
 مشخصات صورتجلسه

  اول ترتيب جلسه:                          12/03/1400 تاريخ:                                          15:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                  استاندار :سيرئ                             10/03/1400  تاريخ دعوتنامه:                 109123و    109117 :هاشماره دعوتنامه

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 بخش اول: درآمدهای عمومی

هدفمند ، اثربخش و مستمر بابت  تیریمکلف به ارائه مد یعموم یتعهد در کسب درآمدها یدارا یاجرائ یدستگاهها رانیمد هی، کل یقانون محاسبات عموم 37ماده  یدر اجرا -1
 باشند. یاستان م یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاز سو یابالغ یها فیشده و مندرج در رد ینیب شیتحقق مبالغ پ

 گردد.یم نییتع ارهایاز مع یکیمورد تعهد به عنوان  یها فیمبالغ رد یدرصد 110، تحقق  یتعهد در کسب درآمد عموم یدارا یهادستگاه رانیسنجش عملکرد مد -2

 اقدامات الزم را بعمل آورند. ربطیذ یهاتوسط دستگاه یعموم یو نسبت به رصد مستمر نحوه کسب درآمدها لیمنابع استان بصورت منظم تشک زیستاد تجه -3

 50از  شیب یاتیبا رقم مال یاتی( مالیمعوق و مشکوک الوصول )قطع ی، نسبت به ارائه گزارش بابت پرونده ها یمرداد ماه سال جار انیاستان ، حداکثر تا پا یاتیاداره کل مال -4
با استفاده از  یاتیبا اداره کل مال ینسبت به ارائه همکار ژهیو یها تهیکم نییو تع فی، تعر یمنابع با دسته بند زی. ستاد تجهدیمنابع استان اقدام نما زیتومان به ستاد تجه ونیلیم

 و اصناف اقدام الزم را بعمل آورد. یردولتیغ یعموم ی، نهادها یاجرائ یهادستگاه ریسا تیظرف

 یتحقق درآمدها زانیاعتبارات استان و متناسب با م صیتخص تهیکم صیکل کشور ، منوط به تشخ 1400قانون بودجه سال  12تبصره  "ز"اعتبارات مشمول بند  صیتخص -5
 در استان گلستان خواهد بود. یانتظام یرویتوسط ن یعموم

نوع اول( را  تیخزانه )با اولو هیاسناد تسو تیاستفاده از ظرف یاجرائ یدستگاهها هیدر کسب مطالبات معوق دولت ، کل لیقانون بودجه و تسه 5تبصره  "ز"بند  1جزء  یدر اجرا -6
 مذکور را بعمل آورند. زءو نامبرده در ج صالحیالزم به اشخاص ذ یخصوص اطالع رسان نیخود قرار داده و در ا یدر دستور کار اجرائ

استان حداکثر تا  یادراه کل امور اقتصاد و دارائ یفیماه قبل خود را بر اساس قالب تعر ی، مکلفند اطالعات درآمد یعموم یتعهد در کسب درآمدها یدارا یدستگاهها هیکل -7
 .ندیبه اداره کل مذکور ارسال نماهفته اول ماه بعد  انیپا

مقام دستگاه  نیو توسعه استان به باالتر یزیبرنامه ر یشورا سیرئ یاز سو یبهمن ماه سال جار انیتا پا یو اختصاص یعموم یتعهد در کسب درآمدها یدارا رانیعملکرد مد -8
 اعالم گردد. یتابعه درسطح مل یاجرائ

 ایاعتبارات هزینه دوم:بخش 

 (میلیون ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور 6،576،298 ---- میلیون ریال از 1572پس از کسر مبلغ ) الیر ونیلیم 6،574،726با رقم یاستان یا نهیاعتبارات هز عیتوز -9

 .دیاعضاء رس بتصوی به برنامه – یدستگاه اجرائ کیبه تفک

اطالعات  گاهیسامانه پا یمکلف به ثبت و بروزرسان یاجرائ یکل کشور ، دستگاهها 1400بودجه سال  یو ضوابط اجرائ 20تبصره  "الف"مندرج در بند  داتیتاک یدر راستا -10
از خرداد ماه پس از ثبت کامل و براساس اطالعات سامانه  ارکنانک هیبه کل رمستمریاعتبار حقوق هرگونه مستمر و غ صیباشند . تخص یم انهی)پاکنا( بصورت ماه یکارکنان نظام ادار

 ( خواهد بود.یدستگاه اجرائ ی)مبادله کننده موافقتنامه از سو یاستان یرائمقام دستگاه اج نیبر عهده باالتر فیتکال نی. تبعات عدم انجام ادیپاکنا به انجام خواهد رس

 باشد. یسازمان برنامه و بودجه کشور م یمفاد دستورالعمل صادره از سو تیدر استان ، منوط به رعا یانتقال یرویهر گونه ورود و خروج ن -11

 باشند. یکل کشور م 1400بودجه سال  یضوابط اجرائ 43ماده  لیذ یبندها تیمکلف به رعا رانیمد هی، کل یدر مصارف گاز ، برق و آب در دستگاه اجرائ یبابت صرفه جوئ -12

