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 برای اصالح آنتن دهی تلفن همراه حوزه شهری و روستایی مقرر شد:

 پوشش همرا اول شهرهای گلبهار و گلمکان حداکثر تا اول اسفند ماه کامل شود._1

 برداری برسد.دهه فجر به بهرههای بهشت و بهارستان و المالس حداکثر تا های مخابراطی مجتمعزیر ساخت_2

 مقرر شد ظرف یک ماه شبکه تلفن ثابت روستای هاشم آباد کاهو تکمیل شود. _3

 برداری برسد.واحدی واقع در مسکن مهر تا یک ماه آینده به بهره 1100های ارتباطی مجتمع مقرر شد زیر ساخت_4

 

 

 مخابرات
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پروژه مدرسه نیمه تمام تا قبل از   4جبران کمبود مدارس با توجه به سرریز جمعیت کالن شهرمشهد به شهرستان گلبهار مقرر شد برای 

ای با فرمانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی،  های مورد نیاز، جلسهبرداری گردد و جهت مدرسهشروع سال تحصیلی تکمیل  بهره

 بندی و سهم هر دستگاه تنظیم گردد.ای برای جانمایی، زمان ش و پرورش تشکیل شود و تفاهم نامهشرکت عمران گلبهار و آموز

کالسه   12با توجه به هماهنگی استاندار محترم با ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور، اداره کل نوسازی مدارس برای احداث هنرستان

 ه شهری در سال جاری شروع شود.دخترانه در شهر گلبهار و یک مدرسه روستایی و یک مدرس

تجهیز   اداره کل نوسازی مدارس استان لیست تجهیزات مورد نیاز به ویژه برای هوشمندسازی مدارس تهیه و از طریق سازمان نوسازی و

 مدارس کشور پیگیر نماید.

آباد )بخش مرکزی مشهد( توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی مساعدت   کالسه عبدل  6مبلغ پنج میلیارد ریال برای احداث مدرسه 

 شود.

 یت سازمان مدیر

 و برنامه ریزی 

 آموزش و پرورش 

 نوسازی مدارس 

 فرمانداری

 شرکت عمران گلبهار 
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میزان آب مورد نیاز جمعیت موجود )طبق اعالم فرمانداری (  ای تامین به منظور جبران کمبود آب شرب شهر گلبهار مقرر شد آب منطقه

 برداری برساند.را برنامه ریزی و تا دهه فجر به بهره

 فرمانداری

 آب و فاضالب استان

 آب و منطقه استان

 در اسرع وقت 

4 
خانی  _سیدآباد_طویل و پوشان  _چنار_آبقد_گاوترناتا دهه فجر و فتح آباد شامل روستاهای  _اسالم آباد_های آب شرب، دولت آبادمجتمع

 برداری برسد. به بهره 1401ها تا خرداد کالته شیخ_نو بهار_کاهو_اسجیل_فریزی_کالته پایه _خیج و جمع آب _شیرین و کالته شیرین_آباد

شرکت آب و فاضالب  

 استان 
1401خرداد   

5 
روز انتخاب پیمانکار با رعایت قانون مناقصات انجام   25سفتکاری مقرر شد ظرف مدت و اتمام  %40با توجه به پیشرفت فیزیکی حدودا  

تختخوابی( و اخذ اعتبار پیگیری و   120شود و عملیات اجرایی تسریع شود و در فاز توسعه ظرف یک ماه برای افزایش ظرفیت مورد نیاز ) 

 مکاتبات الزم انجام شود.

دانشگاه علوم پزشکی   

 دمشه

 ازی راه و شهرس
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( را با فرمانداری انجام 115) 3مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی ظرف یک هفته جانمایی زمین مورد نیاز جهت احداث پایگاه اورژانس شماره  

 و عملیات اجرایی آن را ظرف یک ماه شروع نماید.

 فرمانداری

دانشگاه علوم پزشکی  

 مشهد

 یک هفته 

7 
شد نماینده شرکت زیر ساخت و توسعه حمل و نقل با هماهنگی فرماداری در خصوص ایجاد راه دسترسی به شهر گلمکان و گلبهار  مقرر 

 بررسی، تعیین تکلیف و تا پایان سال مالی اجرا نماید.

