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 ارائه كننده دستورجلسه

 
 مدعوین حاضر

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

1 
 اسناد و نقدی)  1 397سال  ایسرمایه داراییهای تملک تاعتبارا جذب وضعیت آخرین گزارش

 ) اسالمي خزانه
 یيو دارا یاداره كل امور اقتصاد

 غراوی

 روزبهان

 یديحم

 طيارجه قره

 عابدی

 یصحرائ

 چراغعلی

 کياء

 ساوری

 مهاجر

 مقصودلو

 طبرسا

 نژاد نجفی

 فاضل

 صفوی 

 کريمی

 بياتی

  غراوی

 ضمير

 طبا طبايی

 ملک حسينی

 ولیهدايتی کت

 قدمنان

 احمدی

 توماج

 مازندرانی

 کنعانی

 کريمی

 یاحمد

 یبيط

 یريخانم کش

 ليوانی

 یمحبوب

 دهقان 

 محمد نژاد

 هاشمی

 گوهری راد

 زارعی 

 افتخاری

 رحيمی

 اسماعيلی

 باقريان

 رحمدل

 هروی

 قدس علوی

 خانم غيناقی

 دودانگی

 اغنامی

 مفيدی

 نصيبی

 خانم همدم

 ميرزايی 

 داداشی

 یبيهزارجر

 م زاده عبدالکري

 فرمانی

 یخلف

 قزلسفلو

 زمانی نژاد

 دادبود

 واثق

 کالنتری

 دهنو خلجی

  نورانی

 امينی 

 يعقوبی 

 چکا

 صفريان 

 مواليی

 حسن قاسمی

 یآهنگر

 یاستاندارسرپرست محترم 

 ريزیبرنامه رئيس سازمان مديريت و

 یو.. استاندار یمعاونت امور اقتصاد سرپرست

 شورانماينده محترم استا ن و عضو ناظر

 معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان

 استان یمعاون بازرس

 نماينده وزارت دفاع

 معاون اداره کل اطالعات

 فرماندهی نيروی انتظامی

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی

 سازمان صنعت ،معدن و تجارتمعاون 

 مدير کل اقتصاد ودارائی

 رئيس دانشگاه علوم کشاورزی و..

 کی استان رئيس دانشگاه علوم پزش

 فرماندار گرگان

 فرماندار گنبد

 کاللهفرماندار 

 مراوه تپهفرماندار 

 فرماندار آق قال

 فرماندار مينودشت

 معاون فرماندار آزادشهر

 علی آبادفرماندار 

 کردکویفرماندار 

 بندرگزفرماندار 

 فرماندارگميشان

 مديرکل تعاون کار .رفاه اجتاعی

 سرپرست اداره کل حفاظت محيط زيست

 مدير کل ميراث فرهنگی

 اطالعات یارتباطات و فناور

 کل ورزش وجوانان ريمد

 فرهنگ وارشاد  رکليمد

 مدارس یکل  نوساز ريمد

 یکل راه وشهرساز ريمد

 ایمعاون شرکت سهامی آب منطقه

و توسعه شرکت آبفار گلستان  یمعاون مهندس

 یآب و فاضالب شهر  شرکت نماينده

 مدير کل آموزش وپرورش

 کل پزشکی قانونی مدير

 های نفتی نماينده شرکت پخش فرآورده

 مدير عامل شرکت گاز

 های صنعتیشرکت شهرکنماينده 

 بانک ملی رئيس

 ایآموزش فنی وحرفه معاون

 مدير عامل جمعيت هالل احمر

 مدير کل شيالت

 مديرکل دفتر  امور بانوان و خانواده 

 مدير کل دفتر جذب وسرمايه گذاری

 ر هماهنگی امور اقتصادی مدير کل دفت

 مدير کل ثبت اسناد وامالک 

 مدير کل دفتر روستايی و شوراهای استانداری

 یاستاندار... ، حمل و نقل و  یدفتر فن معاون

 مدير کل حراست استانداری 

 هواشناسیکل  ريمد

 یاتيکل امور مال ريمد

 2شرق شمال راه آهنمدير کل 

 استاندارد مديرکل

 مايصدا و س ندهينما

 و آبخيزداری یعيمنابع طب  مديرکل

 یمسکن انقالب اسالم اديبن مدير کل 

 شهردار گرگان

 معاون دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

  تيريسازمان مد يیو اجرا یمعاون فن

 رئيس حوزه رياست سازمان مديريت

 سازمانتلفيق  گروهسيرئ

 رئيس گروه اجتماعی و فرهنگی سازمان  

 ريزی سازمانه شورای برنامهرئيس گرو

 سازمان توليدیگروه  سيرئ

 سازمان زيربنايیگروه  سيرئ

 معاون اداره کل راهداری 

 سازمان یزيرگروه برنامه سيرئ

  ريزیکارشناس سازمان مديريت و برنامه

 ریزی  زمان مدیریت و برنامهسا 1397 سال  در استان ایسرمایه هایدارایي تملک و ایهزینه اعتبارات عملکرد گزارش ارائه 2

