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 ارائه كننده دستورجلسه

 
 مدعوین حاضر

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

1 
بخش درمان در كشورو نقش  يتخصص یهاشاخص ثین از حاستان گلستا گاهیجا يبررس

 (یشنهادیآن ) همراه با ارائه بسته پ یدر ارتقا يردولتیبخش غ یگذارهیسرما
 دانشگاه علوم پزشکي

 شناسحقدکتر 
 روزبهان

 چراغعلی
 غراوی
 نذيری

 طيارجه قره
 پورنورقلی
 یصحرائ

 کياء
...... 

 مهاجر
 قوانلو

 طبرسا
 کريمی

 یکنعان
 یاحمد

 یمازندران
 متقی

 یرميخانم کش
 ليوانی
 یمحبوب

 بدخشان
 نژاد نجفی

 حميدی
 باقری
 بياتی
 ضمير

 طبا طبايی
 ساالری

 هدايتی کتولی
 چیهيوه

 احمدی
 حسينی

 راجی

 رحيمی
 طلبحسينی

 هروی
 غفاری

 ميقانی 
 زارعی 

 دودانگی
 اغنامی
 مفيدی

 برزمينی
 یبيهزارجر

 قزلسفلو
 یخلف

 گوهری راد
 زمانی نژاد

 ريانباق
 عليپور

 عبدالکريم زاده 

 زادهخليل
 دادبود

 رحيمی
 هرمزی

 قدس علوی
 داداشی
 فرمانی

 داوطلب
 دولّو

 يغمايی
 عليپوری
 عسگری

 یدهنو خلج
  ینوران

  ینيام
  یعقوبي

 ناهيدی
 انيصفر

 يیموال
 خانم جمشيدی

 استاندار
 ريزیبرنامه رئيس سازمان مديريت و

 یانداراست یتيو امن ی، اجتماع یاسيمعاون س
 یاستاندار یامور عمران یمعاون هماهنگ

 یاستاندار و  ...... یمعاونت امور اقتصاد سرپرست
 نماينده محترم استا ن و عضو ناظرشورا

 نماينده محترم استا ن در مجلس شورای اسالمی
 استان یمعاون بازرس

 معاون اداره کل اطالعات
 نيروی انتظامی نماينده

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی
 سازمان صنعت ،معدن و تجارت رئيس

 مدير کل اقتصاد ودارائی
 مديرکل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و ....

 ستيز طيکل حفاظت مح مدير
 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 یتعاون کار .رفاه اجتاع رکليمد
 کل ورزش وجوانان معاون اداره 

 فرهنگ وارشاد  رکليمد
 مدارس یکل  نوساز ريمد
 یکل راه وشهرساز ريمد

 دانشگاه علوم پزشکی استان  درمان معاون
 و.. یرئيس دانشگاه علوم کشاورز

 فرماندار گرگان
 گنبد یفرماندارمعاون 

 کاللهفرماندار 
 مراوه تپهفرماندار 

 فرماندار مينودشت
 فرماندار راميان

 علی آبادفرماندار 
 ترکمنفرماندار 
 بندرگز  فرماندار
 ميشانگی فرماندارمعاون 
 شرکت نفت  معاون

 مدير عامل شرکت گاز
 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مدير عامل جمعيت هالل احمر
 مدير کل بهزيستی استان

 ایمدير کل راهداری و حمل و نقل جاده
 مديرکل پزشکی قانونی 

 مدير کل دفتر جذب وسرمايه گذاری
 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 وامالک مدير کل ثبت اسناد 
 استانداری دفتر اموراجتماعی و فرهنگی مدير کل 

