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 مصوبات:خالصه اهم 

ان ، مقرر گردید ،گزارش اقدامات دانشگاه علوم پزشکی استان و همچنین  نتیایر رایزنیی بیا د تیر      ریزی و توسعه استشورای برنامه 03/05/1398( صورتجلسه مورخ 1در اجرای مفاد بند ) -1

ات جلسی  درهای حوزه سالمت اسیتان ،  گذاران بخش غنردولتی در اجرای پروژههای اقتصادی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص نحوه حضور و مشارکت سرمایهمشارکت

  ارائه گردد.ریزی و توسعه استان هشورای برنامآتی 

بع طبنعی و آبخنیزداری  ای با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، رئنس دانشگاه علوم پزشکی استان ، رئنس سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیر کل منامقرر گردید ، جلسه -2

تختخیوابی رامنیان، اقیدام  زم را بیه عمیل و گیزارش        64تشکنل و نسبت به بررسی و انتخاب گزینه نهایی زمن  بنمارستان  استان ، مدیر کل حفاظت محنط زیست استان و  رماندار رامنان

 .  نمایندریزی و توسعه استان ارسال به ریاست محترم شورا و دبنرخانه شورای برنامهرا دانشگاه علوم پزشکی مکتوب آن 

( ، جلوگنری از هدرر ت منابع هزینه شده و عدم تأخنر در جذب منابع اعتباری سفر ریاست محتیرم جمهیوری    2قانون تنظنم بخشی از مقررات مالی دولت )  23اده م« الف » : بند  رعایت توأم الزامات -3 

   . باشدمیانشگاه علوم پزشکی تبعات عدم اجرای ای  بند برعهده د ربط ضروری می باشد .های ذیهای بنمارستانی مرکز استان از سوی مراجع و دستگاهبه استان، در جانمایی و تغننر مکان پروژه

، مقیرر   "گوش   رمم ز  ا اا  ا     دی  تول شیافزا"برنامه  یفیاهداف تعر یمنابع آب  نبه منظور تأمریزی و توسعه استان و شورای برنامه 03/05/1398صورتجلسه مورخ  7در اجرای بند  -4

بندی آن از سوی سیازمان  و جمع ای استان  برگزار یی و شرکت سهامی آب منطقهعامل شرکت آب و  اضالب روستا انریاستان و مد ین جهاد کشاورزسازما سنرئگردید، نشستی با حضور 

 جهاد کشاورزی استان به دبنرخانه شورا ارسال گردد .  

های بالقوه سیرزمننی ، کلنیه   ائن  بودن سرانه درآمد خانوار روستایی نسبت به منانگن  کشوری و ظر نتبا توجه به وابستگی اقتصادی خانوارهای روستایی به دام و درآمد حاصل از آن و پ -5

 عمل آورند . های اجرایی نسبت به همکاری با سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص توسعه دامپروری در سطح روستاهای استان اقدامات  زم را بهدستگاه

به منظور اسیتفاده بهننیه از    استان، ) توسعه و ریزیبرنامه شورای 03/05/1398جلسه مورخ  6ستان ، نسبت به ارائه اطالعات پردازش شده حاصل از اجرای بند سازمان جهاد کشاورزی ا -6

میاه سیال    آذررگروه ر ع موانع تولند استان حیداکرر تیا پاییان    های سطح استان ،  شناسایی واحدهای دامداری راکد و دارای ظر نت خالی (  به کاهای موجود و بال استفاده در دامداریظر نت

 ریزی و توسعه استان ارائه  نماید .را به صورت مکتوب به دبنرخانه شورای برنامه جاری اقدام نموده و گزارش نهایی آن

تهنه و نسبت به ارائیه  « ا زایش تولند گوشت قرمز » گر ته در برنامه زارشی از اقدامات صورتای ، گدقنقه 7تا  5مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی استان ، با تهنه  نلم کوتاه ) کلنپ (  -7

