
 مشخصات صورتجلسه

  هفتم ترتيب جلسه:                          21/11/1398 تاريخ:                                          10:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                           17/11/1398  تاريخ دعوتنامه:                                 666625 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مباحث مطروحه :

در محل سالن اجتماعات  دیمج ...اچند از کالم یاتی، با تالوت آ21/11/1398صبح روز دوشنبه مورخ  00/10رأس ساعت  و توسعه استان یزیربرنامه یجلسه شورا نیهفتم
 دیو ام ریمصوبات سفرکاروان تدب تیوضع نیآخر یبررس زیاستان گلستان  و ن شیآما و اجرایی یسند راهبرد بیو تصو یبررس تیجلسه با محور نی. ادیبرگزار گرد یاستاندار

 سیمهندس تابش رئ یآقا شان،جنابیان برنامه و بودجه کشور و همراهان اسازم سیجمهور و رئ سی، معاون محترم رئدکتر نوبخت یبه استان گلستان و با حضور جناب آقا
 . شد لیتشک یت استانداراکشور در سالن اجتماع )ره(ینیامداد امام خم تهیکم محترم سیرئ یاریدکتر بخت یکشور و جناب آقا یمسکن انقالب اسالم ادیبن محترم

محضر  ییآمدگومقدم و خوش ری، ضمن خو توسعه استان یزیربرنامه یشورا ریو دب یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ ،یمهندس عابد یجناب آقاجلسه،  یابتدا در
 هیشورا و کل محترم یرا خدمت اعضا یشکوهمند انقالب اسالم یروزیسالگرد پ نیکمیو دوم بهمن ماه، سالروز چهل و  ستیب ،همراه أتیدکتر نوبخت و ه یآقا جناب
 شانای یقبل یاستان گلستان همانند سفرها آقای دکتر نوبخت بهکردند که سفر دو روزه  یدواریعرض نموده و اظهار ام کیاستان تبر فیمردم شر زیجلسه و ن نیمدعو
های های مهم و محوری همچون مجتمع میگو و زیرساخت. سپس وی به بخشی از پروژهباشد تهاستان بدنبال داشتوسعه  یرا برا و تحوالت مهمیو برکت بوده  ریخمنشأ 

 مورد حمایت ویژه اعتباری قرار گرفتند، اشاره نمودند.  1395انرژی که در سفر اردیبهشت ماه سال 

را ارائه به استان گلستان   دیو ام ریآورد سفر دولت تدباز ره یکل یینما زین و 1414در افق استان  شیآماو اجرایی  یاز سند راهبرد مختصریگزارش عابدی مهندس آقای در ادامه جلسه 
و توسعه  یزیربرنامه یشورا بیبه تصوجلد  38در قالب  1395ماه سال  یاستان در د شیداشتند که مطالعات سند آما انیب ؛استان شیآما واجرایی یدر خصوص سند راهبرد ی. وندنمود

 . دیاستان ابالغ گرد ییاجرا یبه دستگاه ها 1395در سال برنامه و بودجه کشور سازمان  شیآما یدرجلسه شورا بیو تصو یو بعد از بررس دیاستان رس

کمیسیون آمایش سرزمین ، ریزی و توسعه استانشورای برنامههای سند راهبردی و اجرایی آمایش را بیان نموده و سپس مراحل تایید و تصویب آن را در محورای از وی خالصه
مشارکت و  یخرد جمعاسناد آمایشی استان با  رایعالی آمایش کشور اشاره نموده و بیان داشتند کهها و همچنین تصویب نهایی در شوها و سازمانبا حضور نمایندگان وزارتخانه

 های اجرایی تهیه و تدوین شده است. ریزان، کارشناسان و مدیران دستگاهها، مراکز تحقیقاتی، صاحب نظران، برنامهدانشگاه

دکتر  یآقا (، سفر جناب1393ر اول ) آذر از سف یکل یی، نمابه استان گلستان دیو ام ریآورد سفر دولت تدبدر خصوص ره ،در بخش دوم یزیرو برنامه تیریسازمان مد سیرئ
 زیو ناعتبار تخصیص یافته ، کل مصوبات، تعداد مصوبات اجراشده،کل تعهدات سفر تعداد(  مشتمل بر 1397سال  ماه ی( و سفر دوم ) د1395سال  ماه بهشتینوبخت ) ارد

