشی از  جلسات شورا،مقرر گردید مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در  -5

 ارائه نماید. را( 9/4/1401)مورخ شورا جلسه اول 

)طرح های  استانداری شوراهایدفتر شهری و  و علوم پزشکیدانشگاه شیالت، اداره کل جهاد کشاورزی، سازمان  -6

 به همراه مستندات برای اداره کل امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.را نام ظرف دو هفته عناوین طرح های بی ها(شهرداری

در جلسه شورای برنامه ریزی ارائه توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی نام جمعبندی گزارش طرح های بیتبصره:       

 گردد.
های خصوصی و دولتی که اقدامی برای آنها ها و پروژهگزارشی از کلیه اراضی واگذارشده یکسال اخیر برای اجرای طرح -7

با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط )همچون ادارات کل منابع طبیعی و صورت نگرفته توسط سازمان جهاد کشاورزی 

 آبخیزداری، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و امور اراضی استان( تهیه و در جلسه بعدی شورا ارئه گردد. 

برق، در خصوص احداث ، بهزیستی، بسیج سازندگی و شرکت توزیع امام )ره( فرمانداران با همکاری ادارات کل کمیته امداد-8

 کیلو واتی اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. 5های کوچک مقیاس  نیروگاه

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه  09/04/1401مورخ پیگیری مصوبات جلسه  1

2 
های پیش رو برای كیلو واتی در استان و راهکارهای توسعه آن و برنامه  5وضعیت نیروگاههای كوچک خانگی 

 توسعه

 شركت توزیع نیروی برق

 اداره كل كمیته امداد امام )ره(

 بسیج سازندگی

3 
ضوابط  34ماده  2ارائه نقطه نظرات دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه ها و طرح های مشمول جزء 

 ادی(كل كشور )پروژه های دانش بنیان مولد و منجر به رشد اقتص 1401اجرایی بودجه سال 

رزی كلیه دستگاه های اجرایی )با اولویت پارک و علم و فناوری، مركز تحقیقات كشاو

و منابع طبیعی، سازمان جهاد كشاورزی، شركت شهرک های صنعتی و جهاد 

 دانشگاهی(

 زنگانهدكتر  استاندار محترم –بندی جمع 8
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ای مشترک متشکل بایست به تأیید کمیتهدرآمدی در هر شهرستان می 5تا1های : لیست خانوارهای مشمول دهک1تبصره       

رئیس اداره بهزیستی  ،وزیع برق شهرستان، رئیس اداره کمیته امداد خمینی )ره(از فرماندار شهرستان، بخشدار، رئیس اداره ت

 و فرماندهی سپاه هر شهرستان برسد.

ها بر اساس شاخص جمعیت روستایی، نمره فقر شهرستان ضریب برخورداری هر شهرستان از تعداد نیروگاه :2تبصره       

( و ... بر اساس صورتجلسه 100تابش )نمره از وجود ضریب استعدادی در )آخرین اطالعات در دسترس بانک رفاه ایرانیان(، 

و مدیر  تنظیمی فی مابین معاونت هماهنگی امور عمرانی )رئیس(، مدیر کل هواشناسی، مدیر عامل شرکت توزیع برق استان

 کل کمیته امداد امام خمینی)ره( تعیین خواهد شد. 

بانک با حداکثر پوشش خدمات در  2 ،های استانشورای هماهنگی بانک : مقرر گردید با معرفی دبیر3تبصره      

 های استان عاملیت اجرای فرآیندهای مالی این طرح را در استان بر عهده بگیرند.شهرستان

سایر کل کشور و  1401قانون بودجه سال  16ها و نهادهای برخوردار از منابع تبصره : فرمانداران و کلیه دستگاه4تبصره      

 تسهیالت ارزان قیمت مکلف به حمایت و پشتیبانی از اجرای هرچه بهتر این طرح در استان می باشند.

