
 مشخصات صورتجلسه

  دوم رتيب جلسه:ت                          02/04/1400 تاريخ:                                          16:45 ساعت:       و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد بير:د                                  استاندار :سيرئ                              31/03/1400  تاريخ دعوتنامه:              143581و    142505 :هاشماره دعوتنامه

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 یاستان در مجلس شورا ندگانیمجمع نما تیمستمر و با استفاده از ظرف یهایریگیگلستان با پ یاآب منطقه یشرکت سهام د؛یبراساس گزارش ارائه شده در جلسه، مقرر گرد -1

منابع و مصارف آب در  نیخزر( با هدف رفع عدم تعادل ب منابعخزر ) سهم استان بابت برداشت آب از  یایآب در صینسبت به اخذ مجوز تخص یسال جار رماهیت انی، تا پا یاسالم

 .دیو توسعه استان ارسال نما یزیربرنامه یشورا رخانهیحاصله را به دب جیگرفته و نتاصورت یهایریگیگزارش پاستان ، اقدام و

بابت  یطیمح ستیمالحظات ز تیاستان نسبت به اعالم نحوه رعا ستیز طیمححفاظت کل اداره د؛یگرگان در جلسه، مقرر گرد جیخل یایو اح یبخشبا توجه به ارائه گزارش ضرورت عالج -2

حفاظت سازمان  استیر یاز سو یابابت ارسال مکاتبه یریگیپ ن،ی. همچندیگرگان اقدام نما جیخل یو عالج بخش اءیطرح اح اتیاز عمل یعنوان بخش به ینیآشوراده و خز ،یپاقلچ یهاتنگه یروبیال

از  یکیجمهور( به عنوان  سیمعاون اول محترم رئ استی)به ر تاالب ها یملّ ونیسیبا مصوبه کم یروبیبر تطابق موضوع ال یسازمان برنامه و بودجه کشور مبن استیکشور به ر ستیز طیمح

 .دیاستان بعمل آ ستیزطیمححفاظت کل اداره یاز سو یماه سال جار ریاول ت مهین انیگرگان)نجات(، حداکثر تا پا جیخل یو عالج بخش ایطرح اح یاصل یراهکارها

( و ارسال آن به امور آب، کشاورزی و 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 23های مربوط به کمیسیون ماده ای استان موظف به تکمیل فرممنطقهشرکت سهامی آب : تبصره

 باشد. زیست سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان دهه دوم تیرماه سال جاری میمحیط

 .ندی( اقدام نمایو مل ژهیو یاستان ،یاستان) ۱3۹۹سال  یاهیسرما یهاییبابت جذب اعتبارات تملک دارا یو قانونخاص  داتیتمه یرینسبت به بکارگ ییاجرا یهادستگاه هیکل -3

 :ردیار گکالزم را در اسرع وقت ب داتیتمه لیموارد ذ یاستان نسبت به اجرا یدانشگاه علوم پزشک د،یمصوب گرد -4

 در دست اجرا. یمارستانیب یهاطرح یبابت اجرا یمهلت قانون انیتا پا ۱3۹۹سال  صیجذب منابع تخص (الف

 باشد.یدر حال اجرا م یو بهداشت یمراکز درمان زیساخت و تجه یاستان که توسط شرکت مادر تخصص یمارستانیب یهامستمر، بابت نحوه جذب منابع طرح یریگیپ (ب

و ما قبل آن و  ۱3۹7 یها) از منابع سالیسال جار رماهیاول ت مهین انیشورا تا پا رخانهیآذر گرگان به دب ۵ نیگزیجا مارستانیاز طرح احداث ب یو اعتبار یارائه گزارش فن (ج

 (.۱3۹۹و  ۱3۹8 یهاسال

شرکت  د؛یدر بخش شرب، مصوب گرد یمنابع آب نیدر تأم دیشد یازهایبه شهرها و ن یآبرسان یهاطرحبابت  ۱۴۰۰سال  ژهیو یاعتبارات استان مناسب صیباتوجه به ابالغ تخص -5

