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 مصوبات:خالصه اهم 

گزارش فصلی ) در هفته پایانی هرفصل ( به  ارسالموظف به  ،مهور به استانآورد سفر دوم ریاست محترم جهای اجرایی دارای منابع اعتباری مصوب از رهدستگاه کلیه -1

 باشند .ریزی استان میسازمان مدیریت و برنامه

 خواهد بود  ییدستگاه اجرا یمقام استان نیدر ارسال اطالعات متوجه باالتر ری: تأخ تبصره

( موظف بهه   1398سال  یابتدا لیدولت ) بابت جبران خسارات وارده از س یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 10ماده  یاز منابع اعتباربرخوردار  ییاجرا یهادستگاه هیکل -2

 میقهانون تنظه   28مهاده  « ه » و « د »  ینهدها ب تیاستان و رعا یزیرو برنامه تیرینامه متبادله با سازمان مدبر اساس مفاد موافقت صیدر جذب منابع حاصل از تخص عیتسر

 .باشندی( م2دولت ) یمقررات مالاز  یبخش

،  عیه دولهت ، اقهدامات صهورت گرفتهه در توز     یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 10ماده  یمنابع اعتبار عیشورا در خصوص نحوه توز رخانهیدب یاز سو یبا توجه به گزارشات اعالم -3

 . دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یب اعضایسازمان برنامه و بودجه کشور( به تصووی ساز  صادره یهاهی) براساس اعداد مندرج در ابالغ صیابالغ و صدور تخص

قهانون بودجهه    9تبصهره  « ح»اعتبار از محهل بنهد    نیمشمول تأم یهاطرح نیعناو، و توسعه استان یزیربرنامه یشورا 12/03/1398صورتجلسه مورخ ( 7)بند  یدر اجرا -4

 . دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا بیکل کشور، به تصو 1398سال 

سهازمان  رئهی   بها   یضهمن همهاهنگ  ، ، مکلفند یدرون دستگاه یهفتگ شی، ضمن رصد و پا یعموم یدر کسب درآمدها فیتکل یدارااجرایی  یهادستگاه هیکلمدیران  -5

 یابیه بهه ارز  سهبت استان ن ی. اداره کل امور اقتصاد ندیخود ، اقدام نما یانجام و تحقق تعهدات قانوننسبت به استان،  یو دارائ یکل امور اقتصاد مدیرو  یزیرو برنامه تیریمد

 .دیشورا ارائه گزارش نما یتعهد اقدام و درجلسه بعد یدارا یماهه عملکرد دستگاه ها 10

منقول خود در سامانه جهامع   ریموظف به ثبت اموال غ ،مستقر در استان ییاجرا یهادستگاه هی، کل 1398قانون بودجه سال  12تبصره «  ه» (  بند 1جزء ) یدر اجرا -6

 جهاد یاستان مجاز به ا ییو دارا ی، اداره کل امور اقتصاد نصورتیا ریباشند . در غیبهمن ماه م انیتا پا ییو دارا یوزارت امور اقتصاد« سادا »   ییاجرا یهااموال دستگاه

نسبت به انجهام مکاتبهات    استان ییو دارا یاداره کل امور اقتصاد خواهد بود . یبند، از اول اسفند ماه سال جار نیناقض ا یهاستگاهدر ارائه خدمات خود به د تیمحدود

 های اجرایی را به انجام برساند . کاربران در دستگاهمبنی بر راهنمایی  الزم

 یشهورا  یسازمان برنامه و بودجه کشهور ، بها نظهر اعضها     22/08/1398مورخ   446861/97نامه شماره ( بخش1مندرج در بند )  دیارائه شده بابت ق حاتیبا توجه به توض -7

داده  صیمجاز تشهخ  مانکار،یمناقصه و انتخاب پ یارمربوط به برگز یندهایفرآ یاجرا یبرا 1401سال  دیبا سررس یو توسعه استان ، استفاده از اسناد خزانه اسالم یزیربرنامه

 .   ندیاقدام نما مانیپ یخصوص طیدر شرا صیبابت نوع تخص 1401 دیباسررس ینسبت به درج عبارت اسناد خزانه اسالم ییاجرا یها، دستگاه دیدشده و مقرر گر

بهه بخهش ملالعهات     یل واگهذار قابه  یهاپروژه یامان ای یمانیاعتبار بخش پ ییمجاز به جابجا یاستان یاهیسرما یهایینامه تملک داراموافقت یدارا ییاجرا یهادستگاه -8

 . باشندیمبه بخش غیردولتی همان پروژه  یواگذار بابت میتصم برای تهیه گزارش(  یگذارهی) فصول سرما 4فرم فصل اول نامه در همان موافقت

