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 :مصوبات جلسه

الزاماً با حضور اعضاء و در سطح باالترين مقام استانی دستگاه مدعو ستان اريزی و توسعه شورای برنامهمصوب گرديد، جلسات  -1

حداکثر دو ، هر يک از اعضاءدر صورت عدم امکان حضور  .و از حضور غيرموجه نماينده دستگاه اجرايی ممانعت بعمل آيد برگزار

  .گرددو توسعه استان اعالم  ريزیبرنامهبه صورت مکتوب به دبيرخانه شورای روز قبل از برگزاری جلسه شورا، داليل عدم حضور 

که تاکنون نسبت به اعالم عملکرد منابع در طول سالهای برنامه ششم  یيو بانکهامصوب گرديد، آندسته از دستگاههای اجرائی  -2

 مکلف به ارسال اطالعات ظرف يک هفته آينده می باشند. ،استان اقدامی نداشته اند ريزیبرنامهتوسعه به سازمان مديريت و 

به گذاری در پنجره واحد سرمايه جهت بارگذاریهای اجرايی فهرست مجوزهای بی نام را همراه با نقشه های مورد نياز دستگاه -3

 .ارسال نمايندو اداره کل امور اقتصادی و دارايی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری 

اقدام و نام ها برای صدور مجوزهای بیحرط اطالعات کاملاداره کل امور اقتصادی و دارايی استان نسبت به جمع بندی  :تبصره

 .نمايد ارسالو توسعه استان  ريزیبرنامهبه دبيرخانه شورای نتايج آنرا 

 ريزیبرنامهمصوبه شورای  ۷بند مفاد از اراضی واگذار شده مربوط به  یسازمان جهاد کشاورزی گزارش کامل و جامعمصوب گرديد،  -4

 .در جلسه بعدی شورا ارائه نمايدتهيه و را  13/05/1401و توسعه استان مورخ 

ورانه و آپروژه های فن)کل کشور  1401بودجه سال قانون ضوابط اجرايی  34اجرای مفاد ماده حسن ظارت بر نمصوب گرديد،  -5

مکلف  ،های اجرائی مشمول دريافت اعتبار. کليه دستگاهبرسدبه انجام استان  ريزیبرنامهتوسط سازمان مديريت و ( بنياندانش

 و توسعه استان می باشند. ريزیبرنامهبه دبيرخانه شورای  ایدوره  به ارائه گزارش

های اندازی نيروگاهسنجی و تعيين نقاط دارای ظرفيت ايجاد و راهای ضمن بررسی امکانمصوب گرديد، شرکت آب منطقه -6

های عمومی و گذاری بخش غيردولتی از درگاهجلب و جذب سرمايه بابت مقياس آبی، نسبت به اعالن و فراخوان عمومیکوچک

 ای تا پايان آذرماه سال جاری اقدام نمايد.های رسانهرفيتساير ظ

های توليد ی راه اندازی شهرکها و نحوههای صنعتی گزارش کامل و جامع از وضعيت شناسائی پهنهمصوب گرديد شرکت شهرک -۷

 و توسعه استان ارائه نمايد. ريزیبرنامهرا تهيه و در جلسه آتی شورای  یبرق از انرژی خورشيد

برخوردار حالت کممحور مه طرح توانمندسازی و تحول اجتماعامنیتی استانداری گلستان به صورت ویژمعاونت سیاسی -8

  .و توسعه استان ارسال نماید ریزیبرنامهرا به دبیرخانه شورای آن مستمر را پیگیری و گزارش ( 2020)

امور اجتماعی و فرهنگی  اداره کل، (2020برخوردار )کم محور محالتتبصره: دبیرخانه توانمند سازی و تحول اجتماع

 .استانداری انتخاب گردید

هزار  30از ی کمتر هادر بخش وهزار نفر  ۷0 کمتر ازوزیران فضای اداری در شهرهای محترم نامه هیات به استناد تصویب -9

