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 :مصوبات جلسه

کید تأمبنی بر  ،10/09/1401مورخ و توسعه استان  ریزیبرنامهجلسه چهارم شورای  اتمصوب 1به استناد بند -1

ی که سه جلسه متوالی غیبت داشته انمدیر ،مقرر گردید ،مدیران در جلساتمستمر و به موقع حضور بر  ریاست شورا

 به باالترین مقام سازمان و یا وزارتخانه متبوع ارسال گردد.آنها نحوه حضور  ،د بر اساس نظر رئیس شورانباش

کلیه در دستور کار  ،پروژه های ائتالفی اجرای، افزایی منابعهای بین بخشی و همبه منظور افزایش همکاری -۲

به دبیرخانه گزارش تخصصی  ارسال، ملزم به محوریهای . هریک از دستگاهگیردقرار  استان تگاه های اجراییدس

که در راستای اطالق می گردد یی هاپروژه های ائتالفی به پروژه  باشند.می و توسعه استان ریزیبرنامهشورای 

با محوریت یک دستگاه اجرایی و همکاری یک یا چند دستگاه ی بخش و یا فرا بخش در گسترهاستان  پیشرفت

اجرایی دیگر قابلیت اجرا و تحقق را از طریق تنظیم و انعقاد قرارداد سند همکاری داشته باشند. مانند توسعه 

بهره وری آب در روستای تعریف شده(، افزایش  110آموزی در استان، پیشرفت اجتماع محور در روستاها )مهارت

کاهش آسیب های اجتماعی در استان، توانمندسازی محالت کم برخوردار و ... . محوریت هر یک از موضوعات استان، 

ی، دفتر امور اجتماعی شرکت آب منطقه ا روستایی استانداری،امور به ترتیب اداره کل فنی و حرفه ای، دفتر 

 اه و یا دستگاه همکار بر اساس تشخیص دستگاه محوری خواهد بود.و ... تعیین می گردند. تعیین دستگ استانداری

 د.را داشته باش تخصصی استانداریهای أییدیه معاونت ائتالفی می بایست ت سندنامه یا تفاهم 

تبصره: گزارش اقدامات اجرایی این بند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری از سوی دستگاه های اجرایی محوری 

 به ریاست شورا و دبیرخانه شورا ارسال خواهد شد. 

درصدی  8، فرماندار به همراه کلیه اعضای رشد درصدی 8در موضوعات و دستورات مرتبط با برنامه رشد   -3

 )در فرمانداری شهرستان( می باشند.شورا به حضور در جلسه غیر حضوری  مکلف ،شهرستان

 کار و رفاه اجتماعی ،اداره کل تعاون ،کل امور اقتصادی و دارایی ادارهبا حضور جلسه تخصصی  ،تبصره: مقرر گردید

نسبت به برگزار و  درصدی 8و اداره کل سرمایه گذاری و اشتغال استانداری و سایر اعضای راهبری سامانه رشد 

در خصوص اخذ گزارش های تخصصی از طریق  ،های استانی و ملیتبیین اهداف سامانه و نحوه پوشش درخواست

سامانه و مشارکت دستگاهها و بانکها در تکمیل و امکان استخراج گزارش های مورد نیاز با شرط ادامه دار بودن 

ت تی به انجام برسد. گزارش مکتوب کمیته راهبری در خصوص پرداخروند مورد تأئید شورا، هم اندیشی الزم و عملیا

 یان دیماه به اداره کل اداری و مالی استانداری ارسال گردد.مالی به شرکت مشاور حداکثر تا پا

، مقررگردید 10/09/1401 مورخ استان توسعه و ریزیبرنامه شورای سوم مصوبات جلسه 18 به استناد بند -4

 )فاینانس ۲قانون تنظیم  56ماده قرارداد  گزارش کلیه اقدامات صورت گرفته در خصوص پزشکیدانشگاه علوم 

ریزی و توسعه استان بیرخانه شورای برنامهو د ریاست شورارا به پروژه های سفر  با بانک عامل در خصوص (داخلی

 د.ارسال نمای

پیگیری های الزم را در خصوص برخورداری  ۲ن و اداره کل راه آهن شمال شرق شرکت آب منطقه ای گلستا -5