 یاتيکل امور مال ريمد
 ی و آبخيزداریعيمنابع طب  مديرکل

 مايصدا و س ندهينما
 مدير کل آموزش وپرورش

 یمسکن انقالب اسالم اديبن مدير کل 
 رئيس بانک ملی

 ای مازندران و گلستانمديرعامل شرکت برق منطقه
 2شرق مالش راه آهنمدير کل 

 های صنعتیمددير عامل شرکت شهرک
 شهردار گرگان

 یآب و فاضالب شهر مديرعامل شرکت 
 روستايیآب و فاضالب  مديرعامل شرکت 

 مدير کل شيالت
 هواشناسیکل  ريمد

 استاندارد مديرکل
 نماينده اداره کل بنادر و دريانوردی استان

 مدير کل ثبت احوال استان
 رئيس دانشگاه گلستان

 ير کل امور عشايریمد
 نماينده ميراث فرهنگی

  رئيس حوزه رياست سازمان مديريت
 مديريت سازمانتلفيق  گروهسيرئ
  مديريت رئيس گروه اجتماعی و فرهنگی سازمان 

 مديريت ريزی سازمانرئيس گروه شورای برنامه
 ... سازمانگذاری و اقتصادی، سرمايهرئيس گروه 

 مديريت سازمان زيربنايیگروه  سيرئ

 معاون اداره کل راهداری 
 معاون سازمان جهادکشاورزی

2 
گوشت قرمز( در كشور و نقش  دیاز تول ي) ناش نیپروتئ دیاستان گلستان درتول گاهیجا يبررس

 یبرنامه ششم  به نسبت به ابتدا انیتا پا دیتول یدرصد 50 شیدر افزا يدولت ریبخش غ یگذارهیسرما

 (   یشنهادیئه بسته پ) همراه با ارا 1397سال 

     یسازمان جهاد كشاورز

3 
 هیاز اقدامات اول يو ارائه گزارش یيایحمل و نقل در قیخزر از طر یایشرق و غرب در وندیپ يبررس

 خصوص نیانجام شده در ا

 راثمی   ك ل  اداره – یانوردی  اداره كل بنادر و در

 استان یو گردشگر يدست عی، صنا يفرهنگ

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه ریزی و توسعه استان (نامه جدید شورای برنامه) بررسي كلیات آئینسایر موارد   4

 استاندار  بندیجمع 5

 مصوبات جلسه :

گرذاری بشر    گذاری حوزه درمان با رویکررد مشرار س سررمایه   های سرمایهدانشگاه علوم پزشکی موظف به تهیه و عرضه بسته -1

هرای  تشرس بیاارسرتانی م مواروخ تشرس     6500های تأمین منراب  برا هردس دسرتیابی اسرتانی بره       مشتلف روش غیردولتی به طرق

 باشد .می1404های دانشگاهی و غیر دانشگاهی ( برمبنای سند توسعه درمان تا بیاارستان

 ل امور اقتصادی و دارایری، مردیر  رل    االختیار رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ،مدیر  ارگروهی متشکل از ناایندگان تام  :1تبصره 

های استان، رئیس ناایندگی نظام پزشکی استان و اتاق بازرگرانی نرنای  معرادن و    گذاری استانداری ، دبیر شورای هااهنگی بانکسرمایه

گرذاری و ورود  ایههای تأمین مناب  اقدام ناایند . قابلیس ، نحوه و چگونگی تشرکیل نرندوق سررم    شاورزی استان نسبس به بررسی روش

 باشد .  های مورد بررسی این  ارگروه تواند یکی از راهسرمایه پزشکان، می

ها جهرس حورور   های اجرایی و شهرداریاالختیار سایر دستگاهحسب تششیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی، از ناایندگان تام: 2تبصره 

 عال خواهد آمد . عوت بهدر جلسات و با هدس ارائه هاکاری در تحقق مفاد این بند د

های تأمین مناب  به هارراه معریری   گذاری و روشدار سرمایههای اولویسگزارش اقدامات این بند مبنی بر پروژه :3تبصره 

گذاران بش  غیر دولتی حدا ثر تا پایان مهرماه سال جاری توسط رئیس دانشگاه علوم پزشرکی بره اعورای شرورای     سرمایه