از اقدامات انجام  ی. ارائه گزارشدیاقدام نما یآبرسان یهاطرح تیفیمناسب و با ک یو نظارت مستمر بر نحوه اجرا مانکارانیپ یسازاستان گلستان نسبت به فعال یامنطقهآب یسهام

 .ردیشرکت مذکور به اعضا در دستور کار شورا قرار گ یاز سو ۱۴۰۰ماهه اول سال  ۶ یگان( استان در بازه زمانتنش) باالخص شهر گر یدارا یشده در شهرها

در  عیقانون را با هدف تسر  ۱۰-۱ در جدول ییاعتبار از محل منابع مربوط به بخش روستا نیو قابل تام یضرور یهاپروژه یشرکت آب و فاضالب استان نسبت به فعال ساز -6

 خود قرار دهد. ییو سالم در دستور کار اجرا یاستان از آب شرب بهداشت ییجامعه روستا یبرخوردار

 یریبکارگ قیبند از طر نیالزم در خصوص تحقق هر چه بهتر مفاد ا یهایاستان مجاز به ارائه همکار ییو دارا یو اداره کل امور اقتصاد یزیرو برنامه تیریسازمان مد تبصره :

 باشند. یموجود م یقانون یهاتیظرف

مصوبات کارگروه  یبابت اجراویژه  داتیتمه یرینسبت به بکارگ ژهیجلسات و یاستان با برگزار یسازمان جهادکشاورز نیآب و فاضالب و همچن ،یاآب منطقه یهاشرکت -7

 .ندیاستان اقدام نما یبا کم آب یسازگار

ها و کارگروه هیو موافقت اول یتجارت چوب و مصنوعات چوب نهیدر زم یبندر تخصص کیشمال کشور از  یمحترم شورا در خصوص لزوم برخوردار  استیبا توجه به گزارش ر -8

احداث » طرح  اتیبرون، کل چهنیا یصنعت - یتجار آزادبندر و منطقه  نیا نیبمایف یاقتصاد داتیعا وندیپروژه و پ نیا یابیو مطالعات صورت گرفته در خصوص مکان  یمراجع مل

 .دیشورا رس یاعضا دییبه تا شانیدر محدوده ساحل خزر در شهرستان گم«  یبندر سبز خزر یو راه انداز

سازمان جهاد  - شهرسازی و راه کلاداره – یزداریو آبخ یعیطب منابع کلاداره – ستیز طمحی حفاظت کلاداره –استان  یانوردیکل بنادر و درهمچون اداره ییاجرا یهادستگاه تبصره :
  .ندیشورا ارسال نما رخانهیو دب یداراستان یامور عمران یهمراه با مستندات به معاونت هماهنگحداکثر تا پایان دهه دوم تیرماه را  دهیاز اقدامات به انجام رس ی، گزارش یکشاورز

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ای استانمنطقهشركت سهامی آب ضرورت برداشت آب از منابع خزر )با هدف رفع عدم تعادل در منابع( 1

 استانای منطقهشركت سهامی آب ضرورت عالج بخشی و احیاء خلیج گرگان 2

 سازمان جهاد كشاورزی استان هکتاری استان هزار280گزارشی از وضعیت اجرای طرح زهکشی اراضی  3

 دانشگاه علوم پزشکی استان های نیمه تمام بیمارستانی در دست اجراهای حوزه بهداشت و درمان استان و طرحگزارشی از وضعیت شاخص 4

 استان در مجلس شورای اسالمیدبیر مجمع نمایندگان  ارائه گــزارش 5

 استاندار محترم جمعبندی  6

 استماع فرمایشات جناب آقای دكتر نوبخت )معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور( 7
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 ندگانیبا حضور نما یاجلسه شورا، جلسه انیبعد از پا د؛یسازمان برنامه و بودجه کشور، مقررگرد سیجمهور و رئ سیدکتر نوبخت معاون محترم رئ یجناب آقا دیکأحسب ت -9

الزم را به عمل آورند. مقرر  یبررس شانیا یهاو نسبت به درخواست لیتشک یاسالم یاستان در مجلس شورا ندگانی( و مجمع محترم نمایو مل ی) درسطوح استانشانیا اریاالختتام

