
 مشخصات صورتجلسه

  سوم ترتيب جلسه:                       28/05/1399 تاريخ:                                         15:00 ساعت:         و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                استاندار :سيرئ                         26/05/1399  تاريخ دعوتنامه:                                   267806 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

به  ۱۳۹۸سال  یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا صیاستان بابت جذب منابع تخص ییو دارا یاداره کل امور اقتصاد یبر اساس گزارش ارائه شده از سو -1

الزم  یقانون داتیتمه هیباشد،کل یدرصد م ۶۰جذب آنها کمتر از  زانیکه م ییاجرا یهاآن دسته از دستگاه د؛یمصوب گرد ،یو اسناد خزانه اسالم ینقد کیتفک

 .رندیشده بکار گ نییتع یمنابع را در مهلت قانون یو جذب حداکثر کردنهیدر خصوص هز

، (  ۲۸/۰۵/۱۳۹۹و توسعه استان  ) جلسه مورخ  یزیربرنامه یجلسه روز سه شنبه شورا انیاستان بالفاصله پس از پا یزیرو برنامه تیریسازمان مد : 1هتبصر

 .دیمطروحه در جلسه اقدام نما داتینسبت به ابالغ تأک ،یامکاتبه یط

روز بعد از جلسه شورا (  کی) ۱۳۹۹ /۰۵ / ۲۹ خیجلسه، به تار نیموارد خاص مطروحه در ا یاعتبارات استان با موضوع بررس صیتخص تهیجلسه کم : 2هتبصر

 .نمایدالزم را اتخاذ  ماتیتصم ،یاو حمل و نقل جاده یمنابع حاصل از عدم جذب توسط اداره کل راهدار یو در صورت آزادساز لیتشک

 یمهلت قانون انیتا پا ۱۳۹۸سال  یاهیسرما یهاییبابت جذب منابع اعتبارات تملک دارا ییاجرا یهااز دستگاه یدر برخ فیدر صورت بروز عملکرد ضع -2

 .دیبروز نما ۱۳۹۹سال  یاز منابع اعتبار، هاییچنین دستگاه یبرخوردارمیزان  آن در یمنف راتیتأث د؛یاعالم شده، مقرر گرد

سازمان برنامه و بودجه  سیجمهور و رئ سیدکتر نوبخت، معاون محترم رئ یجناب آقا نیمابمنعقده  دینامه جهش تولمشمول تفاهم ییاجرا یهادستگاه هیکل -3

مفاد مندرج در  حققخود بابت ت یو اعتبار یحقوق ،یکارشناس ،یحداکثر توان فن یریشناس، استاندار محترم، مکلف به بکارگدکتر حق یکشور و جناب آقا

 .باشندیآن م وستیپ یاقتصاد یهاها و طرحپروژه ونامه تفاهم

آب، برق و گاز (  و  یرسان) در بخش هاخدمات و یگذارهیدهنده استعالمات سرماپاسخ یها؛ باالخص دستگاهنامه تفاهم رِمشمولیغ یهادستگاه ه :تبصر

 باشند. ینامه متفاهم یاصل یهابند با دستگاه نیدر تحقق مفاد ا یمستقر در استان، مکلف به همکار یهابانک

 یردولتیبخش غ یاقتصاد  یهااز طرح یالتیتسه تیعامل، بابت حما یهاو بانک ییاجرا یهادستگاه نیمابقرارداد و نظارت بر  میامور مربوط به تنظ هیکل -4

 .گرددیمحول م یداراستان یامور اقتصاد یبعد از آن به معاونت هماهنگ یهاسازمان برنامه و بودجه کشور و نظارت یاز سو ینییبر اساس چارچوب تع

 

نسبت به اظهار نظر  ،مشمول ییاجرا یهادستگاه د،ینامه جهش تولتفاهم یو تحقق منابع حاصل از اجرا حداکثری بابت جذب د؛یمقرر گردبا موافقت استاندار محترم،  -5

 د.نینما، اقدام ۳۰/۰۵/۱۳۹۹ خیاستان تا تار یزیرو برنامه تیریو ارسال آن به سازمان مد یردولتیبخش غ یاقتصاد یهاطرح یدر خصوص اجرا یاصالح ایو  حیصر

 صیو توسعه استان ارائه گردد.  در صورت تشخ یزیربرنامه یشورا استیاستان به ر یزیرو برنامه تیریتوسط سازمان مد یبند پس از جمعبند نیا جینتا : 1هتبصر