پوشش  کردیبا رو یاجرائ یها در دستگاههانهیهز یبند تیاستان نسبت به اولو یزیو برنامه ر تیریبه استان ، سازمان مد یابالغ صیها با تخص نهیهز یبه منظور تناسب ساز -13
 یهاگروه کیاقدام نموده و جدول مربوط به تفک 1400بودجه سال  یمندرج در ماده واحده و ضوابط اجرائ داتیبر اساس تأک یو ضرور ریاجتناب ناپذ یها نهیهز نیدر تأم یحداکثر

 .دیاستان ارسال نما نیو دستگاه به خزانه مع نهیهز

 هی، کل یمجر ینامه با واحدهابر عملکرد و انعقاد تفاهم یمبتن یزی، موضوع بودجه ر1400قانون بودجه سال  19الف و ج تبصره  یمفاد بندها یو اجرا تیبر رعا دیضمن تأک -14
و  لیاز سازمان برنامه و بودجه کشور( بابت تکم یندگیاستان ) به نما یزیو برنامه ر تیریبا سازمان مد یموظف به ارائه همکار یا نهیمشمول اعتبارات هز یاجرائ یهادستگاه

   باشند. یمرتبط  م یتخصص یاطالعات سامانه ها یبروزرسان

 قانون  37ماده  "چ"بند  ی)از اجرا صیاستان نسبت به مشخص نمودن سهم تخص یزیو برنامه ر تیری، سازمان مد یقانون بودجه سال جار 19تبصره  "ح"بند  یدر اجرا -15

 

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامه كل كشور 1400تبیین اهداف مندرج در قانون  بودجه  1

 استان ریزیسازمان مدیریت و برنامه 1400ای استان سال ای و هزینههای سرمایهتوزیع اعتبارات تملک دارایی 2

  سایر موارد 3

 شناسحقدكتر  استاندار محترم –بندی جمع 4
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  صیپرداخت وجه)از مانده تخص ندی. در فرآدیابالغ نما تاناس نیاقدام و به خزانه مع صیتخص انهیدر جداول ماه یاجرائ یدستگاهها کیتوسعه کشور( به تفک یبرنامه ها یماحکام دائ

 .ردیاستان اقدام الزم صورت بپذ نیخزانه مع یاز سو حسابیو ذ یاجرائ(نسبت به ابالغ رقم به دستگاه یبه حساب دستگاه اجرائ انهیماه

اعتبار در  ینیب شیبا پ 1400بودجه سال  یضوابط اجرائ 17قانون و ماده  20تبصره  "ج"مفاد بند  تی، مکلف به رعا یاستان یا نهیمشمول اعتبارات هز یدستگاهها هیکل -16
اعتبار به منزله عدم وجود  ینیب شیباشند. عدم پ یاستان م یزیر رنامهو ب تیریدر زمان مبادله موافقتنامه با سازمان مد ینامه اجرائ نیمفاد آئ تیبا رعا "یوربهره یارتقا"برنامه 

 باشد. یمرتبط م ییاز آن بر عهده دستگاه اجرا یبوده و تبعات ناش یبرنامه مصوب در دستگاه اجرائ

در منابع پرداخت حقوق  یکسر جادیکه موجب ا ی، در حد 1400بودجه سال  یمجازند( در قانون و ضوابط اجرائ ای)استفاده از عبارت مجاز یزیو تجو یفیرتکلیموارد غ یاجرا -17
 گردد. ی( نگردد ، بالمانع اعالم مها برق ، گاز و تلفن و ... و بچه ،آب  یهانهیپرداخت هز ریتعهدات الزام آور )نظ یو اجرا 12تبصره  "هـ"بند  نیکارکنان و مشمول هیکل انهیماه

)با رمنقولیاموال منقول و غ یبرا یا مهیخدمات ب دیمربوط به خر یها نهیقراردادن و پرداخت هز تیمکلف به اولو یاستان یا نهیمشمول اعتبارات هز یاجرائ یدستگاهها هیکل -18
 باشند. ی( مرانیا یاسالم یدولت جمهور تیمورد استفاده )تحت مالک ایو  تی( تحت مالکیپوشش در برابر حوادث و آتش سوز تیاولو

 یزیو برنامه ر تیریمنطبق بر مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان مد ستیبایم یاجرائ یهاو پرداخت در دستگاه لی، تعهد ، تسج نی،تأم صیمرتبط با تشخ یندهایفرآ هیکل -19
 خواهد بود. حسابی( و ذیدستگاه اجرائ یکننده موافقتنامه )از سو مضاءمقام ا نیگردد متوجه باالتر نیتأم رقابلیاستان باشد. تبعات هر نوع عدم انطباق که منجر به پرداخت غ

روز  20تبادل حداکثر به مدت  ندی( و انجام کامل فرآیاستان یا نهیهز یابه سامانه سبا)سامانه مبادله موافقتنامه ه یا نهیمکلف به ورود اطالعات هز یاجرائ یدستگاهها هیکل -20
 باشند. یصدور ابالغ اعتبار م خیاز تار

سازو  نیاستان نسبت به تدو یزیو برنامه ر تیریو سازمان مد ی، اداره کل امور اقتصاد و دارائ 1400قانون بودجه سال  20از بند الف تبصره  2 یشدن اجزا یبه منظور اجرائ -21
 قیبهنگام و دق یا نهیبه آمار و اطالعات هز یابیالزم بابت دست یهایمکلف به ارائه همکار یا نهیمشمول اعتبارات هز یاجرائ یهادستگاه هی. کلندیمشترک اقدام نما یکار اجرائ