کز زیرساختهای مر سبزدشت و-ژه خط دوم راه آهن بندرگزتکمیل پرو، طرحهای مصوب سفر )از جمله سد نرماب

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه 10/09/1401و  19/08/1401پیگیری مصوبات جلسات مورخ  1

2 
مهم های توسعه مهارت آموزی با هدف پوشش اشتغال كارجویان بومی در طرح

 اقتصادی و مرتبط با پیشرفت استان
 ای استاناداره كل فنی و حرفه

 زنگانهدكتر  استاندار محترم –بندی عجمـ 3
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تبصره  "ز"بند  1با توجه به ظرفت قانونی ایجاد شده در جزء  ،ل منابع تهاتر نفتلجستیک مرزی اینچه برون( از مح

را بصورت مکتوب تا  کل کشور از طریق وزارتخانه های متبوع بعمل آورده و نتایج آن 1401قانون بودجه سال  19

 پایان دیماه سال جاری به دبیرخانه شورا اعالم نمایند.

در خصوص پنجره مدیریت  با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان جهاد کشاورزیید سازمان دمقرر گر -6 

اراضی جهاد و سند دار نمودن کاداستر تقویت پروژه موضوع  ،قرارگاه صدور سند کارگروه با هماهنگی ،زمین

  .نمایدو توسعه استان ارسال  ریزیبرنامهو نتیجه را به دبیرخانه شورای قرار داده پیگیری در اولویت کشاورزی را 

مصوبات جلسه چهارم  10های کشور و به استناد بند به منظور تسریع در تکمیل و بروز رسانی سامانه جامع آبادی -7

و تکمیل در ارسال پاسخ  سریعاً ،دستگاه های اجرایی، 10/09/1401و توسعه استان مورخ  ریزیبرنامهشورای 

و سازمان  ۲8/08/1401مورخ  503۲3کاتبه معاون امور عمرانی استانداری به شمارهماطالعات اقدام نمایند )

 (.30/08/1401مورخ  459936یزی به شماره رمدیریت و برنامه

مصوبات  6و بند  13/05/1401 مورخ استان توسعه و ریزیبرنامه شورای دوم مصوبات جلسه 11به استناد بند  -8

 ،آبیبرقکوچک  در خصوص نیروگاه های 10/09/1401 مورخ استان توسعه و ریزیبرنامه شورای سوم جلسه

نسبت به اتمام مطالعات امکان سنجی و طی فرآیند سرمایه پذیری اقدام و گزارش آن ای استان آب منطقهشرکت 

 .نمایدو توسعه استان ارسال  ریزیبرنامهبه دبیرخانه شورای را تا پایان بهمن ماه سال جاری 

عه با توجه به سواالت مطروحه از سوی صندوق توسعه ملی در خصوص توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح توس -9 

ای مازندران و جلسه ای با محوریت شرکت برق منطقه استفاده از منابع ارزی صندوق، بتهای آذرخش بانیروگاه

راهکار ، گلستان و با حضور سهامداران اصلی و عمده نیروگاه تشکیل و در خصوص تأمین درخواستهای صندوق

دیماه سال جاری طی  ۲0گلستان حداکثر تا پایان عملیاتی ارائه نمایند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و 

 .است شورا و دبیرخانه ارسال نمایدمکاتبه ای نتایج جمعبندی جلسه را بصورت مکتوب به ری

مصوبات  7و بند  13/05/1401 مورخ استان توسعه و ریزیبرنامه شورای دوم مصوبات جلسه 1۲به استناد بند  -10

های شهرک و راه اندازی احداث در خصوص 10/09/1401 مورخ استان توسعه و ریزیبرنامه شورای سوم جلسه

اداره کل های صنعتی جلسه ای مشترک با بر اساس درخواست کتبی شرکت شهرک ،مقرر گردید ،انرژی خورشیدی

 نمایند.اقدام در گام اول نقطه مناسب  ۲اراضی استان برگزار و نسبت به انتخاب دقیق منابع طبیعی و مدیریت امور 

های صنعتی به دبیرخانه شورا دیماه سال جاری از سوی شرکت شهرک دهه دومگزارش این بند حداکثر تا پایان 

 ارسال گردد.