 ایمنطقه آب سهامي شركت استان گلستان لیارائه گزارش س 3

 سرپرست محترم استانداری بندیجمع 4

 مصوبات جلسه :

ای ا هتا   با عنایت به گزارش ارائه شده در خصوص نحوه توزیع تخصیص اعتبارات و توجهه وهورت گتهتهه بهه ا هداع تو ه ه       -1

 ای موجود در منابع مالی( با حفظ رویکتد عدالت محوری ، تصمیمات و اقدامات کمیته تخصیص اعتبارات ا هتا   ودیت)علیتغم محد

 ریزی و تو  ه ا تا  قتار گتهت .مورد تأیید و تقدیت اعضای شورای بتنامه

ا تفاده از نظهتات هتمانهدارا  در توزیهع     ( و  با  دع2قانو  تنظیم بخشی از مقترات مالی دولت ) 44ماده  "ب"بند  1در اجتای جزء  -2

ریهزی  جلسات مشتتک هی مابین  هازما  مهدیتیت و بتنامهه    مقتر گتدید ، ای اجتایی ا و د تگاههصول، بتنامهدر بین  1398منابع  ال 

ای  های تو ه ه  ی شهاخص  ا در  ازما  مذکور تشکیل ، تا ضمن بتر ریزی شهت تا ا تا  و هتماندارا  به عنوا  رؤ ای  کمیته بتنامه

 د تگاه اجتایی تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند. -بتنامه  -هصل   ای اجتایی یا تنسبت به تدوین   ،شهت تا 

ریهزی ا هتا  اعهوم و حضهور     تو ط  ازما  مهدیتیت و بتنامهه   ، ا، ده روز قبل از تشکیلجدول زمانبندی جلسات شهت تا  :1تبصره 

 .باشدت الزامی میهتماندارا  در این جلسا

حضور نماینده شهت تا  در مجلس شورای ا ومی به  متاه رؤ ای  ادارات شهت تانی جهاد کشاورزی، آمهوزش و رهتورش،    :2تبصره 

دیگت از رؤ ای  ادارات شهت تانی به تشهخیص  نفت  3آب و هاضوب رو تایی، بنیاد مسکن، میتاث هت نگی، ونایع د تی و گتدشگتی و 

 باشد.هت تا  در جلسات مذکور مجاز میهتماندار ش

 .به رایا  بت د 20/04/1398شنبه رنجبتگزاری جلسات این بند حداکثت تا روز  :3تبصره 

مهاده  "ب"بند  1ریزی بتا اس اختیار قانونی خود در جز در وورت عدم حضور هتماندار یا هتماندارا ،  ازما  مدیتیت و بتنامه: 4تبصره 

 ( رأ ا تصمیمات الزم را در خصوص مفاد این بند اتخاذ نماید.2قانو  تنظیم ) 44

 بتگزار خوا د شد. 29/04/1398 ریزی و تو  ه ا تا  حداکثت تا تاریخ جلسه آتی شورای بتنامه :5تبصره 

 ا، ریزی شهت تا هبه عنوا  رؤ ای  کمیته بتنام قانو  احکام دائمی تو  ه، هتماندارا  31ماده "ب"( ذیل بند 2در اجتای تبصته ) -3

ار ال وورتجلسات کمیته  بتگزاری و قانو  احکام دائمی تو  ه، موظف به 44ماده  "ج"ضمن رعایت محدودیت زمانی مندرج در بند 

ریزی ا تا  می باشند، در غیت این وورت  ازما  به  ازما  مدیتیت و بتنامه 05/05/1398تاریخ  تا  ا حداکثتریزی شهت تا بتنامه

 ای شهت تا  بتا اس مفاد بند ور مجاز به اتخاذ تصمیمات الزم بتا اس مفاد بند ای ذیل در خصوص توزیع اعتبار در بین رتوژهمذک

 .این وورتجلسه خوا د بود " 4 "و  "1"

ل اعتبارات  ای مشمو ا موظف به رعایت بند ای ذیل در توزیع اعتبار در بین رتوژهریزی شهت تا رؤ ای کمیته بتنامهکلیه  -4

