
 مشخصات صورتجلسه
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 خالصه اهم مصوبات جلسه :

جلسه  نیو چهارم نیگرفته توسط استاندار محترم در سومصورت داتیکل کشور و حسب تأک 1400بودجه سال  حهیال نیتدو ندیفرآ یکیبا توجه به نزد -1

مورخ  339354و نامه شماره   05/07/1399مورخ  353474استان )نامه شماره   یزیرو برنامه تیریمکاتبات سازمان مدو  و توسعه استان یزیربرنامه یشورا

 مکلفند ،یبودجه سال جار انونق کیشماره  وستیدر پ یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاطرح فیرد یدارا ییاجرا یهادستگاه رانیمد هی(، کل30/06/1399

متبوع خود به  یمل یهاها و سازمانوزارتخانه قیمستمرو مجدانه از طر یهایریگیو پ یاستان یهاتیظرف یاز تمام یریگبا بهره اقدامات و تمهیدات الزم را

شده منتج  جادیا یاعتبار راتییو ماحصل تغ هایزنیاقدامات، را جیکارگرفته و نتابه 1400سال  یشنهادیبودجه پ حهیاستان در ال یاعتبار یبرسهم شیمنظور افزا

 .ندینمااستان ارسال  یزیرو برنامه تیریرا به سازمان مد هایریگیپ نیاز ا

اند؛ حدکثر استان موظف ییاجرا یهادستگاه هیزنان و خانواده کشور،کل یستاد مل یاز سو یتیتحقق عدالت  جنس یهاشناسنامه شاخص نیبا توجه به تدو -2

کل ارهرا به اد آن زارشاستان اقدام نموده و گ مابریبه سامانه س یدر حوزه شهرستان یتیجنس یهااطالعات شاخص دییو تأ لیماه نسبت به ورود، تکم1ظرف مدت 

 .ندیاستان ارائه نما یزیرو برنامه تیریو معاونت آمار و اطالعات سازمان مد یامور بانوان و خانواده استاندار

 .باشدیم یکل امور بانوان و خانواده استاندارمصوبه بر عهده اداره نیا یو اجرا یریگیپ تیمسئول ه :تبصر

ماهه اول  6مستقر در استان در  یاستان( نسبت به ارائه گزارش عملکرد نظام بانک یشعب بانک مل یاستان )سرپرست یهابانک یهماهنگ ونیسیکم ریدب -3

 یآت لسه( در ج13/2/1399مورخ  6115/1/99)نامه شماره «   دیجهش تول» استاندار محترم با موضوع  یمورد ابالغ از سو یبر اساس محورها 1399سال 

 .دیاستان اقدام نما یادار یشورا

 یهابانک یهماهنگ یشورا ،یو استان یاتوسعه منطقه یهابه اهداف برنامه یابیتوسعه و به منظور دست یقانون احکام دائم 31تحقق مفاد ماده  یدر راستا -4

 باشند. یتوسعه استان م و یزیربرنامه یشورا رخانهی( به دبیزیرو برنامه تیریسازمان مد استیر یاستان مکلف به ارائه آمار و اطالعات )با درخواست کتب

 کیمختلف( و مصارف )به تفک یهافیرد کیاطالعات منابع )به تفک یآورهر فصل نسبت به اخذ و جمع انیاستان، در پا ییو دارا یکل امور اقتصاداداره -5

و توسعه استان  یزیرهبرنام یشورا رخانهیآن به دب نسبت به ارسال هیاول یدر استان اقدام و پس از بررس تیفعال یمستقر و دارا یهامختلف( بانک یهافیرد

 .دیاقدام نما دیروز از فصل جد 20حداکثر با گذشت 

 یاستان از سو ییو دارا یکل امور اقتصادبه اداره زیآن ن ندیو فرآ یآورها جمعانواع آن کیمعوقات هر بانک به تفک اطالعات مربوط به وصول : 1ه تبصر