قطب  جادیا -3 ازدهمیدولت  انیتا پا یهزار هکتار 280دار  تیاولو یهزار هکتار از اراض22 یزهکش -2از سد نرماب  یاحداث و بهره بردار -1 یهاطرح تیوضع نیآخر
هم عملکرد  انیبرون گلستان را در جلسه ارائه نموده و در پا نچهیا یصنعت ،یمنطقه آزاد تجار جادیا -5گل و  نیو زر یقره چا یاحداث سدها -4آشوراده  رهیجز یگردشگر

 نمودند .  انیها بدستگاه کیبه تفکرا سفر دور دوم   یهاپروژه یصیاعتبارمصوب و تخص زیسفر دور اول و ن یهاپروژه یاعتبار

کل محترم راه و  ریاستان، مد التیکل محترم ش ریاستان، مد یاآب منطقه یعامل محترم شرکت سهام ریزجمله: مدا ییاجرا یهادستگاه رانیاز مد ی؛ تعدادادامه جلسه در
 تیوضعآخرین از  یآباد، گزارش یبرق عل روگاهیعامل ن ری، قائم مقام مدنیاستان و همچن یو درمان یو خدمات بهداشت یمحترم دانشگاه علوم پزشک سیاستان، رئ یشهرساز

 . بیان نمودنددر این جلسه را  کارهای پیشنهادیو راهمشکالت از برخی  نیز و هاها و  پروژهطرح

 استاندار محترم :    یبندجمع

نمودند که گلستان کانون  حیتصرکرده و دولت تدبیر و امید اشاره انجام شده در ابتدا به کارهای بزرگ و محوری شناس استاندار محترم گلستان در حق یدکتر هاد یآقا جناب
استان گلستان  عتاًی، طب(است یکشور نیانگیبرابر م 2 بایعدد تقر نیا ) کنندیم یآن در روستاها زندگ تیاز جمع درصد 46 که حدود یاست و وقت یبخش کشاورز یهاتیفعال

. باشدیکلزا م یهاکننده دانهدیتول نیمرغ کشور و اول درصد 10تولیدکننده  ،کننده گندم کشوردیتول نیماستان؛ دو نیا . بر این اساسشودمی یکشاورز یهاتیفعالمرکز ثقل 
و اگر  است یتن محصوالت کشاورز ونیلیم 5از  شیکننده ب دیاستان کشور و تول 6بالفعل جز  تیبه لحاظ ظرف یاستان کشور ول چهاردهمینبه لحاظ وسعت، جزء  استان

 نیاستان گلستان از منظر تأماهمیت نشانه موضوع  نیهم. خواهد شد نیاز ا شیب دیتول زانیو مکرده  دایپ شیافزا یور، قطعاً بهرهردیصورت گ زهیبه صورت مکان یکشاورز
 است.و دامی در کشور  یمحصوالت کشاورز

 به میزاناین  ،که امروز ی، در حالمیدر استان گلستان داشت اراضی یهزار هکتار زهکش 3، ما تنها دیو ام ریاز دولت تدب قبل؛ اظهار داشتند آقای دکتر نوبخت بهاستاندار گلستان 
امروز  ،هم گریهزار هکتار د 50، در دست اجراستدیگر هم هزار هکتار  30. حدود برداری از این اراضی هستندبهرهو مردم استان در شرایط فعلی در حال رسیده هزار هکتار  52

اتفاق افتاده  دولت نیدر ا ،دارد ازیکه استان به آن ن یهزار هکتار280هزار هکتار از مجموع 132 یعنیتا عدد  3 نی. همخواهد شد یکلنگ زن یحضرت عال رکبا دست مبا
، هم در انتقال آب به سمت 2و  1ها  به خصوص کانال یزهکش نی. اشدیم یفعل تیاز وضع شیها بخسارت زانیم قطعاً،، شانیگم لینبود در س هایزهکش نیاچنانچه . و است

دولت انجام شده است که من به سهم  نیکه در ا است یکار بزرگ کی نیا .دهدیم شیرا افزا نیزم یورو بهره کندیبه عنوان زهکش عمل م نکهیهم ا و اثرگذار است ایدر
 . استان گلستان خواهد بود یبرا یخی، کار ماندگار تارکار نیکه اچراکنم یتشکر م و ریتقد مانهیصم ،و دولت محترم یخودم از حضرت عال