کل کشور، مستند به گزارش ارائه شده از سوی  1401ضوابط اجرایی بودجه سال  34جرای مفاد ماده ادر خصوص  -9

ازمان جهاد کشاورزی، پارک علم و فناوری و جهاد های اجرایی، همچون مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، سدستگاه

های ریزی استان گزارشی را جهت جمعبندی نهائی با هدف تعیین پروژهسازمان مدیریت و برنامه ،دانشگاهی مصوب گردید

  های آمایش سرزمین و اقتصاد مقاومتی( به ریاست شورا ارائه نماید.مهم زیرساختی )بر اساس حداکثر تطابق با سیاست

 دستگاهی پس از اجرای این بند مشخص و بعنوان  مصوبه شورا تلقی خواهد شد. –تبصره: توزیع فصلی      

ای ای گلستان و برق منطقهمنطقهگذاری بخش غیردولتی در تولید انرژی برق، شرکت های آببا هدف جلب سرمایه -10

های الزم را به منظور استفاده از سطوح آبی کاسه سدهای استان در استقرار پنل های خورشیدی بررسی ،مازندران و گلستان

 را تا پایان شهریور ماه به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.                      و نتایج آنبعمل آورده 

حداکثر تا پایان نتایج آن را رد بررسی و ای گلستان موآبی توسط شرکت آب منطقه های برقامکان ایجاد نیروگاه -11

 .نمایدشهریورماه به دبیرخانه شورا ارسال 

ی اجرایی هاشرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به ایجاد پنج شهرک تخصصی انرژی خورشیدی با همکاری دستگاه -12

 اقدام نماید.

در کمیته ای متشکل از منابع طبیعی، شرکت نقطه از استان  5تبصره: موضوع واگذاری زمین از محل منابع طبیعی در 

های صنعتی های صنعتی با محوریت معاونت هماهنگی امور اقتصادی تشکیل و مکان پیشنهادی توسط شرکت شهرکشهرک

 در جلسه آتی شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردد.

ریزی قانون احکام دائمی توسعه که تأکید بر جایگاه و اهمیت شورای برنامه 31به استناد تبصره ذیل بند الف ماده  -13      

ها، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و غیر دولتی، بانکها و موسسات مالی و توسعه استان دارد، کلیه شهرداری

در شمولیت و گستره انحاء  ارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی، دانشگاهها و .... و کلیه نهادهایی که به نحوی ازد

قانون برنامه ششم توسعه قرار دارند و یا مدیران آنها عضو شورای اداری استان هستند، مکلف به ارائه آمار  29تعریفی ماده 

باشند ریزی استانی میریزی و توسعه استان با هدف استفاده در نظام برنامهشورای برنامهو اطالعات مورد درخواست دبیرخانه 

 باشد.و هرگونه استنکاف از اجرای این بند از مصوبات به منزله عدم اجرای دستور استاندار محترم و ریاست شورا می

ریال پس از تأیید  درمیلیا 1050( به مبلغ 2ی استانی )اهای سرمایهیدستگاهی اعتبارات تملک دارای -توزیع فصلی-14

 مشخص و بعنوان مصوبه شورا تلقی خواهد شد. ریاست شورا

و حاشیه ای شهرها و نقاط روستایی در « طرح توانمندسازی محالت کم برخوردار»با توجه به اولویت قرار گرفتن  -15

رسانی و یا اقدام کننده خدمات مطالعاتی و مشمول خدماتهای اجرایی ها و دستگاههای اجرایی دولت، کلیه شهرداریبرنامه

   باشند.ریزی استان میامهنفنی و نقشه ای مکلف به ارائه همکاری با سازمان مدیریت و بر

های گرگان، گنبد، علی آباد، بندرگز، آزادشهر، مینودشت، کردکوی و گالیکش و اداره کل راه و شهرداری :1تبصره       

 باشند. محله معرفی شده مشمول این بند می 40ان و شرکت پست استان بابت شهرسازی است
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معرفی شده در مناطق روستایی موظف به همکاری در اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بابت محله های  :2تبصره       

 باشد.ها میخصوص استخراج نقشه

 ها تعیین می گردد.مدیر کل دفتر شهری و شوراهای استانداری ناظر بر نحوه همکاری شهرداری :3تبصره       

میلیارد تومان از درآمدهای عمومی استان در سال جاری از محل فروش اموال و امالک  250با توجه به اینکه تحقق -16

هیدات و اقدامات الزم برای مولد سازی اموال و دستگاه های اجرایی می باشد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تم

 امالک دستگاهها را بعمل آورد.