نیاز،  منابع اعتباری مورد نربط ملی ) دارای توان همکاری در تأمن  منابع ( اقدام نماید . ریزی و توسعه استان و همچنن  ارسال به وزارت جهاد کشاورزی و سایر مراجع ذیآن در شورای برنامه

 قانون احکام دائمی توسعه تأمن  گردد.   37ماده « چ » های اجرایی در خصوص اجرای بند از طریق تکلنف قانونی دستگاه

دار بنیدرگز ، رئینس سیازمان    رأسی واقع در روستای لنوان غربی ، مقرر گردید ، ضم  انجام اقدامات اولنه از سوی  رمانی  1000برداری از واحد دامداری با هدف ر ع مشکالت در راه بهره -8

گذار ، نتایر آن را در اولن  جلسه کارگروه ر ع موانع تولنید اسیتان مطیر  ، تیا     گذاری استانداری با برگزاری جلسه مشترک با سرمایهجهاد کشاورزی و مدیر کل د تر جذب و حمایت از سرمایه

 تصمنمات نهایی در ای  خصوص اتخاذ گردد . 

ای با حضور معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار ، رئنس سازمان جهاد کشاورزی ، مدیر کل آباد آزادشهر ، جلسهرأسی پگاه در تنل 3000احتمالی واحد دامداری  با هدف ر ع مشکالت -9

رق ، مدیر کل حفاظت محنط زیست استان تشکنل و موضوعات شرکت توزیع ننروی ب عامل ای ، مدیرگذاری استانداری ، مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقهد تر جذب و حمایت از سرمایه

ریزی و توسیعه  ای به ریاست محترم شورا و دبنرخانه شورای برنامهاندازی واحد مذکور، مشخص و طی صورتجلسههای اجرایی در خصوص راهبا تعنن  گردیدن شر  اقدامات هریک از دستگاه

 گذاری استانداری ارسال گردد . سرمایه استان از سوی  مدیر کل د تر جذب و حمایت از

های  زم به صورت حضوری و یا مکتوب حسب تشیخنص اسیتاندار محتیرم در    های پگاه و صبا ، مقرر گردید ؛ پنگنری و رایزنیای شرکتهای توسعهبه منظور تأمن  منابع ارزی طر  -10

 ارسال گردد .  و توسعه استان ریزیامور اقتصادی استانداری به دبنرخانه شورای برنامهگزارش ای  بند توسط معاونت هماهنگی سطو  ملی به عمل آید . 

 1398اول سیال   مهنن انیامه ششم توسعه تا پابرن یکشور را از ابتدا ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دن( قانون ر ع موانع تول47از عملکرد ماده ) یاستان ، گزارش یهابانک یهماهنگ یشورا رندب -11

 آن به اعضا ارائه گردد . رینتا ،یو توسعه استان ارائه تا در جلسات آت یزیرهبرنام یشورا رخانهن، به دب یآبان ماه سال جار انیصورت مکتوب ، حداکرر تا پابه

 ارائه كننده دستورجلسه ردیف

 ریزی استان سازمان مدیریت و برنامهمعاون هماهنگی برنامه و بودجه  ریزی و توسعه استانپیگیری مصوبات جلسه دوم شورای برنامه 1

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مدرئیس  ریزی و توسعه استان  های تخصصی شورای برنامهارگروهك ری  ذیلهای كاوهرپیشنهاد گ 2

3 
ارائه گزارش توسعه بخش گردشگری دریاایی اساتان باه اساتناد مصاوبات جلساه ماور         

 ریزی و توسعه استان  شورای برنامه 03/05/1398
 گری استان و  اداره كل بنادر و دریانوردی استاناداره كل میراث فرهنگی ، صنابع دستی و گردش

4 
ارائه گزارش توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش كشاورزی به استناد مصوبات جلساه ماور    

 ریزی و توسعه استانشورای برنامه 03/05/1398

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان -

 سازمان جهاد كشاورزی  - 

 ن های صنعتی استاشركت شهرک -

 اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان -

 - سایر 5

 دكتر حق شناس استاندار محترم گلستان یجناب آقا  بندیجمع 6
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میورد  منلنون ریال ( برای ترویر  رهنگ ایرار و شهادت، به اداره کل تبلنغیات اسیالمی اسیتان،     7690ای توزیع نشده ) از سرجمع منلنون ریال از اعتبارات هزینه 290با اختصاص مبلغ  -12