 باشند. یدو دستگاه فوق م ازیمورد ن

 باشد. یمنوط به ابالغ اعتبار مجزا به استان م 1400قانون بودجه سال  2تبصره  "و"بند  2جزء  یاز اجرا یناش ینیهرگونه صدور احکام کارگز -22

منوط به  یاستان یا نهیمشمول اعتبارات هز یها( در دستگاهنی)کار مع یو قرارداد یمانی، پ یرسم یهااستخدام ندیفرآ 1400بودجه سال  ییضوابط اجرا 9ماده  یدر اجرا -23
 باشد. یو سازمان برنامه و بودجه کشور م یو استخدام یاز کارگروه متشکل از سازمان امور ادار هیدییاخذ تأ

 یا هیسرما یهادارائی تملک اعتبارات:سوم بخش

 :دیاعضاء رس بیبه تصو لذی شرح به و شهرستان – برنامه –فصل  کیکل کشور به تفک 1400قانون بودجه سال  10-1استان در جدول  یا هیسرما یهایاعتبارات تملک دارائ عیتوز -24

 . الیر ونیلیم 1،817،528به مبلغ  یاعتبارات استان -الف    

 .الیر ونیلیم 1،501،813درصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز )بخش دو سوم( به مبلغ  3اعتبارات  -ب    

 . الیر ونیلیم 443،019بر ارزش افزوده به مبلغ  اتیصدم سهم ورزش از مال 27اعتبارات  -ج    

 .الیر ونیلیم 321،000به مبلغ  ییاعتبارات راه روستا -د    

 .الیر ونیلیم 4،023،000به مبلغ  ییاعتبارات آب روستا - هـ    

 .الیر ونیلیم 4،168،000( به مبلغ یاعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور )بخش استان -و    

 ر(سازمان برنامه و بودجه کشو یاستان از سو یارسال شنهاداتیپ رشی)به شرط پذ الیر ونیلیم 4،130،000( به مبلغ یاعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور )بخش مل -ز    

 .الیر ونیلیم 59،553به مبلغ  یقانون جرائم رانندگ 23اعتبارات ماده  -ح    

 .دیاعضاء رس بی( به تصو1399سال قبل ) صیدر عدم تخص یپوشش تعهدات دستگاه اجرائ کردی( با رو یکشاورز آب بندانها و ی)بهساز 550000 فیرد 35اعتبارات سهم استان از جزء  یشهرستان عیتوز -25

 سازمان برنامه و بودجه کشور: هیو مفاد ابالغ 1400قانون بودجه سال  10-1جدول  لیذ حاتیمندرج در توض داتیبا توجه به تأک -26

 باشد. یم ها ممنوعشهرستان یزیبرنامه ر تهیکم یبرنامه از سو-در سرجمع فصل رییهرگونه تغ -الف    

ه استان در خصوص و توسع یزیبرنامه ر یابالغ مصوبات شورا خیروز از تار 15پروژه ها حداکثر ظرف مدت  ستیشهرستان مکلف به ارسال ل یزیبرنامه ر تهیکم سیرئ -ب    
 .دیاقدام نما یاجرائ یههااستان نسبت به ابالغ اعتبارات به دستگا یزیو برنامه ر تیریسازمان مد نصورتیا ریباشد ، در غ یشهرستان م یسهم اعتبار

 باشند. یم یا هیسرما یها یتملک دارائ یبابت تبادل موافقتنامه ها 1400قانون بودجه سال  یضوابط اجرائ 2ماده  لیذ 2مندرج در تبصره  یزمان دیق تیمکلف به رعا یاجرائ یدستگاهها هیکل -27

آنها از  تیو رعا نییتع لیو توسعه استان به شرح ذ یزیبرنامه ر یشورا یاز سو یا هیسرما یها یدر برنامه ها و فصول اعتبارات تملک دارائ یپروژه ا نیب عیتوز یاستهایس -28
 س
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 :باشد یم یشهرستانها( الزام یزیبرنامه ر تهیکم یو فرمانداران )روسا ییاجرا یدستگاهها یو

 –ها(  یها ، مانع زدائ یبانیپشت دتولی – دتولی جهش – یتحقق اقتصادمقاومت کردیبا رو یساز توسعه و اشتغال)پروژه ها نهیتمام و زم مهین یقرار گرفتن پروژه ها تیاولو -الف    
 .1400قانون بودجه سال  اجرایی ضوابط 35 ماده موضوع

 در سطح شهرستان وجود دارد. یو بهره بردار لیاعتبار بابت تکم ازمندین یتمام استان مهیکه پروژه ن هایی برنامه –در فصل  دیپروژه جد فیتعر تیممنوع -ب    

 خدمات توسعه – یآب شرب بهداشت نیمانند:تأم ییدر روستاها و مناطق محروم باالخص در بخش ها یتوسعه خدمات عموم تیتمام با اولو مهین یپروژه ها لیدر تکم عیتسر -ج    