 عی، صهنا  یفرهنگه  راثیه کهل م  مهدیر و  یزداریو آبخ یعیکل منابع طب مدیر حضور و بااستان  یزیرو برنامه تیریازمان مدئی  سربین نشست سه جانبه  ،دیمصوب گرد -9

و  یزیه ربرنامه یشورا استیآن به ر جیبرگزار و نتا یبخش گردشگر یعمران یهاپروژه یبابت اجرا یلیتحو ایو  یواگذار یاراض فیتکل نییبا موضوع تع ،یوگردشگر  یدست

 . گرددتوسعه استان اعالم 

 
 

 ارائه كننده دستورجلسه ردیف

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد و توسعه استان یزیربرنامه یمصوبات جلسه پنجم شورا یریگیپ 1

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد محترم جمهور به استان استیمصوبات سفر ر تیوضع نیارائه گزارش آخر 2

3 
ت به استناد مصووبا  یبخش كشاورز یلیو تکم یلیتبد عیارائه گزارش توسعه صنا

 و توسعه استان یزیربرنامه یشورا 03/05/1398جلسه مورخ 

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان -

  یسازمان جهاد كشاورز - 

 استان  یصنعت یهاشركت شهرک -

 استان یاداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماع -

 زش و پرورشاداره كل آمو آمورزش و پرورش استان ( یموارد )گزارش عملکرد شورا ریسا 4

 دكتر حق شناس استاندار محترم گلستان یجناب آقا  بندیجمع 5
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اداره کهل   دیه ، مقهرر گرد  19تبصره  یقانون تیشدن دوره ساخت و وجود ظرف یتمام تاالر شهر گرگان  و طوالن مهیده در خصوص پروژه نارائه ش حاتیبا توجه به توض -10

 ایه وزارتخانهه   قیه طراز  2قهانون الحها     27ماده  ژهیموجود به و ینونقا یهاتیپروژه مزبور با استفاده از ظرف یواگذار ندیفرآپیگیری برای نسبت به  یفرهنگ و ارشاد اسالم

 .   ریزی استان گزارش نماید و سازمان مدیریت برنامه محترم و نتیجه پیگیری و اقدام آن را به استاندارروز اقدام  30آن به استان، حداکثر ظرف  اریاخت ضیتفو

بت به مدیریت هوشمند منابع تخصیص با ههدف صهرفه جهویی در    سای نی مشمول اعتبارات هزینهیهای اجراهای پایانی سال ، مدیران کلیه دستگاهبا توجه به فرارسیدن ماه -11

 اقدامات الزم را به عمل آورند .  ،درصد 95 های احتمالی کمتر ازموارد غیر ضرور و ایجاد آمادگی در دستگاه اجرایی برای تخصیص

 :به تصویب شورا رسید و توسعه استان  یزیربرنامه یاشور لیذ یتخصصهای کارگروه یشده از سو شنهادیپ ماتیتصم -12

 «  02/10/1398استان  مورخ   «ستیز طیو مح نیسرزم شی، آما ی، شهر یری، عشا یی، توسعه روستا ییربنایز»  یمصوبات کارگروه تخصص (1

 . 30/09/1398استان مورخ « ، سالمت، زنان و خانواده   ی، فرهنگ یاجتماع»  یکارگروه تخصص مصوبات (2

 .18/10/1398مورخ  یگذار هی، اشتغال و سرما یاقتصاد یجلسه کارگروه تخصص نیاول مصوبات (3

 .04/04/1398(  ، مورخ  می) قد پایدارتوسعه  و زیست محیط آمار، ،سرزمین آمایش یجلسه کارگروه تخصص نیاول مصوبات (4

 تحمیهل  باعث که مواردی از غیر به ، است گردیده ارسال دبیرخانه به که استان توسعه و ریزیمهبرنا شورای ذیل هایکارگروه صورتجلسات در مندرج مصوبات کلیه : تبصره

 . گرفت قرار شورا تأئید مورد باشند،می قانونی هایمغایرت عدم دارای و گردندمی استانی منابع به نشده بینی پیش مالی بارهای
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 حاضرمدعوين  مدعوين حاضر

 نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و  نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و 
 شناسدکتر حق