نماینده شرکت زیر ساخت  

 آزاد

 های استانراه

 راه و شهرسازی 

 1401رتی

8 
گردشگری استان ظرف یک ماه نسبت به بررسی توجیه اقتصادی ایجاد منطقه ن گردشکری چشمه سبز و دولت آباد میراث فرهنگی و 

 اقدام و تعیین تکلیف نماید.

 فرمانداری

میراث فرهنگی و  

 گردشگری 

 یک ماه

 

9 
د ظرف یک هفته بررسی و اقدام ای استان نسبت به صدور مجوز چاه به جای قنات برای روستاهای سیدآباد و خانی آباشرکت آب منطقه

 قانونی الزم بعمل آورد. 

ای  شرکت آب منطقه

 استان  
 یک هفته 

10 
گلبهار اقدام الزم بعمل    یسبز شهردار یفضا ازیآب مورد ن صیو تخص یدت دو هفته نسبت به بررس مظرف   تان اس یاب منطقهآشرکت  

 .آورد
 دوهفته  ای شرکت آب منطقه
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در   16و تبصره  دیام ینی)ره(، صندوق کارآفر ینیامداد امام خم تهیکم یاز سو الیر اردیل ی م 400به مبلغ   ان یالزم به متقاض تیالارائه تسه 11

 یتعاون یهاتکخرد شر یهاو صندوق ی گردشگر  ،یدست عیصنا یهانهیشهرستان در زم  یفرماندار یاز سو ییزاقبال ارائه بسته اشتغال

 .دیاقدام نما یدر سال جار ینداربا استا ییروستا

 استانداری 

 صندوق کارآفرینی امید

 کمیته امداد امام)ره( 
 سال جاری 

 یمحالت دامدار جادیا یبرا طیواجدالشرا  ان یپس از درخواست متقاض یو جهاد کشاورز یفرماندار یبا همکار یمسکن انقالب اسالم ادیبن 12

اقدام  نی زم نی نسبت به تام یهاد  یهاطرح یشهرستان در قالب الحاق و بازنگر  یدر روستاها یدست عیصنا  یهاو بازارچه یشتیو مع

 . دینما

 فرمانداری شهرستان

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

   جهاد کشاورزی استان 
 سال جاری 

فقره تسهیالت ارزان قیمت برای   600اسالمی، کمیته امام )ره( و بهزیستی استان نسبت به پرداخت مقرر گردید بنیاد مسکن انقالب  13

 ماه آینده اقدام نماید.   3احداث مسکن محرومین روستایی با معرفی فرمانداری شهرستان حداکثر تا 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 کمیته امام )ره( 

 بهزیستی استان
 سه ماه

هادی روستاهای باالی بیست خانوار   مدت سه ماه نسبت به برگزاری جلسات کارشناسی بابت تعیین تکلیف تهیه طرح فرمانداری ظرف 14

روستای شهرستان برابر لیست پیوست و مصوبات شورای برنامه   19های هادی برابر ضوابط تقسیمات کشوری و الحاق و بازنگری طرح

ماه نسبت به تصویب و ابالغ اقدام   4استان ارسال نمایند. بنیاد مسکن استان نیز ظرف مدت  ریزی و توسعه استان اقدام و به بنیاد مسکن

 نماید. 

 فرمانداری

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 استان 
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گیالس، قره جنگل، گٌَلک، سیدآباد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت به تکمیل اجرای طرح هادی و بهسازی معابر روستاهای چشمه  15

 خانی آباد در سال جاری اقدام نماید.

 

 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  

 

1400تا پایان سال    

 مدیریت و سازمان   مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی مبلمان روستای سید آباد با هماهنگی فرمانداری به بنیاد مسکن انقالب اسالمی مساعدت شود. 16

 برنامه ریزی  
 در اسرع وقت 

اداره کل ورزش و جوانان پس از زیرسازی زمین و فنس کشی توسط شورای اسالمی و دهیاری روستای پایه نسبت به اجرای چمن   17

 مصنوعی در روستای پایه شهرستان اقدام و تا پایان سال به بهره برداری برسد. 