 ه استان ارائه خواهد شد . ریزی و توسعبرنامه

 در راستای تحقق هدس پیوند شرق و غرب دریای خزر از طریق حال و نقل دریایی :  -2

مدیر  ل میراث یرهنگی ، ننای  دستی و گردشگری استان و مدیر  ل بنادر و دریانوردی استان مشتر اً نسبس به تهیه طرح اولیه  - الف

های تشصصی و ینی دریای توسعه گردشگری دریایی در یاز اول( با ملحوظ قرار دادن  لیه شاخصو توجیهات اقتصادی طرح مبا رویکرد 

 خزر و تأثیرات طرح در توسعه گردشگری اقدام ناایند .  

پذیر بودن مطالعات بند الف ، مدیر  ل بنادر و دریانوردی استان و مدیر  ل میراث یرهنگی ، ننای  دستی و در نورت توجیه -ب

های گیالن و مازندران، ضان ارائه نتایج اولیه طرح ، نظرات ایشان را طی تنظیم ری استان با دعوت از مدیران هاتراز خود از استانگردشگ

 ای اخذ ناایند . نورتولسه

هنگی ، ننای  گذاری استانداری ، مدیر  ل میراث یر ارگروهی متشکل از مدیر  ل امور اقتصادی و دارایی استان ، مدیر  ل سرمایه - ج

گذار های الزم را در خصوص چگونگی تأمین مناب  مالی و نحوه ورود سرمایهدستی و گردشگری و مدیر  ل بنادر و دریانوردی، بررسی

 عال آورند . بش  غیردولتی به

پیشنهادی شامل توجیهات  در نورت تحقق بندهای الف ، ب و ج ، معاونس هااهنگی امور عارانی استانداری نسبس به تهیه بسته طرح  -د

 عال آورد .گذاری را جهس طرح در جلسه مشترک با سه استاندار شاالی بهینی و اقتصادی و نحوه مشار س بش  غیر دولتی در سرمایه

 مدیر  ل حوزه استاندار در خصوص برگزاری جلسه مشترک استانداران سه استان شاالی با موضوخ مورد اشاره این بند پس از طی -ه 

 مراحل یوق ، اقدامات الزم را به عال آورد . 
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ها را در خصوص ایواد های مورد نیاز هر یک از شهرستانتان اولویسدر جهس استقرار و توسعه ننای  تبدیلی در استان ، یرمانداران اس -3

های خرد احصاء و تا پایان گذاری مردم محور و توای  سرمایهاندازی ننای  تبدیلی م با مزیس اقتصادی باال ( با رویکرد سرمایهو راه

اری ارسال ناایند . معاونس مذ ور  پس از جاعبندی و تعیین مردادماه سال جاری  به معاونس هااهنگی امور اقتصادی و توسعه مناب  استاند

های اقتصاد  شاورزی هریک از مناطق نسبس به ارائه نتایج به ستاد یرماندهی اقتصاد مقاومتی جهس اتشاذ های مبتنی بر مزیساولویس

 تصایاات بعدی اقدام نااید .  

تان در سطح ملی و با توجه به اینکه تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه از به منظور ایزای  نق  و سهم و جایگاه بش   شاورزی اس -4

داخل  شور و اتکاء به استعداد و توان سرزمینی در تأمین امنیس غذایی  شور، یکی از ار ان اقتصاد مقاومتی اسس، سازمان جهاد 

درند یعلی  3.5با هدس ایزای  سهم استان از « ایزای  تولید گوشس قرمز در استان »  شاورزی استان موظف به تهیه بسته اجرایی 

ریزی و توسعه استان تا پایان مهرماه و ارائه آن به شورای برنامه 1404درند تا پایان سال  10و  1400درند تا پایان سال  5 شور به 

بششی م تأمین علویه و سال جاری می باشد . بسته یوق می بایسس مشتال بر تأمین نیازهای یوق بششی م آب و انرژی ( و زیر 

 خوراک دام ( و یرابششی م تأمین مناب  مالی ( باشد . 