 .ی احداث گرددبصورت مجتمع ادار ،نفر

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه 13/05/1401مصوبات جلسه مورخ  پیگیری 1

 به دلیل كمبود وقت ارائه نگردید -سازمان جهاد كشاورزی اهمیت توسعه كشت پنبه، استقرار زنجیره تولید و ارتقای ارزش افزوده وابسته به آن 2

3 
های مهم اقتصادی توسعه مهارت آموزی با هدف پوشش اشتغال كارجویان بومی در طرح

 و مرتبط با پیشرفت استان
 به دلیل كمبود وقت ارائه نگردید -ای استاناداره كل فنی و حرفه

 زنگانهدكتر  استاندار محترم –بندی عجمـ 4
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)شهرستان و بخش های مشمول( و فهرست  مزبور، نسبت به ارسال چارت مصوبهای اجرايی مشمول مصوبه دستگاه :تبصره

های مشمول را به اداره کل بانوان استانداری و فرمانداران شهرستان مربوطه ارسال کليه امالک و اموال شهرستان و بخش

  نمايند.

الزم  و اقدامات های اجرائی تمهيداتدستگاهکل کشور، کليه  1401قانون بودجه سال  18تبصره  "ب"بند  2و 1در اجرای اجزای  -10

دستگاههای اجرايی  بعمل آورند. و فروش اموال و امالکرا در خصوص استفاده حداکثری از ظرفيت قانون در راستای مولدسازی 

 را به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و دبيرخانه شورا ارسال نمايند. کليه اقدامات خودگزارش 

ريزی )شورای برنامه 09/04/1401از مفاد صورتجلسه مورخ  3در خصوص وصول درآمدهای عمومی، ضمن تأکيد بر اجرای بند  -11

مالياتی، فرماندهی نيروی امور )به ويژه اداره کل  توسعه استان(، تالش حداکثری دستگاههای متعهد در کسب درآمدهای عمومی

...( به منظور دريافت تخصيص کامل اعتبارات هزينه ای استانی  اداره کل پزشکی قانونی و اداره کل ثبت اسناد و امالک، انتظامی،

 و برخورداری از مازاد درآمدهای استانی در پايان سال جاری در راستای هدايت ستاد تجهيز منابع استان به تصويب اعضا رسيد.

 تصادی و دارايی و دبيرخانه شورا ارسال نمايند.دستگاههای متعهد گزارش کليه اقدامات خود را به اداره کل امور اق

اداره کل امور اقتصادی و دارائی بعنوان دبيرخانه کليه تسهيالت بانکی دارای جايگاه در قوانين بودجه سنواتی و ساير قوانين دائمی  -12

، 16)تبصره بانکی های  شبکهو از طريق  يت بخش غيردولتی و قابل پرداخت در سطح استانو آئين نامه های مصوب دولت با ظرف

تعيين گرديد. عملکرد تسهيالتی بانکهای  ..(. آفرين سفر و تسهيالت کمک های فنی و اعتباری و، تسهيالت اشتغال18تبصره 

ها و کليه دستگاه سعه استان ارسال گردد.و تو ريزیبرنامهدبيرخانه شورای  استان بصورت فصلی از سوی دبيرخانه به رياست و

 موسسات مالی در سطح استان مکلف به همکاری با اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان می باشند. ها وبانک

 مصوب گرديد: ،درصدی 8با هدف تکامل و افزايش کارائی سامانه رشد  -13

برای کليه فعالين اقتصادی متقاضی جديد و يا دارای سابقه دريافت استان  درصدی 8کميته راهبری سامانه رشد  -الف

 .نمايدتعريف  های هدفمندگيریبا هدف گزارش تسهيالت کد واحد اختصاصی در سامانه

های اجرائی دارای منابع ابالغی تسهيالتی از سازمانهای ملی و وزارتخانه های تابعه موظف به درج کليه دستگاه-ب

