
 مشخصات صورتجلسه

  هفتم ترتيب جلسه:                          27/12/1399 تاريخ:                                          15:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                             25/12/1399  تاريخ دعوتنامه:                                  705120 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

سازمان  سیمرکب از رئ یکارگروه د،یمقرر گرد ؛یمنابع مال نی. جهت تأمدیشورا رس یاعضا بیشهرستان گنبد( به تصو تیاولوبا شبکه برق)  یساز نهیطرح به اتیکل – 1
ه و گزارش به عمل آورد ۱۴۰۰سال  ماهخرداد انیالزم را تا پا یها یبرق؛ بررس یروین عیشرکت توز و استان یهابانک یهماهنگ یشورا ریاستان، دب یزیرو برنامه تیریمد

 به دبیرخانه شورا ارسال نماید. برق آن را شرکت توزیع نیروی

اعتبارات  یهانامهموافقت ییخصوص مبادله نها( اقدامات الزم را یاطالعات کارکنان نظام ادار گاهیسامانه پاکنا )پا لیدر تکم عیضمن تسر ییاجرا یهادستگاه د،یمقرر گرد – 2
و اداره کل فرهنگ  یسازمان جهاد کشاورز -استان هیریخ راداره کل اوقاف و امو -همچون اداره کل ورزش و جوانان استان ییهابه عمل آورند. دستگاه ۱۳۹۹سال  یانهیهز

 سامانه پاکنا داشته باشند. لیدر تکمتعجیلی اقدامات  ،یو ارشاد اسالم

از  ونید یدارا یبه دستگاه ها آن و ماقبل ۱۳۹۸ یهابابت مطالبات بازنشستگان سال ۵۵۰،۰۰۰ فیرد ۵۵مانده از اعتبارات جزء  یمجوز الزم در خصوص ابالغ منابع باق – 3
 .دیاستان صادر گرد یزیرو برنامه تیریسازمان مد یطرف شورا برا

 فیرد ۱۲از منابع جزء  ارتیز یسالن ورزش احداثگلستان در خصوص  یاز اداره کل ورزش و جوانان به استاندار ییعنوان دستگاه اجرا رییخصوص تغ مجوز الزم در – 4
 .دیصادر گرد ۵۵۰،۰۰۰

بند )ط( ( ۳استان بابت مجوز مشمول جزء) یزیرو برنامه تیریسازمان مد ۲۴/۱۲/۱۳۹۹مورخ 7۰۰۳76و  ۲۴/۱۲/۱۳۹۹مورخ 7۰۰۲۸۴ی شماره هادر نامه یروش ابالغ – 5
در سرجمع اعتبارات استان  یقانون ندب نیمجاز به اعمال ا یزیرو برنامه تیری. سازمان مددیشورا رس یاعضا بیبه تصو( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲۸ماده 

 .باشدیم یاستگذاریو س ییاجرارو در امور شیبابت رفع موانع پ ییاجرا یهاو ابالغ به دستگاه

 .دیرس ی شورااعضا بیبه تصو یمنیاثرات استفاده از کاله ابه آن  ینیگزیو جا یگلستان در خصوص موضوع تصادفات جاده ا یابالغ شده به استاندار یپژوهشطرح اصالح عنوان  – 6

( متناسب با برآورد از یدرصد پژوهش کی) ۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۹تبصره « ز»سرجمع اعتبارات مشمول بند  شیاستان مجاز به افزا یزیرو برنامه تیریسازمان مد – 7
 یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاز سو اناست یکارگروه پژوهش یبر اساس مفاد مندرج در صورتجلسه بهمن ماه سال جار دیجد یباشد. انتخاب عنوان پژوهش یم 6و  ۱فصول 

بابت انجام  ییعنوان دستگاه اجرا رییمجاز به تغ یزیرو برنامه تیریسازمان مد ،ییاجرا یهادستگاه ایدستگاه  ی. در صورت عدم جذب منابع از سوگرددیاستان بالمانع اعالم م
 باشد. یمصوب در کارگروه مذکور م یعنوان پژوهش

 .دیرس ی شورااعضا بیقانون برنامه ششم توسعه به تصو ۲7ماده  «الف»بند  ۱ جزءبه استناد  ،۱۳۹7روستای هدف سال ۱۲۰روستایی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی  نتایج برنامه – 8

اعتبارات  میترمبابت  ۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۱۲و تبصره ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ« ط»بند  ۲جزء  یاز محل منابع ابالغ ها یعیزاقدامات تو هیکل –9
 .دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا بیبه تصو یانهیهز

استان مجاز به اعمال  یزیرو برنامه تیری، سازمان مد۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۱۹تبصره  ۱اسفند بابت منابع جزء  ۲۸روز  یوقت ادار انیدر صورت عدم وجود جذب تا پا –10
 باشد. یبه استان م یبا حفظ سرجمع ابالغ ییاجرا یهاها و دستگاهپروژه نیدر عناو صیو تخص یاعتبار راتییتغ

