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 خالصه اهم مصوبات جلسه :
های اجرائی استانی و برنامه و  میلیون ریال به تفکیک دستگاه  602،481،8  ، به مبلغ1401ای استانی سال نهتوزیع اعتبارات هزی -1

 به تصویب اعضای شورا رسید. 2منابع استانی و استانی 

پس  کاری روز 15استانی، حداکثر به مدت  1401ای سال مکلف به مبادله موافقتنامه اعتبارات هزینه: کلیه دستگاههای اجرائی  1تبصره 

رعایت قانون، ضوابط اجرایی  و شده از ابالغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بر اساس مدل توزیعی و شاخص های در نظر گرفته

 .باشندمی  مفاد ابالغیهو   1401بودجه، دستورالعمل بودجه سال 

میلیون ریال تا حصول کامل از اجرای فرآیندهای  7700 مجاز به عدم ابالغ مبلغ : سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 2تبصره 

 استخدام جدید می باشد.

تطابق  نرعایت تآکیدات مندرج در توضیحات ضروری موافقتنامه هزینه ای و همچنی : ذیحسابان دستگاههای اجرائی موظف به3تبصره 

مواد هزینه کرد در فصول اعتباری مندرج در موافقتنامه  ریزهزینه کرد مفاد موافقتنامه در کلیه پرداختهای پرسنلی و غیرپرسنلی بر اساس 

 می باشند. 1401هزینه ای سال 

به موقع فرآیندهای مبتنی بر بودجه ریزی عملکرد و درج اطالعات در سامانه تخصصی جزء تعهدات باالترین  و : اجرای کامل4تبصره 

 مقام دستگاه اجرائی استانی می باشد.

میلیارد ریالی درآمد عمومی حاصل  2500اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان، نسبت به تعیین برش دستگاهی در خصوص تحقق  -2

میلیارد ریال و همچنین اجرای مصوبات سفر ریاست محترم جمهور )وابسته  4000موال، اجرای تعهدات مازاد بر آن تا سقف از فروش ا

 به فروش اموال( حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری بر اساس اطالعات مندرج در سامانه سادا اقدام نماید.

درصدی تعهد خود  110به تحقق حداقل  کل کشور ، مکلف 1401جه سال کلیه دستگاههای دارای تعهد کسب درآمد عمومی در بود -3

 می باشند.  1401تا پایان سال 

مرداد به بعد منوط به ارائه موافقتنامه از سوی  20های اجرائی بابت اعتبارات هزینه ای از تاریخ  هر گونه واریز وجه به حساب دستگاه -4

 دارائی استان می باشد. دستگاه اجرائی به اداره کل امور اقتصادی و

شهرستان به تصویب اعضای  –و جداول پیوست به تفکیک فصل  10توزیع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان در جدول  -5

 .اختیارات شورا در خصوص توزیع برنامه ای درون فصول به کمیته برنامه ریزی شهرستان واگذار گردید شورا رسید.

و همچنین مفاد  1401ریت و برنامه ریزی بر اساس مفاد قانون ، ضوابط اجرائی و دستورالعمل استانی بودجه سال : سازمان مدی1تبصره

 10ضوابط اجرائی و توضیحات ذیل جدول  23ماده  2جزء ابالغیه صادره از سوی ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اجرای 

 پروژه ها به کمیته برنامه ریزی شهرستانها اقدام نماید.مبنی بر ابالغ  1401قانون بودجه سال 

روز پس از ابالغ سازمان مدیریت و برنامه ریزی  15: فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی شهرستان مواد اصالحی را حداکثر  2تبصره

 به این سازمان )بعنوان مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان( ارسال نماید.

