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                                                        هفتم ترتيب جلسه:                                 28/12/1400 تاريخ:                              10:30 ساعت:                          و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:
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 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 یهاها( در افق برنامه هفتم توسعه در قالب  بخشو پروژه ها،طرحیاستان )اهداف کم يیو اجرا یاتيعمل یهابرنامه  د؛يمقرر گرد -1

استان  نيسرزم شيهمچون سند آما یبراساس اسناد باالدست ،یو اجتماع یتوسعه اقتصاد یهابخش برنامه 20گانه منبعث از  30

 گردد . نيو تدو هي، ته يیاجرا یهادستگاه یبا همکار ،توسط مشاور طرح   1401 اهخردادم انيحداکثر تا  پا

   .   باشدیم یاستاندار یامور اقتصاد یبا معاونت هماهنگ یريگيپ تيمسئول :تبصره

 يیاياستان، مختصات جغراف یسازمان جهاد کشاورز د؛يدر هر شهرستان، مقرر گرد یاشهرک گلخانه کي جاديا یدر راستا -2

 نيبه صورت متمرکز در ا یرساختيبه شرکت گاز استان اعالم، تا خدمات ز زياستان را ن یهاشهرستان ريسا یاگلخانه یهاشهرک

 . رديها صورت گگلخانه

 یدر شهرها البيشدن س یاز جار یاز خسارات ناش یريشگيو نقش آن در پ یسطح یهاآب یآورجمع تيبا توجه به اهم -3

استان، حداکثر  یشهرها ريسا یسطح یهاآب یآورمطالعات جمع هيضمن ته ،یاستاندار یامور عمران یاستان ، معاونت هماهنگ

 استيکل کشور را به عمل آورده و گزارش آن را به ر 1400قانون بودجه سال  13 رهتبص 3جذب اعتبارات از محل جزء  یتالش را برا

 .  نديشورا  ارائه  نما

و معادن و  عي، صنا یاتاق بازرگان ديدر استان، مقرر گرد یاتا صادرات محصوالت گلخانه ديتول رهيزنج تيبا توجه به اهم -4

و اقدامات الزم  جهت رفع موانع موجود  داتياستان، تمه یو اداره کل راه و شهرساز یسازمان جهاد کشاورز یبا همکار یکشاورز

 به عمل آورد . ندهيماه آ کيدر استان را ظرف  یصادرات انهيپا جاديا یاالزم بر یمجوزها  هيو صدور کل

انجام شده را  یهاتياستان،گزارش اقدامات و فعال یو سازمان جهاد کشاورز یو معادن و کشاورز عي، صنا یاتاق بازرگان : تبصره

 . نديو توسعه استان ارسال نما یزيربرنامه یشورا رخانهيبه استاندار محترم و دب

 یاستان با همکار یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع د؛يشغل در کشور، مقرر گرد ونيليم کي جاديتحقق ا یدر راستا -5

بر دو عنصر آموزش و  ژهيو ديبوم  اشتغال استان با تأک ستيو سند ز  یبرش استان هيمرتبط، نسبت به ته يیاجرا یهادستگاه

 .   ديشورا ارائه نما یانجام شده را در جلسه آت یهاتيو فعال ارشاتگز هياقدام نموده و  کل یمهارت آموز

 مابري، نسبت به ورود اطالعات در سامانه س 1401ماه  نيفرورد  انيمکلفند حداکثر تا پا ،یهماهنگ یعضو شورا یهابانک هيکل-6

الزم را  یعامل که همکار یهااستان فهرست آن دسته از بانک یهابانک یهماهنگ یشورا ريمدت، دب ني. بعد از ا ندياستان اقدام نما

 . رديها صورت گبانک نيعامل ا رانيمدالزم در خصوص  ماتيتا براساس آن ، تصم ديمحترم اعالم نما داراند به استاننداشته

 یهاو مشارکت در طرح هایگذارهيانجام سرما یشستا برا یاجتماع نيتأم یگذارهيشرکت سرما یبا توجه به اعالم آمادگ -7

معاونت  د؛يدر استان، مقرر گرد یهزار رأس 6 یپروژه دامدار زيو تجه یاندازراه یشرکت برا نيتجربه موفق ا زيتوسعه استان و ن