)استانی، ملی و  1400ای سال  های سرمایههای اجرایی موظف به جذب کامل تخصیص اعتبارات تملک داراییدستگاه-17

 ( می باشند.1401سفر( تا قبل از پایان سال مالی )شهریور 

ی را بصورت هفتگی برای اهای سرمایهجذب تخصیص اعتبارات تملک دارایی تبصره: کلیه دستگاههای اجرایی گزارش        

 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارسال نمایند.

 نامه جدید اقدام شود.       ها مطابق آیینها و بخشاحداث مجتمع اداری در شهرستان -18

 : مدیر کل دفتر بانوان استانداری با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیگیری آن اقدام نماید.تبصره        

 گذاری در جلسات آتی شورا اقدام نماید.اداره کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به معرفی سامانه پنجره واحد سرمایه-19
 های اطالعات مکانی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی اقدام نماید.های اجرایی نسبت به ارسال الیهدستگاه-20

 توسط اداره کل اطالعات در جلسه آتی شورا ارائه گردد. و سرمایه گذاری پنجره واحد واگذاری زمین -21

ی بر مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح ذیل، مشروط بر عدم تحمیل بار مال -22

اعتبارات استانی و عدم مغایرت با قوانین و مقررات مرتبط )از جمله قوانین بودجه، قانون احکام دائمی، قانون تنظیم بخشی 

(، تصویبنامه هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی و ...( به تأئید اعضای شورای برنامه ریزی و 2از مقررات مالی دولت )

 توسعه استان رسید:
 .«اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال»کارگروه  05/05/1401و  09/04/1401مورخ  مصوبات جلسات( 1      
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دکتر زنگانه استاندار

 دکتر منتظری نماينده استان در مجلس شورای اسالمی

 ريزی استانرئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار اقتصادیامور  یهماهنگ معاون

 نماينده دادگستری استان

 استان یانتظام یروين نماينده

 اداره کل اطالعات معاون

 کل بازرسی استاناداره معاون

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 استان معدن و تجارت صنعت، مدير کل

 استان کل امور اقتصادی  و دارائی مدير

 استان مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 استان ستيز طيحفاظت محمدير کل 

 استان یاعمرفاه اجتو کار تعاون،  مدير کل

 استان شرکت آب و فاضالب مدير عامل 

 استان اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 استان یراه وشهرسازکل  مدير

 ای استانمنطقه شرکت سهامی آب مدير عامل

 استان شرکت گاز مدير عامل

 گرگان یشهردارنماينده 

 شرکت توزيع نيروی برق استان مدير عامل

 استان مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری

 مدير عامل شرکت شهرکهای صنعتی

 رئيس پارک علم و فناوری

 رئيس مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان

 شورای اسالمی استان رئيس

 استان کميته امداد امام )ره(کل  مدير

 استان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی معاون

 بسيج سازندگی استانسازمان نماينده 

 رئيس جهاد دانشگاهی استان

 فرماندار گميشان

 فرماندار کردکوی

 فرماندار مراوه تپه

 فرماندار ترکمن

 فرماندار بندرگز

 

 و دبير ستاد سفر رياست جمهوری مشاور استاندار در امور زيربنايی

 ورزشیدر امور استاندار دستيار

 دفتر امور بانوان استانداری مديرکل

 یاستاندارگذاری و اشتغال هماهنگی امور سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری دفتر امور اقتصادی

 مدير کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری

 مدير کل پدافند غيرعامل استانداری

 مديرکل دفتر فنی استانداری

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزی و توسعه استانرئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه

 گذاری و مشارکت های مردمی  س.م.برئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 س.م.ب رئيس گروه امور توليدی 

 س.م.ب  رئيس گروه آمايش، برنامه ريزی و بهره وری
  

 غایبمدعوین 

 

 ينوا استانسپاه ن

 ديوان محاسبات

 نماينده وزارت دفاع 

 رئيس اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی 

 مدير کل آموزش و پرورش استان

 مديريت امور شعب بانک سپه