اقتصادی و توسعه مهارت آموزی با هدف پوشش اشتغال کارجویان بومی در طرح های مهم "طرح کلیات  -11

به منظور افزایش ریزی و توسعه استان رسید. شورای برنامهو تصویب اعضای  تأئیدبه  "مرتبط با پیشرفت استان

و منطبق با طرح های تحول ساز های مورد نیاز رشتهمقرر گردید، بهره وری نیروی انسانی و تقویت نیروی کار ماهر، 

زش برنامه آموو در  احصاهای اجرایی استان توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری دستگاه

استان، گزارش اقدامات و نتایج حاصله را تا پایان  ایفنی و حرفه اداره کل .ای استان قرار گیردفنی و حرفه اداره کل

 ماه یکبار به دبیرخانه شورا اعالم نماید. 6و بصورت هر  140۲خرداد ماه 

ای، شرکت آب و فاضالب، سازمان جهاد کشاورزی، ی نظیر شرکت آب منطقهیهادر مرحله اول، دستگاه: 1تبصره 

های  صنعت، معدن و تجارت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری اداره کل

ره کل آموزش و پرورش های موثر با اداپروژه گنبد و شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به تعریف گرگان و 

اداره کل آموزش و پرورش استان، با تشکیل کمیته ویژه درون  ی دانش آموزی( اقدام نمایند.)مرکز فناوری ها
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استان اقدامات دستگاهی نسبت به راهبری موثر  این مهم با هدف ورود استعدادهای برتر دانش آموزی به مسائل 

 الزم را بعمل آورد.

سال جاری تا پایان دیماه  ایفنی و حرفه اداره کلوریت فی توسعه مهارت آموزی استان با محسند ائتال: ۲تبصره 

 منعقد گردد.

در دستور کار کلیه به صورت ویژه  راهبردی اساسی، توسعه ای و تحول آفرینبعنوان  دریامحور مبحث -1۲

 دستگاههای اجرایی مرتبط قرار گیرد.

 تعیین گردید. عمرانیمعاونت هماهنگی امور  ،در استان محوراقتصاد دریادبیرخانه اجرایی  تبصره:

و تفاوت آن با  با دامداران قراردادی گوشت قرمز تولید  پروژهمقر گردید سازمان جهاد کشاورزی در خصوص  -13

 گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه نماید. رویه های قبلی

برنامه و بودجه کشور و توسط سازمان  140۲با توجه به دستور کار قرار گرفتن تدوین الیحه بودجه سال -14

مشارکت سازمانها و وزارتخانه ها در این تدوین و ورود برخی از عناوین ذیل به بخش تغییرات متفرقه قانون بودجه 

 نظیر: کل کشور 1401سال 

 احیاء و عالج بخشی خلیج گرگان )الیروبی خلیج گرگان(-الف

 گرگان-کردکوی-بهسازی جاده قدیم بندرگز-ب

 گرگان -گمیشان و بندرترکمن -ندرترکمناحداث جاده ب-ج

 جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب گمیشان -د

 بندرگز -وزوار -احداث جاده دامغانمطالعه و -ه

 انتقال آب خزر و بازچرخانی آن برای توسعه فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی -و

 شیرین سازی از منابع دریای خزر-ز

 بندرگز آبرسانی به شهر-ح

 مشهد -بافقشاهرود و اتصال آن به ریل  -داث راه آهن اینچه بروناح -ط

قانون  ۲3ماده  اخذ مصوبه کاگروه ملیو همچنین پادارنمودن اعتباری آنها از طریق  مستمرهای به پیگیری و نیاز

 اتادار ،فاضالب و آب و شرکتهای آب منطقه ای ،140۲ کد طرح در پیوست شماره یک الیحه(،  دریافت ۲تنظیم )

مکلف به پیگیری اثربخش از طریق وزارتخانه متبوع می باشند.  ،۲شرق  –راه آهن شمال و  کل راه و شهرسازی

 گزارش اقدامات بعمل آمده حداکثر تا پایان دیماه سال جاری به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی با عنایت به انتخاب شهرستان علی آباد کتول بعنوان پایلوت طرح  -15 

فرماندار شهرستان بعنوان رئیس ستاد ، 30/10/1401لغایت  01/10/1401و اجرای آن از تاریخ  1405مبنا سال 

بر اساس تشخیص ستاد شهرستان مکلف به همکاری در پیشبرد  و . کلیه دستگاههای مرتبط با موضوعیدانتخاب گرد

صورتجلسه ستاد ملی سرشماری  ۲هیأت محترم وزیران و بند  03/03/1399مطلوب اهداف طرح بر اساس مصوبه 

 عمومی ونفوس مسکن می باشند.