 استان ارسال گردد. یهابانک

 .باشندیسند م نیاستان بابت تحقق مفاد ا ییو دارا یکل امور اقتصادبا اداره یمستقر در استان مکلف به ارائه همکار یها و مؤسسات مالبانک هیکل : 2ه تبصر

 یگرگان و شرکت ساتکاب )شرکت مادر تخصص یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز نیمابیبه منظور تحقق اهداف و تعهدات مندرج در تفاهمنامه منعقده ف -6

 :دیآب و برق(  مصوب گرد یکاال هیساخت و ته

 شود. یاندازمندرج در تفاهمنامه، دفتر ساتکاب در دانشگاه راه یزمان دیق تیبا رعا الف(

 برگزارگردد. ندهیماه آ 6استان(، حداکثر ظرف مدت  یو ملحوظ قراردادن مصوبات ستاد کرونا یمالحظات بهداشت تیدر توسعه استان گلستان) با رعا ینقش انرژ یکنفرانس علم (ب

 

 ارائه كننده دستورجلسه 

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه زنان و خانواده كشور تیاز اطلس وضع یبردار با الگو (استان گلستان مابریدر سامانه س) زنان و خانواده یاطلس شهرستان یمعرف 1

2 
استاندار محترم با  13/02/1399مورخ  6115/99شماره بخشانامه  خصوصدر  استان یاهبانک یهماهنگ ونیسیكمریگزارش دب

 دیموضوع جهش تول
 استان یامور شعب بانک مل یسرپرست

 یامنطقهآب یشركت سهام استان یبا كم آب یاهداف طرح سازگار نییتب 3

 گرگان یعیو منابع طب یدانشگاه علوم كشاورز ساتکاب شركت با یعیو منابع طب یعلوم كشاورزدانشگاه نیمابیاهداف تفاهمنامه منعقده ف نییتب 4

  ییو دارا یكل امور اقتصاداداره ادسا سامانه گزارش – (1399 سال قانون بودجه 12تبصره  «د  »بند  3و  2جزء )و فروش اموال مازاد  یگزارش مولدساز 5

6 

 :طرح مصوبات 

مورخ   " ستیز طیو مح نیسرزم شیآماو یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایكارگروه ز "جلسه  پنجمینو  نیچهارم

 30/07/1399و مورخ  23/06/1399

 15/06/1399مورخ  "، زنان و خانواده سالمت ،یفرهنگ ،یاجتماعكارگروه "جلسه  نیسوم

 20/07/1399مورخ  " یو نوآور یآموزش، پژوهش، فناور كارگروه " جلسه اولین

 یكل راه و شهرسازهادار 

 یاستاندار یو فرهنگ یدفتر امور اجتماع 

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد 

 شناس استاندار محترم گلستاندكتر حق یجناب آقا یجمع بند 7
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 وری آن در بخش کشاورزی حمایت گردد.انرژی، آب و افزایش بهره در حوزه ارشد و دکترا یمقاطع کارشناس یهانامه انیپا از (ج

پروژه  لوتیپا ینامه بابت اجراتفاهم نیطرف یبرا طیشرا لیبرق استان گلستان نسبت به تسه یروین عیگلستان و شرکت توز یاآب منطقه یهاشرکت (د

 .ندیاستان مساعدت نما یکوچک در منابع آب اسیشناور مق روگاهین یاندازراه

ماهه بابت نحوه،  6 یاستان در فواصل زمانو توسعه  یزیربرنامه یشورا رخانهیگرگان نسبت به ارائه گزارش به دب یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز (ت

 .دینامه اقدام نمامفاد تفاهم یاجرا تیفیو ک زانیم

و اداره کل منابع  یعیو منابع طب یکشاورز قاتیمرکز تحق یاستان با همکار یقانون برنامه ششم توسعه، سازمان جهاد کشاورز 35بند الف ماده  یدر اجرا -7

 یشورا رخانهیبه دب یجار لبهمن ماه سا انیدر استان اقدام و حداکثر تا پا ستیشورز اهانیگسترش کشت گ وتوسعه  ییسند اجرا نیاستان نسبت به تدو یعیطب