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه عابدی جناب آقای استان شیآماو اجرایی  یسند راهبرد یگزارش اجمال 1

 ریزی استان رئیس سازمان مدیریت و برنامه عابدی جناب آقای  به استان گلستانگزارش آخرین وضعیت مصوبات سفر كاروان تدبیر و امید  2

 های اجرایی  استانارائه گزارش دستگاه 3

 ایمدیرعامل آب منطقه -

 مدیركل شیالت -

 و شهرسازی مدیركل راه -

 آبادمدیر نیروگاه برق علی -

 محترم گلستاناستاندار شناس جناب آقای دكتر حق جــمع بنـــــدی 4

 و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقای دكتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور  سخنرانی 5
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 یمقدار منها نیپروژه تعهد شد. ا 190 یتومان برا اردیلیم 2300 بیش از سفر در مجموع 2 نیدولت به استان گلستان اظهار نمودند که در ا یسپس با اشاره به دو سفر قبل یو

برای سال  طبیعتاً. است مانده یباق ومانت اردیلیم 1000و حدود  تخصیص یافته اردیلیم 1300، بیش از سفر 2 نیا ی. فقط برااست است که همه آنها انجام شده یسفر حضرتعال
 . خواهد شد یاتیعمل سفر 2در  هاپروژه درصد 100، در صورت تخصیصقطعاً  ،های استانی داریددولت و حضرتعالی برای سفربا اهتمامی که  ،آنآینده و سال بعد 

در  تیجمع درصد 46 بایکردم تقر ها همانطور که عرضعنوان نمودند که در بخش روستا، استان ییدر بخش روستا ییربنای، با اشاره به امکانات زمحترم در ادامه استاندار
از آب  زین هااز روستا درصد 72. به برق وصل است آنی همه روستاها باًیاز نعمت گاز برخورداربوده و تقر آندرصد  96که وجود دارد روستا 1052در این استان . روستاهاست

روستا  452 اماداشته  یطرح هاد، روستا 549در استان گلستان تهیه شود که  یطرح هاد یستی، باخانوار هستند 20 یکه باال ییهاروستابرای همچنین . کنندیشرب استفاده م
 یبازنگر ییروستا یطرح هاد دییدستور بفرمااست که  نیا ،استاناین در  باتوجه با حضور مهندس تابش ی. من خواهشم از حضرتعالطرح هادی روستایی دارند یبه بازنگر ازین

 .برجای بگذارد اثر ماندگار در استان گلستان کی تواندیم حتماًشود که این 

مشکالت  و ویژه برای واردات چوب ربرخورداری استان از بندظرفیت به جنوب کشور،  آن برون به شاهرود و اتصالهای خط ریلی از اینچهبه ظرفیت ،در ادامه شناسدکترحق
 ، شدند. ظرفیت های مورد اشارهبرداری از و احیای خلیج گرگان اشاره نموده و خواستار تسریع در بهره جزیره آشوراده

، بسکتبال یرشته ورزش 3، استان نیمردم ا یداشتند که برا انیاشاره نموده و ب گلستان موجود در بخش ورزش استان یرساختیبه مشکالت ز ،هاصحبت انیدر پا استاندار گلستان
 شرفتیپ درصد 6حدود ، العاده مهم استمردم این شهر فوقنفره گرگان که برای  6000سالن پروژه در این بین ،  .برخوردار است یاژهیخاص و و تیاز اهمسواری والیبال و اسب

اعتبار تخصیص  دکتر نوبخت، از استرتبه نخست در لیگ کشوری حائز و جایگاه آن در کشور که در حال حاضر بسکتبال در استان داشته است و باتوجه به محبوبیت  یکیزیف
 برای مردم شریف استان گستان، به ویژه شهرستان گرگان باشد.ایشان ای از طرف آورد این سفر و یک هدیهعنوان رهبه تا شدند خواستار رااین سالن 

 دکتر نوبخت : یآقا جناب

 یزیربرنامه یاز حضور در جلسه شورا خرسندیدهه مبارک فجر و ابراز  کیضمن تبر ،سازمان برنامه و بودجه کشور سیو رئ جمهورسیرئمحترم دکتر محمد باقر نوبخت معاون 
درایت مسئولین و همراهی و همکاری مردم را نتیجه تدبیر و  برای کاهش مشکالت ناشی از تحریم های دولتیاست، سهای ظالمانه آمریکااره به تحریمبا اش ،و توسعه استان

