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 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 استانریزی و توسعهشورای برنامهالف( مصوبات 

، موضوع نامه ارسالی شماره  1401به تکميل جداول اطالعاتی اليحه بودجه سال  های اجرايی استان نسبتکليه دستگاه -1

درصد، اقدام  و تا پايان وقت   8ريزی استان ، با هدف نيل به رشد اقتصادی سازمان مديريت و برنامه  25/06/1400مورخ  288857

  عه استان ارسال نمايند.ريزی و توسبه  دبيرخانه شورای برنامه 27/06/1400اداری روز شنبه مورخ 

ها را به وزارتخانه 1401بودجه سال  حهيمهم و محرک توسعه بخش در ال یهاها و پروژهموضوعات مربوط به طرح ،يیاجرا یهادستگاه -2

 .ندينما یريگيبودجه، به صورت مستمر  پ حهيدر ال يیو نها یقطع جهيمتبوع خود  ارسال  و تا حصول نت یهاوسازمان

های اجرايی استان در مقاطع زمانی هر دو هفته يک بار تا زمان های مستمرانجام شده از سوی دستگاهگزارش اقدامات و پيگيری تبصره:

 ريزی استان بعنوان دبيرخانه شورا ارسال گردد.اتمام فرآيند تدوين اليحه بودجه  به دفتر استاندار محترم و سازمان مديريت و برنامه

ريزی و جزء مصوبات شورای برنامه 1401های درآمدی سال بينی رديفتاد تجهيز درآمدهای استان در خصوص پيشمصوبات س -3

 گردد.توسعه استان تلقی می

های اجرايی وصول کننده درآمد دبيرخانه ستاد تجهيز درآمد استان نسبت به برگزاری جلسات فنی و کارشناسی با دستگاه تبصره:

 اقدام نمايد.عمومی و اختصاصی 

؛ ها و مؤسسات مالی استانی موظفندگذاری و منابع بانکی در محاسبات رشد اقتصادی ، کليه بانکبا توجه به اهميت اطالعات سرمايه -4

شنبه يکهای اقتصادی و شهرستانی تا پايان وقت اداری روز را به تفکيک بخش 1399ميزان تسهيالت بانکی تخصيص يافته در سال 

 ريزی و توسعه استان ارسال نمايند.به اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان و دبيرخانه شورای برنامه 28/06/1400مورخ 

کل امور اقتصادی و دارايی استان،  برای ريزی و توسعه استان ، ادارهصورتجلسه سومين جلسه شورای برنامه 16به استناد بند  -5

های برنامه مصارف در طول سال -که نسبت به ارائه جداول عملکردی خود در بخش منابعها و مؤسسات مالی آندسته از بانک

ای به وزارت امور اقتصادی و دارايی و رئيس اند، عدم همکاری آنها را همراه با ذکر عنوان طی مکاتبهششم توسعه اقدام ننموده

 ريزی و توسعه استان ارسال گردد.ه به دبيرخانه شورای برنامهی انجام شدرونوشتی از مکاتبه .مجمع نمايندگان استان اعالم نمايد

 ؛ديمقرر گرد ،است یگرد و غبار استان یاصل هایو کانون دهايتهد نيتریاز جد یکيگرگان که  جيخل مقابله با خشکی یبرا -6

دفتر  اريکه در اخت یستاد و هم از منابع منابع گرد و غبار کشور، از محل دهيپد یو هماهنگ یگذاراستيس یستاد مل رخانهيدب

کل ادارهبه بعد  یهاو سال یدر سال جار ،رااعتباراتی کشور قرار دارد،  ستيز طيسازمان مح یهاو تاالب يیايدر ستيز طيمح

 .ابالغ نمايداستان  ستيز طيحفاظت مح

 

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1400و توسعه استان در سال  یزیربرنامه یجلسه شورا نیمصوبات سوم یریگیپ 1

 استان یكل فرهنگ و ارشاد اسالماداره كشور یفرهنگ ینقشه مهندس یبرش استان نیتدو یاستان در راستا یو منتخب فرهنگ یارائه مسائل اساس 2

 مرتبط ییاجرا یهادستگاه یاتیعمل یشنهادیو برنامه پ زگردهایر دهیارائه برنامه جامع مقابله با پد 3

 گرد و غبار كشور دهیستاد مقابله با پد ریدب  -

 استان ستیز طیكل محاداره  -

 یبحران استاندار تیریكل مداداره  -

4 

 : یهاانجام شده و در دست اجرا پروژه یهاتیجامع از مشکالت، اقدامات و فعال یارائه گزارش