های اجرایی موظف به ارائه هاکاری آماری و اطالعاتی در تهیه و تدوین این بسته اجرایی و ارائه راهکارهای  لیه دستگاه -تبصره

 باشند . عالیاتی در تحقق اهداس این بند می

های ینی و های مرتبط با  اکرت گریته از سوی استان در خصوص تأمین اعتبار بششی از یعالیستوجه به اقدامات نو با -5

نژادی ( از مناب  استانی با مبلغ بی  های بهاعتباری و توسعه پرورش دام سبک و سنگین م ورود نژادهای پربازده و نوتر یب و یعالیس

های اورزی استان موظف به ارائه گزارش اقدامات انوام شده و تأثیرات یعالیس، سازمان جهاد  ش 1397میلیارد ریال در سال  110از 

 باشد . ریزی و توسعه استان میتعریفی و تأمین اعتبار شده از مناب  استانی ، ملی و تسهیالتی به دبیرخانه شورای برنامه

ای سطح استان ، یرمانداران سطح استان ، ضان ههای موجود و بال استفاده در دامداریبه منظور استفاده بهینه از ظرییس -6

شناسایی واحدهای دامداری را د و دارای ظرییس خالی ، نسبس به معریی واحدهای مذ ور م هاراه با پیشنهادات اجرایی و عالیاتی ( 

 رحله تولید اقدام ناایند.به سازمان جهاد  شاورزی استان با هدس ری  مشکالت و احیاء و ساماندهی این واحدها و بازگشس آنان به م

ها ، یرمتی از سوی سازمان جهاد شاورزی  استان جهس درج اطالعات قبل از ارسال اطالعات از سوی یرمانداری : 1تبصره 

 ها ارسال گردد . های را د و دارای ظرییس خالی  تهیه و به یرمانداریدامداری

 یی ل امور روستا ری، مد یاستاندار یگذارهی ل سرما ریاستان ،مد یزسازمان جهاد شاور سیمتشکل از رئ ی ارگروه : 2تبصره 

 .ندیمذ ور اقدام ناا یبا هدس ری  مشکالت واحدها یبنداستان نسبس به دسته ی ل تعاون ،  ار و ریاه اجتااع ریو مد یاستاندار

 شنهاداتیهاراه با پ  یدیتول یبه واحدهامشاول، اطالعات مربوط  یواحدها یبرا یالتیبه مناب  تسه ازیدر نورت ن : 3تبصره 

استان طرح تا  دیاستان در  ارگروه ری  موان  تول یسازمان جهاد  شاورز سیرئ یماه از سو وریشهر انیحدا ثر تا پا یمورد بررس

 . دداتشاذ گر کپارچهیالزم به نورت  ااتیتصا

الزم در خصوص  یزه آب و برق و ... مکلف به هاکاررسان در حوخدمات یهاو شر س ییاجرا یهادستگاه هی ل : 4تبصره 

 . باشندیبند م نیا 2در تبصره  یفی ارگروه تعر یحانل از اجرا ااتیتصا

سازمان جهاد  سی، رئ4در بند  "گوشت قرمز در استان دیتول شیافزا"بابس برنامه  یفیاهداس تعر یمناب  آب نیبه منظور تأم -7

 یفیآب برنامه تعر نیتأم  یسند هاکار دیو تأئ  میو تنظ هیمکلف به ته ییس آب و یاضالب روستاعامل شر  ریاستان و مد ی شاورز

 باشند . یم یماه سال جار وریشهر انیتا پا

 یسازمان جهاد  شاورز سی، رئ "گوشت قرمز در استان دیتول شیافزا"بابس برنامه  یفیاهداس تعر یمناب  انرژ نیبه منظور تأم -8

 انیتا پا یفیبرنامه تعر یانرژ نیتأم  یسند هاکار دیو تأئ  میو تنظ هیبرق استان  مکلف به ته  یعامل شر س توز ریاستان و مد

 . ندباش یم یماه سال جار وریشهر

 
 غایبمدعوین 
 

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

 

 ابراهيمی

 انيهاشم

 نظری

 مفيدی

 مايلی

 توماج

 قدمنان

 حسينی

... 

