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 مصوبات:خالصه اهم 

 یه ا برنام    یقانون احکام دائم   31ماده « ب »بند  لیذ 2و تبصره  2دولت  یالاز مقررات م یبخش میقانون تنظ 44ماده « ج » و «  ب » ، « الف »  یبندها یدر اجرا -1

  ی  کش ور  و متناس ب ب ا ارق ام من درج در ابالغ      دج سازمان برنام  و بو سیجمهور و رئ سیمعاون محترم رئ 22/08/1398مورخ   467204شماره    یتوسع  و ب  استناد ابالغ

  : دیو توسع  استان رس یزیربرنام  یشورا یاعضا بیب  تصو لیذ یب  شرح بندها 1399بودج  سال   حیاستان بابت ال شنهادی، پ رالذکریاخ

 .  برنام  – فصل – ییدستگاه اجرا کیب  تفک الیر ونیلیم 4،432،000: ب  مبلغ  یان هزی اعتبارات –الف 

در آمد حاصل از ارزش نفت و گاز و  %3اعتبارات  الیر ونیلیم 791،406و  یاعتبارات استان لایر ونیلیم  1،381،719: ب  مبلغ  یا یسرما یها ییاعتبارات تملک دارا -ب

  شهرستان – برنام  –فصل  کی( ب  تفک الیر ونیلیم 2،537،025) جمعاً ب  مبلغ  الیر ونیلیم 363،900

 . 1399بودج  سال   ح یبودج  استان درال یسند اجرائ -ج

 ه ای ط رح  اعتب اری  موض وعات  پیگی ری  ب  مکلف استان اجرایی هایدستگاه کلی  ، 1399  سال بودج  الیح  در استان عتباریا جایگاه ارتقای منظور ب  -2

و ارائ   خود متبوع ملی سازمان یا و خان وزارت طریق از(  1397 سال ماه دی در استان ب  جمهور محترم ریاست سفر هایطرح باالخص)  ملی منابع از برخوردار
 باشند . می استان توسع  و ریزیبرنام  شورای دبیرخان  و استاندار های خود ب ها و رایزنیمکتوب نتایج پیگیری گزارش

  .  باشندیم 1399بودج  سال  ح یال میها تا زمان تقدطرح نیمرتبط با ااعتباری موضوعات  یحضورمستمر و  یریگیپ مکلف ب  ییاجرا یهادستگاه رانیمد  یکل تبصره :

 نیب   س   یو مقا یو فرابخش   یبخش   یهاشاخص ثیاستان در کشور از ح گاهیاستان در خصوص جا یزیرو برنام  تیریسازمان مد یبا توج  ب  گزارش ارائ  شده از سو -3

 استان گلستان  یارتب  5 یبا هدف ارتقا  یاتیعمل یهاو برنام  هااستیس نینسبت ب  تدو ،یبخش یهامرتبط با شاخص ییاجرا یهادستگاه  ی؛ کل دیها ، مقرر گرداستان ریسا

 .  ندیو توسع  استان ارائ  نما یزیربرنام  یشورا رخان ی، ب  دب یآذرماه سال جار انیو حداکثر تا پا نیتدو در کشور، 20تر  از های پائینبابت رتب 

آب  س هامی  ش رکت  – یردش گر گو  یدست عی، صنا یفرهنگ راثمی - تجارت و معدن ، صنعت – تابع  یهاو دستگاه ی: سازمان جهاد کشاورز  رینظ ییهادستگاه تبصره :

 یاج را  تی  و پرورش در اولو شو آموز یمسکن انقالب اسالم ادبنی – شهرسازی و راه – پزشکی علوم دانشگاه – ییو روستا شهری فاضالب و آب هایشرکت – یامنطق 

  .باشند  یفوق م یزمان دیق تیاک  مکلف ب  رعبوده بند از مصوبات  نیا

 یهادستگاه  یاعتبارات استان و کل صیتخص ت ی، کم 1398ها در قانون بودج  سال استان یا یسرما یهاییاعتبارات تملک دارا 10-1جدول  لیب  منظور تحقق حکم ذ -4