 یحداکثر طیشرا جادیا واستان  فیاز خدمات قابل ارائه به مردم شر تیبا هدف کسب رضا فیشرح وظا طهیاقدامات مناسب در ح یمکلف به اجرا ییاجرا یهادستگاه هیکل – 11
 باشند. یم ۱۴۰۰در انتخابات  یمشارکت مردم

 سیجمهور و رئ سیمعاون محترم رئ یاز سو ۲7/۱۲/۱۳۹۹مورخ  7۱۵۰۳۱به شماره یابالغ نیسرزمآمایش  یعال یمصوبات شورا تیمکلف به رعا ییاجرا یدستگاه ها – 12
 باشند. یسازمان برنامه و بودجه کشور م

 

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامه اعتبارات استان تیارائه گزارش وضع 1

 جهاد كشاورزیسازمان  1396-1399های های نوین آبیاری طی سالگزارشی از وضعیت اعتبارات و تسهیالت سیستم 2

 برق یروین عیشركت تور خودنگهدار( یهابا كابل یمس یهاكابل نیگزی)جاعیو فوق توز عیتوز یشبکه ها یساز نهیارائه طرح به 3

4 
و  یاو حرفه یفن یها سند ارتقاء زنان و خانواده و گزارش اقدامات انجام شده دستگاه    شرفت یاز پ یارائه گزارش 

 سند ارتقاء زنان و خانواده یاستان درراستا یستیاداره كل بهز

 مدیركل امور بانوان استانداری -

 مدیر كل فنی و حرفه ای  -

 مدیركل بهزیستی  -

5 

 ،ییربنایز»كارگروه « /  یگذارهیاشتغال ، سرما ،یاقتصاد» مصوبات كارگروه تیوضع یموارد ) بررس ریسا -

 «ستیزطیو مح نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا

 نیسرزم شیآما یعال یشورا نامهبیتصو -

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد -

 استان یكل راه و شهرسازاداره -

 سركار خانم دكتر ابتکار )به صورت ویدیو كنفرانس( بیانات معاون محترم امور زنان و خانواده ریاست جمهوری 

 شناسحقدكتر  استاندار محترم –بندی جمع 6
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 و توسعه استان قرار گرفت. یزیربرنامه یشورا یاعضا دییبه استان مورد تا یمنابع ابالغ صیو تخص عیو اقدامات صورت گرفته بابت توز ندهایفرا هیشورا، کل ریگزارش دب حسب – 13

 خیتار نیپس از ا ند،یاقدام نما ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ خیاستان تا تار یزیرو برنامه تیریسازمان مد ۱۴۰۰سال  یهاپروژه یشنهادیپ ستیفرمانداران نسبت به ارسال ل هیکل – 14
 .دیشهرستان اقدام نما کیپروژه ها به تفک ستیل ۱۳۹۹عملکرد  یاستان نسبت به جمع بند یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 اتیو توسعه عمل یاریآب نینو یها ستمیتوسعه س ،یاتوسعه کشت گلخانه ،یزهکش اتیقرار دادن توسعه عمل تیاولو به استان نسبت یسازمان جهاد کشاورز د،یمقرر گرد – 15
 .ردیگ رکابه ژهیو ریاهتمام و تداب ،۱۴۰۰سال  ییاجرا اتیعمل صدر( در یعیاداره کل منابع طب قی) از طریدارو آبخوان یدارزیآبخ

ی جلسه شورا هفتمینجمهور در امور زنان و خانواده به صورت ویدیو کنفرانس در های ارائه شده از سوی سرکار خانم دکتر ابتکار معاون محترم رئیسبه استناد صحبت – 16
ها و مراکز پژوهشی در رستانی این سند با کمک دانشگاههایی از سند ارتقای زنان و خانواده و تهیه برش شهها نسبت به بروزرسانی بخش، مقرر گردید استانریزی استانبرنامه
 اقدام نمایند. ۱۴۰۰سال 

اعتبار و  ییاستان مجاز به جابجا یزیرو برنامه تیریبه استان، سازمان مد یابالغ یهافیرد هیدر کل ییاجرا یهادستگاه یدر صورت امکان جذب اعتبارات از سو – 17
 باشد. یاعتبارات استان( م صیتخص تهی) بر اساس مصوبه کمصیتخص

 .دیشورا رس یاعضا بی( به تصو۲دولت) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲۳دستورالعمل ماده  ۱6تبصره «  ب»مشمول بند  یهاپروژه هیکل – 18

 قیبه استان از طر یابالغ یالتیمنابع تسه یبا هدف جذب حداکثر یاستاندار یو شوراها ییدفتر امور روستا ۲7/۱۲/۱۳۹۹مورخ  ۹۹س//۱۰۴۰۳7درخواست شماره  – 19
 ت.قرار گرف عضاا بیو تصو دیی؛ مورد تا۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۱6تبصره «  و»بند  ۴موضوع جزء   -جذب  تیفاقد قابل یهادر سهم شهرستان ییجابجا