 مرمت – یورزش های پروژه –تمام (  مهیمدارس ن لی)تکمیآموزش عموم -ونیتعهد و د یتمام و دارا مهین ییروستا یراهها لیتکم -ییروستا یهاد یطرحها یاجرا -بهداشتی

 از آب بندانها و .... یدر بهره بردار عیتسر -یانتقال آب با لوله در بخش کشاورز طرحهای –مزارع  نیب یجاده ها بهسازی و

 باشند. یم مانکاریبا پ یقرارداد جار یکه دارا ییکسر اعتبار از پروژه ها تیممنوع -د    

 پروژه ها(  ونیقرارگرفتن پرداخت د تیقبل )در اولو یسالها دهیرس یبردارتمام و به بهره  مهین یدر پروژه ها یاجرائ یدستگاهها یدر پرداخت بده عیتسر - هـ    

 .یمبارک فجر سال جار یقابل افتتاح در هفته دولت و دهه  یاعتبار قرارگرفتن پروژه ها نیتأم تیدر اولو -و    

 مانند: یمنابع استان عیو مقررات در توز نیقوان فیتکال تیرعا -ز    

 .ییروستا یآبرسان یهر شهرستان به طرحها یدرصد اعتبارات استان 10اختصاص  -       

 .ییروستا یهاد یهاطرح یهر شهرستان به اجرا یدرصد اعتبارات استان 8تا  5اختصاص  -       

 .جیمقاومت بس یگاههایپا زیو تجه ری، تعم لیدرصد درآمد نفت و گاز به تکم 3و  یدرصد اعتبارات استان کیاختصاص  -       

 درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام و گاز. 3اعتبارات  افتیمحروم مشمول در یبخشها و دهستانها تیرعا -       

 یپروژه ها لیتکم تیمنابع با اولو نیفصول و برنامه ها از ا یدر برخوردار -قانون استفاده متوازن از امکانات کشور یمشمول در بخش استان یاحتساب شاخص ها تیرعا -       
 منابع. نیقبل از ا یتمام و شروع شده از سالها مهین

احداث ،  یهر شهرستان)برا یعموم تیدر فصل حفظ نظم و امن 1400قانون بودجه سال  12تبصره  "ز"بند  یمشمول اجرا یپروژه ها یدر سرجمع اعتبار رییعدم تغ -       
 ها(. یپاسگاهها و کالنتر تیوبا اول یانتظام یرده ها زیو تجه ی، بازساز لیتکم

 مارستانهایسطح ب یارتقا تی)با اولومارستانهایب زاتیتجه -گوشت قرمز -)در بخش حوادث( یریشگیدر سهم شهرستان از اختصاص اعتبار به موضوعات پ ینییالزامات تع تیرعا-       
 (ییکرونا مارانیدر درمان ب

     داتیبا تاک ی، که منافات یخدمات کشور تیرمدی قانون 17 ماده – مشاور –طرح  یروهایکه تعهد پرداخت حقوق ن یاجرائ یمستمر دستگاهها یعدم کسر اعتبار از پروژه ها -ح    
 ندارند. 1400قانون بودجه سال  یضوابط اجرائ 24مندرج در ماده 

 23ماده  ونیسیموافقتنامه ( ، مراتب را جهت اخذ مجوز کم هیاصالح نیپروژه ها )نسبت به آخر یدر مشخصات کل رییمکلفند ، در صورت هر گونه تغ یاجرائ یدستگاهها هیکل -29
 نیماب یمنعقده ف یبر مفاد قراردادها یبار مال لیکه منجر به تحم ریی. هرگونه تغندیاستان اعالم نما یزیو برنامه ر تیریدولت به سازمان مد یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ

 خواهد بود. یدستگاه اجرائ یآن بر عهده  یو مقررات باشد ، تبعات قانون نیبا قوان ریمغا ینظارت یدستگاهها صیگردد و پرداخت آن به تشخ مانکاریو پ یدستگاه اجرائ

 .باشند یکل کشور م 1400قانون بودجه سال  یضوابط اجرائ 22ن مفاد ماده شد یالزم در خصوص اجرائ داتیتمه یریمجاز به بکارگ یاجرائ یاستان و دستگاهها یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -30

استان  یزیو برنامه ر تیریکل کشور به سازمان مد 1400قانون بودجه بودجه سال  1تبصره  "د"استان از منابع بند  یشرکت گاز استان مکلف به ارائه گزارش بابت برخوردار -31
 باشد. یم یسال جار انیماهه تا پا 6در فواصل 

استان مکلف به ارائه گزارش بابت  یزداریو آبخ یعطبی منابع کل اداره – یسازندگ جیبس -هاشهرداری –مسکن  ادبنی –مدارس  نوسازی – یادارات کل راه و شهرساز -32
 باشند. یماهه م 6در فواصل  یزیامه ربرن و تیریکل کشور به سازمان مد 1400قانون بودجه سال  1تبصره  "ز"استان از منابع بند  یبرخوردار

 87)جزء 2تبصره  "ط"از منابع جزء  یتابعه بابت برخوردار یمل یاز وزارتخانه ها و سازمان ها یریگیمکلف به پ یربنائیز یطرحها یمرتبط با اجرا یاجرائ یدستگاهها هیکل -33
 باشند. یاستان م یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد کباریو ارائه گزارش هر سه ماه  ( 530000 فیرد