 

 اداره کل ورزش و جوانان  
 

 پایان سال جاری 

های ورزشی فعال معلولین شهرستان اقدام اداره کل ورزش و جوانان استان حداکثر ظرف یک ماه نسبت به تامین تجهیزات مورد نیاز رشته 18

 نماید. 

 

 اداره کل ورزش و جوانان  

 

 یک ماه

 

از بروز خسارت به اماکن   یریو جلوگ البیو مهار س  یریشگی(، کنترل رسوب و پی)ارکی گلبهار و احداث بند خاک  لیبه منظور تکم 20

با   یاعتبار از محل اعتبارات مل  نیاستان در خصوص تام یزداریو آبخ یعیدست؛ مقرر شد اداره کل منابع طب نییپا ساتیو تاس  یمسکون

 د. برسان ریبردااقدام و به بهره یفجر سال جار هه د ان یتا پا الیر اردیل یم 7معادل اعتبار 

 

 اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری استان 

 

 

 1400دهه فجر 

  2معادل  یاستان با اعتبار یزداریآبخ  ی وعیطب عبگلبهار مقرر شد اداره کل منا ج یخ یبند خاک یمالت  زیو مرمت سرر  لیبه منظور تکم 21

 .دیاقدام نما یدهه فجر سال جار ان یتا پا الیر اردیل یم

 

 اداره کل منایع طبیعی و

 آبخیزداری استان 

 

 1400دهه فجر 

22  

 یسنگ یهااعتبار و احداث سازه نیاستان در خصوص تام یزداریوآبخ یعیطب عبو رسوب، مقرر شد اداره کل منا  لیبه منظور کنترل س

 د.برسان ی برداربه بهره یاقدام و تا دهه فجر سال جار یاز محل اعتبارات مل  الیر اردیل یم 5گلبهار با اعتبار معادل  یحوزه شهر یونیگاب

 فرمانداری

 منابع طبیعی و آبخیزداری

 

 

 سال جاری 

23  

و مرمت   یروب ی نسبت به ال یاز محل اعتبارات مل  الیر اردیل یم 10 صیبا تخص یسال جار  ان یاستان حداکثر تا پا یاداره کل جهاد کشاورز

 . دیآباد اقدام نما یخان یاز جمله روستا یها توسط فرماندارتیاولو یقنوات شهرستان با معرف

 

 فرمانداری

 جهاد کشاورزی 

 

 

 پایان سال جاری 
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 .استان به شهرستان گلبهار مساعدت شود ید کشاورزاهفته توسط جه  کیشهرستان ظرف  هیعالوه بر سهم یتن نهاده دام  300 24

 

 یک هفته  جهاد کشاورزی استان

خانوار دارای طرح هادی و ضوابط تقسیمات کشوری از جمله سیدآباد    20شرکت گاز استان برای گازرسانی به کلیه روستای فاقد گاز باالی  25

خانی آباد آخرین امار جمعیتی را از فرمانداری اخذ و متعاقب آن ضمن بررسی و انجام مطالعات در زمینه اخذ مجوز گازرسانی با همراهی  و 

 نماینده محترم شهرستان در مجلس شورای اسالمی و استانداری ظرف مدت شش ماه پیگیری و اقدام الزم بعمل آورد. 

 ی استاندار

 شرکت گاز استان

 یدارفرمان

 
 شش ماه 

به   یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ دییمورد تا  (و آسفالت معابر  یبهسازی)عمران شهر یهاجهت طرح الیر اردیل یم 5مبلغ  26

 ود. گلمکان مساعدت ش یشهردار

و    تیریمد  سازمان 

 ی زیربرنامه

 در اسرع وقت 

به   یاستاندار یامور عمران یمعاونت هماهنگ دییمورد تا عابر(و آسفالت م یبهساز ی) عمران شهر یهاجهت طرح الیر اردیل ی م غ دهمبل  27

 . گلبهار مساعدت شود یشهردار

و    تیریسازمان مد

ی زیربرنامه  

 در اسرع وقت 

استان و سازمان   ییاجرا یهاو دستگاه یدر شهرستان دارند توسط فرماندار یندگینما ایبه اداره و  یضرور ازیکه ن ییاجرا یهادستگاه   28