 - ورت تطابق مواد اصالحی با قوانین و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به ابالغ اعتبار به تفکیک فصل: در ص 3تبصره 

 دستگاه اقدام نماید. –پروژه  – برنامه

، سازمان مدیریت و شهرستان روز از سوی فرماندار و رئیس کمیته برنامه ریزی 15عایت قید زمانی ر: در صورت عدم 4تبصره 

 اقدام نماید. 1401قانون بودجه سال  10-1ریزی استان نسبت به ابالغ اعتبار بر اساس مفاد ذیل جدول مهبرنا

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه  28/12/1400مورخ پیگیری مصوبات جلسه  1

 دبیر ستاد سفر ریاست محترم جمهور گزارش مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان 2

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه ارائه گزارش سهم شهرستانها از منابع تسهیالت ره آورد سفر ریاست محترم جمهوری به استان 3

4 
درصدی اقتصادی و تعیین فرآیندهای استانی و شهرستانی در برخورداری از منابع و ساز و  8رشد 

 كارهای ارتباطی بین سطوح شهرستان و استان
 ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه 1401قانون بودجه  16( بند )ب( تبصره 2دستیابی به الگوی توزیع منابع جزء ) 5

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه 1401بررسی و تصویب الگوی توزیع اعتبارت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استان  6

  سایر موارد 7

 زنگانهدكتر  استاندار محترم –بندی جمع 8
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ریزی پانزدهم از سوی سازمان مدیریت و برنامهای سال جاری تملک دارایی های سرمایهابالغ اعتبارات بابت : حداکثر تاریخ 5تبصره 

 مرداد سال جاری تعیین می گردد.

 باشند.امه تا پایان نیمه اول مهرماه میکلیه دستگاههای اجرائی مکلف به انجام فرآیند تبادل موافقتن: 6تبصره 

بخش ملی از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات جهت ارسال به سازمان برنامه و  ) ملی و استانی ویژه(توزیع بین طرحی -6

 بودجه کشور به تصویب اعضای شورا رسید.

هرگونه تعریف پروژه جدید در شهرستانها منوط به عدم وجود پروژه نیمه تمام در فصل مشمول تأمین اعتبار )ابالغی( و یا وجود اعتبار  -7

 می باشد. مازاد بر نیاز اتمام پروژه های نیمه تمام در همان فصل

کل کشور از مفاد این بند  1401رائی بودجه سال : پروژه های مشمول موضوع دانش بنیانی با رعایت سقف مندرج در ضوابط اج1تبصره 

 مستثنی می باشند.

 ( حاکم بر مفاد این بند می باشد.2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 23تورالعمل ماده س: رعایت مفاد د2تبصره 

 بند ممنوع می باشد. این 1: هرگونه جابجائی اعتبار بین فصول اعتباری با هدفی غیر از اجرای مفاد تبصره 3تبصره 

حداکثری از پروژه های نیمه  برداریبهره  کلیه فرمانداران و روسای کمیته برنامه ریزی شهرستانها مکلف به برنامه ریزی با هدف -8

 تمام در هفته دولت و دهه مبارک فجر سال جاری متناسب با اعتبار ابالغی به شهرستان می باشند.

)ردیف های  9ائی مستقر در استان مکلف به تالش حداکثری با هدف برخورداری استان از منابع جدول کلیه مدیران دستگاههای اجر -9

و ارائه گزارش آن به پیگیری و سایر تبصره های با قابلیت  18تبصره  -16تبصره  "ب"بند  1جزء  - 1401متفرقه( قانون بودجه سال 

 دبیرخانه شورا می باشند.

استان و ارسال آن به دستگاههای اجرائی  قابل برخورداربرنامه ریزی استان نسبت به احصای ظرفیت های : سازمان مدیریت و 1تبصره 

 اقدام نماید.

در آستانه ی شروع فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه کشور کلیه دستگاههای اجرائی، بانکها، نهادهای عمومی، شهرداریها و ......  -10

 اشند:مکلف به اجرای موارد ذیل می ب

 . 1400-1390( در روند سالهای سنجه هااحصای شاخص های تخصصی )همراه با  –الف

 احصای مقادیر میانگین کشوری مواد مرتبط با بند الف.  -ب

 منابع مالی هزینه شده بابت موارد مرتبط با بند الف . -ج

 تکمیل سامانه های اطالعاتی باالخص سامانه سیمابر استان گلستان. -د

 و شهرستان.های اقتصادی ستانده بخش  –تکمیل جداول آماری مرتبط با جداول داده  -هـ

میلیارد ریال به تفکیک شهرستان بر اساس نرخ  18146به مبلغ   16تبصره  ببند  2توزیع شهرستانی منابع تسهیالتی جزء  -11

 بیکاری و جمعیت به تصویب اعضای شورا رسید.