 یمنابع طرحها نیاستان از تأم یبابت برخوردار یریگیمستقر در استان ، مکلف به پ یو راه و شهرساز روی، ن یجهادکشاورز یوابسته و تابعه وزارتخانه ها یشرکت ها هیکل -34
 باشند. یماهه م 6در فواصل  یزیو برنامه ر تیریو ارائه گزارش آن به سازمان مد 1400قانون بودجه سال  5بند الف تبصره  2مشمول در جزء 

نردبان  دیبا موضوع خر 1400قانون بودجه سال  5تبصره  "خ"استان از منابع بند  یهایشهردار یبابت برخوردار یریگی، مکلف به پ یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر-35
 باشد. یاستان م یزیو برنامه ر تیریمد سازمانآن به  کباریماه  6( و ارائه گزارش هر 530000 فیرد 80)از محل منابع جزء  یآالت آتش نشان نیو ماش یکیدرولیه
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 مهین یصرفاً اختصاص پروژه ها ییروستا یهاد یطرحها یو اجرا یبابت بازنگر ییو روستا یقانون در فصل عمران شهر 10-1شده از محل منابع جدول  فیمنابع تعر هیکل -36
 اتیشرح عمل لیدر تکم عیو تسر یو با هدف انجام تعهدات دستگاه اجرائ (های در معرض رانش و سایر حوادث طبیعیبه استثنای پروژه) 1399موافقتنامه در سال  یدارا یتمام استان

( و پس از مشخص شدن سهم استان و شهرستانها 530000 فیرد 82)جزء  1400قانون بودجه سال  5تبصره  "ذ"صرفاً از محل جزء  د،یشده دارد. شروع پروژه جد فیتعر یعمران
 باشد. یمنابع مجاز م نیاز ا

بخشها  تیبا اولو یبرخوردار از اّب شرب سالم و بهداشت ییوستار تیموثر در بهبود شاخص جمع یپروژه ها لیدر سطح شهرستانها ، با هدف تکم ییروستا یآبرسان یطرحها یپروژه ا عیتوز -37
 محقق گردد. یسال جار انیتا پا ینییآن، اهداف تع یکه در صورت تحقق منابع مال برسدبه انجام  یو انتقال ، بگونه ا نیتأم یاز پروژه ها یمحروم و بهره بردار یو دهستانها

 53)جزء  1400قانون بودجه سال  9تبصره  "ز"استان از منابع مندرج در بند  یبابت برخوردار یریگیو آموزش و پرورش مکلف به پ )ره(ینیامداد امام خم تهیادارات کل کم -38
ارائه گزارش  در روستاها و مناطق محروم و یدانش آموز یاو مناطق محروم و خوابگاهه ییمدارس روستا یبرا زاتیتجه دیو خر ی، مقاوم ساز ی( با موضوع نوساز530000 فیرد

  باشند . یاستان م یزیو برنامه ر تیریآن به سازمان مد

کل کشور  1400قانون بودجه سال  10تبصره  "ج"بند  2استان از منابع مندرج در جزء  یبابت برخوردار یریگیمکلف به پ یو حمل و نقل جاده ا یو راهدار یادارات کل راه و شهرساز -39
 باشند.یاستان م یزیو برنامه ر تیریگزارش آن به سازمان مد ارائهو  یمناطق محروم مرز یشهرها و روستاها زیو معابر در نقاط حادثه خ ییروستا یبا موضوع اصالح راهها

 دیکل کشور با موضوع خر 1400قانون بودجه سال  10تبصره  "ج"بند  4استان از منابع مندرج در جزء  یبابت برخوردار یریگیاستان ، مکلف به پ یقانون یاداره کل پزشک -40
 باشد. یاستان م یزیو برنامه ر تیریو ارائه گزارش آن به سازمان مد حیو امکانات اتاق تشر زاتیتجه

 .ردیبکار گرا  یاتیتوان عمل تیقانون بودجه با موضوع تقو 10تبصره  "د"استان از منابع بند  یالزم بابت برخوردار داتیاستان تمه یانتظام روین یفرمانده -41

موضوع ثبت اطالعات اموال در  1400قانون بودجه سال  12تبصره  "ج"بند  1جزء  یقانون برنامه ششم توسعه مکلف به اجرا 29موضوع ماده  یاجرائ یدستگاهها هیکل -42
باشد. در صورت عدم اقدام از  یم یاستان یدستگاه اجرائ مقام نیمتوجه باالتر یجزء قانون نیمندرج در ا فیتکال تیباشند. عدم رعا یم یو دارائ یاقتصاد وزارت امور "سادا"سامانه 

فوق الذکر در  یاقدام و حکم مندرج در جزء قانون یدولت یامالک و اراض ییاستان نسبت به اجرا و شناسا یو دارائ ی، اداره کل امور اقتصاد یاجرائ یاز دستگاهها کیهر  یسو
 .دیاقدام نما رانیا یاسالم یجمهور ولتآن به نام د یمستندساز ایو  تیاصالح سند مالک

 و آموزش کل اداره – دامپزشکی کل اداره – شهرسازی و راه کل اداره – یعیاداره کل منابع طب -استان یسازمان جهادکشاورز تیمشمول با اولو یاجرائ یدستگاهها هیکل -43