 

 و عضو ناظر شورا رم مجلسمحت ندهينما

 رئيس کل دادگستری

ایمديرعامل شرکت سهامی آب منطقه  

 مدير کل ثبت اسناد و امالک

کشيگال یسرپرست فرماندار  

 قالآق فرماندار

 کردکوی فرماندار

 فرماندار آزادشهر

 نماينده وزارت دفاع
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را  اسی وچک مق یدام یواحدها یاندازدر راه یمردم یگذارهیتوسعه مشار س و سرما ییاستان،  بسته اجرا ی، سازمان جهاد  شاورز یدام یواحدها  یدر گسترش و ایزا لیبا هدس تسه  -9
اقدام  انیمتقاض یبرا یبردار( نسبس به ندور مووز و پروانه بهره یدرخواسس متقاض خیروز  م از تار 40 ه حدا ثر ظرس مدت  یا. بگونهدیدر سطح استان ابالغ ناا یادار یبه واحدهاو  هیته

 .  باشندیم یروز  ار 10حدا ثر ظرس مدت  ییدر سطح استان، مکلف به  پاسشگو یرزسازمان جهاد  شاو یادار یپاسخ دهنده به استعالمات واحدها ییاجرا یهادستگاه هی ل نیگردد . هاچن

در دام سبک و  یبیو نوتر  ینژادبه یهاسیبابس یعال یاز مناب  مل یو اعتبار یین یهاو  اک یالتیتسه یسهم مناب  اعتبار  یجهس ایزا یریگیاستان،موظف به پ یسازمان جهاد  شاورز -10
و ... جزء انتظارات  یو اعتبار یین یهاو  اک ینندوق توسعه مل اسیارزان ق یالتیسهاستان گلستان شامل مناب  ت ژهیو یتیبسته حاا فیباشد . تعر یم یوزارت جهاد  شاورز قیاز طر نیسنگ
 .باشدیم یو توسعه استان از وزارت جهاد  شاورز یزیربرنامه یشورا

ها به شهرستان یزیربرنامه تهیو توسعه استان نسبس به ارسال مصوبات  ا یزیربرنامه یشورا 12/03/1398و مقررات مربوط و مصوبات مورخ  نیقوان سییرمانداران استان، ضان رعا -11
تبادل  ندیدر یرآ  ینورت به منظور تسر نیا ری. در غندی( اقدام ناا 12/03/1398نسبس به مصوبه مورخ  دیهفته تاد کیم  13/05/1398 خیاستان حدا ثر تا تار یزیرو برنامه سیریسازمان مد

 . دیمشاول اقدام ناا ییاجرا یهااستان نسبس به ابالغ اعتبارات به دستگاه یزیرو برنامه سیریسازمان مد ،ینامه و استفاده از یصول  ارموایقس

 یهاتبصره یحانل از اجرا صیمناب  تشص یبا هدس جذب حدا ثر ییاجرا یهادستگاه نیر بد 1397قانون بودجه سال  18اعتبارات بند الف تبصره  صینورت گریته در تشص راتییتغ -12
 قرارگریس . اعوا دییوق الذ ر مورد تأئ یاعتبار فیها در ردشهرستان صیدر سرجا  تشص رییبا شرط عدم تغ 1397قانون بودجه سال 