در استان،  یگذارهيسرما یهاو احصاء فرصت يیضمن شناسا ،يیاجرا یهادستگاه یبا همکار ،یراستاندا یامور اقتصاد یهماهنگ

 .ديشستا ارسال نما یرا برا یگذارهيسرما یهاها و بستهها و پروژهطرح نيفهرست عناو

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه
 

 مالحظات 

 انجام شد ریزیسازمان مدیریت و برنامه پیگیری مصوبات جلسه قبلی شورا  1

 بعدی موكول شدبه دلیل كمبود وقت به جلسه  ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پیگیری مصوبات سفر 2

3 
شركت برق درصدی  8اقتصادی تحقق رشد یاتیعملهای گزارش  برنامه» 

 برق گلستان نیروی و شركت توزیعو گلستان ای مازندران منطقه

 –ای مازندران و گلستان برق منطقه

 شركت توزیع  نیروی برق گلستان
// ///////// 

ــوارد  4 ــــر ـم  انجام شد  ساـی

 انجام شد استاندار محترم جمعبندی   5
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 یهاو مجموعه درويميو ا درويا ر،يکشور همچون شستا ، غد یگذارهيبزرگ سرما یهانگياز هلد یحداکثر یمندبه منظور بهره -8

و  ،اشتغالیديحوزه تول يیاجرا یهامستضعفان و ... دستگاه اديتحت پوشش بن یهانگيو هلد )ره(فرمان امام يیتحت امر ستاد اجرا

اقدام و به   يیو دارا یاداره کل امور اقتصاد یبا همکار یگذارهيسرمایهابسته یسازه و بهنگاميموظفند نسبت به ته ؛یگذارهيسرما

 . رديقرار گ یگذارهيبزرگ سرما یهانگيهلد اريارسال تا توسط معاونت مذکور در اخت یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ

کشور  یگذارهيسرما یهانگيها با هلدجلسات و نشست د؛يمقرر گرد ،یگذارهيسرما یهانگيبا هلد شتريتعامالت ب یدر راستا -9

 . رديصورت پذ یاسالم یاستان در مجلس شورا ندگانيمجمع نمااستاندار و با حضور 

   .   باشدیم یاستاندار یامور اقتصاد یجلسات مذکور برعهده معاونت هماهنگ یبرگزار یهماهنگ :تبصره

قانون برنامه ششم توسعه  43بند الف ماده  5و   4اجزاء   یاز نحوه اجرا یاداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است گزارش -10

 رخانهينسخه از گزارش آن را به استاندار محترم و دب کيو  ديمعادن استان ارائه نما یشورا یرا در جلسه آت یمعدن یدر خصوص واحدها

 .دياشورا ارسال نم

 19و  18 یاستان ) بندها شيخود در خصوص  سند آما یشنهادياستان که تا کنون نقطه نظرات پ يیاجرا یهاآندسته از دستگاه -11

ناقص ارائه نمودند، موظفند حداکثر  اي( را ارسال نکرده و 10/11/1400و توسعه استان مورخ  یزيربرنامه یجلسه شورا نيمصوبه ششم

 .نديصورت کامل اقدام نماآن به سالظرف دو هفته نسبت به ار

معادن استان  یطيمح ستيز یهازاستان در اسرع وقت نسبت به صدور مجو ستيز طياداره کل حفاظت مح د؛يمقرر گرد -12

 .ديشورا ارسال نما رخانهياقدام نموده و گزاش آن را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و دب

 یامور اقتصاد یمحترم جمهور به استان گلستان، توسط معاونت هماهنگ استيموضوعات بجامانده از سفر ر د؛يمقرر گرد -13

 استياستاندار محترم جهت ارائه به نهاد محترم ر اريو در اخت یاستان جمعبند یزيرو برنامه تيريو با کمک سازمان مد یاستاندار

 د.ريقرار گ یجمهور

استان، ضمن رفع موانع  ستيز طياداره کل حفاظت مح د؛يگرگان، مقرر گرد جيخل یروبيال يیاجرا اتيبه آغاز  عمل تيبا عنا -14