 برق كارخانه( نیو تأم یالتیماهوت شمال )مشکالت تسه یسندگیكارخانه ر -

 .یو بخش خصوص یشهر گرگان با مشاركت شهردار یخیبافت تار یایاح  -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیكل ماداره -

5 
   1400قانون بودجه سال  18تبصره « الف»بند  9تا  1ارائه گزارش اقدامات انجام شده استان در خصوص دستورالعمل اجزاء 

 (ینیاشتعال و كارآفر د،یو توسعه، تول جادیا التی)موضوع تسه
 استان ییو دارا یكل امور اقتصاداداره

 (ریزی و توسعه استانی ذیل شورای برنامههامصوبات كارگــروه یمـــوارد )بررس ـــــریسا 6

 استاندار محترم جمعبندی  7
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؛ تصميمات ديگرد، مصوب گردوغبار در استانی بعنوان يکی از منشاءهای اصلی پديده هکتار 3000کانون باتوجه به شناسايی  -7

های اقدام و رفع در خصوص برنامه «ستيز طيو مح نيسرزم شيو آما ی، شهر یري،عشايیروستا ،توسعهيیربنايز» کارگروه 

های اجرايی دارای ريزی و توسعه استان تلقی گردد. همچنين، کليه دستگاههای اصلی گرد و غبار بعنوان مصوبه شورای برنامهزمينه

از تبارات ملی تا طرح آن در ستاد ملی مربوطه و دريافت اع تعهد در مصوبات کارگروه، موظف به پيگيری موضوع از طريق دستگاه

 باشند.می 1400های مصوب اقدام خود، حداکثر تا پايان سال در اين خصوص و شروع عمليات اجرايی برنامه منابع ملی

 رعامليمد د؛ي، مقرر گردشانيشهرستان گم یگويمجتمع پرورش م داريبرق فاز پا نيبه منظور رفع مشکالت مربوط به تأم -8

 هيکل جيبرق استان، نتا یروين عيشرکت توز رعاملياستان و مد التيش رکليگلستان و مازندران به همراه  مد یامنطقهشرکت برق

به صورت مکتوب به  یمهرماه سال جاربيستم مجتمع را حداکثر تا  نيالزم در ا یهارساختيز جاديا یگرفته برااقدامات صورت

شرکت برق  نينچ. هم نديو توسعه استان ارسال نما یزيربرنامه یشورا نهرخايو دب  یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ

گردد، معادل ارزش روز تجهيزات خريداری شده از اعتبارات اختصاص يافته از منابع متعهد می منطقه ای گلستان و مازندران

 .استان، نسبت به اختصاص اعتبار به پروژه مذکور از محل منابع داخلی خود اقدام نمايد

 باشد.موارد مطروحه در مصوبه فوق می شرکت توزيع نيروی برق استان مسئول پيگيری تبصره:

 نکا مقرر شد: –گاز رسانی به روستاها و مناطق سکونتی داخل حريم خط لوله سراسری انتقال گاز سرخس  -9

اقدامات مرتبط با ارتقای کالس لوله با هيأت وزيران پيگيری ويژه و  01/08/1389مورخه  169749/45237الف(پيرو مصوبه شماره 

هدف کاهش حريم خطوط انتقال در مناطق مسکونی که درحال حاضر ارائه خدمات گاز رسانی به آنها ميسر نمی باشد ، توسط 

 عمليات انتقال گاز انجام گيرد. 9مديريت منطقه 

دارای پروانه ساخت وساز و يا قدمت ساخت قبل از سال احداث ب(تا انجام اقدامات موضوع بند الف و به منظور بهره مندی متقاضيانی که 

متر از خطوط لوله انتقال قرار دارند ، با تشکيل کميته ای با محوريت فرمانداری  50و بهره برداری خطوط لوله می باشند و درشعاع بيش از 

سبت به شناسايی واجدين شرايط اقدام و شرکت عمليات گاز رسانی، ن 9شهرستان و با حضور بنياد مسکن ، شرکت گاز و شرکت منطقه 

 .گاز با رعايت الزامات فنی و ايمنی ، نسبت به ارائه انشعاب موقت با اخذ تعهدات الزم از آنها اقدام نمايد

اجرايی  مسئله اولويت دار استان در تدوين برش استانی برنامه 5مصوبات شورای فرهنگی عمومی استان در خصوص معرفی  -10

  ريزی و توسعه استان رسيد. همچنين مقرر گرديد:مهندسی فرهنگی کشور به تأييد اعضای شورای برنامه

مستقر  مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نسبت به رصد فرآيند تدوين و پيشبرد آن و برقراری ارتباط دوسويه با دبيرخانهالف( 

 در شورايعالی انقالب فرهنگی اقدام نمايد.