 یمعاونت هماهنگ استیکه با ر یبر اساس مصوبات کارگروه تخصص استانکل کشور در  1400قانون بودجه سال  12تبصره  "د"بند  2جزء  یاتیعمل اجرای به نسبتو ...  پرورش
 و توسعه استان ارسال گردد. یزیبرنامه ر یشورا استیبه استاندار و ر کباریماه  2بصورت هر  دهیات به انجام رس. گزارش اقدامندیگردد ، اقدام نما یم لیتشک یاستاندار یامور عمران

 یفیتکل التیکل کشور با موضوع پرداخت تسه 1400قانون بودجه سال  15تبصره  "و"استان از منابع بند  یبابت برخوردار یریگیاستان ، مکلف به پ یسازمان جهادکشاورز -44
 باشد. یاستان م یزیر رنامهو ب تیریماهه به سازمان مد 6و ارائه گزارش آن در فواصل  یکشاورز یبرق چاهها نیعامل جهت تأم یبانکها قیاز طر

 یریگیاستان ، مکلف به پ یصنعت یبرق استان و شرکت شهرک ها عیمازندران و گلستان ، آب و فاضالب استان و شرکت توز ینطقه ااستان ، برق م یشرکت آب منطقه ا -45
،  ییبرق روستا یرهایت یبرق کشور ، جابجائ رسودهشبکه ف یکل کشور با موضوعات توسعه و نوساز 1400قانون بودجه سال  15تبصره  "ز"استان از منابع بند  یبابت برخوردار

 باشند. یاستان م یزیو برنامه ر تیریماهه به سازمان مد 6و ارائه گزارش آن در فواصل  رویو ...... از وزارت ن یصنعت یو نواح یصنعت یبه شهرک ها یبرق رسان

 .ردیاستان قرار گ یدر دستور کار کارگروه مولدسازتبصره  نی، موضوعات مرتبط با ا1400قانون بودجه سال  15تبصره  "ط"شدن مفاد بند  یاجرائ یدر راستا -46

 ربطیکل کشور از مراجع ذ 1400قانون بودجه سال  16تبصره  "و"بند  3استان از منابع جزء  یالزم را در خصوص برخوردار یریگیپ یاستاندار یاریو ده ییدفتر امور روستا -47
 .دیاستان اعالم نما یزیو برنامه ر تیریبعمل آورده و گزارش آن را به سازمان مد

 .دیقانون برنامه ششم توسعه گرد 6ماده  "ب"بند  1کل کشور منوط به ابالغ اعتبار از محل عوارض جزء  1400قانون بودجه سال  8تبصره  "ز"مندرج در بند  فیتکل یاجرا -48

قانون  8تبصره  "ب"بند  1استان از منابع جزء  یالزم را در خصوص برخوردار یریگیمدارس استان پ زیو تجه ی، آموزش و پرورش و نوساز یادارات کل راه و شهرساز -49
ماه  6آن را بصورت هر  جیبعمل آورده و نتا رمسکن مهر و مناطق محروم و کم برخوردا یمجموعه ها تیمدارس با اولو لیکل کشور با موضوع ساخت و تکم 1400بودجه سال 

 .ندیاستان اعالم نما یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد کباری

شبکه  یکل کشور با موضوع توسعه و نگهدار 1400قانون بودجه سال  6تبصره  "ج"استان از منابع بند  یالزم را در خصوص برخوردار یریگیبرق استان ، پ عیشرکت توز -50
 .دیاستان ارسال نما یزیو برنامه ر تیریمدبه سازمان  کباریماه  6و ... بعمل آورده و گزارش آن را هر  ییدر معابر روستا ربرقیت یو جابجائ ییبرق روستا یها

 داده شد. صیتشخ یکل کشور منوط به اقدام مرتبط در سطح مل 1400( قانون بودجه سال 20( و )ط( تبصره )9)ل( تبصره ) یبندها یشورا، اجرا یحسب نظر اعضا - 51

  ییدر مناطق محروم و روستا ژهیپروژه ها بو یاستان در اجرا یسازندگ جیبس ییاجرا تیو شرکت آب و فاضالب استان ، موظف به استفاده از ظرف یمسکن انقالب اسالم ادیبن -52

 استان ارسال گردد. یزیو برنامه ر تیریمد انماهه به سازم 6بند توسط دو دستگاه مذکور در فواصل  نیباشند.گزارش ا یم یو مل یاستان یاز محل منابع ابالغ

 .ندیاستفاده نما یسازندگ جیبس اجرایی تیپروژه ها از ظرف یو اجرا یتوسعه ا یتوانند در ارتقاء شاخص ها یم ییاجرا یدستگاهها: تبصره    



 مشخصات صورتجلسه

  اول ترتيب جلسه:                          12/03/1400 تاريخ:                                          15:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:
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 استان داده شود. یو دارائ یاداره کل امور اقتصاد یاز سو 1399منقول در سامانه سادا و فروش اموال در سال  ریدر خصوص ثبت اموال غ یگزارشدر جلسه آتی،  -53

قانون بودجه سال  12منقول مشمول تبصره  ریجهت فروش اموال غ ینسبت به طرح موضوع با هدف روانساز ،ییو دارا یاستان و اداره کل امور اقتصاد یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -54