استان نشواهد  رد و  نیمتوجه خزانه مع ییاجرا یهابه حساب دستگاه ینگینقد زیوار  یایزا ایبر  اه  و  یمبن یمذ ور ، تعهد فیاعتبارات رد صیتشص یدر بش  نقد رییتغ : تبصره
  خواهد بود .  1397سال  انیاستان در پا نیجدول خزانه مع ینگینقد زیمالک وار

درند درآمد نفس و  3 ،یاستان رینظ  10-1جدول  یاعتبار یهافیرد ریدر سا یخزانه اسالم و اسناد یمناب  نقد یبا هدس جذب حدا ثر ییاجرا یهادستگاه نیمابیی صیتشص ییجابوا -13
اعتبارات استان مورد  صیتشص تهی ا 29/12/1397نسبس به مصوبه مورخ  یرستانحفظ سرجا  شه سیو قانون استفاده متوازن از امکانات  شور و ... با رعا یاقتصاد یهاشاخص یگاز ، ارتقا

 اعوا قرار گریس . بیصوو ت دیتأئ

مفاد  یمشاول، مکلف به اجرا ییاجرا یهادستگاه هیسازمان برنامه و بودجه  شور ،  ل سیجاهور و رئ سیمعاون محترم رئ 18/04/1398مورخ  198018بششنامه شااره  یدر اجرا -14
     د.باشن یخدمس بازنشستگان م انیپرداخس به موق  مطالبات پاداش پا یبششنامه در راستا

 ننده ابالغ  ایسیدر ییاجرا یهادستگاه هی،  ل 1397بازنشستگان سال  یمرخص امیا رهیبابس ذخ یاستان در خصوص اعتبار ابالغ نیخزانه مع یاز سو ینگیدرند نقد 50 زیدرنورت وار -15
 باشد . یخود م نبازنشستگا  به حساب  یبابس موضوخ مذ ور مکلف به پرداخس ظرس مدت حدا ثر سه روز  ار ینگیاعتبار و نقد

استان ، منوط به ارائه موایقتنامه متبادله با سازمان  نیخزانه مع یاز سو یسال جار یانهیبه بعد بابس اعتبارات هز 31/05/1398 خیاز تار ییاجرا یهاوجه به حساب دستگاه زیهرگونه وار -16
 باشد . یاستان م نیبه خزانه مع ییدستگاه اجرا یاز سو یزیرو برنامه سیریمد

مدارس استان ،   زیتوسعه و توه ،ی، اداره  ل نوساز ی، شر س آب و یاضالب شهر ییشر س آب و یاضالب روستا  یا، شر س آب منطقه یاداره  ل راه و شهرساز رینظ ییاجرا یهادستگاه -17
استان، مکلف به مبادله  یننعت یهاو شر س شهرک یعی، اداره  ل مناب  طب ی شاورز جهاد، سازمان  یانقل جاده و حال و ی، اداره  ل راهدار یو گردشگر یدست  ی، ننا ییرهنگ راثیاداره  ل م

 سازماننامبرده،  ییاجرا یهاهبند توسط دستگا نیا سی. درنورت عدم رعا باشندیم یاول مهر ماه سال جار اهین انیتا پا 1398سال  یاهیسرما یهاییتالک دارا یهااعتبارات پروژه ینامه استانموایقس
 ها خواهد بود.اعتبارات شهرستان صیدر سرجا  تشص یمنف راتیمشاول با عدم تأث یهاپروژه صیآن در ابالغ تشص راتیمواز به لحاظ قراردادن تأث یزیرو برنامه سیریمد

و  یمال قیاستان مکلف به درج اطالعات بهنگام و دق یزیرو برنامه سیریبا سازمان مد یاستان یاهیسرما یهایینامه اعتبارات تالک دارامبادله  ننده موایقس ییاجرا یهادستگاه هی ل -18
نسبس به  23اده مازاد بر سقف مواز مندرج در دستورالعال م راتییتغ وادیبوده و در نورت ا هانامه ها  در موایقسپروژه یمششصات انل رسای و(  مقدار - هدس – اتیم شامل : شرح عال یاتیعال