 خانم دکتر اربابی

 دکتر نعمتی

 عابدی

 روزبهان

 میکري

 خانم امامی

 زاده نيحس

 صحرايی

 چراغعلی

 شفايی

 ساوری

 حميدی

 بيانی

 سهيلی فر

 هدايتی

 جیهيوه

 مهرگانفر

 کريمی

 مصطفی لو

 دستمرد

 ميرزايی

 توماج

 قدمنان

 ضمير

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 رياضی فر

 احمدی

 طيبی

 مازندرانی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 کمال غريبی

 دهقان

 یرحيم

 خلفی

 محرابی

 مفيدی

 فرمانی

 اغنامی

 مواليی فر

 خانم غيناقی

 ايزدپناه

 قادری

 مقدم

 دودانگی

 هزارجريبی

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 هروی

 زمانی نژاد

 باقريان

 شيرازی

 شريفی

 استاندار

 معاون توسعه منابع انسانی و پشتيبانی سازمان برنامه و بودجه کشور

 رنامه و بودجه کشوررئيس امور استان ها و مناطق سازمان ب

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 منطقه آزاد انزلیسازمان مديرعامل 

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی سرپرست معاونت 

 معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری

 محاسبات وانيد رکليمد

 استان یسازمان بازرس معاون

 نماينده وزارت دفاع 

 استان سپاه نينوا امه و بودجهبرن معاون

 استان نيروی انتظامیهماهنگ کننده  معاون

 فرماندار گرگان

 فرماندار کالله

 معاون فرمانداری راميان

 علی آبادفرماندار 

 ترکمنفرماندار 

 معاون فرمانداری  بندرگز

 فرماندار گنبد

 مينودشت معاون فرمانداری

 فرماندار گميشان

 فرماندار گاليکش

 قالآق فرماندار

 فرماندار کردکوی

 فرماندار مراوه تپه

 جهاد کشاورزی استانسازمان  رئيس

 معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری سرپرست

 ستيز طيحفاظت مح کلفنی اداره معاون

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 رزش وجوانانکل وريمد

 یاعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 اسالمی فرهنگ وارشاد مديرکل

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 مدير بودجه دانشگاه علوم پزشکی استان

 استان   ایشرکت سهامی آب منطقهبرداری حفاظت و بهرهمعاون 

 عامل شرکت گاز ريمد

 ی مرکز استانمايصدا و سمالی و اداری ون معا

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان کل ثبت اسناد وامالک ريمد

 استان استاندارد مديرکل

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداریکل های ادارهمشارکت معاون

 یداراستاندفتر امور بانوان و خانواده  رکليدم

 یاستاندارروستايی و شوراهای  دفتر امور معاون

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 یاستاندار کي، حمل و نقل و تراف یدفتر فن رکليمد

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حما ريمد

 یاتيامور مالمديرکل 

 مديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری 

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 دير عامل جمعيت هالل احمرم

 یمسکن انقالب اسالم اديبن مدير کل 

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 2آهن شمال شرق راه برداریفنی و بهره معاون

 شرکت شهرک های صنعتیريزی و توسعه مديريت برنامهمعاون 

 مهاجر تبريزی
 طهماسبی

 هرمزی
 علویقدس 

 اسعدی
 ميقانی

 داداشی
 غفاری
 یکالنتر

 یخلجدهنو 

  ینوران

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 یعقوبي
 چکا

 

 
 

 
 

 نام ونام خانوادگی
 

 ابراهيمی

 قرجه طيار

 چراغعلی

 غراوی

 انيهاشم

 جاللی

 نژاد ینجف

 حسينی

 یافتخار

 افضلی

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 گرگانی طرح و برنامه شهرداراداره مدير 

 معاون شرکت آب و فاضالب شهری استان

 رکت آب و فاضالب روستايی استانمديرکل ش
 مديرکل شيالت استان

 مديرکل بنادر و دريانوردی استان
 مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

 مديرکل هواشناسی استان
 مديرکل بهزيستی استان

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیو برنامه يتسازمان مديرو روابط عمومی رئيس حوزه رياست 

 ريزیو برنامه مديريت سازمانبرنامه و بودجه تلفيق  گروهسيرئ

 و اجتماعی س.م.بفرهنگی  علمی ، امور رئيس گروه

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

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان زيربنايی امور گروه سيرئ

 استانو توسعه ريزی برنامهشورای  دبيرخانه رئيس گروه
 ريزیسازمان مديريت  و برنامهرئيس گروه امور توليدی 

 

 
 
 
 

 

 نام دستگاه اجرايی
 

 و عضو ناظر شورا نماينده استان در مجلس شورای اسالمی

 و عضو ناظر شورا نماينده استان در مجلس شورای اسالمی

 معاون سياسی ، اجتماعی ، امنيتی استانداری

 استانداری عمرانیهنگی امور معاون هما

 یکل دادگستر سيرئ

 اطالعات استان رکليمد

 گرگان یعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 فرماندار آزادشهر

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان سيرئ

 ای مازندران و گلستانمديرعامل شرکت برق منطقه

 

 
 
 
 
 

 

 غايب نيمدعو