 .دیشورا رس یاعضا دییکل کشور به تا ۱۳۹۹از اعمال دستورالعمل بودجه سال  یناش یاستان یاهیسرما یهاییتملک دارا یهاها و پروژهطرح نیکد و عناو راتییتغ – 20

و  تیریآموزان از شبکه شاد اقدام و سازمان مددانش یتپه با هدف برخوردارمرواه اتلریب تیبه سا یبرق استان، نسبت به برق رسان یروین عیشرکت توز د،یمقرر گرد – 21
 .دی( اقدام نما۱۴۰۰سهم شهرستان در سال  یاهیسرما یهاییمنابع )ازمحل منابع تملک دارا نینسبت به تأم یزیربرنامه

 مرتبط مقررات 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 –22
 :دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا دییبه تا (و... یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتیه بنامهیاز جمله تصو )

 « گذاریاقتصادی،اشتغال و سرمایه» کارگروه  09/12/1399 و  06/12/1399 و  29/11/1399 ات مورخ مصوبات جلس( 1

 «زیست  و آمایش سرزمين و محيط یشهر ،یعشایر ،یتوسعه روستای ،یزیربنای» کارگروه  19/12/1399 و  26/11/1399 مورخجلسات مصوبات ( 3
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 خانم دکتر ابتکار

 شناسدکتر حق

 عابدی

 غراوی

 کريمی

 حاجيلری

 نژادايران

 رجبلو

 روحی

 سرايیسوخته 

 احمدی

 کريمی

 حسينی نيا

 دستمرد

 مفرد یتجر

 توماج

 صادقلو

 ضمير

 حسينی

 شيرنگی

 ابراهيمی

 قدمنان

 حميدی

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 حسين آبادی

 احمدی

 مازندرانی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 فاضل

 نژاد ینجف

 حسينیحاجی 

 افتخاری

 طالبی

 گلويبجانآقا

 نصيری

 بستانی

 محرابی

 اغنامی

 خانم غيناقی

 خانم برهانی

 دودانگی

 خانم همدم

 نصيبی

 هزارجريبی

 لطفی

 اسالمی

 حسينی طلب

 زارعی

 خسروی

 قادری

 باقريان

 شريفی

 سلمانی فرد

 )به صورت ويديو کنفرانس(ی جمهور استيزنان و خانواده رمعاون امور 

 استاندار

 ريزی استانرئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستانداری امور اقتصادمعاون هماهنگی 

 کارشناس مسئول دادگستری استان

 استان یانتظام یروين نماينده

 استان سپاه نينوا نماينده 

 کل بازرسی استانمعاون اداره

 )به صورت ويديو کنفرانس( علی آبادفرماندار 

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار بندرگز

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار گنبد

 ) به صورت ويديو کنفرانس(فرماندار مينودشت

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار گميشان

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار گاليکش

 )به صورت ويديو کنفرانس( قالفرماندار آق

 نفرانس()به صورت ويديو ک فرماندار راميان

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار مراوه تپه

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار آزادشهر

 )به صورت ويديو کنفرانس( ترکمنفرماندار 

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار کالله

 )به صورت ويديو کنفرانس( یکردکو فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس( فرماندار گرگان

 سازمان جهاد کشاورزی استانرئيس 

 معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 ستيز طيحفاظت مح کلمعاون فنی اداره

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 یاعمرفاه اجتو کار  تعاون،مديرکل 

 اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 ای استانمنطقهريزی شرکت سهامی آبمعاون برنامه

 های نفتی منطقه گلستانمدير شرکت ملی پخش فرآورده

 مل شرکت گازعا ريمد

 ريزی شهرداری گرگانمدير برنامه

 مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروی برق استان

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون مالی 

 مديرکل دامپزشکی استان

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 مديرکل دفتر امور بانوان استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دفتر مديرکل

 یاستاندارگذاری جذب و حمايت از سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری کي، حمل و نقل و ترافمديرکل دفتر فنی 

 ديرکل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداریم

 استان یاتيامور مالمديرکل 

 کل منابع طبيعی و آبخيزداریاداره مديرکل

 ورزش وجوانانکل معاون اداره

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مديرکل پزشکی قانونی استان

 یمسکن انقالب اسالم اديبن  کلمعاون اداره

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 های صنعتیشرکت شهرکمعاون 

 مديرکل اوقاف و امور خيريه استان

 پورعلی

 داداشی

 هرمزی

 قدس علوی

 حسينی

 ینوران

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

  یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 حسن قاسمی

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برقامور انتقال برق ريمد

 مديرکل هواشناسی استان

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 شيالت استان مديرکل

 بهزيستی استان کلمدير

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 ی س.م.بنگرندهيتوسعه و آ یهاسرپرست مرکز آموزش و پژوهش

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیو برنامهرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت 

 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 و توسعه استانرئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 آريانپور

 منتظری

 چراغعلی

 اميرشاهی

 حسينی

 چوپانی

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 نماينده وزارت دفاع

 وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 مديرکل گمرک استان

 رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی

 