های تخصصی، مديرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری ضمن نظارت مستمر بر چگونگی و نحوه تشکيل جلسات کميته ب(

  نسبت به اخذ گزارشات مستمر و تدوين و ويرايش نهايی برش استانی اقدام نمايد.

دفتر امور بانوان و خانواده   –المی فرهنگ و ارشاد اس –آموزش و پرورش  –رؤسا و مديران کل سازمان تبليغات اسالمی ج( 

ها و دعوت از اعضا و ساير صاحب نظران، ريزی با تشکيل پيوسته جلسات تخصصی کميتهاستانداری و سازمان مديريت و برنامه

مصوب نسبت به تدوين برش استانی هر يک از موضوعات )ابالغی از سوی دفتر امور فرهنگی و اجتماعی( مطابق با برنامه زمانبندی 

 ارسال نمايند.« اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده»طرح اقدام و نتايج آن را به دبيرخانه کارگروه 

با تشکيل جلسات ويژه و مستمر )تا پايان برنامه زمانبندی ابالغی به « اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده»کارگروه  د(

ها اقدام و برش استانی مسائل  اولويت دار بر اساس پيشنهادات ارائه شده از سوی کميتهاستان( نسبت به تدوين و تصويب نهايی 

 براساس فرآيند تعريفی به دبيرخانه سطح ملی ارسال نمايد.

مستقر در استان  يیاجرا یهادستگاه هيو توسعه استان ، کل یزيربرنامه یجلسه شورا نيسومصورتجلسه  11به استناد بند  -11

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یاز سو یاعالمچارچوب برنامه ششم توسعه  بر اساس  یو ارسال گزارش عملکرد ليتکممکلف به 

 .باشندمی جاری مهرماه سالبيستم تا  رحداکث و ارسال آن استان
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  سيمحترم جمهور و رئ استيبا ر یامکاتبه یاستاندار محترم ط دي، مقرر گرد 1401بودجه سال  حهيبودن ال شيبا توجه به درپ -12

 .نديگرگان درخواست نما حيخل یاياح یبرا ی رامستقل یاعتبار فيسازمان برنامه و بودجه کشور رد

 یشورا اراتيکل کشور، اخت 1400قانون بودجه سال  18بند  )الف( تبصره  9تا  1 اءجزا يیدستورالعمل اجرا 11ماده  2مطابق تبصره  -13

(، سياستاندار )رئ یامور اقتصاد یشورا  متشکل از  معاون هماهنگ ليذ یاستان تهيدستورالعمل، به کم نيو توسعه استان در ا یزيبرنامه ر

 يیو دستگاه اجرا یتعاون، کار و رفاه اجتماع رکلياستان، مد یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيي(، رري)دب يیو دارا یصادامور اقت رکليمد

قانون احکام  31( با رعايت الزامات ماده 18تبصره «  الف »بند  5راستا با شورای سطح ملی )مطابق جزء تا هم گرددیم ضيتفو ،مربوطه

 ريزی و توسعه استان به وظايف خود عمل نمايد.های توسعه و آئين نامه اجرايی شورای برنامهدائمی برنامه

 کل کشور به تصويب اعضای شورا رسيد. 1400قانون بودجه سال  9تبصره « هـ»عناوين پژوهشی و توزيع مرتبط با اجرای بند  -14

کل امور اداره ی؛ با هماهنگموظفند(یردولتيو غ یو مستقر در استان )دولت یمجوز از بانک مرکز یدارا یها و مؤسسات مالبانک هيکل -15

ود نسبت به ور ،یحوزه بانک یدر شاخص ها و اقالم آمار یاستان،  ضمن بازنگر یهابانک یهماهنگ یاستان و شورا يیو دارا یاقتصاد

زمان  نيتا در کمتر نديريزی )سيمابر(، اقدام نماسامانه يکپارچه مديريت آمار و برنامه در به صورت فصلی در طول سالروزاطالعات به