از سمت استان مازندران به گلستان  یروبيال نيسنگ آالتنيو ماش زاتيدر انتقال تجه ليالزم جهت تسه یهای،هماهنگ روشيپ

 .ديو توسعه استان ارائه نما یزيربرنامه یشورا سيئرا به عمل آورده و گزارش آن را به ر

 یهامرکز آموزش و پژوهش د؛يمقرر گرد ،یوربهره یسازادهيشدن سند چشم انداز توسعه استان و پ يیاجرا یدر راستا -15

کشور، نسبت  یدولت تيرياستان گلستان پس از اخذ مجوز از مرکز آموزش مد یزيرو برنامه تيريسازمان مد ینگرندهيتوسعه و آ

 : دياستان اقدام نما يیاجرا یهاو کارشناسان دستگاه رانيدم یبرا  ريز یآموزش یهادوره یبه برگزار

 .1404استان گلستان در افق یچشم انداز و برنامه راهبرد کياستراتژ یزيربرنامه تيريمد یمبان يیآشنا (1

  و توسعه استان. یو نقش آن در رشد اقتصاد یو کاربرد يیاجرا یوربهره (2

و  هاليبر اساس پتانس هایگذارهيجذب سرما نديدر فرآ عيبر سهولت و  تسر یاستاندار محترم مبن  داتيحسب تأک -16

اقدام و  نامیب یصادرکننده مجوز ، نسبت به صدور مجوزها يیاجرا یهادستگاه د؛يدر استان، مقرر گرد یگذارهيسرما یهافرصت

 قيطر نيتا از ا ندياعالم نما یاستاندار یامور اقتصاد یاستان و معاونت هماهنگ يیو دارا یگزارش آن را به  اداره کل امور اقتصاد

 .در استان فراهم گردد یگذارهيسرما یبرا گذارانهيسرما شتريب ليحضور و تما نهيزم

و  یاستاندار نيعمل آمده ببه یدولت و با توجه به هماهنگ یاز مقررات مال یبخش ميقانون تنظ 89ماده « ب»بند  یدر اجرا -17

 یگذارهيتحت عنوان مرکز خدمات سرما ،يیو دارا یاستان ، ساختمان مازاد اداره کل امور اقتصاد يیو دارا یاداره کل امور اقتصاد

 .گرددیبرون واگذار م نچهيمنطقه آزاد ا يیاجرا تيريمدت دو سال به مد یبرا یبا تمام امکانات ادار
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جهت ابالغ به به استان،  1400اسفند ماه سال  یابالغ ،یاهيسرما یهايیو تملک دارا یانهيهز اعتبار یدستگاه عيتوز - 18

  . ديو توسعه استان رس یزيربرنامه یشورا یاعضا بيبه تصو يیاجرا یهادستگاه

بر  یمبتن یزيربودجه یهااطالعات سامانه یآمار و بروز رسان ليمکلف به تکم یانهيمشمول اعتبار هز یهادستگاه هيکل -19

 باشند. یم 1401سال  نيفرورد 20 خيعملکرد و پاکنا حداکثر تا تار

 یهاپروژه 1401از تعهدات سال  یو بخش 1400تعهدات سال  یاهيسرما یهايیتملک دارا اعتبار ینقد صيبه ابالغ تخص تيبا عنا -20

مکلف به پيگيری و بکارگيری  استان يیاجرا یهادستگاه ی،سال مال انيتا پا یزمان تيبا توجه به محدودو  محترم جمهور استيسفر ر

 می باشند.( یمل به دستگاه یابالغ ايو  یاستان به دستگاه ی) ابالغ سفر صيجذب کامل مبالغ تخص تمهيدات و اقدامات الزم برای 

صورت مستمر به استاندار محترم و سازمان  به بويژه ابالغی به دستگاه ملی را  ،اعتبارات  تخصيص گزارش جذب يیاجرا یهادستگاه تبصره:

 .نديارسال نما یزيرو برنامه تيريمد

تملک  اتاعتبار صيموظفند نسبت به جذب کامل تخص يیاجرا یها، دستگاه یسال مال انيتا پا یزمان تيبا توجه به محدود -21