ه پس از تاریخ ابالغ این صورتجلسه معاونت هماهنگی امور اقتصادی با اخذ نظر از فرمانداریها نسبت به هفت دومقرر گردید ظرف مدت 

 را به دبیرخانه شورا ارسال نماید. شهرستان اقدام و نتایج آن –توزیع دستگاهی 

بند  2نابع تسهیالتی نظیر جزء روستای استان، سهم مناطق روستائی کل استان از م 110با هدف تحقق اهداف پیشرفت جهادی در  -12

ره آورد سفر ریاست محترم جمهوری به استان و سایر منابع تسهیالتی قابل توزیع در شورای برنامه  تسهیالت ،18، تبصره 16تبصره  ب

 30 ریزی و توسعه استان و کارگروه های ذیل آن به میزان سهم جمعیت روستایی شهرستان از کل جمعیت شهرستان به شرطی که از

ین بند از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارائی بعنوان دبیرخانه ستاد تسهیالت بانکی استان متر نباشد تعیین می گردد. رعایت ادرصد ک

 الزامی می باشد.

قانون برنامه ششم  43بند الف ماده  5و  4ماه نسبت به اجرائی شدن اجزای  3اداره کل صنعت ، معدن و تجارت ظرف مدت حداکثر -13

 توسعه در استان اقدام نماید. ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست همکاری الزم را در خصوص تحقق مفاد این بند ارائه نمایند. 

جهت دریافت اداره کل صنعت، معدن و تجارت نسبت به اعالم فرصت یکماهه شورا به شرکت های بهره بردار معادن )فاقد مجوز( -14

موضوع از سوی اداره کل مذکور به شورای نظارتی  ،مجوز اقدام نماید. درصورت عدم اقدام مناسب از سوی شرکت های بهره بردار

 استان بابت طی مراحل قانونی ارجاع گردد.

اقتصادی بی نام )سرمایه های اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به شناسایی و معرفی طرح-15

و معرفی آن به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام گذاری بخش غیر دولتی( 

 نماید.
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دبیر شورای عملکرد بانکها در خصوص تکمیل سامانه سیمابر و اطالعات مورد نیاز دبیرخانه شورا در جلسه بعدی گزارش گردد.  -16

 نسبت به پیگیری در خصوص تحقق مفاد این بند اقدامات الزم را بعمل آورد. هماهنگی بانک های استان

و  1404انداز انجام فرآیند های متحوالنه و پیشرفت محور در افق زمانی کلیه دستگاههای اجرایی استان مکلف به ترسیم چشم -17

 باشند.سال جاری می مرداد ماهو ارسال آن به دبیرخانه شورا تا پایان  1407

 بخشی ازتنظیم  الحاق برخی مواد به قانون قانون 23ماده  استانیکلیه مدیران دستگاههای اجرایی نیازمند به اخذ مجوز کارگروه -18

( )بابت اجرای طرح های ملی(، موظف به پیگیری امور از طریق وزارتخانه و سازمان ملی )بابت تکمیل فرم ها 2مقررات مالی دولت )

ثر منطبق بر مطالعات به انجام رسیده( و ارسال آنها با امضای وزیر و یا باالترین مقام سازمان ملی به سازمان برنامه و بودجه کشور، حداک

 م ماه آینده می باشند.تا یک و نی

، کلیه مدیران دستگاه های 1400با هدف تحقق حداکثری مصوبات ره آورد سفر ریاست محترم جمهور به استان در اسفند سال  -19

و ثبت تغییرات حاصل از این پیگیری ها و ارائه گزارش های آماری، تصویری و  مکلف به پیگیری هفتگی ،اجرایی ذینفع از مصوبات سفر

 رسانه ای حاصل از اجرای مصوبات در پیشرفت استان می باشند.

نامه هیأت محترم وزیران  ای اداری بر اساس تصویبهفرمانداران سطح استان برنامه های اجرایی خود را در خصوص ایجاد مجتمع  -20

اره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهیه )با هدف عدم تحمیل بار مالی مضاعف و یا پیش بینی نشده بر اعتبارات بودجه با همکاری اد

 دولتی و با تبدیل آنها به احسن( و به دبیرخانه شورا ارسال نمایند.و اموال امالک عمومی و استفاده از ظرفیت 

دانش بنیان  )تولید، مکلف به استقرار تفکر متناسب با تحقق شعار سال و... شهرداری ها، مدیران کلیه دستگاه های اجرایی، بانکها-21

  و اشتغال آفرین( در فرآیندهای اجرائی، نظارتی و خدماتی خود می باشند.