 کل کشور می باشند: 1398قانو  بودجه  ال  10 -1جدول 

( و با 2قانو  تنظیم بخشی از مقترات مالی دولت ) 23ممنوعیت ت تیف رتوژه جدید، بدو  اخذ مصوبه کارگتوه ا تانی ماده  -الف

 کل کشور . 1398قانو  بودجه  ال  19تبصته  4رعایت جزء 

 ایی که دارای مجوز ماده د ته از رتوژهو آ  (2) قانو  تنظیم 23د تورال مل ماده  3ذیل ماده  2ه  ای مشمول تبصترتوژه تبصره :

 قانو  تنظیم می باشند،  از این بند مستثنی خوا ند بود . 23

  ای قابل اهتتاح در  فته دولت و د ه مبارک هجت  ال جاری .رتوژهقتار گتهتن  اولویتدر  -ب
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درود بت ا هاس  هتجمع رقهم شهت هتا  در      20 ای اجتایی نسبت به  ال قبل )کا ش اعتبار تا کا ش اعتبارات ت میت و تجهیز د تگاه -ج

 وضوع (.این م

 د تگاه اجتایی. -بتنامه -این وورتجلسه در خصوص توزیع هصل "2"رعایت مصوبات و تصمیمات جلسات متتبط با بند  -د

 .1397قانو  بودجه  ال  18تبصته  "الف" ای ت تیف شده از محل بند ادامه تأمین اعتبار رتوژه -ت

  ه رو تایی.تو قانو  بتنامه ششم در خصوص  "26"توجه به مفاد ماده  -ث

قانو  بتنامه ششم تو  ه(، یک درود   26ماده  "ب" ای  ادی رو تایی )بند درود اجتای طتح 8تا  5تکالیف قانونی متتبط به رعایت  -س

 .......درود متتبط به اجتای طتح  ای آبت انی )قانو  مدیتیت و بهته وری آب( و  10(، « 2»قانو  تنظیم   71بسیج )ماده 

شامل ( در  ال گذشته ا تفاده تواهق و ) مدل مورد شورا  تصویبمدل مورد  بتا اسریزی ا تا  دید  ازما  مدیتیت و بتنامهگت مقتر -5

گانه { نسبت به  23 ای مساحت و وض یت شهت تا  در شاخص –نقاط محتوم شهت تا  (  –رو تایی  –} جم یت ) کل   ایمؤلفه

قانو  بودجه  19تبصته  1جزء –) به غیت از منابع متبوط به جتائم رانندگی  10-1از منابع جدول   امشخص نمود   هم اعتباری شهت تا 

 کل کشور ( اقدام و به هتماندارا  ابوغ نماید .  1398 ال 

 ای عمتانی ده با حضور ا تاندار وقت در مهتماه  ال گذشته در خصوص وض یت رتوژهحسب جلسه بتگزارش :1تبصره

کتدکوی و تتکمن و به ریشنهاد هتماندار بندرگز در جلسه شورا، مقترگتدید ؛ نسبت به اهزایش اعتباری) عووه  – ای بندرگز شهت تا 

 میلیارد ریال اقدام گتدد .  20ه مبلغ  ای بندرگز و کتدکوی و تتکمن ببت ختوجی مدل (  تیک از شهت تا 

 ا و  طح ا تا  ) حداکثت به بین شهت تا  ،جم یت ، بتا اس شاخص10-1ودم ارزش اهزوده جدول 27اعتبارات متبوط به  : 2تبصره 

 میزا  اعتبار  ال قبل در  طح ا تا ( توزیع گتدد .  

( نسبت به الیحه 10کل کشور )جدول  1398ا تا  در قانو  بودجه  ال  ایتوجه به تغییتات وورت گتهته در اعتبارات  زینهبا  -6

ریزی ا تا  نسبت به توزیع و میلیارد ریالی اعتبارات ا تا ، در این خصوص   ازما  مدیتیت و بتنامه120و کا ش  1398بودجه  ال 

 ای اجتایی میلیو  ریال به د تگاه 3،946،155مبلغ ای ابوغی به ا تا  از  وی  ازما  بتنامه و بودجه کشور به ابوغ اعتبار  زینه

  ای ذیل اقدام نماید:ای ا تانی بتا اس شاخصمشمول اعتبارات  زینه

کل کشور )اهزایش حقوق کارکنا  دولت  1398قانو  بودجه  ال  12تبصته  "ی"تأمین منابع الزم جهت اجتای بند  -الف

 (.« ر می،ریمانی و قتاردادی»

 بار الزم جهت رتداخت به موقع عیدی رایا   ال کارکنا  ر می و ریمانی و قتاردادی شنا ه دار و  ایت نیتو ا.تأمین اعت -ب