 .  ندياقدام نما 1400سال  یاهيسرما یهايیدارا

 .نديارسال نما یزيرو برنامه تيريگزارش جذب اعتبار را به صورت مستمر به استاندار محترم و سازمان مد يیاجرا یهادستگاه تبصره:

 یواحدها تياستان موظف به تقو یاجرا یهادستگاه هيبرنامه هفتم توسعه، کل نيتدو نديشدن فرآ کيبه نزد تيبا عنا-22

 .باشند یموجود م یروهايو متخصص با موضوع در قالب چارت مصوب ون یفن یروهاين یريبکارگ ثياز ح یزيربرنامه

 ،ر قالب طرح هايی ملی و مشترک بين استان ها می باشد دسفر رياست محترم جمهور به استان تعدادی از مصوبات  با توجه به اينکه -23

 .باشندمیهای ابالغی آن رديف پيگيری سهم استان از تخصيص مسئولمرتبط، های اجرايی مديران دستگاه

 .نديارسال نما یزيرو برنامه تيريبه سازمان مد فصلیبه صورت  تخصيص اعتبار راگزارش جذب  يیاجرا یهادستگاه :تبصره

از آنجايی گردد. میهای اجرايی تأمين دستگاهمنابع داخلی ها و و دارايی تعدادی از مصوبات سفر از محل فروش اموالمنابع اعتباری  -24

های دستگاه منابع داخلیيا از محل فروش اموال حاصل منوط به انجام تعهدات و منابع  ،که تخصيص اعتبار از محل منابع عمومی بودجه

 .منابع اقدام نمايند مينأموظفند نسبت به فروش اموال و تمرتبط های اجرايی مديران دستگاه ،باشدمی اجرايی

و اداره کل امور اقتصادی و  استان ريزیسازمان مديريت و برنامهعملکرد بند مذکور را به گزارش  يیاجرا یهادستگاه  تبصره:

 ارسال نمايند.دارايی 

های اجرايی نسبت به معرفی به منظور تسهيل در اخذ گزارشات موردی و ثبت اقدامات انجام شده در سامانه پيگيری مصوبات، دستگاه - 25

و استانداری به معاونت هماهنگی امور عمرانی  به عنوان رابط يکی از معاونين به عنوان مسئول پيگيری مصوبات سفر و يک کارشناس

 .اقدام نمايند و دبيرخانه سفر استان ريزیسازمان مديريت و برنامه

، مورخ «  ستيز طيو مح نيسرزم شيو آما ی، شهر یريعشا ،يی، توسعه روستا يیربنايز» جلسه  کارگروه  نيمصوبات دهم -26

 رتيو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال ليمشروط بر عدم تحم 30/11/1400کارگروه مورخ   نيجلسه  ا نيازدهميو  13/11/1400

 یزيربرنامه یشورا یاعضا دييو...( به تا یعال یو مصوبات شوراها رانيوز اتيه بنامهين،تصويقوانو مقررات ) از جمله  نيقوان هيبا کل

 .ديو توسعه استان رس
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 دکتر زنگانه

 یعابد

 دهنوی 

 سيدالنگی

 یکوهسار

 یمنتظر

 ینوروز

 شادمهر

 یريا

 ميرفندرسکی

 روحی

 احمدی

 پورحسن

 دهرويه

 قزل سفلی

 سقلی

 جوان

 هاشمی

 استيری

 قربانی

 کريمی

 غراوی

 شيبک

 فرمواليی

 يزدويی

 برزعلی

 زادهحسن

 طبرسا

 نظری

 کنعانی

 یلطف

 رعيت

 گل فيروزی

 مظفریخواجه

 وفايی

 یاغنام

 یمحبوب

 فرمانی

 یشهمراد

 یطالب

 حسينی

 نقيبی

 موسوی

 حيدريان

 قدير

 طاهری

 یاحمد

 یافتخار

 ینيبرزم

 یمحراب

 عرب

 فراهی

 مشهدیحاجی

 یقدس علو

 لويکرا

 استاندار

 استان یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيرئ

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ سرپرست معاونت

 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 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 یانتظام یرويننماينده 

 استان یسازمان بازرس معاون

 )به صورت ويديو کنفرانس(آباد  یفرماندار عل

 )به صورت ويديو کنفرانس(بندرگز  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس (فرماندار گنبد 