 . داشتند را بیانمقام معظم رهبری  ویژه هایحمایت خصوصشریف به 

در  تیمحدود لیکشور به دل یمنابع نفت یاظهار داشتند: درآمدها ،معاصر خیدر تار سابقهیب یهامیتحر لیبه دل ینفت یدرآمدها یشده برا جادیا یهاتیبا اشاره به محدود یو
درصد  17کشور حداقل حدود  یعموم یماهه نخست امسال درآمدها 10در ... ، الحمدااز فروش نفت یکاهش منابع ناش نیاما با وجود ا ،است کاهش یافتهبه شدت ، صادرات

  . نسبت به سال گذشته رشد داشته است

و سپس  حقوق و دستمزد یعنی یانسان یرویمعطوف به نای، ابتدا اولویت در اعتبارات هزینه: ند کرد خاطر نشانکشور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
  .ها است نهیهز ریسا

 پرسنل به حقوق پرداخت جاری سال در به همین جهت، .نماید تأمین اعتباررا  یانسان یرویابتدا بخش ن ، دولت تالش نموده تامنابع هایمحدودیت ؛ علی رغماظهار داشت  وی
با آنچه که  سهیدر مقا میدار یانسان یرویکه به مبحث ن یتوجه، گرچه .  درصد بیشتر هزینه شده است 32درصد افزایش یافت و در زمینه صندوق بازنشستگی نیز  34 دولت

بخش در این است که بتواند  ،منابع محدودنوع نگاه دولت با توجه به  ولی .دهدینبوده و آن را پوشش نم یوجه کاف چیبه ه، کارکنان شده  دیقدرت خر یتورم باعث کاهندگ
تمام پاداش بازنشستگی را قبل از نیمه دوم امسال پرداخت کردیم به همین جهت  داده و بخش نیروی انسانی را تقویت کند ،صرفه جویی را در دستور کار قرار  ،هاسایر هزینه

 .تخصیص یافت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیو در دو هفته گذشته نیز مبالغی به منظور پاداش بازنشستگی دانشگاه علوم پزشکی 

به  ییهاپرداخت ،روز 10روز به  10در طول ماه  و هر  به همین دلیل سعی نمودیم، میکن تیریدرست مدرا کم  منابع نیاست که هم نیتوجه ما ا  ؛ یادآور شدهمچنین وی 
ماه عالوه  نی. در ا میکنیها را پرداخت مام هم حقوقسیقبل از  و نقدی ارانهی ، بیستمروز  ، یشتیمع - یتیبسته حما، ماهدهم هر در روزبدین منظور، .  میخانوارها داشته باش

به مردم منتقل تا حد امکان  کنند، ما آن رایوارد م که دشمنان ما به کشور یفشارتا از این طریق، با حقوق بهمن پرداخت خواهد شد.  زیو پاداش ن یدیع کارکنان،بر حقوق 
 .  میعبور کن یگردنه سخت با سرافراز نی. تا انشاءاهلل از امیکنن

را در مورد  کردیرو نیرا عمل کرده و ا یاستان یتعهدات دولت در سفرها میکنیها تالش ممیرغم تمام تحر ی، علیاعتبارات عمرانبیان داشتند که در بخش  ایشان
از  یبخش زیسفر ن نیپرداخت شد و در ا یاستان یتومان در رابطه با سفرها اردیلیم 700هزار و  کیکه  دینکن دیخصوص ترد نی. در امیکنحفظ نیز استان گلستان 

 کرد. میتعهدات خود به استان گلستان را پرداخت خواه

افراد کم درآمد با  ی، براکشور یمسکن انقالب اسالم ادیبن سیکشور و مهندس تابش رئ )ره(ینیامداد امام خم تهیکم سیرئ یاریبخت ؛آقایانحضور هبا توجه بسفر  نیا در
  احداث می گردد.  محرومان سه هزار واحد مسکن )ره(،ینیامداد امام خم تهیکم یبانیو پشتانقالب اسالمی مسکن  ادیبن یهمکار

کلیه تعهدات ناشی از خسارت سیل تأمین اعتبار شده اعالم کردند که  ،شده است بیتخر لیکه در س یبخش مسکون ژهیو به و ربناهایهمه ز یدر ارتباط با بازساز یو
کنند تا ثبت فرمودند موضوع را و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور  یابی، ارزشیامور پا ریمد، ییمهندس جغتا یقاآبه کنارگذر گرگان  در ارتباط با جادهاست همچنین 