 فراهم گردد. یعام( در هر مکان و در هر زمان اي)خاص و  یتيريمد یهابه آمار و گزارش یممکن ، دسترس
ها و اقالم شاخص مستمراطالعات بابت ثبت  استان، مسئول ارائه گزارش یزيرو برنامه تيريمعاونت آمار و اطالعات سازمان مد :تبصره

 را به تفکيک بانک در مقاطع زمانی شش ماههی در سامانه سيمابرو مؤسسات مالهای عامل آماری منابع و مصارف بانکی از سوی بانک

استان  یهابانک یهماهنگ یشورا ريدببه استاندار محترم، رئيس محترم مجمع نمايندگان استان، مديرکل امور اقتصادی و دارايی و 

رات مقتضی از سوی استاندار محترم و رئيس محترم مجمع نمايندگان استان برای بانک ها و ، دستوتا براساس اين گزارش .باشدیم

 موسسات مالی صادرگردد.

 یبر اعتبارات استان یبار مال ليمشروط بر عدم تحم ريو توسعه استان، به شرح ز یزيربرنامه یشورا ليذ یهامصوبات کارگروه -16

 یشورا یاعضا دييو...( به تا یعال یو مصوبات شوراها رانيوز اتيه بنامهيو مقررات مرتبط ) از جمله تصو نيبا قوان رتيو عدم مغا

 .ديرس انو توسعه است یزيربرنامه

 .20/05/1400مورخ « آموزش ، پژوهش ، فناوری و نوآوری »مصوبات اولين جلسه کارگروه تخصصی 

 . 16/05/1400مورخ « اجتماعی ،فرهنگی،سالمت،زنان و خانواده  »  تخصصیمصوبات دومين جلسه کارگروه 
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 اقتصاد مقاومتیستاد فرماندهی مصوبات ب(

قال با تشکيل جلسه ويژه با حضور رئيس سازمان جهادکشاورزی استان و مديرعامل شرکت سهامی فرماندار شهرستان آق -17
هکتاری  20ای مورد نياز احداث شهرک گلخانه جايگزين ربط نسبت به شناسايی و معرفی زمينهای ذیای و ساير دستگاهمنطقهآب

 .نمايد ارسالشورا نه به دبيرخا شادی مهر اقدام و نتايج آن را

استان،  یصنعت یهاشرکت شهرکو مديرعامل  استان کل صنعت، معدن و تجارتريمداز سوی ارائه شده  حاتيبا توجه به توض -18
ماه آينده مرتفع گرديده  2ندگی و بافندگی( حداکثر ظرف سينياز شرکت ماهوت شمال )کارخانه رمشکالت تأمين برق و گاز مورد 

 .اندازی کارخانه وجود نخواهد داشتاين بابت برای راهو مشکلی از 

حفاظت از بافت  تيرينظام مدی ارتقابه منظور کشور و  یهااستانساير شهرها در  یخيتار بافت یشورا ليتشک ديتجربه مف یبرمبنا -19

و نحوه اقدام در  یريگ ميتصم ،یزيربرنامه یبرا يیاجرا یدستگاه ها نيبما فی  یو همکار یهماهنگ جاديا نيو همچن یخيتار یها
 ،یفرهنگ راثيکل  ماداره یريو دب یاستاندار یعمرانهماهنگی امور معاونت  استير هشورا در استان ب نيا د؛يمقرر گردمذکور،  یهاافتب

و رسان های خدماتدستگاهو  ی، راه و شهرساز هيريکل اوقاف و امور خ، اداره ی گرگانشهردارعضويت  و با یو گردشگر یدست عيصنا
شهرگرگان در  یخيبافت تار یارائه شده  برا یتا مشکالت و راهکارها گرديده ليتشکی فرهنگ راثيکارشناسان و صاحب نظران م زين
 و توسعه استان ارسال گردد. یزيربرنامه یشورا رخانهيبه دب يینها ديين جلسه  مطرح و مصوبات آن جهت تأآ

ای مازندران و گلستان و توزيع نيروی برق گلستان، تمهيدات الزم را به منظور بکارگيری منطقههای برقشرکتمصوب گرديد؛  -20
ها و نواحی با هدف تأمين برق مورد نياز واحدهای توليدی مهم و شهرک فوق توزيع و توزيع راهکارهای فنی و نصب تجهيزات تخصصی

ريزی و گزارش اين اقدامات در دستور کار جلسه شورای برنامه .در اولويت کاری خود قرار دهند 1401صنعتی استان را در تابستان سال 
 توسعه استان قرار گيرد.
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