
 
 صورتجلسهمشخصات 

 ششمین :هجلسب رتيت                                             2/10/1396  :ريخات                       14   ساعت              شورای برنامه ریزی و توسعه استان    : جلسه عنوان  

  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  :دبير                                          استاندار: رئيس        29/9/1396                              : ماره و تاريخ دعوتنامهش  

 

 ارائه كننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 دکتر هاشمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری مصوبات جلسه قبل 1
 پيش قدم

 يعیرب
 مروتی

 نجفی نژاد
 قوانلو

 حسينی
 کريمی

 شفايی نوده
 وزيری
 ضمير

 احمدی
 صادقلو

 خسروی
 توماج
 جمالی

 هدايتی کتولی
 هيوه چی

 تاجی 
 قزلسفلو

 طيبی
 جمال ليوانی
 قدس علوی

 عبدوس
 نظری

 کريمی
 داداشی

 شکيبا فر
 رحمتی
 احمدی

 وفايی
 مازندرانی 

 جاللی
 خليل زاده

 مهاجر
 هزارجريبی

 حسينی طلب
 محبوبی

 مخدومی
 کيا

 مسافری
 زارع تيله نويی

 وطنی
 فرمانی

 سهرابی
 باقری

 محمدنژاد
 فاضلی

 عبدالحسينی
 نصيری
 زارعی

 گلدی زاده
 رشيدی

 دودانگی
 قدمنان

 حقدادی
 اغنامی

 خ امامی
 تجری

 شيرزاد
 خيرآبادی

 جباری
 ماليی
 راجی

 پوريانی
 ولی اللهی

 سعادتفر
 رضايی
 دهقان

 عسگری
 توکلی

 

 استاندار
 برنامه ريزی مديريت وازمان س

 معاون استاندار
 معاون استاندار

 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبيعی
 سازمان صنعت ومعدن تجارت

 فرماندارگرگان
 فرماندار ومعاون استاندار

 آزادشهرفرماندار
 فرماندار مينودشت

 فرماندار آق قال
 فرمانداری بندر گز

 فرماندار راميان
 فرماندار گاليکش

 اندار گميشانفرم
 فرماندارکردکوی

 فرماندار علی آباد کتول
 فرماندار بندر ترکمن

 فرماندار مراوه تپه
 منابع طبيعی

 ورزش وجوانان
 شرکت گاز

 شيالت
 حفاظت محيط زيست

 آب منطقه ای
 فرهنگی ميراث

 هواشناسی
 آب وفاضالب روستايی

 آب وفاضالب شهری
 هالل احمر
 ثبت احوال

 عیتعاون کار ورفاه اجتما
 پست

 شهرک های صنعتی
 جهاد کشاورزی

 امور مالياتی
 آموزش فنی وحرفه ای

 سرپرست راه وشهرسازی
 نوسازی مدارس

 ا.ط
 سرپرست نمايندگی وزارت امور خارجه

 ثبت اسناد وامالک
 آموزش وپرورش

 استاندارد
 اوقاف

 سرپرست شهرداری گرگان
 حوزه هنری
 بنياد شهيد
 صدا و سيما

 توزيع نيروی برق
 ی قانونیپزشک

 تعاون روستايی
 بانک ملی

 مدير کل مرکز جذب وسرمايه گذاری
 مدير کل مرکز برنامه ريزی وتوسعه ...

 مديرکل اداری مالی استانداری
 مدير کل  هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 مدير کل خزانه استان
 پدافند غير عامل

 معاون فرماندار کالله
 معاون تبليغات اسالمی

 تیمعاون بهزيس
 معاون راهداری وحمل ونقل

 معاون بازرگانی پخش فراورده های نفتی
 رئيس بازرسی ارتباطات وفناوری..