 ریزی و توسعه استان قرار گر ت .  موا قت اعضای شورای برنامه

ریزی شورای مدیریت بحران استان با موضوع توزیع منابع ابالغی به استان بابت جبران خسارت سنل به تصویب اعضای شورای برنامه  12/06/1398کلنه تصمنمات و مصوبات تاریخ  -13 

 و توسعه استان رسند . 

رییزی و توسیعه   ،  برمبنای تصمنمات متخذه  در چهارمن  جلسه شیورای برنامیه  1398های اجرایی استان، در سوم مهرماه سال گر ته برای دستگاهجه به ابالغ اعتبار صورتبا تو -14

 دام نمایند . ها اقهای اجرایی استان، تا دهم آبان ماه سال جاری، نسبت به مبادله موا قتنامهاستان ، مقرر گردید کلنه دستگاه

( صورتجلسیه میورخ   2صینایع دسیتی و گردشیگری و اداره کیل بنیادر و درییانوردی اسیتان در خصیوص تحقیق مفیاد بنید )            ،با توجه به گزارش ارائه شده از سوی اداره کل منراث  رهنگی -15

 قل دریایی با رویکرد توسعه گردشگری دریایی(، مقرر گردید :ریزی و توسعه استان )پنوند شرق و غرب دریای خزر از طریق حمل و نشورای برنامه 03/05/1398

وب و ارسیال آن بیه دبنرخانیه شیورای     حسب شر  وظایف تعنننی در اجزای مختلف بند  وق، معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و ادارات کل مذکور  ، نسبت بیه تهنیه گیزارش مکتی     –الف 

 د .  ریزی و توسعه استان اقدام نماینبرنامه

و بیا  ای به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار اندازی بندر در خارج از خلنر گرگان ، کمنته( به راه 03/05/1398با توجه به ننازمندی تحقق ای  بند از مصوبات ) مورخ  -ب

 راه و شهرسیازی  ،  اسیتان  ، بنیادر و درییانوردی   اسیتان  ، حفاظت محنط زیست ستانا منابع طبنعی و آبخنزداری ، استان ان کل منراث  رهنگی، صنایع دستی و گردشگریمدیر حضور

، توسط مدیر کل بنادر اندازی بندر خواجه نفس در قالب گزارشی مکتوببابت قابلنت و امکان راهء ، نظر نهایی اعضا روز 45تشکنل و حداکرر ظرف مدت و جهاد کشاورزی استان  استان

 ریزی و توسعه استان ارسال گردد . یاست محترم شورا و دبنرخانه شورای برنامهبه ر استان و دریانوردی

گردشگری و منابع طبنعی و آبخنزداری اسیتان، مشیترکان نسیبت بیه تهنیه و       ای استان ، سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات کل منراث  رهنگی، صنایع دستی وشرکت سهامی آب منطقه -16

بیرداری بخیش خصوصیی ( و تصیویب     گذاری و بهرهها و.. ( در توسعه گردشگری) با رویکرد سرمایهها و تا ببندانهای منابع آبی استان شامل ) سدها ، آبستفاده از ظر نتتصویب بسته اجرایی ا

 ریزی و توسعه استان تا پایان آذرماه سال جاری اقدام نمایند  آن در شورای برنامه

 تهنه خواهد شد .   های اجرایی مرتبطو با همکاری دستگاه صنایع دستی و گردشگری ،جرایی توسط اداره کل منراث  رهنگی( پنش نویس بسته ا1) تبصمه

 ها در توسعه گردشگری ، اخذ نظر  نی اداره کل حفاظت محنط زیست استان در تهنه و تصویب بسته اجرایی الزامی است .  ( در صورت استفاده از ظر نت تا ب2) تبصمه

ا زاری و های  زم را با هدف اختصاص امکانات سختگردشگری خزر تا خلنر  ارس؛  مقرر گردید، اداره کل راه آه  شمال و شمال شرق کشور پنگنری اندازی خطبه منظور راه -17

رییزی و  ماه به دبنرخانه شیورای برنامیه   آذرورده و نتایر آن را تا پایان های ریلی در استان از طریق  شرکت راه آه  جمهوری اسالمی ایران به عمل آا زاری برای توسعه زیرساختنرم

 توسعه استان ارسال نماید . 