 ارائه گردد. شانیو اطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور( به ا یابیارز ش،یامور پا سیی) رییمهندس جغتا یجناب آقا یآن از سو یبندگزارش جلسه و جمع د،یگرد

 یشهرستان یهادیبازد یبنددر برنامه زمان یراتییتغ د؛یها، مقرر گرداز پروژه یبابت برخ یاسالم یمحترم استان در مجلس شورا ندگانینما یارائه شده از سو شنهاداتیحسب پ -10

 .دیماه به عمل آ ریپنجشنبه مورخ سوم ت روزسازمان برنامه و بودجه کشور و استاندار محترم در  سیجمهور و رئ سیدکتر نوبخت معاون محترم رئ یجناب آقا

و پرداخت مطالبات  یدر هفته دولت سال جار یبردارقابل بهره یهااتمام پروژه تیکل کشور، با اولو ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۰-۱اعتبارات جدول  صیتخص عیتوز استیس -11

 .ردیاعتبارات استان قرار گ صیتخص تهیکم رخانهیمستمر در دستور کار دب ریناپذو موارد اجتناب دهیرس یبرداربه بهره یهاپروژه

برخوردار از منابع قانون استفاده  یهادرصد اعتبار پروژه 2۰استان، مجاز به کسر  یزیرو برنامه تیریکشور، سازمان مد ۱۴۰۰قانون بودجه سال  2۰تبصره « ط»بند  یدر اجرا -12

 .باشدیالذکر مدر بند فوق دین در موارد مورد تأکآ عیتوزشهرستان) در منبع مذکور( و باز یدر سرجمع اعتبار ریی( با شرط عدم تغیمتوازن از امکانات کشور) بخش استان

 باشد.می بالمانعاز سوی شورا  ،های ناشی از اجرای این بندتغییرات در ارقام فصول و برنامه تبصره :

 برخورداری هایشاخصکل کشور با مشخص شدن سهم هر شهرستان از  ۱۴۰۰قانون بودجه سال   ۵تبصره « ذ » بند  یمنابع حاصل از اجرا یشهرستان عیها و نحوه توزپروژه -13

 .دیاعضا رس بیبه تصوی هادی هاطرح یاجرااز زیر 

 هر شهرستان. و جمعیت روستاهای غیر برخوردارتعداد  (1

 .هادی هر شهرستان طرحمانده باقیعملیات اجرایی  (2

 .شهرستاندر هر به ازای هر روستا  متوسط جمعیت غیر برخوردار از طرح هادی (3

 :دیمصوب گرد ۱3۹۹کشور در اسفندماه سال  نیسرزم شیآما یعال یدر شورا نیسرزم شیآما یسند مل بیبا توجه به تصو -14

استان  یزیرو برنامه تیریالزم را با سازمان مد یهایمفاد سند مذکور، همکار قیضمن مطالعه دق ،یو تخصص یفن تهیکم لیاستان، با تشک ییاجرا یهادستگاه هی( کلالف

استان از مفاد  یمندمتبوع بابت تحقق و بهره یالزم از دستگاه مل یریگیپ زیو ن بیمورد تصو یسند ملقیاس با بهنگام در  یسند استان ریو تحر قیتصد ق،یتطب ق،یبابت تدق

 .ندیشورا ارسال نما رخانهیدوم ماه سوم هر فصل( را به دب مهیهر فصل سال) ن انیدر پا دهیرا  به عمل آورده و گزارش اقدامات به انجام رس یسند مل

 یو تخصص یفن تهیکم لیپنجم و ششم توسعه، با تشک یدر برنامه ها یاتوسعه یهااز اقدامات و روند شاخص یو اعتبار یمجموعه آمار یاستان، با گردآور ییاجرا یهادستگاه هی( کلب

 برنامه هفتم توسعه حاصل گردد. یبرش استان نیتدو یالزم برا یادگآنها به عمل آورند، تا آم یآت یاز روندها یلیها و تحلشاخص یزمان  یهایسر یکارشناس ینسبت به بررس