در اين های اقتصادی شکل بنگاهپايه و تکميلی( و ثبت م)اطالعات اطالعات متقاضيان و يا دريافت کنندگان تسهيالت 

 باشند.سامانه می

درصدی  8های اقتصادی مندرج در سامانه رشد شورای هماهنگی بانک های استان نسبت به استعالم کليه بنگاه-ج

های برگشتی ها( در خصوص وضعيت تسهيالت دريافتی، ميزان معوقات، تعداد چک)اعم از متقاضيان تسهيالت و ساير بنگاه

 اقدام نمايد. هااعتبارسنجی آنو 

های اقتصادی نيروهای بيمه شده و وضعيت بدهی بنگاه اداره کل تأمين اجتماعی استان نسبت به استعالم تعداد-د

 درصدی اقدام نمايد. 8در سامانه رشد 

                                        های اقتصادی درمالياتی نسبت به استعالم وضعيت بدهی مالياتی و ميزان پرداخت ماليات بنگاه امور اداره کل -هـ

 د.درصدی اقدام نماي 8سامانه رشد 

        ميليارد ريال )از محل منابع داخلی( در اين 5ها و موسسات مالی موظف به درج اطالعات تسهيالت باالی کليه بانک-و

 می باشند. سامانه
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می باشند، در صورت عدم رعايت اين بند، موضوع در شورای  «و» مفاد بندلتی مشمول کليه بانکهای دولتی و غيردو -ز

مطرح و تمهيدات الزم در راستای تحقق از سوی شورای هماهنگی بانکهای استان های نظارتی استان هماهنگی دستگاه

 سازی دولت گرفته شود.شعار شفاف

ثبت  ،ثبت احوال، تأمين اجتماعی، امور مالياتی ادارات کللزوم صحت اطالعات مندرج در سامانه مذکور، با توجه به -ح

دراختيار دفتر فناوری اطالعات استانداری قرار از طريق وب سرويس .. مکلفند فيلدهای مورد نياز را . و اسناد و امالک

 دهند.

معاونت هماهنگی امور عناوين منابع تسهيالتی از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی جهت طراحی در سامانه به -ط

  تا جهت طراحی به مشاور سامانه ابالغ گردد. اقتصادی استانداری ارسال

 درج اطالعات مکانی در اولويت قرار گيرد. ،های آتی و افزايش قابليت های سامانهطراحیدر -ی

درصدی  8سامانه رشد کليه مديران دستگاههای دارای متقاضی تسهيالت از بخش غير دولتی بعنوان رئيس کميته -ک

 دستگاه خود تعيين می گردند.

گذاری و فناوری اطالعات استانداری، اداره کل امور اقتصادی و دارايی و يهاای متشکل از نمايندگان دفاتر سرمکميته-ل

 .می گردندبعنوان کميته راهبری و هدايت سامانه تعيين   ريزیبرنامهسازمان مديريت و 

 مصوب گرديد: 1401و  1400قانون بودجه در سالهای  18بند الف تبصره  9تا  1اجرای در خصوص تسهيالت  -14

تهيه و  1400ی گزارشی جامع از نحوه پرداخت و تحقق مفاد اين تسهيالت در سال اداره کل امور اقتصادی و داراي -الف

 است شورا و دبيرخانه ارسال نمايد.به ري

وارد  1400کننده قطعی تسهيالت از منابع سال های اقتصادی دريافت( طرحکليه اطالعات )ازجمله اطالعات مکانی-ب

 درصدی گردد. 8سامانه رشد 

ها که به درصدی شهرستان 8از کميته رشد  ،1401در سال  18فرآيند بررسی و ثبت درخواست تسهيالت تبصره -ج

 رياست فرمانداران تشکيل می گردد، آغاز خواهد شد.