محتیرم  ، مقیرر گردیید  رمانیداران     12/03/1398ریزی و توسعه استان، مورخ مصوبات شورای برنامه 10و  9بندهای و 1398قانون بودجه سال  19تبصره « 1 »جزء استناد به با  -18

های قابل واگذاری به بخش غنر دولتی براسیاس ضیوابط   ریزی شهرستان، نسبت به معر ی پروژهدر قالب کمنته برنامه و) جدول ذیل ( اعتبارات مصوب بند مزبور برمبنای  ها،تانشهرس

ریزی و توسیعه اسیتان   شورای برنامهدبنرخانه به  30/08/1398کرر تا تاریخ حدااقدام و  ،کشور 1398قانون بودجه سال  19نامه اجرایی  تبصره و آئن  2قانون الحاق  27مندرج در ماده 

  را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید . نهایی ها، نتایر ها بر اساس اولویتارسال نمایند تا دبنرخانه شورا پس از بررسی و جمعبندی پروژه

 

 : است رسنده استان توسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب به استان توسعه و ریزیبرنامه شورای ذیل تخصصی کارگروه  3 سوی از شده دپنشنها تصمنمات -19

 . 10/05/1398پنجمین جلسه مواخ  و  05/03/1398  کااگموه مواخ جلسه : چهاامین  اا ا  «اش غال » مصوبات کااگموه تخصصی (1

 . 14/07/1398  کااگموه مواخ و  ششمین  جلسه  11/06/1398مواخ اا ا  «  یو فمهنگ یاج ماع»  کااگموه تخصصی  اا ا  : پنجمین  جلسه«  فمهنگی و ماعیاج »  تخصصی کااگموه مصوبات (2

 . 13/07/1398و چهاامین جلسه مواخ  06/07/1398، اومین جلسه مواخ  12/05/1398  مواخ تخصصی کااگموه اا ا  :  ومین جلسه «زیمبنایی و شهماازی »  تخصصی مصوبات کااگموه (3

 میالی  بارهیای  تحمنیل  باعی   که مواردی از غنر به ، است گردیده ارسال دبنرخانه به که استان توسعه و ریزیبرنامه شورای ذیل هایکارگروه صورتجلسات در مندرج مصوبات کلنه : تبصمه

 . گر ت قرار شورا تأئند مورد باشند،می قانونی هاییرتمغا عدم دارای و گردندمی استانی منابع به نشده بننی پنش
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 غايبمدعوين  مدعوين حاضر

 نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و  نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و 

 شناسدکتر حق

 روزبهان

 امامیخانم 

 رجه طيارق

 عابدی

 ساوری

 صحرائی

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 کريمی

 یکنعان

 یاحمد

 یبيط

 یمازندران

 یريکش

 محبوبی

 بدخشان

 نژاد نجفی

 یميرح

 حميدی

 ینبيا

 ساالری

 کوهستانی
 چیهيوه

 احمدی

 دستمرد

 مايلی 

 آهنگری

 قدمنان

 ملک حسينی

 یخلف

 طلبحسينی

 هروی

 ميقانی 

 یديمف

 نژادربيع

 اغنامی

 نصيبی

 غيناقی

 مقدم

 عرفانی

 زمانی نژاد

 زادهعبدالکريم

 زادهخليل

 دادبود

 رحيمی

 هرمزی

 اسعدی

 اشرفی

 نظری 

 افتخاری

 قزلسفلو
 یخلجدهنو 

  ینوران

  ینيام

 ناهيدی

 انيصفر

  یعقوبي

 استاندار

 استان ريزیبرنامه و مديريت سازمان رئيس

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی سرپرست معاونت 

 نماينده محترم استان و عضو ناظرشورا

 ريزیمعاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

 نماينده نيروی انتظامی

 معاون سازمان بازرسی استان

 سازمان جهاد کشاورزی رئيس

 صنعت ،معدن و تجارت سازمانرئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری يرکلمد