 .  ندیاستان ارائ  نما یزیرو برنام  تیریالزم را با سازمان مد یمکاره ،ییاجرا

 تی  ط رح و پ رو ه و ب ا اولو    کی  را ب   تفک  ی ی اجرا یهادستگاه یا یسرما یهاییاعتبارات تملک دارا صیاستان موظف است ، تخص یزیرو برنام  تیری؛ سازمان مد حکم

 . دیرا ابالغ نما 1398در سال  یبردارباال و قابل بهره یکیزیف شرفتیپ یدارا یهاپرو ه

بودج   س ال    ق انون  19های مصوب ) لیست پیوست ( ب  بخش غیر دولتی براساس ظرفی ت تبص ره   واگذاری پرو ه هاینسبت ب  انجام فرآیندهای اجرایی استان دستگاه -5

   ریزی و توسع  استان ارسال نمایند . را ب  دبیرخان  شورای برنام  ، و گزارش آن، با رعایت قوانین و مقررات اقدام 1398

ری زی و توس ع  اس تان ؛    ذی ل ش ورای برنام     « زیست   محیط و سرزمین آمایش و شهری عشایری، روستایی، توسعه زیربنایی،»  مصوبات کارگروه تخصصی -6

 ، مورد تصویب اعضا قرار گرفت . ) با رعایت قوانین و مقررات(. 08/1398/ 26 پنجمین جلس  این کارگروه مورخ

 

 
 

 ارائه كننده دستورجلسه ردیف

1 
استتان در   یاعتبار تیوضع یبررسو جه اصالح ساختار بوداهداف  نییتب

 1399بودجه سال  حهیال
 ریزی استان سازمان مدیریت و برنامه

  استان  یزیرو برنامه تیریسازمان مد یو فرابخش یبخش یهاشاخصدر   هااستان یبندرتبه یبررس 2

 تت سایر موارد  3

 ندار محترم گلستاندكتر حق شناس استا یجناب آقا  بندیجمع 4
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 حاضرمدعوين  مدعوين حاضر