 .دنیاستان اقدام نما ینظارت یدستگاهها یهماهنگ یجلسه شورا در( یدادگستر ین رسمتوسط کارشناسا یگذار متینظر در نحوه ق دتجدی – یحضور دهیبر امکان مزا ی)مبن 1400

 5حداقل  یکه در ط یآندسته از اراض فیتکل نیینسبت به تع یاستان ، بر اساس گزارشات مربوط گردش ثبت ی، ثبت اسناد و امالک و سازمان جهادکشاورز یدارات کل راه و شهرسازا -55
اقدامات براساس  نی. گزارش اندیاست ، اقدام نما دهیآنان به انجام نرس یاز سو یدامواگذار شده اند و تاکنون اق یگذار هیسرما یطرحها یبابت اجرا یدولت یها نیزم انیسال گذشته به متقاض

 شورا ارسال گردد. رخانهیبه دب یاداره راه و شهرساز یاز سو ندهیآ کماهی یو توسعه استان حداکثر ط یزیبرنامه ر یشورا یسه جانبه جهت طرح در جلسات آت یامضا

 سایر مـوارد

و  نیقوان تیو با شرط رعا 12تبصره  "ب"بند  2جزء  تیگرگان بابت استفاده از ظرف یاستان و شهردار یسازمان جهادکشاورز نیماب یتفاهم نامه صورت گرفته ف اتیکل -56
 .دیشورا واقع گرد یاعضا دیی، مورد تا ندهیمورد تفاهم در آ یها یکاربر رییمقررات مرتبط و عدم تغ

 ی. شهرداردی)پارک شهر( واگذار نما یسبز عموم یفضا جادیگرگان بابت ا یرا به شهردار یبهشت دیشه ابانیواقع در خ یهکتار از اراض 4حداقل  یسازمان جهادکشاورز : تبصره    
 .دی( اقدام نمای)داخل ملک جهادکشاورز یجهادکشاورز یبرا یگرگان نسبت به احداث ساختمان ادار

شرکت  ی( از سویاجرائ اتیعمل تی)بابت تقویاز منابع مل یبرخوردار یمهرماه نحوه  انی، تا پا دی( مقرر گردیلیواقع در کاسه سدچات )چا یروستا 6 یدر خصوص جابجائ -57
،  ندهیسال آ 5حداکثر  یدر ط یطرح و عدم بهره بردار یو عمران یاجرائ اتیشروع عمل لیشورا اعالم گردد. در صورت برآورد در تطو رخانهیبصورت مکتوب به دب یآب منطقه ا

. در دیتا اقدام نماروس 6 یشرکت گاز استان نسبت به گازرسان و ردیگلستان اقدام الزم صورت بپذ یشرکت آب منطقه ا یاز سو یگازرسان اتینسبت به صدور مجوز موافقت با عمل
 یاز سو 1401و  1400 یسالها یروستا مستقر در کاسه سد در ط 6 فیتکل نییو تع یجابجائ تیسد با اولو یبابت اجرا لفاز منابع مخت یاز اعتبارات ابالغ ی، بخش نصورتیرایغ

 .ابدیاختصاص  یشرکت آب منطقه ا

بر معاوضه موقت )حداکثر  ینشست مشترک نسبت به انعقاد تفام نامه مبن یط شانیو فرماندار گم یفرهنگ و ارشاد اسالم رکلی، مد یراه و شهرساز رکلی، مد دیمقرر گرد -58
از  ندهیآ کماهیرا حداکثر ظرف مدت  جینموده و نتا اقدام یکنون ی)درحال احداث( و فرماندار شانیگم یو هنر یدر دست احداث مجتمع فرهنگ یساختمان ها یدائم ایساله( و  5

 .ندیارسال نما یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد یاداره کل راه و شهرساز قیطر

از  یصادرات انهیپا یقربان آباد بابت راه انداز نیزم یبا هدف واگذار ،فیتکل نیینسبت به تع ندهیروز آ 10استان حداکثر ظرف مدت  یراه و شهرساز رکلی، مد دیمقرر گرد -59
 .دیو توسعه استان ارسال نما یزیر هبرنام یشورا رخانهیو مسکن اقدام نموده و گزارش مکتوب آنرا به استاندار محترم و دب نیزم یسازمان مل قیطر

متفرقه مندرج در قانون  یها فیو رد یاستان از اعتبارات مل یسهمبر شیو افزا یجهت بهره مند یمل یو اقدامات الزم را از دستگاهها داتیتمه ییاجرا یدستگاهها هیکل-60
 .ندینما الاستان ارس یزیو برنامه ر تیریبه سازمان مد یآنرا بعمل آورده و گزارش آنرا بصورت فصل وستیو پ 1400بودجه سال 

و  تیریو سازمان مد ییو دارا یکل امور اقتصادرا بعمل آورده و گزارش آنرا به اداره  رمنقولیفروش اموال و امالک منقول و غ یاقدامات الزم را برا ییاجرا یدستگاهها هیکل -61
 .ندیارسال نما یاستان بصورت فصل یزیبرنامه ر