 یکشاورز یهاها و سردهنهبندانآب ینامه منعقده بابت مرمت و بهسازاجرا( تفاهم یهادر سال صی) به علت کامل نبودن تخصگریسال د 3 دیتمد شنهادیپ، گزارش ارائه شده در جلسه یبر مبنا -15

و مازندران و  النیگ یهااستان یجهاد کشاورز یهاسازمان یبا رؤسا ،یو بودجه کشور ارسال گردد. هماهنگ نامهبه سازمان بر یوزارت جهاد کشاورز یاز سو یبه طور رسم ،یشمال یهادر استان

 ن،یاستان است. همچن یسازمان جهاد کشاورز سیماه برعهده رئ ریاول ت نیمه انیحداکثر تا پا، ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور ت،یو در نها یخواست فوق به وزارت جهاد کشاورزارسال در

 شورا ارسال گردد. رخانهیاز مکاتبات انجام شده به دب یرونوشت

هزار هکتاری که مورد تأیید ریاست محترم جمهور واقع گردید و در نظر گرفتن مجموع ابالغ اعتبار به انجام رسیده  ۵۰میلیارد تومانی زهکشی اراضی  ۶۰7با توجه به بار مالی  -16

میلیارد  327مانده به مبلغ هزار هکتار باقی 3۰ت هزار هکتار، مصوب گردید، الباقی اعتبار مورد نیاز بابت اجرای عملیا 2۰میلیارد تومان )به وزارت جهاد کشاورزی( بابت  28۰به مبلغ 

 .جهت ابالغ اعتبار پیگیری گرددسازمان برنامه و بودجه کشور از توسط وزارت جهاد کشاورزی  تومان

برنامه ریزی و توسعه استان بر عهده پیگیری های الزم و رایزنی با وزارت جهادکشاورزی جهت تحقق مصوبه مذکور و ارسال گزارش اقدامات به دبیرخانه شورای  تبصره :

 جهادکشاورزی استان می باشد.

ای های نوین آبیاری طی مکاتبهآبی )بابت استان گلستان(، مقرر گردید؛ نیاز سنجی استان بابت توسعه سامانهمنظور تحقق اهداف مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کمبه -17

 باشد.ریاست محترم جمهور به انجام برسد. پیگیری بابت تحقق مفاد این بند بر عهده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان می رسمی از سوی وزیر محترم جهاد کشاورزی با

 



 مشخصات صورتجلسه

  دوم رتيب جلسه:ت                          02/04/1400 تاريخ:                                          16:45 ساعت:       و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد بير:د                                  استاندار :سيرئ                              31/03/1400  تاريخ دعوتنامه:              143581و    142505 :هاشماره دعوتنامه

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 دکتر نوبخت

 شناسحقدکتر 

 یالهوت

 يیجغتا مهندس

 یعابدمهندس 

 یغراو

 یميکر

 یکوهسار

 یمنتظر

 ینيسنگدو

 ینوروز

 شادمهر

 یريا

 روحی

 يادگاری

 یجمال

 یاحمد

 یميکر

 اين ینيحس

 دستمرد

 مفرد یتجر

 یغراو

 صادقلو

 ريضم

 ینيحس

 یرنگيش

 یميابراه

 قدمنان

 یديحم

 مهاجر

 انيطلوع

 طبرسا

 یکنعان

 دادبود

 يوسفی

 سرلک

 یبيهزارجر

 یمحبوب

 فاضل

 ینيحس

 همدم خانم

 یبرهان خانم

 یاغنام

 یدودانگ

 یقانيم

 یزارع

 یهرمز

 یتجر

 یاحمد

 ینيبرزم

 یطالب

 یمازندران

 یريکشم

 زادهليخل

 انيباقر

 یعلو قدس

 یافضل

 حجت منتظر

 قادری

 سازمان برنامه و بودجه کشور سيجمهور و رئ سيمعاون رئ

 استاندار

 یسازمان برنامه و بودجه در امور مجلس و حقوق سيرئ مشاور

 و اطالعات سازمان برنامه و بودجه کشور یابيارز ش،يامور پا سيير

 استان یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيرئ

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

 استان ندگانيمجمع نما ريو دب یاسالم یدر مجلس شورا انيآزادشهر و رام فيمردم شر ندهينما