 به عمل خواهد آمد. نامهتفاهم وستیبابت اصالح پ یبعد یهایریگیاستاندار محترم، پ

 ابالغ گردد. ییاجرا یهاآن به دستگاه یزمان دیق تیو توسعه استان همراه با رعا یزیربرنامه یشورا رخانهیبند توسط دب نیا یمالحظات و الزامات اجرا : 2هتبصر

 

 مالحضات ارائه كننده دستورجلسه 

 بررسی شده كل امور اقتصادی و داراییاداره 1398ای سال های سرمایهجذب منابع تخصیص اعتبارات تملک دارایی 1

 بررسی شده استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد استان دینامه جهش تولارائه تفاهم 1

 بررسی شده استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1399قانون بودجه سال  19مشمول تبصره  یهاپروژه یارائه جمعبند 2

3 
 12تبصره  «د  »بند  3و  2 ءجز)و فروش اموال مازاد  یگزارش مولدساز

 اساد سامانه گزارش - (1399بودجه سال  قانون
 خارج شد كار این جلسه از دستور ،به علت كمبود وقت  ییو دارا یكل امور اقتصاداداره

 //   //   //  ییو دارا یكل امور اقتصاداداره پنجره واحد در استان ییاجرا یندهایارائه گزارش فرآ 4

5 
 21/04/1399وربصورتجلسه مز 3بند)راكد در استان  یلیتبد عیصنا تیوضع یبررس

 (و توسعه استان یزیربرنامه یشورا
 //   //   // یصنعت یهاشركت شهرک

6 

ی انداز احداث و راه) یصنعت یبه كاربر لیتبد طیشرا یدارا نیزم یمعرف

ی شورا 21/04/1399 خصورتجلسه مور 4بند) – ی(صنعت ینواح ای شهرک

 (و توسعه استان یزیربرنامه

 //   //   // یصنعت یهاشركت شهرک

  شناس استاندار محترم گلستاندكتر حق یجناب آقا یبندجمع  7
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 یهاپروژه یمکلف به تالش بابت تحقق حداکثر  د،ینامه جهش تولتفاهم وستیمندرج در پ یاستان یهامشمول طرح ییاجرا یهادستگاه رانیفرمانداران و مد هیکل -6

 نیو مقررات و همچن نیر قوانیسا آن و یو ضوابط اجرا ۱۳۹۹قانون بودجه سال  یاز اجرا یالزامات ناش رینامه با ملحوظ قرار دادن سامشمولِ تفاهم یاستان

 .باشندیمستمر م یهابابت پروژه ریاجتناب ناپذ یهااز پرداخت یاز برخ یناش یهاتیمحدود

تمام که ای نیمههای سرمایههای تملک داراییها و پروژهشناسایی و احصاء طرح خصوص ریزی دربا عنایت به گزارش سازمان مدیریت و برنامه  -7

های قابل واگذاری اسایی پروژهها از نظر ماهیتی با هدف شنبندی و پاالیش این پروژه و گروه اندتمام رها شده به دلیل کمبود منابع به صورت نیمه

( حداکثر ۱های قابل بررسی جهت واگذاری به بخش غیردولتی )پیوستاجرایی نسبت به بررسی دقیق پروژههای دستگاه به بخش غیردولتی؛ مقرر گردید:

کل دادگستری، سازمان مدیریت و استانداری، ادارههای اجرایی ای مرکب از دستگاهنتیجه بررسی خود را جهت طرح در کمیتهاقدام و  هفته۲ظرف مدت 

شورای  در جلسهها را آماده و کمیته مذکور؛ نتیجه نهایی جلساتِ برگزار شده و نحوه واگذاری پروژه کل امور اقتصادی و دارایی ارائه نماید.ریزی، ادارهبرنامه

 ریزی و توسعه استان ارائه نماید.برنامه

از ظرفیت اعتبارات تبصره  (۲)قانون الحاق ۲7( در قالب ماده ۲های اجرایی قابل واگذاری به بخش غیردولتی )پیوستای دستگاههای سرمایهییپروژه های تملک دارا -8

مکلفند نسبت به برگزاری منظم جلسات کارگروه واگذاری اقدامات الزم را به  ،های اجرایی مشمولدستگاهمورد تصویب اعضاء قرار گرفت.  ۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۱۹

  نسبت به معرفی پروژه جایگزین اقدام نمایند. ،به دبیرخانه ارسال نمایند. ضمناً در صورت عدم جذب اعتبارات مزبور ماه۱عمل آورند و نتیجه را حداکثر ظرف مدت 