به منظور تسهیل در فرآیند جذب سرمایه گذاری ها در استان، مقررگرید، اداره کل امور اقتصادی و دارایی  -16

اجرایی صادرکننده مجوز و نیز گزارش  استان گزارشی از نحوه و میزان صدور مجوزهای بی نام از سوی دستگاه های

 کاملی از فروش اموال و دارایی های مولد در جلسه بعدی شورا ارائه نماید.

های اجرایی مرتبط، تممهیدات الزم در تبصره: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با همکاری سایر دستگاه

 ( بکارگیرد.140۲پایان اردیبهشت گذاری استان )تا های سرمایهخصوص برگزاری همایش فرصت
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آباد با توجه به مشکالت پیشرو در خصوص آزادسازی اراضی طرح خط انتقال نیروی برق از نیروگاه آذرخش علی -17

انتقال و خط هکتاری اترک، معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ضمن بازدید میدانی از  1000به شهرک 

برگزاری جلسه مشترک با فرماندار شهرستان علی آباد کتول، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، 

دادستان شهرستان علی آباد کتول و رئیس اداره اطالعات شهرستان علی آباد کتول و تنظیم صورتجلسه نسبت به 

رش این بند حداکثر تا پایان دیماه سال جاری از سوی معاونت رفع موانع اجرائی در پیشرفت پروژه اقدام نماید. گزا

  دبیرخانه شورا ارسال گردد.به سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

تبصره: معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری با استفاده از ساز و کار طراحی شده در این بند، نسبت به رفع 

شهید صیاد شیرازی گرگان نیز پست ابتدای گلند تاریکی در بلوار موانع مربوط به تحصیل زمین خط انتقال برای 

 نماید. اقدام

بررسی الزم را در ضمن هماهنگی با دیوان محاسبات استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری  -18

فی مابین استانداران گلستان و  به بخش تولید های فنی و اعتباری)کمک خصوص تمدید تفاهم نامه جهش تولید

صالح دولت بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی  با رعایت صرفه ودیگر ( به مدت یکسال 1399بانکهای عامل در سال 

  .و قوانین و مقررات مرتبط بعمل آورده و نتایج آنرا در جلسه آتی شورا اعالم نماید (۲قانون تنظیم ) ۲8ماده  «ل»بند 

مکلف به  ،1401در سال  ای اجرائی دارای موافقتنامه تملک دارائی های سرمایه ای استانیکلیه دستگاهه -19

قانون بودجه  4همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص اجرای فرآیندهای مربوط به بند الف تبصره 

اجرایی بابت واگذاری و  کل کشور می باشند. در صورت انتخاب پروژه و یا پروژه هایی از دستگاههای 1401سال 

 یا مشارکت پذیری از بخش غیر دولتی در تکمیل و به بهره برداری رسیدن از طریق سامانه تعریف شده کشوری،

دستگاه اجرائی استانی مکلف به اجرای دقیق گام ها و مراحل واگذاری بر اساس مفاد تصویبنامه هیأت محترم وزیران 

 زمان برنامه و بودجه کشور می باشد.و دستورالعمل های صادره از سوی سا

کوچک  یروگاههاین یید اجراننظارت بر رو ،یآت یبرق در سالها یاستان در حوزه انرژ یها یازمندیبا توجه به ن -۲0

شرکت برق منطقه ای  ،استانداری یامور اقتصاد یآنها در دستور کار معاونت هماهنگ یزود بازده و زمان بهره بردار

قرار  یعامل استان یبانکها نیشرکت گاز گلستان و همچن گلستان، شرکت توزیع نیروی برق استان،مازندران و 

 یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ یاز سو یبهمن ماه سال جار انیتا پا کثربند حدا نی. گزارش عملکرد اردیگ

 شورا ارسال گردد. رخانهیبه دب یاستاندار

ریزی و توسعه استان به شرح ذیل، مشروط بر عدم تحمیل بار مالی برنامههای ذیل شورای مصوبات کارگروه -۲1

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

و ...( به تأئید  (، تصویبنامه هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 ریزی و توسعه استان رسید:اعضای شورای برنامه
 مورخ« زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست»هشتمین جلسه  کارگروه  -1

19/09/1401. 

