
 مشخصات صورتجلسه

  دوم ترتيب جلسه:                        21/04/1399 تاريخ:                                         15:00 ساعت:         و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                استاندار :سيرئ                          18/04/1399  تاريخ دعوتنامه:                                   186304 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

بند  یآن با کشور در ارتباط با اجرا سهیاستان گلستان و مقا گاهیدر خصوص سهم و جا ینسبت به ارائه گزارش نده،یماه آ کیاستان، حداکثر ظرف  یسازمان جهاد کشاورز -1
صندوق توسعه  یورود %10یالیاختصاص معادل ر) 32ماده  « ب»بند  4( و جزء یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیصنا یصادرات تیاز توسعه ظرف تی)حما  31ماده « ذ»
 .دیقانون برنامه ششم توسعه، اقدام نما (و ... یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیجهت پرداخت به صنا التینزد بانک عامل به صورت تسه یمل

در خصوص  یاستان نسبت به ارائه اقدامات وزارت جهاد کشاورز یتوسعه ، سازمان جهاد کشاورز یهابرنامه یقانون احکام دائم  60با هدف تحقق اهداف مندرج در ماده  -2
 یهاشده در قطب ینیب شیپ یهاتیو حما« نیشیو پ نیپس عیو استقرار صنا یهدفمند از سامانده تیو نحوه حما یمحصوالت کشاورز یو نگهدار یلیتبد عیصنا شیآما»طرح 

 .دی، در خصوص استان گلستان اقدام نما یدیتول

مختلف )مشکالت  لیبه دال یول افتیالزم را در یو مجوزها نیها را که زممستقر در شهرک یلیتبد عیصنا یواحدها هیفهرست کل ،استان یصنعت یهاشرکت شهرک -3
تا در  دیشورا ارائه نما یجلسه آت یرا برا یصنعت یهافعال خارج از محل شهرک ریراکد و غ یرا  احصاء و به همراه واحدها انددهینرس یبردار( هنوز به بهرهیبانک ریو غ یبانک

 اتخاذ گردد. ربطیذ ینهادها یاز سو یالزم بعد ماتی، تصم یواگذار طیدر صورت دارا بودن شرا ایصورت لزوم نسبت به رفع موانع و 

 یبه کاربر لیتبد طیشرا یدارا یهانیزم یو معرف یاستان نسبت به بررس یصنعت یهاشرکت شهرک ،یصنعت یها و نواحدر شهرک عیاستقرار صنا تیبه منظور توسعه ظرف -4
 .دینما یشورا معرف یدر جلسه آت یبعد ماتیماستان، اقدام و جهت اتخاذ تص نیسرزم شی( منطبق بر مطالعات آمایصنعت ینواح ایشهرک و  یانداز)بابت احداث و راهیصنعت

 ییاجرا یفضامشتمل بر گزارش این . دینما ارائهشورا  یدر جلسه آت را پنجره واحد در استان ییاجرا یهاندیدرخصوص فرآ یاستان گزارش ییو دارا یکل امور اقتصاداداره -5
در  گذارانهیمشکالت سرما یبر مبنا ی)منطبق بر بررس یو خروج یورود هایپرونده تعداد – ارائه قابل خدمات –در پنجره واحد  ییاجرا هایدستگاه اقدامات –پنجره واحد 

 ( و ... باشد.ییاجرا یهادستگاه

کل کشور، مکلف  1399قانون بودجه سال  12تبصره « د»بند  3و2 یاجزا یو فروش اموال در کارگروه استان یمجوز و مصوبه بابت مولدساز یدارا ییاجرا یهاستگاهد هیکل-6
 .باشندیمنتج به اجرا در حداقل زمان ممکن م یقانون یهاندیفرآ تیبه رعا

 .ندیبند اقدام نما نیا یبابت اجرا طبریذ ییاجرا یهاالزم با دستگاه یکل ثبت اسناد و امالک نسبت به ارائه همکاراداره : 1هتبصر
کل امور اقتصادی و دارایی و سازمان را به ادارهدر سامانه، نسبت به فروش آنها اقدام و گزارش آن ها عالوه بر شناسایی اموال و ثبت آنهاهای اجرایی ودانشگاهستگاهد : 2هتبصر

 مدیریت استان اعالم نمایند.

 .دیشورا اقدام نما یدر جلسه آت «سادا » بابت ورود اطالعات اموال خود به سامانه  ییاجرا یهااستان نسبت به ارائه گزارش از اقدامات دستگاه ییو دارا یکل امور اقتصاددارها -7

قانون  12تبصره « د»بند  3و2 یاموال مشمول اجزا یینسبت به شناسا ییاجرا یهاجلسات منظم و مستمر و مداوم با شهرداران و بخشداران و دستگاه لیفرمانداران با تشک -8
 رخانهیعنوان دبهب ییدارا  یکل امور اقتصادبه اداره یجارمرداد ماه سال  انیرا حداکثر تا پا جیمنقول مازاد( اقدام و نتا رغی اموال فروش – ی)مولد ساز 1399بودجه سال 