 ستيز طيکل حفاظت مح مدير

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 کل ورزش وجوانان  ريمد

 یتعاون کار .رفاه اجتاع رکليمد

 اسالمی فرهنگ وارشاد  معاون توسعه اداره کل

 یوشهرسازکل راه  ريمد

 دانشگاه علوم پزشکی استان  معاون درمان

 منابع طبيعی گرگانرئيس دانشگاه علوم کشاورزی و

 عامل شرکت گاز ريمد

 فرماندار گرگان

 فرماندار کالله

 فرماندار راميان

 علی آبادفرماندار معاون 

 ترکمنفرماندار 

 فرماندار  بندرگز

 فرماندار گميشان

 سرپرست فرمانداری گاليکش

 قالفرمانداری آقون معا

 فرماندار کردکوی

 فرماندار آزادشهرمعاون 

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون اداری و مالی 

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مدير عامل جمعيت هالل احمر

 ایمدير کل راهداری و حمل و نقل جاده

 کل ثبت اسناد وامالک ريمد

 استاندارد معاون مديرکل

 استانداریی امور اقتصادی مدير کل دفتر هماهنگ

 یاستاندارروستايی و شوراهای  کل دفتر امور ريمد 

 یدفتر امور بانوان و خانواده  استاندار رکليدم

 یاستاندار کي، حمل و نقل و تراف یدفتر فن رکليمد

 یاتيامور مال معاون اداره کل 

 یمسکن انقالب اسالم اديبن مدير کل 

 2آهن شمال شرقکل راه ريمد

 های صنعتیر عامل شرکت شهرکمدي

 شهردار گرگان

 یآب و فاضالب شهر شرکت   سرپرست

 روستايیآب و فاضالب  شرکت  مديرعامل

 بنادر و دريانوردی استان مديرکل

 استان شيالتکل  ريزی ادارهمعاون برنامه

 استان   ایمدير عامل شرکت سهامی آب منطقه

 گلستان همنطقهای نفتی وردهآمدير شرکت ملی پخش فر

 بخيزداری آمديرکل منابع طبيعی و 

 ريزیو برنامه مديريترئيس حوزه رياست سازمان 

 ريزیو برنامه مديريت سازمانتلفيق  گروهسيرئ

 رزی رئيس گروه اجتماعی و فرهنگی سازمان مديريت و برنامه 

 گذاری و مشارکت های مردمی  سازمان رئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان يربنايیزگروه  سيرئ

 سازمان و توسعه ريزی شورای برنامه دبيرخانه رئيس گروه

 غراوی
 چراغعلی 

 ی ميابراه
 هاشميان

 جاللی 
 دودانگی

 چراغعلی 
 سردار معروفی

 گوهری راد
 ليوانی
 کريمی

 طباطبايی
 برزمينی
 باقريان
 افضلی

 

 

 یاستاندار یامور عمران یمعاون هماهنگ
 یاستاندار یتيو امن ی، اجتماع یاسيس معاون

 نماينده محترم استا ن و عضو ناظرشورا
 رئيس کل دادگستری استان

 مدير کل  اطالعات استان
 مدير کل دفتر جذب وحمايت از سرمايه گذاری استانداری

 نماينده وزارت دفاع 
 سپاه نينوا نده  فرما

 مدير کل آموزش و پرورش
 مدارس یکل  نوساز ريمد

 ماندار گنبدفر 
 مينودشت فرماندار

 مدير کل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری
  امور شعب  بانک ملی سرپرستی

 ای مازندران و گلستانمديرعامل شرکت برق منطقه

 