 .۲0/09/1401  مورخ« آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری»دومین جلسه کارگروه  -۲

 .15/09/1401 مورخ« اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده»چهارمین جلسه کارگروه  -3
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دکتر زنگانه استاندار

 آقای عبدالجالل ايری نماينده استان در مجلس شورای اسالمی

 آقای رمضانعلی سنگدوينی نماينده استان در مجلس شورای اسالمی

 استانريزی رئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار اقتصادیامور  یهماهنگ معاون

 معاون توسعه مديريت و منابع استانداری

 سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری

 استان یانتظام یرويننماينده 

 نماينده وزارت دفاع )عضو اصلی(

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان)عضو اصلی(

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

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی استان)عضو اصلی(

 استان)عضو اصلی( ستيز طيحفاظت مح مدير کل

 ی استان)عضو اصلی(اعمرفاه اجتو کار مدير کل تعاون، 

 ای استان)عضو اصلی(منطقه مدير عامل شرکت سهامی آب

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

 مدير کل ورزش و جوانان استان)عضو اصلی(

 )عضو اصلی( نماينده شرکت گاز استان

 مدير کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان)عضو اصلی(

 نماينده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان)عضو اصلی(

 ی استان)عضو اصلی(راه وشهرسازنماينده اداره کل 

 استان )عضو اصلی( سيمای مدير کل صدا و

 نماينده نداجا )مدعو(

 رئيس پارک علم و فناوری استان )مدعو(

 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان)مدعو(

 مدير کل آموزش فنی و حرفه ای استان )مدعو(

 های صنعتی)مدعو(مدير عامل شرکت شهرک

 مدير کل امور مالياتی استان)مدعو(

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

 نماينده شهرداری گرگان )مدعو(

 فرماندار مراوه تپه

 فرماندار کالله

 فرماندار گنبد

 

 مديرکل دفتر امور بانوان استانداری

 یاستاندارگذاری و اشتغال هماهنگی امور سرمايهدفتر  مديرکل

 نماينده دفتر امور شهری استانداری

 س.م.بمعاون هماهنگی برنامه و بودجه  

 های مردمی  س.م.بگذاری و مشارکترئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 س.م.ب -ريزی و توسعه استان رئيس گروه شورای برنامه

 هایی كه بصورت مجازی در جلسه شركت نمودند:دستگاه

 فرمانداران

 مدير کل انتقال خون استان 

 مدير کل شيالت 

 مدير کل دامپزشکی استان

 مدارس استانمدير کل نوسازی 

 مدير کل استاندارد استان

 مدير کل بيمه سالمت استان

 مدير کل بنادر و دريانوردی استان

 مدير کل هواشناسی استان

 مدير کل بهزيستی استان

 مدير کل ثبت احوال استان

 مدير کل تبليغات اسالمی

 شرکت آب و فاضالب استان 

 شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 

 نيروی برق استان شرکت توزيع

 اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی 

 اداره کل پزشکی قانونی

 مدعوین غایب
 

 اداره کل اطالعات )عضو اصلی(

 دادگستری استان )عضو اصلی(

 سپاه نينوا استان )عضو اصلی(

 دفتر نمايندگی وزارت امور خارجه )عضو اصلی(

 اداره کل  آموزش و پرورش استان )عضو اصلی(

 اسالمی استان)عضو اصلی( فرهنگ وارشاداداره کل 

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

 کل بازرسی استان )مدعو(اداره

 اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی )مدعو(

 های استان)مدعو(شورای هماهنگی بانک

 شورای اسالمی استان )مدعو(

 دانشگاه فنی و حرفه ای )مدعو( 

 شرکت پخش فرآورده های نفتی )مدعو(

 