قانون  12تبصره « د»بند  3و2بند یبابت اجزا رانیمحترم وز أتیه بنامهیتصو 9اموال مشمول ماده  ینسبت به احصا یکل امور اقتصاد. ادارهندیارسال نما یکارگروه استان
 .دیکل کشور اقدام نما 1399بودجه سال 

 تماممهیکمبود منابع به صورت ن لیتمام که به دل مهین یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاها و پروژهطرح ییاستان نسبت به احصاء و شناسا یزیرو برنامه تیریسازمان مد -9
 .دینما ارائهشورا  یو در جلسه آت اقدامباشند، به بخش غیردولتی می یواگذار تیقابل یدارا یول ،اندرها شده

آن، در امکانات و  یها( و دستورالعمل2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 27ماده  یاجرا قیاز طر دیتول شیافزا تیکه قابل ییاجرا یهادسته از دستگاهآن -10
 .ندیاقدام نما دیو جهش تول یبرداربهره شیبا هدف افزا یردولتیالزم به منظور ورود و حضور بخش غ یهایاند نسبت به ارائه همکارآنها وجود دارد، مکلف یهارساختیز

 یاستفاده از تکنولوژ یایتمام شده محصول از مزا متیو ق عاتیبرنج و کاهش ضا تیفیو ارتقاء ک یبهره ور شیافزا نکهیبه ا تیو با عنا هایکوبیبا توجه ضرورت اصالح ساختار شال -11
و امکانات خود  زاتیتجه یبه روز رسان نهیفرصت داده شود تا در زم کسالیبه مدت  نینو یفاقد تکنولوژ یکوبیشال یهابه کارخانه دیاست، مقرر گرد یکوبیشال یدر واحدها نینو یها

 .ندیدسته از کارخانه ها را ابطال نما نیا یرا دارند که پروانه ها اریاخت نیو سازمان صمت ا یمذکور؛ سازمان جهاد کشاورز یهاواحد یفرصت و عدم بهساز نیا انی. پس از پاندیاقدام نما

به خارج از  یو وابستگ یارز بر طیاشتغال وابسته و شرا یداریدر استان و پا نیپروتئ دیتول شیو افزا یدام داتیبهتر تول تیفیدر ک وریخوراک دام و ط تیباتوجه به نقش و اهم -12
کل استان، اداره یکل دامپزشکاستان، اداره یعیمنابع طب کلمعدن و تجارت استان، اداره کل صنعت،استان، اداره یهمچون سازمان جهاد کشاورز ییهاکشور موجود، دستگاه

 .ندیدر استان اقدام نما وریخوراک دام و ط دیتول شیبابت افزا ییبرنامه اجرا هیو ته یاستان نسبت به بررس یزیرو برنامه تیریسازمان مد تیاستان با محور ستیزطیمح

 ارائه كننده دستورجلسه 

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1399توسعه استان در سال  یکردهایارائه رو 1

 یبخش كشاورز یلیو تکم یلیتبد عیارائه گزارش توسعه صنا 2

 تجارت استانسازمان صنعت ، معدن و  -

  یسازمان جهاد كشاورز - 

 استان  یصنعت یهاشركت شهرک -

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد كشور كل 1399قانون بودجه سال  12تبصره « د» بند   3و2و جز  19تشریح تبصره  3

 شناس استاندار محترم گلستاندكتر حق یجناب آقا یجمع بند 4
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 ییبعد( با هدف خودکفا یهاروند در سال نیا شیو افزا یتُن در سال آت 10،000به  ،یتُن در سال جار 300از چغندر قند ) دیتول شیباتوجه به دستورکار قرارگرفتن افزا -13

 انیآن را  حداکثر تا پا جهیآورده و نت عملهب ،مرتبط یلیتبد عیرا درخصوص استقرار صنا یو فن یکارشناس یهایبررس ،یاز آن، سازمان جهاد کشاورز یدر محصوالت استحصال
 .دیشورا ارسال نما رخانهیبه دب یماه سال جارمرداد

حقوق  نیتأم تیکل کشور با اولو یدارخزانه یماهه از سو 3 یهاصیبه استان بابت تخص ینگینقد زیدر استان، هرگونه وار یانهیاعتبارات هز دیشد تیباتوجه به محدود -14
 یفیسازوکار تعر تیبارعااستان ) نیخزانه مع یسو ازکل کشور  1399قانون بودجه سال  12تبصره « ه»مشمول بند  یروهایو ن ییاجرا یهاو مستمر کارکنان دستگاه انهیماه

 خواهد شد. زیمشمول وار ییاجرا یها( به حساب دستگاهبرنامه و بودجهقانون  30در ماده 

ساز  قیدق تیمکلف به رعا ییاجرا یهادستگاه هی،کل 1399ماه سال  وریشهر انیتا پا 1398سال  یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا صیبا توجه به مهلت جذب تخص -15
        . باشندیم تیفور دیدرجذب منابع مذکور با ق یو کار قانون

