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 ارائه كننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 ستانطرح ملي تکاپو اارایه گزارش پروژه های  1
اداره كل ارتباطات و فن آوری اطالعات 

 استان

 دکتر نوبخت
 صادقلو

 نورقلی پور
 غراوی

 پیش قدم
 ربیعی
 مروتی

 نجفی نژاد
 مرتضوی

 قوانلو
 چراغعلی
 حسینی

 کريمی
 شفايی نوده

 برزگر
 میرزايی
 صادقلو

 قزلسفلو
 فاضلی
 میقانی

 علیپوری
 مخدومی

 قدس علوی
 جمال لیوانی

 نظری
 کريمی
 رحمتی
 صادقلو حسین

 داداشی
 مازندرانی
 شکیبافر

 کیا
 ولی اللهی

 حسینی اطهر
 احمدی
 فرمانی

 تیرانداز
 وطنی
 جاللی

 زارعی فر
 خیرآبادی

 دولو
 جباری
 نصیری

 يلقی
 مازندرانی 
 خلیل زاده

 دهقان
 مرتضوی

 شهرياری
 وفايی
 جاللی

 سجادی
 مصدقی

 رجائی
 مومنی

 حسینی فرد
 فضیلت
 عابدی

 بسنجیده
 

 

 ر معاون ريیس جمهو
 استاندار

 نماينده مجلس در شورای اسالمی
 نماينده مجلس در شورای اسالمی

 سازمان برنامه وبودجه گلستان
 معاون استاندار
 معاون استاندار

 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
 اقتصاد ودارايینماينده 

 سازمان صنعت ومعدن تجارت
 وزارت دفاع

 فرماندارگرگان
 ارفرماندار ومعاون استاند

 آزادشهر
 فرماندار کالله

 فرمانداری بندر گز
 فرماندار رامیان

 منابع طبیعی
 بنیادشهید

 راهداری وحمل ونقل
 عشايری

 نوسازی مدارس
 شیالت

 شرکت گاز
 آب منطقه ای

 میراث
 آب وفاضالب شهری

 شهردار گرگان
 هواشناسی

 تعاون،کار،ورفاه اجتماعی
 آب وفاضالب روستايی

 نماينده اطالعات
 بنیاد مسکنمعاون 

 نماينده بانک ملی
 هالل احمر
 استاندارد

 فنی وحرفه ای
 آموزش وپرورش

 مدير توسعه منابع
 معاون اداره کل ثبت اسناد

 معاون ادراه کل تبلیغات اسالمی
 معاون ثبت احوال

 معاون بهزيستی
 توزيع نیروی برق 

 مشاور نماينده مردم غرب استان 
 تعاون کار ورفاه اجتماعی

 های صنعتی شرکت شهرک
 معاون آب منطقه ای
 معاون اقتصاد دارائی

 دانشگاه پیام نور
 دامپزشکی

 پست
 مسئول نمايندگی وزارت خارجه در استان

 مدير راهداری حمل ونقل
 تعاون روستايی

 ارتباطات وفناوری
 مدير کل امنیتی استانداری

 فرهنگ وارشاد
 معاون برنامه وبودجه

 مدير کل اقتصادی

 رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اقتصاد مقاومتي ي از آخرین وضعیت مصوباتارایه گزارش 2

 جناب آقای دكتر صادقلو استماع بیانات استاندار محترم 3
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 وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطالعاتاستماع بیانات 

 
 جناب آقای دكتر واعظي
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 جناب آقای دكتر ربیعي اجتماعي وزیر محترم تعاون ، كار و رفاهاستماع بیانات 

 - امضاء تفاهم نامه های طرح ملي تکاپو استان  6

 
رئیس سازمان برنامه  ،آقای پیش قدمجناب درابتدای جلسه پس از قرائت کالم اهلل مجید،   

مسائل مربوط به طرحهای  و گزارشی از آخرین وضعیت مصوبات اقتصاد مقاومتی ،و بودجه استان
 ارائه نمودند. محوری را

وضعیت پروژه های مهم و محوری استان که در قالب اقتصاد ابتدا در خصوص  گزارش ایندر 
اراضی  مطالعه و اجرای زهکشیهمچون:   ،وزیر معین استاندر حال پیگیری  هایمقاومتی و ظرفیت

شگری ایجاد قطب گرد، (چایلی) چات زهکشیو  آبیاری ساختمان سد و شبکه، اولویت دار استان
تکمیل و راه اندازی ، میلیون تنی 2پروژه کارخانه فوالد ، ستاره پارتیا5فاز اول هتل ، آشوراده جزیره

اهم مصوبات در حال اجرا ، اهم مصوبات تحقق یافتهمباحثی مطرح گردید سپس  کارخانه پتروشیمی
 مطرح گردید.رات و خواسته ها انتظا، یا تحقق نیافته

طرح ملی تکاپو استان  آقای مومنی، مدیر کل ارتباطات و فن آوری اطالعات استانسپس 
 را از ابعاد مختلف تشریح نمود.