 .دیو توسعه استان ارسال نما یزیربرنامه

 - یکشاورز یاراض یو نوساز زیتجه - یاریآب نینو یهاتوسعه سامانه ر؛ینظ یدر موضوعات تیبا محور« در گلستان  یآببا کم یسازگار» برنامه  اتیکل -8

کاهش  - یگو خان یصنعت یهااستفاده مجدد از پساب -هوشمند  یحجم یها با نصب کنتورهااز اضافه برداشت چاه یریجلوگ - یاگلخانه یهاتوسعه مجتمع

 -متعارف  ریغ یهااستفاده از منابع آب -کشت  یلگوهوشمند و هدفمند ا رییتغ -یو آبخواندار یزداریآبخ یهاطرح یاجرا -شرب  یهاهدررفت در شبکه

ای موظف است با همکاری منطقهآب. لذا شرکت سهامیدیاعضا رس بیو ...  به تصو رمجازیغ یهامصرف آب شرب، انسداد چاه تیریمد -ریتبخ بیکاهش ضر

 نماید.اقدام  1404ر افق عملیاتی آن دنسبت به تهیه برنامه ،های اجرایی مرتبطدستگاه

ماه هر سال  وریشهر انیدر پا یبا کم آب یبرنامه سازگار ینیبابت تحقق اهداف تدو انهیسال یهاگلستان موظف به ارائه گزارش یامنطقهشرکت آب : 1ه تبصر

 .باشدیبعد از آن م یزیربرنامه یجلسه شورا نیو ارائه آن در اول

 با یاستان، موظف به همکار یعیطبو منابع یکشاورز قاتیاز جمله؛ مرکز تحق یقاتیو تحق یو مراکز علم یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه هیکل :2ه تبصر

 .باشندیبرنامه م نیدر ا ینییاستان گلستان در تحقق اهداف تع یامنطقهشرکت آب

در تحقق اهداف  یردولتیبخش غ یگذارهیبابت سرما یالتیدرصد از مجموع  منابع تسه 5حداقل  و شورای هماهنگی استان مجازندضبانک های ع : 3ه تبصر

سازمان  گلستان،استان  یشرکت آب منطقه ا رینظ یتخصص یهادستگاه یبرنامه هفتم بر اساس معرف انیدر هر سال تا پا«  یآببا کم یسازگار»  یهابرنامه

،  یتخصص   یهاکارگروه بیکل صنعت، معدن و تجارت و تصواداره استان و یعیطبکل منابعاستان، شرکت آب و فاضالب استان، اداره یجهاد کشاورز

هرسال  ماهبهشتیارد انیپا او توسعه استان ت یزیربرنامه یشورا بیاستان و تصو یهابانک یهماهنگ یشورا شنهادی. سهم هر بانک بر اساس پاختصاص یابد

 .گرددیم نییمشخص و تع

 .دیاعضا رس بیبه تصو تماممهین یهاو اتمام پروژه مانکارانیمطالبات پ ،ییاجرا یهاپرداخت تعهدات دستگاه تیبا اولو« ها بندانآب یمرمت و بهساز» منابع مربوط به  عیتوز -9

با مشارکت بخش  یاپرورش محصوالت گلخانه یهاالزم در خصوص توسعه مجتمع داتیتمه یریاستان مجاز به بکارگ یزیرو برنامه تیریسازمان مد -10

 .باشدیکل کشور( م 1399قانون بودجه سال  یبه استان از محل اجرا یابالغ) 19تبصره « الف»با استفاده از منابع بند  یردولتیغ

 یمولدساز یرا برا یو اقدامات قانون داتیتمه مکلفند به ویژه دستگاههای تابعه وزارت جهاد کشاورزی ییاجرا یهادستگاهبا توجه به محدودیت زمانی، کلیه  -11