 و عضو ناظر شورا یاسالم یقال در مجلس شوراگرگان و آق فيمردم شر ندهينما

 یاسالم یقال در مجلس شوراگرگان و آق فيمردم شر ندهينما

 یاسالم یکتول در مجلس شورا آبادیعل فيمردم شر ندهينما

 یاسالم یگنبدکاووس در مجلس شورا فيمردم شر ندهينما

 یاسالم یدر مجلس شورا شانيبندرگز، ترکمن و گم ،یکردکو فيمردم شر ندهينما

 استان یسازمان بازرس معاون

 استان یانتظام یرويننماينده 

 )به صورت ويديو کنفرانس(آباد  یفرماندار عل

 )به صورت ويديو کنفرانس(بندرگز  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(گنبد  فرماندار

 کنفرانس()به صورت ويديو نودشتيم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(شانيگم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس( کشيگال فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(قال آق فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(انيرام فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(مراوه تپه  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(آزادشهر فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(ترکمن فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(کالله فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(یکردکو فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان فرماندار

 استان یسازمان جهاد کشاورز  سيرئ

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان  سيرئ

 استان يیو دارا یکل  امور اقتصاد ريمد

 استان ستيز طيحفاظت مح  رکليمد

 گرگان                                 شهردار

 استان یمعادن و کشاورز ع،يصنا ،یاتاق بازرگان  سيرئنائب 

 استان یتيو ترب ینيامور زندانها و اقدامات تأم  رکليمد

 استان یاتيکل  امور مال ريمد

 استان یراه و شهرساز  رکليمد

 استان یدانشگاه علوم پزشک  سيرئ

 استان یاآب منطقه یعامل  شرکت سهام ريمد

 یاستاندار یدفتر فن  رکليمد

 یاستاندار یو فرهنگ یدفتر امور اجتماع رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ  رکليمد

 یو اشتغال استاندار یگذارهيامورسرما یدفتر هماهنگ رکليمد

 استان یاو حمل و نقل جاده یراهدار  رکليمد

 استان یقانون یپزشک  رکليمد

 شرکت آب و فاضالب استان رعامليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدست عيو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثيم  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(اطالعات استان یارتباطات و فناور  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(کل  ورزش و جوانان استان ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(عامل  شرکت گاز استان ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یکل  تعاون، کار و رفاه اجتماع ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یکل  فرهنگ و ارشاد اسالم ريمد

                                )به صورت ويديو کنفرانس(استان یصنعت یهاعامل  شرکت شهرک ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یامور شعب بانک مل  یسرپرست

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان التيش  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(مازندران و گلستان یاشرکت برق منطقه  رعامليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یمايکل  صدا و س ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(یبحران استاندار تيريمد  رکليمد

 یلطف

 یوانيل

 نژاد ینجف

 یافتخار

 یمحراب

 یرينص

 ینوران

  یخلج دهنو

  ینيام خانم

 یديناه

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 یقاسم حسن

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدار زيو آبخ یعيمنابع طب  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(مدارس استان یکل  نوساز ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان یعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز  سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس(منطقه گلستان ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل  مدير

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدامپزشک  رعامليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(برق استان یروين عيشرکت توز  رعامليمد

 یزيرو برنامه تيريبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاون هماهنگ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یو روابط عموم استيحوزه ر سيرئ

 س.م.ب یو اجتماع ی، فرهنگ یگروه امور علم سيرئ

 س.م.ب  یمردم یو مشارکت ها یگذارهيسرما ،یگروه اقتصاد سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد يیربنايگروه امور ز سيرئ

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

  یزيرو برنامه  تيريسازمان مد یديگروه امور تول سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 اجراییدستگاه  نام خانوادگی

 اميرشاهی

 حسينی

 وزارت امورخارجه دراستان یندگينما   سيرئ

 استان یمسکن انقالب اسالم اديکل  بن ريمد