 نام دستگاه اجرايی گینام خانوادنام و  نام دستگاه اجرايی نام خانوادگینام و 

 شناسدکتر حق

 روزبهان

 امامیخانم 

 ابراهيمی

 عبدالهی

 عباسی

 عابدی

 ساوری

 صحرائی

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 خليلی رحمانی

 یکنعان

 یاحمد

 یبيط

 یريمکشخانم 

 گوهری راد

 یوانيل

 محبوبی

 فاضل

 نژاد نجفی

 مقصودلو

 حميدی

 ینبيا

 کوهستانی
 چیهيوه

 مهرگانفر

 دستمرد

  مايلی

 خانم پوری

 قدمنان

 حسينی

 یميکر

 يیطباطبا

 یخلف

 طلبحسينی

 هروی

 مواليی

 زادهیخانم مهد

 یديمف

 فرمانی

 هزار جريبی

 زمانی نژاد

 باقريان 

 عليپور 

 نقيبی

 زادهخليل

 رحيمی

 هرمزی

 اشرفی

 نظری 

 افتخاری

 قزلسفلو

 سليمانی فرد

 زارعی

 محرابی 

 اسکويی

 استاندار

 استان ريزیامهبرن و مديريت سازمانرئيس 

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی سرپرست معاونت 

 نماينده محترم استان و عضو ناظرشورا

 مشاورعالی استاندار

 مديرکل حوزه رياست و روابط عمومی استانداری

 ريزیمعاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه

 معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان 

 معاون سازمان بازرسی استان 

 سازمان جهاد کشاورزی رئيس

 سازمان صنعت ،معدن و تجارترئيس 

 مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری عاون اداره کلم

 ستيز طيکل حفاظت مح مدير

 اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 کل ورزش وجوانان  ريمد

 اسالمی ارشاد گ وفرهن  کل مدير

 مدير کل آموزش و پرورش

 مدارس یکل  نوساز ريمد

  یکل راه وشهرساز ريمد

 دانشگاه علوم پزشکی استان  رئيس

 منابع طبيعی گرگان رئيس دانشگاه علوم کشاورزی و

 شرکت گاز ريزی رئيس برنامه

 فرماندار گرگان

 فرماندار کالله

 علی آبادفرماندار معاون 

 ترکمنفرماندار 

 فرماندار  بندرگزمعاون 

 فرماندار گميشان

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آقمعاون 

 فرماندار کردکوی

 فرماندار آزادشهر

 فرماندار گنبد
 نودشتيفرماندار م

 ی مرکز استانمايصدا و سمعاون اداری و مالی 

 ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 مدير عامل جمعيت هالل احمر

 ایری و حمل و نقل جادهکل راهدا معاون اداره 

 یاو حمل و نقل جاده یاداره برنامه و بودجه راهدار سيرئ

 کل ثبت اسناد وامالک ريمد

 استاندارد مديرکل

 یاتيامور مال کل  مدير

 یمسکن انقالب اسالم اديبن مدير کل 

 یک ملنسرپرست امور شعب با

  ایشرکت برق منطقه -مدير امور انتقال برق استان

 ای مازندران و گلستانريزی و تحقيقات شرکت برق منطقهنامهمعاون بر

 های صنعتیمدير عامل شرکت شهرک

 یآب و فاضالب شهر شرکت   سرپرست

 روستايیآب و فاضالب  شرکت  مديرعامل

 استان شيالتکل  ريزی ادارهمعاون برنامه

 استان   ایمدير عامل شرکت سهامی آب منطقه

 گلستان منطقههای نفتی هوردآمدير شرکت ملی پخش فر

 بخيزداری آمديرکل منابع طبيعی و 

 اوقاف و امور خيريه مدير کل  

 مدير کل پزشکی قانونی

 مدير کل دامپزشکی

 ها و اقدامات تأمينیسرپرست اداره کل زندان

 یجاورد
 قادری 

 ميرزايی 
 بنی عقيل 
 خواجه نژاد

 وزيری
 جباری 

 آبادی خير
 نصيری

 عليپوری 
 نسبخانم رجب 
 یدهنو خلج

  ینوران
  ینيامخانم 

 یديناه
 یعقوبي

  
 
 
 
 
 

 ینام و نام خانوادگ
 

 غراوی
 چراغعلی 

 قرجه طيار
 هاشميان

 جاللی 
 چراغعلی 

 سردار معروفی
 دادبود

 برزمينی

 یمازندران

 اميرشاهی

 ضمير

 دولو

 

 

 

 یو شبکه اداره کل هواشناس یمعاون فن
 مدير کل مديريت بحران استانداری 

 حراست استانداریت اداره کل سرپرس
 مدير کل پايگاه انتقال خون 

 سرپرست حوزه هنری
 مدير کل بنياد شهيد و امور ايثارگران 

 یمعاون اداره کل بهزيست
 اسالمی تبليغات اداره کلمعاون اداری و مالی 

 مدير عامل شرکت توزيع نيروی برق 
 مدير کل امور عشايری

 ن کانون پرورش فکری کودکا مدير کل
 یزيرو برنامه تيريسازمان مد استيحوزه ر سيرئ
 یزيرو برنامه تيريسازمان مد قيتلف گروهسيرئ
  یرزو برنامه تيريسازمان مد یو فرهنگ یگروه اجتماع سيرئ 

 سازمان   یمردم یو مشارکت ها یگذارهيسرما ،یگروه اقتصاد سيرئ
 انو توسعه سازم یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ
 
 
 
 

 
 

 يینام دستگاه اجرا
 

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

 نماينده محترم استا ن و عضو ناظرشورا
 رئيس کل دادگستری استان

 مدير کل  اطالعات استان
 نماينده وزارت دفاع 

 سپاه نينوا نده  فرما
 شهردار گرگان

 موراجتماعی و فرهنگی استانداریمدير کل دفتر ا

 یتعاون کار .رفاه اجتاع رکليمد

 گلستان در استان نمايندگی وزارت امور خارحه رئيس 
 وه تپهافرماندار مر

  مدير کل ثبت احوال
 
 
 

 

 غايب نيمدعو