 . دیو اقدام الزم بعمل آ یریگیکشور پ یو استخدام یسازمان امور ادار  قیاستان از طر یزی رو برنامه تیریمد

 فرمانداری

سازمان مدیریت و  

 ریزی برنامه

 

 در اسرع وقت 

  یبرا یبندن اخذ مجوز الزم و برنامه زما ،مطالعه  ی،استان نسبت به بررس یاو حمل و نقل جاده  یو راهدار یکل راه و شهرسازادارات  29

 . گلمکان گلبهار در اسرع وقت بعمل آورند  دایاحداث بلوار شه

 راه و شهرسازی 

 راهداری و حمل و نقل 

 ایجاده 

 

 در اسرع وقت 

تمام   مهیراکد و ن یهاشهرستان فهرست پروژه یمقرر شد فرماندار یمال نی تام  ان یگذاران و متقاض  هیسرما نیب وندیبه ضرورت پ تیبا عنا 30

مرکز   اریاختطرح در از مطالعات  یابه انضمام خالصه ینسب یهاتیشهرستان منطبق بر مز دیجد ی گذارهیسرما یهاو فرصت نیعناو

 های فرصتابعاد اقتصاد یکارشناس  یمکلف است پس از بررس یگذار  هیقرار دهد و مرکز خدمات سرما ستان ا  یگذار هیخدمات سرما

 ید. خود اقدام نما یاطالع رسان یهاتیظرف ه یاز کل  یریگرهبا به یو خارج  یداخل  یگذار  هیسرما  ان یها به متقاضپروژه یت به معرفبنس

 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری 

 استان 

 فرمانداری گلبهار

 

 سه ماه

شهرستان   یمقرر شد جهاد کشاورز  یبخش کشاورز یاهشهرستان در خصوص موضوعات امهال وام یدرخواست جهاد کشاورزبا عنایت به  31

گزارش آن را به استان منعکس و استان مراتب را از   تیهفته آ  کیظرف   یو مسائل مشکالت واحدها دیتول زان ینام واحد م کیبه تفک

 .قرار دهند یریگیکز مورد پرم  ایو   ان است دیو رفع موانع تول لی کارگروه تسه ق یطر

 

 جهاد کشاورزی 

 فرمانداری گلبهار

 

 یک ماه

توسط فرماندار شهرستان   یکارشناس دقیق و  به صورت یبخش کشاورز یواحدها ازیدر گردش و ثابت مورد ن هیسرما  زان یممقرر شد    32

 .ردیاستان صورت پذ لیکارگروه تسه ق یها از طربانک یهماهنگ یو شورا ی توسط جهاد کشاورز یو حداکثر مساعدت پس از بررس نییتع

 جهاد کشاورزی 

دبیر شورای هماهنگی 

 های استانبانک 

 

 دوماه

منعکس شود تا مجدداً  یبه استاندار یمقتض ه یگلبهار فرماندار محترم موضوع را با ارائه نظر یمقرر شد در ارتباط با طرح کشتارگاه صنعت 33

 .ردیقرار گ یمطرح و مورد بررس 11ماده  ونیسیمراتب در کم

 در اسرع وقت  فرمانداری گلبهار

  رانیبا حضور مد طرح  در محل ایجلسه ،شهرستان گلبهار یفرماندار تی و تره بار گلبهار با محور  وهیم دان یم جادیمقرر شد در موضوع ا 34

ارتباط و قبل از   نیاستان برگزار شود. در ا ستیز طیو مح یجهاد کشاورز ، یجهاد کشاورز  یامور اراض ،یاستاندار یکل محترم دفتر فن

بازار استان    میجلسات تنظ  زا یکی . ضمنا طرح مذکور در دیشهرستان ارائه نما یرا به فرماندار ی طرح کاملاضجلسه مذکور، متق  یبرگزار

 .ردیطرح مورد بحث و تبادل نظر قرار گ جادیمطرح و مراتب ضرورت ا زین

 فرمانداری گلبهار

 اداره کل صمت استان

 