محترم  ریاز وز محترمنامه درخواست استاندار  سینوشیپ هیتهنسبت به استان  ی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالم۱۳۹۹قانون بودجه سال  ۱۹تبصره  ۱۰بند  یدر اجرا -9

تکلیف قانونی تعیین و . بعد از اندرا به انجام برس گرگانشهر  یبابت طرح احداث تاالر مرکز یخصوص- یمشارکت عموم یاجرا ندیآفر اراتیو اخت فیوظا ضیبر تفو یمبن

در احداث و تکمیل  گذار بخش غیردولتیمشارکت سرمایهو عدم  (۲)لتدو یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲7ماده فراخوان ، در صورت انجام زمین محل اجرای طرح

 .خواهد بود به شهرداری گرگان با حفظ کاربری فرهنگی پروژهاین  واگذاریتعیین ساز و کار قانونی جهت کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف به پروژه مذکور، اداره

 یزیربرنامه یصورت گرفته در مصوبات جلسه دوم شورا داتیو تأک نیسرزم شیآما یعال یشورا  ۲۳/۰۶/۱۳۹4از مصوبات مورخ  ۲در اجرا و تحقق مفاد ماده  -10

و  یمکلف به همکار ستانمستقر در ا ییاجرا یهادستگاه هیبرنامه هفتم توسعه، کل نیتدو ندیفرآ یازهاینشیپ نیمأو ت یآمادگ جادیو توسعه استان در خصوص ا

که از  یمختلف و متنوع فیبر اساس تعار« ساترا »  شیتوسعه و رصد آما یابیسامانه ارز یاندازاستان بابت راه یزیرو برنامه تیریبا سازمان مد یمشارکت کارشناس

 خواهند بود.، شودیسازمان مذکور ارائه م یسو

در  ییاجرا یهادستگاه ۱۳۹۹عملکرد سال  یابیو ورود آن به ارز یراهکار بر اساس شاخص تخصص نیاستان مجاز به تدو یزیرو برنامه تیریسازمان مد : 1هتبصر

 .باشدیبند م نیمندرج در مفاد ا داتیبابت تأک ۱4۰۰سال  ییرجا دیجشنواره شه

(،  سی)رئیتخصص یهااز معاونت یکی تیبا عضو« ساترا »  تهیکم لیضمن تشک ،یسال جار ورماهیشهر انیبند حداکثر تا پا نیمشمول ا یهادستگاه هیکل : 2هتبصر

و با  لینفر از کارشناسان مرتبط با موضوع،  تشک ۲)عضو( و کیاطالعات و انفورمات ی(،  مسئول امور فناورری)دبیگروه تخصص یرؤسا ایادارات و  یاز رؤسا یکی

نفر از  کیو صدور حکم  ییدستگاه اجرا یمقام استان نیباالتر صی. با تشخندیاستان اقدام نما یزیرو برنامه تیریآنها به سازمان مد یصدور حکم، نسبت به معرف

خواهد شد.   یاستان معرف یزیرو برنامه تیریمد زمانهمراه با مشخصات کامل به سا«  ساترا » مذکور به عنوان رابط ثابت در امور مربوط به  تهیکم یاعضا

 د بود.نالجلسه پس از طی مراحل قانونی آن خواهاجرایی مجاز به پرداخت حقهای دستگاه ،منظور جبران خدمات اعضای کمیتهبه

. باشدیم یانقشه یاطالعات یهاهیبه ال یابیو دست ییمرتبط با دستگاه اجرا یاو توسعه یتخصص یها،  سامانه مکان محور نمودن شاخص«ساترا »  : 4هتبصر

و انتخاب  تهیکم لیکتبصره در تش نیمفاد ا لذا گرددیم فیآن مستمر تعر یسازو بهنگام یروز رسانبه ندیفرآ کنیل ،آن محدود به زمان خاص لیتکم ندیکه فرآ

 .ردیآن مورد لحاظ قرار گ یاعضا

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد یالزم االجرا از سو یمدل زمانبند کیمرتبط با آن بر اساس  یهایسازو بهنگام« ساترا » سامانه  لیتکم ندیفرآ : 5هتبصر

 .خواهد شد فیاستان تعر

 ییبا عنوان دستگاه اجرا یاستان یاهیسرما یهاییالزم از محل اعتبارات تملک دارا یاعتبار بار مال نیاستان مجاز به تأم یزیرو برنامه تیریسازمان مد : 6هتبصر