 .صورت گیرداستان  برایای نزدیک ، در آیندهموارد  هیو بق یک اراضتملتأمین اعتبار بابت  تومان اردیلیم 20مبلغ 

 

 



 مشخصات صورتجلسه

  هفتم ترتيب جلسه:                          21/11/1398 تاريخ:                                          10:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                           17/11/1398  تاريخ دعوتنامه:                                 666625 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 یاعضا بیبه تصو 1414در افق استان  نیسرزم شیآما ییو اجرا یسند راهبرددر جلسه،  توسعه و براساس گزارش ارائه شده یقانون احکام دائم 32تحقق اهداف مندرج در ماده  یدر راستا – 1

 یجهادکشاورزسازمان  سیو رئ استان یدست عیو صنا ی، گردشگریرهنگف راثی، ماستان رت، معدن و تجاصنعت کلرانیشورا ، مد سیعنوان رئ، استاندار محترم بهدی. مقرر گرددیشورا رس

توان  انیعنوان متولاستان به یاآب منطقهسهامی شرکت  رعاملیاستان و مد یعیطباستان و منابع ستیز طیحفاظت مح کلرانیناخالص و مد دیتول یو متول یعنوان سه دستگاه اصلاستان به

 .به انجام برسد یزیرو برنامه تیریتوسط سازمان مد شیآما یعالیدر شورا یینها بیجهت تصو یبعد یها ندیسند اقدام تا فرآ یو امضا دییاستان نسبت به تا ینیسرزم

 ی) دارا ییروستا یهاد یهادر طرح ی، بازنگر دیاعضا مصوب گرد دییمحترم شورا و تا استیر شنهادیاستان و براساس پ شیآماسند در مطالعات  یتیتحقق اهداف جمع راستای در – 2

 یامور عمران ی. معاون هماهنگو جهت اجرا به استان ابالغ گردد صادرکشور  یانقالب اسالم ادمسکنیبن یمرتبط از سو یندهایالزم بابت انجام فرآسال( و مجوزات  10سابقه حداقل 

 . عمل آورندخصوص به نیالزم را در ا یهایریگیپ یمسکن انقالب اسالم ادیبن رکلیاستاندار و مد

عمل به رانیا یاسالم یآهن جمهورشرکت راه قیدر بخش ترکمنستان از طر ضیعر لیر ییاجرا اتیبابت اتمام عمل یریگیشرق نسبت به پآهن شمالراه رکلیمد دگردی مصوب – 3
  نماید .ارائه محترم  شورا و استاندار رخانهیآورده و گزارش اقدامات را به دب

اقدام و در جلسات  بروننچهیبندر خشک ا یانداز، بابت راهرانیا یاسالم یآهن جمهورشرکت راه یاتیو عمل ییشرق نسبت به اخذ برنامه اجراآهن شمالراه رکلیمد دگردی مصوب – 4
 باشد . ،کامل یراه انداز یزمان cpm با آن همراه نیتأم وهو نح یو منابع اعتبار یعمران اتیشامل حجم عمل ستیبایم ییبرنامه اجرا نی. ادیشورا ارائه نما یآت

آهن شرکت راه هنظری به توجه با و مشهد –بافق  لری خط به آن اتصال و شاهرود – بروننچهیآهن ااز احداث راه یخصوص بخش استقبال و جلسه در شده ارائه اطالعات به باتوجه – 5
، عی، صنایاتاق بازرگان سیرئ قیکشور از طر یو بخش خصوص ولتد یگفتگو ی، موضوع در شورادی( مصوب گرد06/11/1397 خیص تار/143818/100)شماره  رانیا یاسالم یجمهور

 . مذکور به دولت ارائه گردد یشورا یینها هیاستان مطرح و نظر یمعادن و کشاورز

با  انیرام یچاو قره گرگانکالته شصت یبابت سدها 23ماده  ونیسیبابت اخذ مصوبه کم ازیاستان گلستان گزارشات کامل و مورد ن یاشرکت آب منطقه یریگیبا پ دگردی مصوب – 6
 . صادر گردد ونیسیکم رخانهیدستورات الزم به دب ،یبعد قداماتسازمان برنامه و بودجه کشور ارسال تا جهت ا سیجمهور و رئ سیمعاون محترم رئ یبرا رویمحترم ن ریوز یامضا