 یک ماه

مقرر شد موضوع   یامور عمران یبه ارتباط موضوع با حوزه معاونت هماهنگ تیبا عنا نی زم صیصتخ ی خصوص توسعه فرودگاه گلبهار برادر  35

 . به معاونت مذکور منعکس شودمقتضی و اقدام  یدگیرس یشهرستان برا  یفرماندار یاز سو

امور   یحوزه معاونت هماهنگ

 یاستاندار یعمران

 گلبهار  یفرماندار 

 

 یک ماه

و   دیاقدام نما یعیطرح به اداره کل منابع طب یمحل اجرا  تیطرح نسبت به ارائه موقع  یمقرر شد مجر یدیخورش روگاهیدر خصوص ن 36

  یشورا گر ید یاز سو .طرح را به عمل آورد یمحل اجرا نیزم یدر واگذار یمساعدت مقتضضمن بررسی الزم  متعاقباً اداره کل مذکور 

 .دیمساعدت نما یمال ن یتام تهیو طرح موضوع در کم التیاختصاص تسه جهتاستان در  یهاامور بانک یهماهنگ

 

استان   یعیاداره کل منابع طب

 یهابانک یهماهنگ  یشورا

 استان 

 

 دو ماه 

 



 متن مصوبه ردیف 
دستگاه اجرایی 

 مرتبط
 مهلت اقدام 

  ی سو از شده  یمحل بانک عامل معرفازمحمدزاده،  یآقا یصنعت ییبه منظور توسعه واحد نانوا التیمقرر شد در خصوص اختصاص تسه 37

مقرر شد مراتب در کارگروه گندم، آرد و نان   ازیمورد نآرد تومان مساعدت و پرداخت گردد. در خصوص  اردیل یم 7گذار مبلغ  هی سرما

 . ردیمورد بحث و تبادل نظر قرار گ ان است

 اداره کل غله استان

 یهابانک یهماهنگ  یشورا

 استان 

 

 دوماه

با  توجه به موافقت با کلیات اجرای طرح شهرک دانشگاهی و علمی فناوری دانش بنیان در گلبهار مقرر شد از سوی سرمایه گذار)موسسه   38

های صنعتی ارائه تا مراتب با نظر مساعد پیگیری و مورد  بین المللی علمی فناوری رشد کارآفرینی آسیا( طرح مذکور به شرکت شهرک

 .اقدام قرار گیرد

 

 یصنعت یشرکت شهرک ها

 

 سه ماه

با نظر مساعد اقدام   دیام ینیمقرر شد صندوق کارآفر ی زیفر یدر روستا  یاسد یآقا یبه طرح بوم گرد التیدر خصوص اختصاص تسه 39

مذکور مقرر شد   یمقابل اقامتگاه بوم گرد یمل  یاراضتخصیص بر  یمبن گذارهیبا توجه به درخواست سرما ضمنا .الزم را به عمل آورد

 . ردیوفق ضوابط و مقررات انجام پذ  یواگذارمراتب و   دیبازد همربوط  نیزم  ی ازعیاداره کل منابع طب ندهیشهرستان به اتفاق نما یفرماندار

 

 دیام ینیصندوق کارآفر

 گلبهار یفرماندار

 

 یک ماه

محل   تیمظلوم نسبت به ارائه موقع یجناب آقا  ی طرح مقرر شد مجر   السیچشمه گ یدر اراض یهکتار10گلخانهدر خصوص احداث  40

مطالعات الزم   یکل مذکور ضمن بررس و متعاقباً اداره  دی با توجه به اخذ مجوزات انجام شده اقدام نما یطرح به اداره جهاد کشاورز  یاجرا

 زانیم به التیدر خصوص پرداخت تسه

  تهیو طرح موضوع در کم التیدر جهت اختصاص تسه های استان امور بانک یهماهنگ ی شورا  گرید ی. از سودیتومان اقدام نما اردیل یم  50

 . دیمساعدت نما یمال  نیتام

اداره کل جهاد کشاورزی  

 استان 

 هایشورای هماهنگی بانک

 استان 

 

 