مرتبط با برنامه  یاتوسعه طالعاتا تیریمد یهاسامانه ریو سا« ساترا » سامانه  یاندازاستان گلستان و در سطح استان بابت راه یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 مختص استان گلستان خواهد بود. یاسناد باالدست ریسا نیتدو ایهفتم توسعه و 
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 4در سامانه نظارت ۱۳۹۸های نیمه تمام استانی و استانی ویژه دارای موافقتنامه در سال باتوجه به نیازمندی ورود اطالعات مکان محور و رقومی پروژه : 7هرتبص

مذکور تا پایان نیمه اول مهرماه های اجرایی مشمول، موظف به استخراج و آماده نمودن اطالعات ، کلیه دستگاه۱۳۹۹بابت انجام عملیات تبادل موافقتنامه سال 

ای ملی نیمه تمام های سرمایههای تملک داراییگردد، اطالعات مشابه بابت کلیه پروژهدر فاز بعدی که تا پایان آذرماه سال جاری تعیین می .باشندسال جاری می

 استخراج گردد.« ساترا » های اجرایی مستقر در استان جهت ورود به سامانه برداری رسیده و در اختیار دستگاههای استانی، استانی ویژه و ملی به بهرهو پروژه

 یزیرو برنامه تیریها به سازمان مدشهرستان یزیربرنامه تهیمصوب در کم یهاپروژه یاصالح ستیکه تاکنون نسبت به ارائه ل یآن دسته از فرمانداران -11

 .ندیاند، در اسرع وقت نسبت به ارسال آن اقدام نماسازمان مذکور( اقدام ننموده۱۲/۰۳/۱۳۹۹استان )بر اساس نامه مورخ 

بخشنامه  یاز اجرا یناش یاعتبار بار مال نیاستان نسبت به تأم یزیرو برنامه تیریسازمان مدهای آتی، به منظور جلوگیری از ایجاد دیون پرسنلی در ماه -12

 .دیاقدام نما یالعاده مناطق مرزدر خصوص فوق، ۱7/۰۲/۱۳۹۹مورخ ۱۹۸۹۶و اصالحیه آن به شماره محترم کشور  ریوز۰۲/۰7/۱۳۹۸ مورخ۱۳۰۹۸۸ شماره

 وستیدر پ یاهیسرما یهاییطرح تملک دارا فیرد یدارا ییاجرا یهادستگاه رانیمد ،یبودجه سال آت حهیال نیتدو ندیبودن فرآ شیبه در پ تیبا عنا -13

 یاعتبار مناسب یمندمتبوع و مرتبط بابت بهره یمل یهاها و سازمانبا وزارتخانه یحضور یزنینسبت به مکاتبه و را یقانون بودجه سال جار کیشماره 

به  ماهوریشهر انیعمل آمده حداکثر تا پاکاتبات بهاز م یاز اقدامات و رونوشت یعمل آورند. گزارشاقدامات الزم را به ۱4۰۰بودجه سال  حهیمذکور در ال یهاطرح

 و توسعه استان ارسال گردد. یزیربرنامه یشورا رخانهیدب

بابت ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲۳ماده  ونیسیالزم را در خصوص اخذ مصوبه کم یهایریگیگلستان پ یدانشگاه علوم پزشک سیرئ -14

و  رمانوزارت بهداشت، د قیرا از طر ۱4۰۰بودجه سال  حهیدر ال یاعتبار فیو اختصاص رد یکودکان طالقان یتختخواب ۲۲۰ یفوق تخصص مارستانیاحداث ب

 عمل آورد.و سازمان برنامه و بودجه کشور به یآموزش پزشک

بابت ( ۲دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ ۲۳ماده  ونیسیالزم را در خصوص اخذ مصوبه کم یریگیگلستان پ یاشرکت آب منطقه رعاملیمد -15

 برنامهو سازمان  رویوزارت ن قیرا از طر ۱4۰۰بودجه سال  حهیدر ال یاعتبار فیگرگان و اختصاص رد جیاحداث سد شصت کالته گرگان و نجات خل یهاطرح

 و بودجه کشور به عمل آورد.