 معاون عمران بنياد مسکن
 معاون توسعه دامپزشکی

 مدير اداری دانشگاه پيام نور
 معاون آب منطقه ای

 مشاور آب وفاضالب شهری
 دبير صنعت کشاورزی

 زمان مدیریت و برنامه ریزیسا گزارش اعتبارات استان هیارا 2

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورا يقابل طرح در جلسات آت يموضوعات اساس هیارا 3

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی نفوس و مسکن استان یسرشمار نیآخر جیگزارش نتا هیارا 4

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان يو پژوهش يگزارش از عملکرد آموزش هیارا 5

 دستگاه اجرایي سایر موارد 6

 - جمع بندی ورهنمودهای استاندارمحترم 7

 مصوبات جلسه:

، دستگاه های اجرایی موظفند تمهیدات 1397در سال  بودجه ريزی مبتنی بر عملکردبا توجه به الزام استقرار نظام  (1
 ورند.و اقدامات الزم در این خصوص را به عمل آ

، دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه طرح ها و پروژه 1397به منظور بهره مندی استان از محل اعتبارات ذیل در سال   (2
 های مرتبط اقدام و از وزارتخانه ها و سازمان ها پیگیری نمایند:

 برداشت صندوق توسعه ملیاز محل  –الف 

 دالر( 60دالر به  55نفت ) قيمت افزايشاز محل  -ب

کل کشور  1396قانون بودجه سال  10-2وزیع اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی مندرج در جدول ت (3
به تفکیک دستگاه های اجرایی و مشخص گردیدن سهم اعتبارات  1396/09/19مورخ  1559232براساس تاییدیه شماره 

میلیون  1،056،660ای فنی و اعتباری با رقم پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای )استانی و ملی( و همچنین کمک ه
 ریال به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

 آموزش نظام اصالحيه(  ساالنه آموزشی های برنامه تصویب و طراحی)  6 ماده اجرای به مکلفند اجرایی های دستگاه (4
 .1392 سال در جمهور رئیس انسانی مایهسر و مدیرت توسعه معاونت  اجرايی های دستگاه مديران و کارمندان

 آموزش نظام اصالحیه(  آموزشی های برنامه بخشی اثر سنجش)  9 ماده اجرای به مکلفند اجرایی های دستگاه (5
 .1392 سال در جمهور رئیس انسانی سرمایه و مدیرت توسعه معاونت  اجرایی های دستگاه مدیران و کارمندان

 و مدیریت سازمان نگری آینده و توسعه های پژوهش و آموزش مدیریت با  اهینامهگو اخذ جهت اجرایی های دستگاه (6
 . آورند بعمل را الزم اقدام استان ریزی برنامه

 و کارگروه آموزش دبیرخانه توسط  ای توسعه گیری جهت با استان پژوهشی های نیاز و ها اولویت تهیه و بررسی (7
 در اقدامات نتیجه و انجام و اجرایی های دستگاه همکاری با(  گرگان یعیطب منابع و کشاورزی علوم دانشگاه)  پژوهش 

 .گردد گزارش استان توسعه و ریزی برنامه شورای بعدی جلسه

شورای برنامه ریزی و توسعه  24/4/1396( مصوبات بخش اعتبارات هزینه ای جلسه مورخ 1در اجرای تبصره ذیل بند ) (8
ی استان مجاز به تامین و ابالغ اعتبار بار مالی ذخیره ایام مرخصی کارکنانی که تا پایان استان، سازمان مدیریت و برنامه ریز

 بازنشسته شده اند، از محل اعتبارات هزینه ای )توزیع نشده( استانی می باشد. 1395سال 

رمایه ارائه فرصت های سرمایه گذاری با حضور س همايشباتوجه به اهمیت جذب سرمایه گذاران داخلی وخارجی ، (9
)سازمان امور اقتصادی ودارایی(  با پیگیری مرکز خدمات سرمایه گذاری 1397گذاران داخلی وخارجی در فصل اول سال 

  وهمکاری همه دستگاه های اجرایی در استان برگزار شود.

 مدعوین غایب

 سمت در دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 
 عليپوری

 

 
 امور عشايری

 گسترینماينده داد
 فرمانده بسيج

 وزارت دفاع
 

 
 