 -- 

مظلوم نسبت به ارائه   یطرح جناب آقا  یدولت آباد مقرر شد مجر یباد در اراضیرش یاسک ستیپ یهکتار  45در خصوص احداث مجموعه   41

تا منطقه   یاسک ست یاز پ نیتلکاب اجرایو   یاسک ستیدولت آباد تا پ  یاز روستا لومتریک 1۸به طول  لی منور  یاجرا طرح  درخواست

و اداره کل ورزش و جوانان و اداره   یاستاندار یگذار  هیمراتب به اداره کل دفتر جذب و سرما  لومتریک 6به طول  شابوریبوژان ن یگردشگر

مساعدت الزم در خصوص پرداخت   یاستان منعکس و ادارات کل مذکور ضمن بررس یو گردشگر یدست عیصنا ی،فرهنگ راثیکل م

و  التیاستان در جهت اختصاص تسه یهاامور بانک یهماهنگ ی شورا گری د یاز سو ید.ماتومان اقدام ن اردیل ی م 1000 زان یبه م التیتسه

 .دیمساعدت نما یمال ن یتام تهیطرح موضوع در کم

 دفتر جذب و سرمایه گذاری

 استانداری 

 اداره کل ورزش و جوانان

 هایبانکشورای هماهنگی 

 استان 

 

 

 

 

 -- 

عامل  ریمد یباقر  یطرح جناب آقا یمجرمقرر شد  ( اتیتخم مرغ و لبن مرغ،  قرمز، گوشت د،یتول رهی)زنج نیدر خصوص احداث شهر پروتئ 42

  یهکتار از از اراض 200  یاستان جهت واگذار یعینسبت به ارائه درخواست و طرح مذکور به اداره منابع طب یشرکت دردانه خراسان رضو

  یگذار هیبه اداره کل دفتر جذب و سرما یدر استان خراسان رضو ییغذا تیبه منظور امن التیتسه  ن توما اردیل یم  250و درخواست  یمل 

استان منعکس و ادارات کل مذکور ضمن   یعیو اداره کل منابع طب یاستان و اداره کل جهاد کشاورز یو اداره کل دامپزشک یاستاندار

استان   یهاامور بانک یهماهنگ ی شورا  گرید یاز سو .د یاقدام نما ازین وردم  زان یبه م التیمساعدت الزم در خصوص پرداخت تسه یبررس

 . دیمساعدت نما یمال  نیتام  تهیو طرح موضوع در کم التیدر جهت اختصاص تسه

 دفتر جذب و سرمایه گذاری

 استانداری 

اداره کل جهاد کشاورزی،  

منابع طبیعی و دامپزشکی  

 استان 

 هایشورای هماهنگی بانک

 استان 

 

 

 

 -- 

و طرح توسعه بسته   دیپروسه تول لی( به منظور تکمدیس ییدر خصوص درخواست مجتمع کشت و صنعت سادات خراسان )محصوالت غذا 43

  گرید یاز سو .تومان مساعدت و پرداخت گردد اردیل ی م 30آالت به مبلغ   ن یماش دیجهت خر  التیتسه ازمندین یدیمحصوالت تول یبند

 . دیمساعدت نما یمال ن یتام  تهیو طرح موضوع در کم ازیمورد ن التی در جهت اختصاص تسه ن استا یهاامور بانک یهماهنگ  یشورا

 

 اداره کل جهاد کشاورزی 

 استان 

 هایشورای هماهنگی بانک

 استان 

 

 

 --- 

  یسعادت یدکتر قار ینوبهار توسط آقا ینوبهار در روستا یکشاورز یهامهارت   یو حرفه ا یعامل آموزشگاه فن ریدر خصوص درخواست مد 44

 گرید ی از سو .مرکز فوق مساعدت و پرداخت گردد یآموزش یهارساختیز زیو تجه لی تومان به منظور تکم اردیل یم1اختصاص مبلغ  

 . دیمساعدت نما یمال ن یتام  تهیو طرح موضوع در کم ازیمورد ن التی استان در جهت اختصاص تسه یاهامور بانک یهماهنگ  یشورا

 

 

اداره کل فنی و حرفه ای  

 استان 

 هایشورای هماهنگی بانک

 استان 

 

 

 --- 

 