توما  به ازای  ت نیتوی  زار  600تا ریمانی در ماه و حداکثت  -توما  به ازای  ت کارمند ر می زار  900 تا تأمین اعتبار حداکثت -ج

 رتداخت اضاهه کار، رها ی و مأموریت. قتاردادی شنا ه دار در ماه  بابت 

 و ماقبل آ . 1397تأمین اعتبار مطالبات ذخیته ایام متخصی بازنشستگا   ال  ای  -د

 کل کشور.  1398قانو  بودجه  ال  9تبصته  "ز"اجتای بند  -ت

ازدواج، کمک  زینه مهدکودک  تأمین اعتبار  ایت  زینه  ای رت نلی نظیت وندوق رس انداز کارکنا  دولت، کمک  زینه هوت و -ث

  ای اجتایی.و آموزش بتا اس نتم واحد و مقدار مشخص در بین د تگاه

  ای اجتایی. ای غیت رت نلی بتا اس نتم واحد و مقدار مشخص در بین د تگاهتأمین اعتبار  زینه -س

تا  "الف"بار باقی مانده رس از اجتای اجزای ای اجتایی بتا اس اعت ای خاص و الزام آور غیت رت نلی د تگاهتأمین  زینه -ش

  . این بند "س"

 

 
 غایبمدعوین 
 

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

 ابراهيمی

 چراغعلی

 انيهاشم

 یجمال

 برزمينی

 افضلی

 یساالر

 یچ وهيه

 معروفی

 

 و عضو ناظر شورا محترم مجلس ندهينما

 یاستاندار یو اجتماع یتيامن ،یاسيمعاون س

 کل دادگستریرئيس 

 بحران  تيريکل مد ريمد

 اجتماعی و فرهنگی استانداری کل دفتر امور  ريمد

 ای مازندران و گلستانمدير عامل شرکت برق منطقه

 انيرام فرماندار

 بندر ترکمن فرماندار

 استان  سپاه نينوا فرمانده 
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 موارد ذیل در اولویت قتار گیتد : 1398قانو  بودجه  ال  9تبصته  "ز" ای رژو شی مشمول بند در توزیع اعتبار در بین رتوژه  -7

 . 1397قانو  بودجه  ال  9تبصته  "ح"  ای )موضوعات( ت تیف شده از محل بندتکمیل و اتمام کامل رتوژه  -الف

  ای بند هوق )در وورت وجود(.هاز ای تکمیلی و ب دی رتوژه  -ب

  ه وری تولید در بخش دام و دامپتوری، تو  ه هناوری در ونایع لبنی، تو ای آب و باز چتخانی آب، اهزایش بهته ای رژو شی جدید از موضوعات بخشدر وورت وجود اعتبار، رتوژه  -ج
  ای اجتماعی انتخاب گتدد.هناوری با  دع اهزایش تولید در بخش شیوت،  تو  ه اشتغال و تولید ، بازآهتینی شهتی  و موضوعات متبوط به نابهنجاری

ریزی و تو  ه ی جهت طتح در شورای بتنامهبندی موضوعات ار الی از  وی کارگتوه تخصصدبیتخانه شورا موظف به رعایت مفاد این بند جهت تنظیم ریشنهاد نهایی و جمع تبصره:

 ا تا  می باشد.

توش  ای ا تانی، ضمن ای  تمایه ای اجتایی مشمول دریاهت تخصیص تملک دارائیریزی ا تا ، د تگاه ازما  مدیتیت و بتنامه 09/03/1398مورخ  117474با توجه به نامه شماره  -8

به اداره کل  25/03/1398رشات اقدامات خود را به تفکیک اطوعات درخوا تی اداره کل امور اقتصادی و دارائی را به طور کامل حداکثت تا تاریخ گزاحداکثتی جهت جذب به موقع مبالغ تخصیص 
 مذکور ار ال نمایند.

 ا ) موضوع مصوبات کارگتوه ا تانی و درو  د تگا ی واگذاری رتوژه مندی از تصمیمات وضمن بهته ، ای اجتاییکل کشور ، د تگاه 1398قانو  بودجه  ال  19( تبصته 1در اجتای جزء ) -9

 ا ب مل آورده و ما یانه گزارش آ  را و د تورال مل متتبط با آ  ( اقدامات الزم را در خصوص تستیع در اجتای هتآیند ای واگذاری رتوژه« 2»قانو  تنظیم بخشی از مقترات مالی دولت  27ماده 
 ریزی ا تا  ارائه نمایند . بتنامه به  ازما  مدیتیت و