 ، اخذ مجوزها،از مرحله شناسایی) یابالغ یهاها و بخشنامهو دستورالعمل 1399قانون بودجه سال  12مازاد بر اساس تبصره رمنقولیو فروش اموال منقول و غ

 .تسریع نمایند (به حساب خزانه آن برگزاری مزایده، فروش و واریز وجه

ارزش افزوده  برای ایجادملک  یکاربر رییبه منظور تغ به دفتر فنی استانداریمدارک و مستندات  سالنسبت به ار ییاجرا یهادستگاه رانیمد هیکل : 1هبصرت

 .ندیاقدام نما 5ماده  ونیسیکم در

 .ندیارسال نما یزیرو برنامه تیریرا به استاندار محترم و  سازمان مد یفروش و مولدساز ندیگزارش فرآمکلفند به طور مستمر،  ییاجرا یهادستگاه رانیمد : 2هتبصر

 و توسعه استان: یزیبرنامه ر یشورا 28/05/1399از مصوبات جلسه مورخ  10بند  یدر راستا -12

 .ندیاستان اقدام نما یزیرو برنامه تیریبه سازمان مد و اطالعاتی یآمار اتیهمراه با محتو اریدر اخت ایمورد استفاده و  یتخصص یهاسامانه ینسبت به معرف ییاجرا یهادستگاه هیکل الف(

در سامانه ساترا با لحاظ قراردادن مالحظات  یاطالعات یهاهیو ال یبابت اقالم آمار هایروز رسانبه سرعت مناسب انتقال اطالعات و به یابیبه منظور دست  (ب

 با سامانه ساترا ییاجرا یهادستگاه رکننده آنها د یبانیپشت یهاو سرور یاطالعات یهااستان مجاز به اتصال هوشمند بانک یزیرو برنامه تیریسازمان مد ،یتیامن

 .باشندیاستان م یزیرو برنامه تیریبا سازمان مد یهمکار مکلف به ییاجرا یهادستگاه هی. کلباشدیم
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جلسات  ایجلسه  یاستان با برگزار یراه و شهرساز رکلیو مد یسازمان جهادکشاورز سیرئ -صنعت، معدن و تجارت  رکلیروز مد 10حداکثر ظرف مدت  -13

در  ماتیمتص هیالزم را اتخاذ و کل ماتیآباد تصممجتمع قربان نیدر زم یاصادرات و واردات محصوالت گلخانه یتخصص انهیپا یاندازنسبت به راه یتخصص

 .ندیو توسعه استان ارسال نما یزیربرنامه یشورا رخانهیدب صورتجلسه به کیقالب 

و  نیبا قوان رتیو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال لیمشروط بر عدم تحم ر،یو توسعه استان به شرح ز یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات کارگروه -14

 :دیرس انو توسعه است یزیربرنامه یشورا یاعضا دییو...( به تا یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتیه نامهبیمقررات مرتبط )از جمله تصو

  23/06/1399مصوبات جلسه مورخ  «  ستيزطيو مح نيسرزم شيو آما یشهر ،یريعشا ،يیتوسعه روستا ،يیربنايز»  یتخصص کارگروه یاز سو یشنهاديپ ماتيتصم (1

 کارگروه.  30/07/1399و 

 کارگروه. 15/06/1399مصوبات جلسه مورخ  « سالمت، زنان و خانواده  ،یفرهنگ ،یاجتماع»  یتخصص کارگروه یاز سو یشنهاديپ ماتيتصم (2

 کارگروه.  20/07/1399مصوبات جلسه مورخ  «  یو نوآور یآموزش، پژوهش، فناور»  یتخصص کارگروه یاز سو یشنهاديپ ماتيتصم (3
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر
 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 شناسدکتر حق