 مارستانیبابت احداث ب ازیمنابع مورد ن نیبابت تأم یمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشک ریبر موافقت وز یمبن یدانشگاه علوم پزشک سیرئ قیالزم از طر یریگیپ دگردی مصوب – 7
 و اخذ –بر ارزش افزوده  اتیواحد سهم وزارت از مال کی –( 2دولت ) یمال رراتاز مق یبخش میقانون تنظ 37کودکان( از محل منابع ماده  مارستانیگرگان )ب یا... طالقان تیآ نیگزیجا

 . برنامه و بودجه کشور ارسال گرددسازمان  سیجمهور و رئ سیبه معاون محترم رئ 23ماده  ونیسیکم ندیجهت انجام فرآ شانای موافقت

استان مکلف به  ییاجرا یدستگاه ها هیکلنامه اجرایی آن، و شیوه 1393مصوب سال ( 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 24ماده « ج » بند با عنایت به مفاد مندرج در  – 8
ارائه  که از کاهش اعتبارات به دلیل عدم، به نحویباشندیم با ارائه دالیل و مستندات کافی ییبابت دفاع از حق دولت و دستگاه اجرا ییها و محاکم قضاحضور اثر بخش در دادگاه

 صدور احکام قضایی جلوگیری به عمل آید. در کافیه مستندات و ادلّ

 4500با اعتباری بالغ بر استان دار دیگر از اراضی اولویتهزار هکتار  50حسب گزارش ارائه شده در جلسه از روند اجرایی عملیات زهکشی ، مقرر گردید؛ عملیات اجرایی زهکشی  -9
های ای گلستان نسبت به پیگیریمنطقهکشاورزی استان و شرکت سهامی آبدهای اجرایی متولی نظیر سازمان جهابه حجم عملیات تعریفی طرح اضافه گردیده و دستگاه ریال میلیارد

  .الزم را به عمل آورنداقدامات ، ربطهای ملی ذیاعتباری از دستگاه

 ،کشور (کمیته امداد امام خمینی )ره و کشور بنیاد مسکن انقالب اسالمیبین ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و امنامه منعقده فیراستای نظارت بر حسن اجرای تفاهمدر  -10
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب  ،ای متشکل از معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری )رئیس(کمیته ؛مقرر گردید واحد مسکن محرومان در سطح استان، 3000در خصوص احداث  

  . ریزی و توسعه استان اقدام نمایند، پایش و جمعبندی گزارشات فصلی و ارائه آن به دبیرخانه شورای برنامه، نسبت به نظارتاستان کمیته امداد امام خمینی )ره(مدیرکل  و اسالمی استان

 گردد.میاصالح « ز » بند به « ح » بند عبارت  ریزی و توسعه استان ،ششمین جلسه شورای برنامه  4در مصوبه شماره  – 11



 مشخصات صورتجلسه

  هفتم ترتيب جلسه:                          21/11/1398 تاريخ:                                          10:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                           17/11/1398  تاريخ دعوتنامه:                                 666625 شماره دعوتنامه:

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 نوبخت دکتر

 شناسدکتر حق

 تابش

 بختياری

 جغتايی

 غفاری

 مهديان

 نژادتربتی

 عابدی

 کريمی

 صحرايی

 چراغعلی

 قاسمی

 شفايی

 حميدی

 بيانی

 هدايتی

 ابراهيمی

 جیهيوه

 احمدی

 کريمی

 طباطبايی

 دستمرد

 ميرزايی

 پوری

 ضمير

 جمشيدی

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 متقی

 مازندرانی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 فاضل

 نژاد ینجف

 يغمائی

 نظری

 برازجانی

 رحيمی

 نصيری

 منتظرحجت

 محرابی

 کيا حسينی

 فرمانی

 اغنامی

 برزمينی

 خانم غيناقی

 نصيبی

 قادری

 مقدم

 هزارجريبی

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 هروی

 سازمان برنامه و بودجه کشور سيجمهور و رئ سيمعاون رئ

 استاندار

 رئيس بنياد مسکن انقالب اسالمی کشور

 کشوررئيس کميته امداد امام خمينی 

 سازمان برنامه و بودجه کشورمدير امور پايش ، ارزيابی و نظارت 

 سازمان برنامه و بودجه کشورمشاور 

 معاون بنياد مسکن انقالب اسالمی کشور

 قال در مجلس شورای اسالمینماينده مردم گرگان و آق

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی سرپرست معاونت 

 استان یسازمان بازرس معاون

 نماينده وزارت دفاع 

 استان یانتظام یروين  فرمانده

 استان سپاه نينوا معاون برنامه و بودجه

 فرماندار گرگان

 فرماندار کالله

 علی آبادفرماندار 

 معاون عمران فرمانداری آزادشهر

 ترکمنفرماندار 

 بندرگز فرماندار

 فرماندار گنبد

 مينودشتفرماندار 

 فرماندار گميشان

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آقمعاون 

 فرماندار مراوه تپه

 سازمان جهاد کشاورزی استان معاون

 معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 سرپرست ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 ورزش وجوانانکل معاون توسعه منابع اداره

 یاعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 دانشگاه علوم پزشکی استانرئيس 

 گرگان یعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 رئيس دانشگاه گلستان

 استان   ایشرکت سهامی آب منطقه مديرعامل

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان معاون بازرگانی

 عامل شرکت گاز ريمد

 مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروی برق استان

 ی مرکز استانمايصدا و س مديرکل

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان کل ثبت اسناد وامالکجه ادارهدريزی و بوبرنامهکارشناس 

 استان استاندارد مديرکل

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مديرکل

 یدفتر امور بانوان و خانواده استاندار رکليدم

 یاستاندارروستايی و شوراهای  دفتر امور مديرکل

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 یاستاندار کي، حمل و نقل و تراف یدفتر فن رکليمد

 یاتيامور مالمديرکل 

 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری 

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مدير عامل جمعيت هالل احمر

 باقريان

 اميری

 صداقت

 يازرلو

 کريم

 آخوندی

 اسدی فر

 مکرمی

 رستگار

 شريفی

 چوپانی

 زادهعبدالکريم

 شريفی

 بابايی

 سلمانی فرد

 حسينی

 طاهری

 رحيمی

 هرمزی

 قدس علوی

 اسعدی

 ميقانی

 داداشی

 جباری

 رنجبر

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

 یدهنو خلج

  ینوران

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 حسن قاسمی

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 استان معاون بانک کشاورزی

 استان بانک تجارتمدير 

 استان مدير بانک سپه

 استان مدير بانک صادرات

 استان مدير بانک ملت

 استان مدير بانک مسکن

 استان مدير بانک رفاه کارگران

 استان مدير بانک پارسيان

 استان مدير بانک توسعه تعاون

 رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی

 2آهن شمال شرق راه مديرکل

 ريزی و توسعه مديريت شرکت شهرک های صنعتیون برنامهمعا

 استان کميته امداد امام خمينی )ره( سرپرست

 مديرکل اوقاف و امورخيريه استان

 مديرکل گمرک استان

 معاون شهرداری گرگان

 سرپرست آب و فاضالب شهری استان

 مديرکل شرکت آب و فاضالب روستايی استان

 مديرکل شيالت استان

 بنادر و دريانوردی استانمديرکل 

 مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

 مديرکل هواشناسی استان

 معاون اداری و مالی بهزيستی استان

 ها و اقدامات تأمينی استانمديرکل زندان

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 س.م.ب ینگر ندهيتوسعه و آ یسرپرست مرکز آموزش و پژوهش ها

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیو برنامه سازمان مديريتو روابط عمومی رئيس حوزه رياست 

 ريزیو برنامه مديريت سازمانبرنامه و بودجه تلفيق  گروهسيرئ

 و اجتماعی س.م.بفرهنگی  علمی ، امور رئيس گروه

 مشارکت های مردمی  س.م.بگذاری و رئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 و توسعه استانريزی شورای برنامه دبيرخانه رئيس گروه

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی خانوادگینام 

 یميابراه

 اريط قرجه

 یچراغعل

 یغراو

 یامام خانم

 انيهاشم

 یجالل

 یچوبدار

 قدمنان

 یدودانگ

 ینيحس

 یرشاهيام

 افضلی

 

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 یاستاندار یتي، امن ی، اجتماع یاسيس معاون

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 یکل دادگستر سيرئ

 اطالعات استان رکليمد

 انيرام یفرماندار سرپرست

 یکردکو فرماندار

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حماريمد

 یمسکن انقالب اسالم اديبن  سرپرست

 وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق رعامليمد

 