 هیکل یاز سو یا هیسرما یها ییو تملک دارا یا نهیدر اعتبارات هز 1400، دستورالعمل و بخشنامه سال  ییقانون بودجه ، ضوابط اجرا ژهیو مقررات به و نیقوان هیکل تیرعا -62
 باشد.یم یها الزامو د انشگاه های، فرماندار ییاجرا یهادستگاه

 مرتبط مقررات و نیبا قوان رتیو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال لیمشروط بر عدم تحم ر،یو توسعه استان به شرح ز یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات کارگروه –63
 :دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا دییبه تا (و... یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتیه بنامهیاز جمله تصو )

 « گذاریاقتصادی،اشتغال و سرمایه» کارگروه  08/02/1400 مورخ  همصوبات جلس( 1

 «زیست  و آمایش سرزمين و محيط یشهر ،یعشایر ،یتوسعه روستای ،یزیربنای» کارگروه   30/02/1400 و  08/02/1400 مورخجلسات مصوبات ( 2

 «سالمت، زنان و خانواده  ،یفرهنگ ،یاجتماع» کارگروه   29/02/1400 مورخ جلسهمصوبات ( 3

 

 



 مشخصات صورتجلسه

  اول ترتيب جلسه:                          12/03/1400 تاريخ:                                          15:00 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                  استاندار :سيرئ                             10/03/1400  تاريخ دعوتنامه:                 109123و    109117 :هاشماره دعوتنامه

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 شناسدکتر حق

 عابدی

 غراوی

 کريمی

 چراغعلی

 ميرفندرسکی

 روحی

 جمالی

 احمدی

 کريمی

 حسينی نيا

 دستمرد

 مفرد یتجر

 غراوی

 صادقلو

 ضمير

 حسينی

 شيرنگی

 ابراهيمی

 قدمنان

 حميدی

 اميرشاهی

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 آبادی خير

 احمدی

 مازندرانی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 نژاد ینجف

 حسينی

 چوپانی

 حسينیحاجی 

 افتخاری

 طالبی

 دادبود

 نصيری

 محرابی

 اغنامی

 خانم غيناقی

 خانم برهانی

 دودانگی

 خانم همدم

 نصيبی

 لطفی

 برزمينی

 حسينی طلب

 زارعی

 قادری

 باقريان

 زادهخليل

 سلمانی فرد

 مطيع

 خانم رجب نسب

 غفاری

 استاندار

 ريزی استانرئيس سازمان مديريت و برنامه

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستانداری اقتصادامور معاون هماهنگی 

 نماينده وزارت دفاع

 استان یانتظام یروين نماينده

 کل بازرسی استانمعاون اداره

  علی آبادفرماندار 

  فرماندار بندرگز

  فرماندار گنبد

 فرماندار مينودشت

 فرماندار گميشان

  فرماندار گاليکش

  قالفرماندار آق

 فرماندار راميان

  فرماندار مراوه تپه

 آزادشهرفرماندار 

 ترکمنفرماندار 

 فرماندار کالله

 یکردکو فرماندار

 فرماندار گرگان

 وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

 ستيز طيحفاظت مح کلمعاون فنی اداره

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 یاعمرفاه اجتو کار  تعاون،مديرکل 

 اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 مديرکل گمرک استان

 بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزیرئيس اتاق 

 ای استانمنطقهريزی شرکت سهامی آبمعاون برنامه

 های نفتی منطقه گلستانمدير شرکت ملی پخش فرآورده

 عامل شرکت گاز ريمد

 گرگانشهردار 

 مديرعامل محترم شرکت توزيع نيروی برق استان

 مديرکل دامپزشکی استان

 اقتصادی استانداریمدير کل دفتر هماهنگی امور 

 مديرکل دفتر امور بانوان استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دفتر مديرکل

 یاستاندار گذاری و اشتغالهماهنگی امور سرمايهدفتر  مديرکل

 استانداری کي، حمل و نقل و ترافمديرکل دفتر فنی 

 ديرکل دفتر امور روستايی و شوراهای استانداریم

 کل منابع طبيعی و آبخيزداریاداره مديرکل

 ورزش وجوانانکل معاون اداره

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مديرکل پزشکی قانونی استان

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 های صنعتیشرکت شهرک مديرعامل

 مديرکل اوقاف و امور خيريه استان

 استانمديرکل ثبت احوال 

 رئيس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 رئيس پارک علم و فناوری استان

 پورعلی

 داداشی

 هرمزی

 قدس علوی

 حسينی

 ینوران

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

  یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 حسن قاسمی

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برقامور انتقال برق ريمد

 مديرکل هواشناسی استان

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان

 شيالت استان مديرکل

 بهزيستی استان کلمدير

 ريزیمديريت و برنامه سازمانمعاون هماهنگی برنامه و بودجه 

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 ی س.م.بنگرندهيتوسعه و آ یهاسرپرست مرکز آموزش و پژوهش

 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

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

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 ريزی و توسعه استانرئيس گروه دبيرخانه شورای برنامه

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 فاضل

 منتظر حجت

 هزارجريبی

 حسينی

 سرلک

 

 

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان

 ی مرکز استانمايصدا و سرئيس 

 ی استاناتيامور مالمديرکل 

 استان یمسکن انقالب اسالم اديبن  کلمعاون اداره

 استان ینيزندانها و اقدامات تأممديرکل 

 

 