و  درصدی شهرستان 8ميليارد ريال بر اساس تأييد و تصويب کميته رشد  50تسهيالت تا سقف طرح های متقاضی -د

درصدی  8ارد ريال بر اساس پيشنهاد کميته رشد يميل 100ميليارد ريال تا سقف  50بيش از  –ارسال به بانک عامل

رد ريال بر اساس ميليا 100از بيش  -و ارسال به بانک عامل 18شهرستان و بررسی و تصويب کارگروه استانی تبصره 

 ريزیبرنامهشورای  در تصويب پس ازو  18درصدی شهرستان، تأييد در کارگروه استانی تبصره  8د پيشنهاد کميته رش

منابع شهرستان سرجمع در حد و ارسال به بانک عامل ( 18)براساس گزارش رئيس کارگروه استانی تبصره  استان و توسعه

 .در بانک عاملی سهم دستگاه اجرايو 

ميليارد ريال تسهيالت را برای اعضای جلسه  100های باالی : اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان خالصه گزارش طرح1 تبصره

 ريزی و توسعه استان )قبل از جلسه( ارسال نمايد.شورای برنامه

                نين و مقررات از سوی فرماندارها، دستگاههای اجرايی، کارگروه استانی و بانک های عامل الزامی ا: رعايت کليه قو2تبصره 

 می باشد.

قانون  9تبصره  "ـه"پس از ارائه گزارش از مصوبات کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری استان در خصوص نحوه توزيع منابع بند  -15

عناوين طرح های پژوهشی مقرر گرديد،  ميليون ريال( 20۷21استان برابربا  پژوهشی )يک درصد کل کشور 1401بودجه سال 
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و تصويب و سپس از سوی دبيرخانه  تأييد استان توسط کارگروه آموزش، پژوهش و فناوری اطالعات بررسی، 1401اولويت دار سال 

 به دستگاه اجرايی مشمول ابالغ گردد.

باشد با ام میاستراتژيک استان مبتنی بر تجمر که از سوی شرکت هيرکان در حال انج ريزیبرنامهتأمين اعتبار طرح مطالعاتی  -16

در جلسه شورای  گزارشای منوط به تأييد ی استانداری گلستان به تصويب اعضاء رسيد. پرداخت مرحلهعنوان دستگاه اجراي

 استانداری می باشد.و مديران  معاونين

مدير  راه و شهرسازی( و نيرو ،جهاد کشاورزی خانه هاین از منابع تهاتر نفت )باالخص در حوزه وزارتبه منظور برخورداری استا  -17

، مديرکل راه آهن شمال استان ای، مديرعامل شرکت آب منطقهاستان کل راه و شهرسازی استان، رئيس سازمان جهاد کشاورزی

ضمن مکاتبه با وزراء نسبت به پيگيری بوده و  1401قانون بودجه سال  19تبصره « ز»موظف به رعايت مفاد جزء يک بند  ... و 2شرق 

 .بعمل آورنداقدامات الزم را  ،از طريق وزير مربوطهفرآيند تهاتر نفت و به نتيجه رسيدن 

 56اده و م ()پروژه های جديد 23دستگاه های اجرايی موظفند کليه تمهيدات و اقدامات را برای اخذ مجوز کميسيون ماده  -18

 ريزی و توسعه استان ارسال نمايند.های فاينانس( را بعمل آورده و گزارش آنرا به استاندار و دبيرخانه شورای برنامهپروژه)

بر اعتبارات اضافه ريزی و توسعه استان به شرح ذيل، مشروط بر عدم تحميل بار مالی مصوبات کارگروه های ذيل شورای برنامه -19

با قوانين و مقررات مرتبط )از جمله قوانين بودجه، قانون احکام دائمی، قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی استانی و عدم مغايرت 

 و توسعه استان رسيد: ريزیبرنامه..( به تأئيد اعضای شورای . (، تصويبنامه هيأت وزيران و مصوبات شوراهای عالی و2دولت )

 08/05/1401 مورخ« ایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیستزیربنایی، توسعه روست»چهارمین جلسه  کارگروه 

 13/06/1401 مورخ« زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست»پنجمین جلسه  کارگروه 