 )به صورت ويديو کنفرانس(نودشتيفرماندار م

 )به صورت ويديو کنفرانس(شانيگم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس( کشيفرماندار گال

 )به صورت ويديو کنفرانس(قال آق فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(انيرام فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(فرماندار مراوه تپه 

 )به صورت ويديو کنفرانس(آزادشهر فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(ترکمن فرماندار

 ه صورت ويديو کنفرانس()بفرماندار کالله

 )به صورت ويديو کنفرانس(یفرماندار کردکو

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان  فرماندار

 استان یسازمان جهاد کشاورز سرپرست

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سرپرست

 استان يیو دارا یامور اقتصادمدير کل  

 آموزش و پرورش استان کلمدير 

 استان ستيز طيحفاظت محمدير کل 

 استان یزداريو آبخ یعيمنابع طب  رکليمد

 استان یفرهنگ و ارشاد اسالم مدير کل

 استان یدانشگاه علوم پزشک رئيس

 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع  رکليمد

 یو اشتغال استاندار یگذارهيامورسرما یدفتر هماهنگ رکليمد

 یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ  رکليمد

 استان یراه و شهرساز  رکليمد

 استان یدست عيو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثيم سرپرست  اداره کل

 استان           یصنعت یهاشرکت شهرک  رعامليمد

 عامل  شرکت گاز استان ريمد

 استان یاآب منطقه یشرکت سهام مديرعامل

 مازندران و گلستان یاشرکت برق منطقهريزی و پژوهش معاون برنامه

 برق استان یروين عيتوزسرپرست شرکت 

 استان  آب و فاضالبشرکت مدير عامل 

 استان یبانک ملسرپرستی امور شعب 

 معاون شهرداری گرگان

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

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

 )به صورت ويديو کنفرانس( کل  ورزش و جوانان استانريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدامپزشککل ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یمايصدا و س  معاون فنی

 )به صورت ويديو کنفرانس(مدارس استان یکل  نوساز سرپرست اداره

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و یاتيامور مال  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و التيش  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و یاو حرفه یآموزش فن رکليمد

--- 

 ینيحس

 زادهعليقلی

 حسينیمحب

 خانم محمدی

 زارعی

 کيانی

 حسينی 

 اسعدی

 گرزين

 خانم رجبی

 نژادینجف

 غفاری

 حسينی

 یرشاهيام

 حسينی

 حسام

 ميقانی

 داداشی

 ینوران

 فرسعادت

 ميرا

 کالنتری

  یخلج دهنو

  ینيام خانم

 یديناه

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 یقاسم حسن

 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ویاستاندار یکل دفتر فن ريمد

 کنفرانس( ويدي)به صورت ویاستاندار یو فرهنگ یکل دفتر امور اجتماع ريمد

 کنفرانس( ويديو)به صورت یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر رکليمد

 کنفرانس( ويدي)به صورت وی استانداریو شوراها يیامور روستادفتر  رکليمد

 سرپرست پايگاه انتقال خون استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل پزشکی قانونی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل بهزيستی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 )به صورت ويديو کنفرانس( مدير کل استاندارد استان

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل بنادر و دريانوردی استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل تبليغات اسالمی استان 

 مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری)به صورت ويديو کنفرانس(

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

 )به سصورت ويديو کنفرانس(رئيس پارک علم و فناوری استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 

 کنفرانس( ويديوزارت امورخارجه دراستان )به صورت و یندگينما سيرئ

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل بيمه سالمت

  کنفرانس( ويدي)به صورت واستانداری مدير کل مديريت بحران

 کنفرانس( ويدياستان)به صورت و یاو حمل و نقل جاده یراهدار  رکليمد

 کنفرانس( ويدياستان)به صورت و یهواشناس رکليمد

 ی استانزيرو برنامه تيريبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاون هماهنگ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مدمعاون آمار و اطالعات 

 س . م ب ینگر ندهيتوسعه و آ یهامرکز آموزش و پژوهش مدير 

 استان گلستان یفن یشورا رخانهيو دب يیو اجرا ینظام فن ريمد

 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

 مدعوین غایب

 دستگاه اجرایی خانوادگینام 

  