    .باشدهای اجرایی میمسئولیت جذب کامل اعتبارات تخصیصی بر عهده مدیران دستگاه ه :تبصر

بندی آورده و گزارش آن را جهت جمع عملهبرا  1399های قانون بودجه سال بری استان از ظرفیتهای اجرایی مکلفند تمهیدات و اقدامات الزم جهت افزایش سهمدستگاه -16
 ریزی استان ارسال نمایند.سازمان مدیریت و برنامه واستاندار محترم به 

 اقدام نماید.استان های اجرایی به دستگاه 1399های قانون بودجه سال ریزی نسبت به ارسال مجدد ظرفیتسازمان مدیریت و برنامه ه :تبصر

در  ییاجرا یهادستگاه هی، کل1392-1399 یهاسال یدر ط دیو ام ریخدمات دولت تدب و از اقداماتملکرد گزارش عتهیه و )کلیپ( به منظور ساخت نماهنگ -17
 .ندینما اقداماستان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد با هماهنگینسبت به این مهم   ها و ...دانشگاه ها،یشهردار ها،فرمانداریاستان،

از شبکه استانی و برخی از  «از هفته دولت تا دهه مبارک فجر»نسبت به پخش نماهنگ ، ریزیو سیمای مرکز استان با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه صدا : هتبصر
 .                      آنان از شبکه ملی اقدام نماید

 یزیربرنامه یشورا یاعضا بیبه تصواین کارگروه،  1399 /01/04جلسه مورخ   «یگذارهیاشتغال و سرما ،یاقتصاد» یتخصص کارگروه یشده از سو شنهادیپ ماتیتصم -18
 .دیو توسعه استان رس

 لیکه باعث تحم یاز موارد ریاست ، به غ دهیارسال گرد رخانهیو توسعه استان که به دب یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات مندرج در صورتجلسات کارگروه هیکل : تبصره
 قرار گرفت . راشو دییمورد تأ باشند،یم یقانون یهارتیعدم مغا یو دارا گردندیم ینشده به منابع استان ینیب شیپ یمال یبارها
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 شناسدکتر حق

 عابدی

 یغراو

 کريمی

 امامیخانم 

 خاندوزی

 یرفندرسکيم

 بيانی

 حسينی

 احمدی

 حميدی

 کريمی

 چوبداری

 هدايتی

 قدمنان

 طباطبايی

 دستمرد

 جیهيوه

 ميرزايی

 توماج

 مهاجر تبريزی

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 برزمينی

 خانم کشميری

 حبيبی

 ليوانی

 محبوبی

 یرشاهيام

 مفردغريبیکمال

 نژاد ینجف

 حسينی

 ربيع نژاد

 مقصودلو

 نصيری

 خلفی

 محرابی

 ینيحس

 اغنامی

 یدودانگ

 خانم خاندوزی

 هزارجريبی

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 چوپانی

 حسينی

 زادهخليل

 مازندرانی

 هرمزی

 یفرج

 پورعلی

 استاندار

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی معاون 

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 استان سپاه نينوانماينده 

 استان یانتظام یروين  ندهينما

 فرماندار کالله

 فرماندار آزادشهر

 فرماندار بندرگز

 فرماندار گرگان

 فرماندار گنبد

 انيفرماندار رام

 آباد فرماندار علی

 یکردکو فرماندار

 فرماندار مينودشت

 فرماندار گميشان

 فرماندار ترکمن

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آق

 گرگان یشهردار ريزیمدير طرح و برنامه

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 استان معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی استان

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان مديرکل

 استان ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 استان اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 استان ورزش وجوانان مديرکل

 اسالمی استان فرهنگ وارشادمديرکل 

 آموزش و پرورش استان ريزیمعاون برنامه

 استان مدارس یکل  نوساز ريمد

 ی استانکل راه وشهرساز ريمد

 استاندر  وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 دانشگاه علوم پزشکی استانمدير بودجه 

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 استان   ایسرپرست شرکت سهامی آب منطقه

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان معاون ادارای و مالی

 استان شرکت گازنماينده 

 شرکت توزيع نيروی برق استان مديرعامل

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون اداری و مالی 

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان  یمسکن انقالب اسالم اديکل بن ريمد

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حماريمد

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مديرکل

 ی استاناتيمالامور مديرکل 

 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان

 ای استانمديرکل آموزش فنی وحرفه

 رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی استان

 مديرکل گمرک استان

 مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی

 ی استاناعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 مديرکل شرکت آب و فاضالب استان

 استان یعيو منابع طب یکشاورز قاتيمرکز آموزش و تحق سيرئ

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق مدير امور انتقال برق

 ميقانی

 غفاری

 غفاری

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

 یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 چکا

 حسن قاسمی

 یعقوبي

 مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

 بهزيستی استانمديرکل 

 استان یپارک علم و فناور سيرئ

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 ی س.م.بنگر ندهيتوسعه و آ یسرپرست مرکز آموزش و پژوهش ها

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت و برنامه

 رئيس گروه امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی س.م.ب

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

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

 

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 جاللی

 ضمير

 چراغعلی

 

 اطالعات استان رکليمد

 فرماندار مراوه تپه

 نماينده وزارت دفاع 

 