 عابدی

 یغراو

 خانم امامی

 روحی

 شفايی

 یرفندرسکيم

 کياء

 بيانی

 حسينی

 احمدی

 حميدی

 کريمی

 ضمير

 صادقلو

 سوخته سرايی

 فرروحانی

 حسينی نيا

 دست مرد

 شيرنگی

 ميرزايی

 گلويجان ب

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 چوپانی

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 متقی

 ليوانی

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 نژادنجفی

 فاضل

 حسينی

 نژادربيع

 نصيری

 خلفی

 محرابی

 حسينی

 اغنامی

 یدودانگ

 برهانیخانم 

 همدم

 هزارجريبی

 قادری

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 امينی

 زادهخليل

 مازندرانی

 هرمزی

 پورعلی

 استاندار

 استان ريزیرئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 معاون سازمان بازرسی استان

 استان نماينده سپاه نينوا

 استان یانتظام یروين  ندهينما

 اطالعات استان کلمعاون اداره

 فرماندار کالله

 فرماندار آزادشهر

 فرماندار بندرگز

 گرگانفرماندار 

 فرماندار گنبد

 فرماندار مراوه تپه

 انيفرماندار رام

 آباد فرماندار علی

 یکردکو یفرماندارمعاون 

 فرماندار مينودشت

 فرماندار گميشان

 فرماندار ترکمن

 فرماندار گاليکش

 ريزی شهرداری گرگانمدير برنامه

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 استان معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی استان

 رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی استان

 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان

 استان ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 استان اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 استان ورزش وجوانانکل معاون اداره

 اسالمی استان فرهنگ وارشادکل معاون اداره

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 استان مدارس یکل  نوساز ريمد

 ی استانکل راه وشهرساز ريمد

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز رئيس

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان

 استان   ایمديرعامل شرکت سهامی آب منطقه

 گلستاننفت استان  شرکتمعاون اداری و مالی 

 مديرعامل شرکت توزيع نيروی برق استان

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون اداری و مالی 

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان  یمسکن انقالب اسالم اديبنمديرکل 

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حماريمد

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سرپرست

 دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافيک استانداریمديرکل 

 ی استاناتيامور مالمديرکل 

 مديرکل محترم مديريت بحران استان

 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری استان

 ای استانمديرکل آموزش فنی وحرفه

 کل گمرک استاناداری و مالی ادارهمعاون 

 مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی

 ی استاناعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق مدير امور انتقال برق

 باقريان

 طالبی

 ميقانی

 حسينی

 داوطلب

 علویقدس

 اعتماد

 زارعی

 فرکاظمی

 آخوندی

 صداقت

 اسدی فر

 شريفی

 بائی

 اميری

 فردوسيان

 فرسعادت

 مجيدی

 یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 چکا

 حسن قاسمی

 یعقوبي

 سرپرستی امور شعب بانک ملی استان

 استان شرکت گازسرپرست 

 کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استانمدير

 مديرکل بهزيستی استان

 دريانوردیمديرکل بنادر و 

 مديرکل شيالت استان

 2آهن شمال شرقمديرکل راه

 مديرکل پزشکی قانونی استان

 امور شعب بانک صادرات استان یسرپرست

 استانملت امور شعب بانک  یسرپرست

 استانتجارت امور شعب بانک  یسرپرست

 استانمسکن امور شعب بانک  یسرپرست

 استانتعاون امور شعب بانک  یسرپرست

 استانرفاه بانک  کارشناس 

 استانکشاورزی بانک  معاون

 استانصنعت و معدن بانک  معاون

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

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

 ريزیرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت و برنامه

 فرهنگی و اجتماعی س.م.برئيس گروه امور علمی ، 

 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

 ريزیريزی سازمان مديريت و برنامهرئيس گروه برنامه

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 یچراغعل

 اميرشاهی

 توماج

 یغفار

 مؤمنی مقدم

 يازلو

 وزارت دفاع استان ندهينما

 وزارت امورخارجه دراستان یندگينما سيرئ

 قالآق فرماندار

 استان یپارک علم و فناور سيرئ

 محترم امور شعب بانک توسعه صادرات استان یسرپرست

 محترم امور شعب بانک سپه استان یسرپرست