فر را از و تهاتر نفت به ویژه مصوبات س 56مقرر گردید دستگاههای اجرایی، برای آندسته از طرح ها و پروژه های مشمول ماده -22

استاندار محترم و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارتخانه ها و سازمانهای سطح ملی پیگیری و اقدامات و نتایج آنرا بصورت مستمر به 

 ارسال نمایند.

استانی  مصوبات کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به شرح ذیل، مشروط بر عدم تحمیل بار مالی بر اعتبارات -23

، (2قوانین بودجه، قانون احکام دائمی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )و عدم مغایرت با قوانین و مقررات مرتبط )از جمله 

 تصویبنامه هیأت وزیران و مصوبات شوراهای عالی و ...( به تأئید اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید:
امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط »کارگروه  08/04/1401و  05/03/1401، 18/01/1401( مصوبات جلسات مورخ 1

 .«زیست

 .«اجتماعی، فرهنگی، سالمت، زنان و خانواده»کارگروه  07/04/1401مصوبه جلسه مورخ  (2
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دکتر زنگانه استاندار 

 دکتر منتظری نماينده استان در مجلس شورای اسالمی 

 استانريزی رئيس سازمان مديريت و برنامه 

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون 

 معاون سياسی امنيتی استانداری 

 استانداری معاون توسعه مديريت و منابع 

 در استان نماينده وزارت دفاع 

 استان یانتظام یروين نماينده 

 نماينده اداره کل اطالعات 

 کل بازرسی استاناداره نماينده 

 استانرئيس سازمان جهاد کشاورزی  

 استان معدن و تجارت صنعت، مدير کل 

 استان کل امور اقتصادی  و دارائی مدير 

 استان مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 

 استان ستيز طيحفاظت محمدير کل  

 استان یاعمرفاه اجتو کار تعاون،  نماينده اداره کل 

 استان مدير کل شيالت 

 استان شرکت آب و فاضالب نماينده 

 استان اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل  

 آموزش و پرورش استان اداره کلنماينده  

 استان یراه وشهرسازنماينده اداره کل  

 ای استانمنطقه شرکت سهامی آب مدير عامل 

 استان شرکت گاز نماينده 

 گرگان یشهردارنماينده  

 شرکت توزيع نيروی برق استان مدير عامل 

 استان طبيعی و آبخيزداریمديرکل منابع  

 ی استانامور شعب  بانک مل مديريتنماينده  

 مديريت امور شعب بانک کشاورزی 

 مديريت امور شعب بانک ملتنماينده  

 مديريت امور شعب بانک تجارتنماينده  

 بانک توسعه تعاون نماينده 

 مديريت امور شعب بانک صادراتنماينده  

 مديريت امور شعب بانک سپه 

 مديريت امور شعب بانک صنعت و معدنماينده ن 

 مديريت امور شعب بانک رفاه کارگران 

 مدير صندوق کارآفرينی اميد 

 استان های صنعتیمديرعامل شرکت شهرک 

  پارک علم و فناوری استان نماينده 

 مازندران و گلستان یامنطقه شرکت برق يندهانم 

 استان )ره(کميته امداد امام اداره کل نماينده  

 استان رئيس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 منطقه آزاد اينچه برون مدير اجرايی 

 ی استانصدا و سيمااداره کل نماينده  

 بسيج سازندگی استانسازمان نماينده  
 

 

 و دبير ستاد سفر رياست جمهوری مشاور استاندار در امور زيربنايی

 دفتر امور بانوان استانداری نماينده

 یاستاندارگذاری و اشتغال هماهنگی امور سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری دفتر امور اقتصادینماينده 

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزی و توسعه استانرئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه

 و اجتماعی س.م.ب رئيس گروه امور علمی، فرهنگی

 گذاری و مشارکت های مردمی  س.م.برئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه
  

 مدعوین غایب

 

 مدير کل ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( 

 رئيس پست بانک

 مديريت نمايندگی آستان قدس رضوی در استان

 گرگان 230فرماندهی تيپ 

 رئيس اتاق بازرگانی،صنايع، معادن و کشاورزی 
 