بابت  هم ا تا  گلستا  در اجتای بند الف تبصته  1398قانو  بودجه  ال  10-1ای در جدول  ای  تمایهمیلیو  ریال به وورت اعتبارات تملک دارایی 254،395با عنایت به درج رقم  -10

 قانو  مذکور مصوب گتدید :  19

 توزیع شهت تانی و در  طح ا تا  قتار گیتد . اعتبار مذکور بدو   –الف 

  ای اجتایی، توزیع نشده باقی بماند .  ا از  وی د تگاهاعتبار مذکور بدو  توزیع د تگا ی و تا اعوم رتوژه -ب

  27و ماده 1398قانو  بودجه  ال  19تبصته  1ندرج در جزء  ا بتا اس ا داع م ای اجتایی که منجت به واگذاری رتوژهاولویت تأمین اعتبار بتا اس اقدامات عملیاتی د تگاه  -ج

 ای خصووی و ت اونی (  ا) با اولویت بخش ا و د یاری ای خصووی ، ت اونی و شهتداریآور به بخشو  ایت قوانین و مقترات الزام (2)قانو  تنظیم بخشی از مقترات مالی دولت 
 .  ر یدوا د ، به انجام خگتدد 

                                    ریزی و تو  ه ا تا  بت د .                                                                                                    بایست به تأیید شورای بتنامهبع توزی ی این بند میکلیه منا -د

 ای اجتایی مکلفند نسبت به شنا ایی اموک و هضا ای مازاد خود، جهت هتوش اقدام نموده و  آ  ، د تگاه در شده بینی ریش مالی نابعم تامین لزوم و تکالیف قانو  بودجه اجتای در -11

 ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی ا تا  ار ال نمایند . گزارش آ  را به  ازما  مدیتیت و بتنامه

 عمل آورند .بتد و تسهیل این امور به ای اجتایی ا تا  جهت ریشو اداره کل امور اقتصادی و دارایی ا تا  ، جلسات مشتتک با این موضوع را با د تگاهریزی  ازما  مدیتیت و بتنامه تبصره :

اند، ، ریزی ا تا  اقدامی انجام نداده ازما  مدیتیت و بتنامه به 1398 ای قابل اهتتاح خود در  ال  ای اجتایی که تا کنو  نسبت به م تهی و ار ال رتوژهمصوب گتدید آند ته از د تگاه -12

 ریزی ا تا  اقدام نمایند .     ازما  مدیتیت و بتنامه 29/02/1398مورخ  95955نسبت به ار ال موارد درخوا تی منطبق بت نامه شماره  21/03/1398شنبه مورخ  هحداکثت تا روز 

که مشمول تأمین اعتبار از محل منابع قانو  ا تفاده متواز  از امکانات کشور )  هم ا تا  از بخش ملی منابع (  متاه با مبالغ  1398انو  بودجه  ال  ای ریو ت شماره یک قلیست طتح -13

 ریزی و تو  ه ا تا  ر ید .اعتباری ریشنهادی جهت ارائه به  ازما  بتنامه و بودجه کشور، به تصویب اعضای شورای بتنامه

 ریزی و تو  ه ا تا  ر یده ا ت . ریزی و تو  ه ا تا  به تصویب شورای بتنامهکارگتوه تخصصی ذیل شورای بتنامه 4میمات ریشنهاد شده از  وی تص -14

 .27/01/1398  مورخ جلسه : اولين استان «اشتغال » مصوبات کارگروه تخصصی (1

بانوان و خانواده » که به صورت مشترک با  کارگروه تخصصی استان «  یو فرهنگ یاجتماع»  کارگروه تخصصی  جلسه استان : اولين «  فرهنگی و اجتماعی»  تخصصی کارگروه مصوبات  (2

 . 14/02/1398  کارگروه مورخ برگزار گرديد و  دومين  جلسه18/01/1398 در تاريخ « 

 . 07/02/1398و دومين جلسه مورخ 12/01/1398  مورخ استان : اولين جلسه « غذايی سالمت، ايمنی و امنيت»  تخصصی مصوبات کارگروه (3

 .31/02/1398استان : اولین جلسه مورخ « زیربنایی و شهرسازی » مصوبات کارگروه تخصصی  (4

 بینی ریش مالی بار ای تحمیل باعث که دیموار از غیت به ، ا ت گتدیده ار ال دبیتخانه به که ا تا  تو  ه و ریزیبتنامه شورای ذیل  ایکارگتوه وورتجلسات در مندرج مصوبات کلیه : تبصره

 . گتهت قتار شورا تأئید مورد باشند،می قانونی  ایمغایتت عدم دارای و گتدندمی ا تانی منابع به نشده

 