 :نمایندگان محترم مجلس در شورای اسالمی سپس 

همه به حل مسایل از طریق  حمایت مجلس از دولتدر خصوص  :دکتر نورقلی پور آقاب جناب
 کاهش شدید آبزیان بیکاری، نرخ مسایل مهم همچون توجه هر چه بیشتر به و  ابزار در دسترس

 نمودند. اتیاشار
 

سهم اعتبارات  های مشاهده شده در خصوص پیشرفتدر خصوص : کوسه غراویجناب آقای 
 نمودند. اتیاشاراستانی 

 

ریح عملکرد دولت در سالهای ضمن تش استاندار محترم،  دکتر صادقلوجناب آقای در ادامه  
و کاهش نرخ بیکاری استان و نقاط برجسته رشد  مباحث و پروژه های محوریاخیر در خصوص 

 اشاره نمودند. یافته استان
ابتدا از  ، وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطالعاتواعظیدکتر جناب آقای  سپس

 وتشکر نمودند تکاپو داشتندبخاطر برنامه ریزی خوبی که در خصوص طرح  محترماستاندار
تشکر از دبیر اقتصاد مقاومتی استان در خصوص تالشها وزحمات، با تمام محدودیت هایی همچنین 

 با این تفسیر که منابع شما 7را کسب  کنید، رتبه  7توانستید رتبه بسیار خوب  وجود داشتهکه 

 مدعوین غایب
نام و نام 

 خانوادگی
 سمت در دستگاه اجرایی
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 .سیار کمتر از سایر استانها بودب 

این رتبه  با وجوداستان گلستان مدیران بینم  ل می شوم از این که میخوشحاایشان اشاره نمودند 
دولت پذیرفته  را موضوع مناطق آزاد. این روحیه را تحسین می کنم دارند، ابراز ناخشنودی خوب،

وقبول کرده که استان باید منطقه آزاد تجاری داشته باشد از این به بعد نمایندگان محترم استان در 
به صادرات وتسهیالت موضوع سهولت  دفاع کنند.از این موضوع  و ن موضوع باشندمجلس پیگیر ای

ید آ از دست بنده بر می  هرکاریویژه با کشورهای همسایه و کمک برای صادرات تولیدات استان، 
 انجام خواهم داد.

آقای دکتر  از جناب آقای دکتر ربیعی، وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعیسپس 
 از نمایندگان فعال استان هستند وسرمایه های نظام هستند که ی پور ومهندس کوسه غراوینورقل

آقای پیش قدم ، یکی از  عنوان نمودند که آقای دکتر صادقلو ، تشکر نموده و همچنین خطاب به
 در ادامه در خصوص موارد به شرح زیر اشاره نمودند: مدیران خوب در بدنه اجرایی دولت هستند.

 زه کشی اراضی ،کشت گلخانه ای،شیالت رو باید دنبال کنیم ماهم پیگیر هستیم. مباحث
بحث آب و خوراک حل شده و در بخش خدمات فنی و مهندسی و سرمایه پتروشیمی  در خصوص

 گزاری هم در حال پیگیری می باشد.
ز استان جناب پیش قدم وآقای دکتر میرزایی در استان مطالعه خوبی انجام دادند.وبرش خوبی ا

در خصوص ایجاد بسترهای الزم برای صنعت نساجی و پوشاک، با توجه به سال تولید و  داشتند.
 اشتغال بایستی در استان اقداماتی صورت گیرد. 

مرزی وجزیره آشوراده باید باهم برویم محیط زیست واین موضوع رو  های بحث آباستاندار،  آقای 
 حل کنیم.

هم اقداماتی در  ،الگوی روستای بدون بیکار اجرای و در خصوصنم صندوق مهر روهم دنبال می ک
چند روستا رو بعنوان پایلوت روستای بدون  روستای محمد آباد صورت گرفته و هم در نظر داریم،

 .بیکار در نظر  میگیریم
 والیت فقیه ونظام اساس ماست .ما تالش میکینم برای رفاه وخوشنودی مردم.در پایان 
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اداره کل تعاون و  اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات کمیته ایی مشترک بین مقرر گردید -1

نسبت به پیگیری  و سازمان برنامه و بودجه استان تشکیل گردیده که ، کار و رفاه اجتماعی
 مفاد تفاهم نامه منعقده فی مابین استاندار محترم، مجری و اداره کل فناوری اطالعات 

شورای برنامه ریزی گزارش ادواری آن را به استاندار محترم و و الزم را معمول  تااقدام
 ارائه نمائید.استان 

در طرح ملی تکاپو اداره کل فناوری اطالعات  ITبا عنایت به تخصصی بودن رسته شغلی  -2
و اداره کل تعاون، با همکاری اداره کل کار و رفاه اجتماعی نسبت به معرفی مشاغل 

 ا رسته شغلی اقدام نمائید.متناسب ب
مقرر گردید اداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعی و اداره کل فناوری اطالعات با همکاری  -3

محور را شناسایی و  ITپارک رشد فناوری، واجدین شرایط جهت راه اندازی مشاغل 
 استانداردهای  راه اندازی شغل  را تهیه تدوین نمایند.

اداره کل ارتباطات و توسط ، رآیند اجرای طرح ملی تکاپومقرر گردید زمان بندی و ف -4
که  حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری مراحل تهیه به نحوی  فناوری اطالعات

 مقدماتی  مطالعاتی طرح به پایان برسد.
 
 
 
 
 
 
 

  

 