و  نیبا قوان رتیو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال لیمشروط بر عدم تحم ،ریو توسعه استان به شرح ز یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات کارگروه -16

 :دیرس نو توسعه استا یزیربرنامه یشورا یاعضا دییو...( به تا یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتینامه هبیتصو جملهمقررات مرتبط )از 

  21/04/1399  مورخ جلسه مصوبات «زيست زيربنايی، توسعه روستايی، عشايری، شهری و آمايش سرزمين و محيط»  تخصصی  کارگروه سوی از پيشنهادی تصميمات (1

 کارگروه .  26/05/1399و 

 



 مشخصات صورتجلسه

  سوم ترتيب جلسه:                       28/05/1399 تاريخ:                                         15:00 ساعت:         و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                استاندار :سيرئ                         26/05/1399  تاريخ دعوتنامه:                                   267806 شماره دعوتنامه:

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 شناسدکتر حق

 عابدی

 یغراو

 کريمی

 امامیخانم 

 صحرايی

 حسينی

 یرفندرسکيم

 چراغعلی

 رزاقی

 حسينی

 احمدی

 حميدی

 کريمی

 غراوی

 چوبداری

 سوخته سرايی

 قدمنان

 حسينی نيا

 دستمرد

 خانم اونق

 ميرزايی

 توماج

 مهاجر تبريزی

 خانم جمشيدی

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 برزمينی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 هاشمی

 مفتاح

 صفار

 حسينی

 افتخاری

 نصيری

 خلفی

 محرابی

 ولی الهی

 اغنامی

 یدودانگ

 خانم خاندوزی

 هزارجريبی

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 امينی

 زادهخليل

 مازندرانی

 رحيمی

 پورعلی

 استاندار

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی معاون 

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 معاون سازمان بازرسی استان

 استان سپاه نينوانماينده 

 استان یانتظام یروين  ندهينما

 استاننماينده وزارت دفاع 

 کالله یفرماندارمعاون 

 فرماندار آزادشهر

 فرماندار بندرگز

 فرماندار گرگان

 فرماندار گنبد

 مراوه تپه یفرماندارمعاون 

 انيفرماندار رام

 آباد علی یفرماندارسرپرست 

 یکردکو فرماندار

 فرماندار مينودشت

 فرماندار گميشان

 ترکمن یفرماندارمعاون 

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آق

 گرگان یشهردار ريزیمدير طرح و برنامه

 سازمان جهاد کشاورزی استان ريزیمعاون برنامه

 استان معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی استان

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان مديرکل

 استان ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 استان اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 استان ورزش وجوانان مديرکل

 اسالمی استان فرهنگ وارشادمديرکل 

 آموزش و پرورش استان مديرکل

 استان مدارس یکل  نوساز ريمد

 ی استانکل راه وشهرساز ريمد

 در استان وزارت امورخارجه یندگينماکارشناس اقتصادی 

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز معاون اداری و مالی

 انشگاه علوم پزشکی استاند معاون توسعه مديريت منابع

 استان   ایشرکت سهامی آب منطقه مديرعامل

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان مديرعامل

 شرکت توزيع نيروی برق استان مديرعامل

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون اداری و مالی 

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان  یمسکن انقالب اسالم اديبن کلمعاون اداره

 اقتصادی استانداری مدير کل دفتر هماهنگی امور

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حماريمد

 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مديرکل

 ی استاناتيامور مالمديرکل 

 منابع طبيعی و آبخيزداری استانکل مديرکل اداره

 ای استانمديرکل آموزش فنی وحرفه

 گمرک استان کلرئيس مالی اداره

 شرکت شهرک های صنعتیمديرعامل 

 ی استاناعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 شرکت آب و فاضالب استان قائم مقام

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق مدير امور انتقال برق

 مقصودلو

 ماليی

 جباری

 داوطلب

 غفاری

 علویقدس

 بيکدلی

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

 یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 چکا

 یعقوبي

 استان شرکت گازريزی رئيس برنامه

 راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کلمعاون اداره

 کل بهزيستی استاناداره

 کل بنادر و دريانوردیمعاون اداره

 استان یپارک علم و فناور سيرئ

 مديرکل شيالت استان

 2آهن شمال شرقکل راهمعاون توسعه مديريت و منابع اداره

 ريزیبرنامهمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و 

 ی س.م.بنگر ندهيتوسعه و آ یسرپرست مرکز آموزش و پژوهش ها

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت و برنامه

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

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

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

 

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 هاشميان

 جاللی

 چوپانی

 

 کل محترم دادگستری استانرئيس

 اطالعات استان رکليمد

 رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی استان

 

 