 1۷/0۷/1401 مورخ« زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست»ششمین جلسه کارگروه 

 14/08/1401 مورخ« زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست»کارگروه هفتمین جلسه 

 24/0۷/1401  مورخ« آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری»اولین جلسه کارگروه 

 
 

 



 مشخصات صورتجلسه

  سوم ترتيب جلسه:                          19/08/1401 تاريخ:                                          13:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                              استاندار :سيرئ                             14/08/1401  تاريخ دعوتنامه:                 421597و    421598 :هاشماره دعوتنامه

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دکتر زنگانه استاندار

 نماينده استان در مجلس شورای اسالمی عبدالجالل ايریآقای 

 ريزی استانرئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار اقتصادیامور  یهماهنگ معاون

 معاون توسعه مديريت و منابع استانداری

 استانداری سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی

 استان یانتظام یروين نماينده

 کل بازرسی استاناداره نماينده

 )عضو اصلی(جهاد کشاورزی استان کلمدير 

 )عضو اصلی(استان معدن و تجارت صنعت، مدير کل

 )عضو اصلی(استان کل امور اقتصادی  و دارائی مدير

 )عضو اصلی(استان مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 )عضو اصلی(استان ستيز طيحفاظت مح نماينده

 )عضو اصلی(استان یاعمرفاه اجتو کار تعاون،  مدير کل

 )عضو اصلی(استان اسالمی فرهنگ وارشاد نماينده

 )عضو اصلی(استان یراه وشهرسازکل  مدير

 )عضو اصلی(ای استانمنطقه شرکت سهامی آب مدير عامل

 )عضو اصلی(رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان

 )عضو اصلی(مدير کل ورزش و جوانان استان

 )عضو اصلی(دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگانرئيس 

 )عضو اصلی(مدير کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان

 )مدعو(نماينده  شرکت آب و فاضالب استان 

 )مدعو(گرگان یشهردارنماينده 

 )مدعو(شرکت توزيع نيروی برق استان مدير عامل

 )مدعو(استان مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری

 )مدعو(مدير عامل شرکت شهرکهای صنعتی

 )مدعو(مدير کل امور مالياتی استان

 )مدعو(مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 )مدعو(نماينده شورای هماهنگی بانکهای استان

 کاللهفرماندار 

 گنبدفرماندار 

 

 و دبير ستاد سفر رياست جمهوری مشاور استاندار در امور زيربنايی

 دفتر امور بانوان استانداری مديرکل

 یاستاندارگذاری و اشتغال هماهنگی امور سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری دفتر امور اقتصادیمدير کل 

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزی و توسعه استاندبيرخانه شورای برنامه

 مشارکت های مردمی  س.م.بگذاری و رئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 دستگاههایی كه بصورت مجازی در جلسه شركت نمودند:

 کليه فرمانداران

 مدير عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

 مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان

 مدير کل دامپزشکی استان

 مدير کل نوسازی مدارس استان

 پايگاه انتقال خون استانمدير کل 

 استاندارد استانمدير کل 

 مدير کل بيمه سالمت استان

 مدير کل شيالت استان

 مدير کل بنادر و دريانوردی استان

 مدير کل هواشناسی استان

 مدعوین غایب

 )عضو اصلی( شرکت گاز استان

 )عضو اصلی( دادگستری استان

 )عضو اصلی( اداره کل اطالعات

 )عضو اصلی( اداره کل  آموزش و پرورش استان

 )عضو اصلی( استان و سيمای صدا

 دفتر نمايندگی وزارت امور خارجه )عضو اصلی(

 نماينده وزارت دفاع )عضو اصلی(

 سپاه نينوا استان )عضو اصلی(

 )مدعو(اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی 

 )مدعو( نداجا

 )مدعو( شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

 )مدعو( شورای اسالمی استان

 )مدعو( علم و فناوری استان پارک
 