 نیاالتربند بر عهده ب نیا سی. تبعات عدم رعا ندیاستان ( اقدام ناا یزیرو برنامه سیریم سازمان مد رخانهیمذ ور به دب یماده قانون ی ارگروه استان یخود در خصوص بررس یهاارسال درخواسس
 .         باشدینامه ممبادله  ننده موایقس ییمقام دستگاه اجرا

و درج  اتیمرتبط با شرح عال رمقادی و طرح اهداس –ها پروژه اتعالی شرح –مششصات طرح  ریشده ( نظ یاستان یم مل ژهیو یاستان یهاطرح یهانامهدر مفاد موایقس رییهرگونه تغ -19
مبادله  ننده  ییمقام دستگاه اجرا نیو ... ( مانوخ بوده و تبعات آن برعهده باالتر یواریاست خودروهای – ار نان طرح  ریم نظ دیطرح و جد هیدر مطالعات اول ینیب یبدون سابقه پ یهانهیهز

 . باشدیاستان م یزیرو برنامه سیرینامه با سازمان مدموایقس

 ییاجرا یهادستگاه هی،  ل 1398سال  یاستان یاهیسرما یهاییو تالک دارا یانهینامه اعتبارات هزموایقس میبراساس مفاد دستورالعال تنظ یاستان یهاطرح نیعناو یسازکسانی یدر راستا -20
 سیاستان مکلف به رعا یزیرو برنامه سیریامور برنامه و بودجه سازمان مد یمعاونس هااهنگ لیذ یبشش یهااستان ضان استعالم از گروه یزیرو برنامه سیرینامه با سازمان مدمبادله  ننده موایقس

 گردد . دیق ینامه سال جاردر مفاد موایقس سسیبایم میقد نی. سابقه عناو باشندیم یسال جار یاهیسرما یهایینامه اعتبارات تالک داراتبادل موایقس ندیشده در یرآ یسازکسانی یهاطرح نیعناو

 1398قانون بودجه سال  20مفاد تبصره  یبر عالکرد در اجرا یمبتن یزیربودجه یو اجرا یتعهد یمکلف به استقرار روش حسابدار ،یاستان یانهیمشاول اعتبارات هز ییاجرا یهادستگاه -21
و  سیرینامه متبادله با سازمان مدبراساس ارقام مصوب در موایقس ،یمور یبا واحدها ادنسبس به انعقاد قرارد یسال جار ورماهیشهر انیمشاول حدا ثر تا پا یها. دستگاه باشندی ل  شور م

 . ندیاستان اقدام ناا یزیربرنامه

تحقق در دستگاه خود و ارائه  زانیم ی، مکلف به رند هفتگ یعاوم ینامه درآمدها، ضان مبادله به موق  موایقس یعاوم یتعهد در  سب درآمدها یدارا ییاجرا یهادستگاه رانیمد هی ل  -22

  .  ردیاستان بکار گ 1398سال  یعاوم یالزم را در خصوص تحقق  امل درآمدها داتیتاه انمناب  است زیاد درآمد و توه. ستباشندیاستان م ییو دارا یبه اداره  ل امور اقتصاد انهیگزارش ماه

 رخانهیرا به دب دهیم رسنباح و پگاه به استان، گزارش اقدامات به انوا یهاتوسط شر س سهیهزار تل 20ضان در دستور  ار قراردادن ورود  یاستاندار یامور اقتصاد یدیتر هااهنگ ر لیمد -23

(  ازیاستان م درنورت ن یهابانک یهااهنگ یو سرپرسس شورا یو سازمان جهاد  شاورز یاداره  ل دامپزشک رینظ ییاجرا یهاراستا دستگاه نی. در ا دیاستان ارسال ناا یاقتصاد مقاومت
 آورند . به عال یاستاندار یامور اقتصاد یالزم را با اداره  ل هااهنگ یهایهاکار

 


