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 ارائه كننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 دکتر هاشمی ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیگیری مصوبات 1
 دمپیش ق
 ربیعی
 غراوی
 عابدی
 طبرسا

 نجفی نژاد
 قوانلو

 کريمی
 حسینی

 وزيری
 ضمیر

 احمدی
 ساالری

 خسروی
 توماج
 جمالی

 هدايتی کتولی
 هیوه چی

 حمیدی
 تاجی 

 فضیلت
 جمال لیوانی

 مومنی
 قدس علوی

 عبدوس
 نظری

 شکیبا فر
 رحمتی
 احمدی

 وفايی ديلمی
 مازندرانی 

 مهاجر
 هزارجريبی

 حسینی طلب
 محبوبی

 میمخدو
 دادبود

 کیا
 زارع تیله نويی

 فرمانی
 محمدنژاد
 علیپوری

 فاضلی
 قربانی

 حسینی
 وفايی

 زمانی نژاد
 نصیری

 گلدی زاده
 علی محدی

 دودانگی
 اغنامی
 نصیبی
 تجری

 دشتیان
 صحرائی
 نهضتی
 افضلی
 مرادی
 نقیبی

 بدخشان
 اکبری
 جباری

 برزمینی
 حبیبی
 حسام
 خلیلی

 واثق
 عرب احمدی

 شجاعی
 ماليی

 لیمیرزا ع
 مومنی

 باقريان 
 نوده 

 مفیدی
 علی پور

 استاندار
 برنامه ريزی مديريت وسازمان 

 معاون اقتصادی استاندار
 استاندارعمرانی  معاون 

 معاون برنامه ريزی وبودجه سازمان
 اقتصاد ودارائی

 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی
 سازمان صنعت ومعدن تجارت

 فرماندار گنبد ومعاون استاندار
 آزادشهرفرماندار

 فرماندار مینودشت
 فرماندار آق قال

 فرمانداری بندر گز
 فرماندار رامیان

 فرماندار گالیکش
 فرماندار گمیشان
 فرماندارکردکوی

 فرماندار علی آباد کتول
 فرماندار بندر ترکمن

 فرماندار کالله
 فرماندار مراوه تپه

 فرهنگ وارشاد 
 شرکت گاز

 ارتباطات وفناوری
 شیالت

 ظت محیط زيستحفا
 آب منطقه ای

 آب وفاضالب روستايی
 آب وفاضالب شهری

 هالل احمر
 ثبت احوال

 تعاون کار ورفاه اجتماعی
 جهاد کشاورزی

 امور مالیاتی
 آموزش فنی وحرفه ای

 سرپرست راه وشهرسازی
 نوسازی مدارس
 شهردار گرگان

 ا.ط
 ثبت اسناد وامالک

 استاندارد
 حوزه هنری

 امور عشايری
 یدبنیاد شه
 راه اهن
 گمرک

 دامپزشکی
 بنیاد مسکن

 توزيع نیروی برق
 تعاون روستايی

 غله
 مدير کل مرکز جذب وسرمايه گذاری

 مدير کل  هماهنگی امور اقتصادی استانداری
 مدير کل دفتر امور روستايی

 پدافند غیر عامل
 معاون فرمانداری گرگان

 معاون بازرسی
 سرپرست دانشگاه پیام نور

 منطقه ای مازندرانمدير عامل برق 
 قائم مقام مدير عامل برق مازندران

 مدير برنامه ريزی فنی برق مازندران
 معاون دانشگاه علوم پزشکی

 هواشناسی
 بهزيستی

 ورزش وجوانان
 سرپرست شرکت نفت

 دفتر فنی 
 دفتی امور شهری وروستاها

 معاون دفتر اقتصادی 
 معاون آموزش وپرورش

 معاون منابع طبیعی
 ستنماينده پ

 روابط عمومی راه اهن
 جانشین نیروگاه برق علی آباد

 معاون بانک ملی
 معاون تبلیغات اسالمی

 معاون اداری ومالی پزشکی قانونی 
 مدير امور انتقال برق گلستان

2 
اقدامات اجرایي و برنامه های توسعه ای منطقه اینچه برون و بندر ارایه گزارش 

 خشک استان

 اداره كل گمركات استان

 داره كل راه آهنا

3 
وضعیت زیر ساخت های برق و برنامه های توسعه ای  از آخرین  گزارش ارایه

 استان

 برق منطقه ای استان مازندران و گلستان

 اجرایي های دستگاه موارد سایر 4

 - جمع بندی استاندار محترم 5

 مصوبات جلسه:

شورای برنامه ريزی و توسعه  24/4/1396لسه مورخ مصوبات ج "ب"بخش  3توزيع اعتبارات مشمول بند   (1

و ماقبل آن  95درصد بار مالی ذخیره ايام مرخصی بازنشستگان سالهای  50استان بابت تامین اعتبار مربوط به 

، تقويت پرداخت های پرسنلی مربوط به نیروهای رسمی و پیمانی و ساير نیروها )با اولويت پرداخت هزينه های 

تقويت امور حاکمیتی و فعالیت های دستگاههای اجرايی مشمول اعتبار هزينه ای  –ضروری(  اجتناب ناپذير

 استانی به تصويب اعضا جلسه رسید.

تبصره : برخی از موارد تامین اعتبار شده از محل بند فوق شامل تامین بخشی از هزينه های آب ، برق ، گاز مصرفی 

تامین بخشی از هزينه های برگزاری مسابقات کبدی قهرمانی  ،ريال  میلیون 2700زندان های سطح استان به مبلغ 

میلیون ريال اداره کل محیط  500تقويت اعتباری پرداختی به محیط بان ،میلیون ريال  1300آسیا در گرگان به مبلغ 

باری بابت رصد اعت و تقويت میلیون ريال  500تقويت اعتباری فعالیت های ستاد دائمی تسهیالت سفر به مبلغ  ،زيست 

 راستی آزمايی اشتغال فراگیر.

نسبت به توزيع و ابالغ اعتبارات هزينه ای ابالغی به استان سازمان مديريت و برنامه ريزی استان   (2

)پرداختی توسط خزانه ( متناسب با پیمانی  –بابت کسری حقوق و مزايا و عیدی کارکنان رسمی 

اس اعالم گزارش اداره کل امور اقتصادی و دارايی استان( اقدام کسری دستگاههای اجرايی در اين بخش )بر اس

 نمايد. 

در صورت ابالغ اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تقويت بخش ساير هزينه های استان موارد   (3

تا اقدامات بعدی آن شاخص اصلی توزيع در بین دستگاههای اجرايی مشمول تعیین ذيل بعنوان 

 ع و ابالغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی استان بعمل آيد:بابت توزي

 و قبل آن 1395بازنشستگان سالهای اعتبار الباقی ذخیره ايام مرخصی تامین  -الف  

 اين صورتجلسهاعتباری پرداختهای پرسنلی متناسب با بند يک تقويت  -ب  

وظايف حاکمیتی   ) با رويکرد شرحجرايی اعتبار هزينه های خاص و غیر مشترک دستگاههای اتامین  -ج  

 دستگاهها( پس از اخذ موافقت رياست شورای برنامه ريزی و توسعه استان.

 مورد( 4) حداکثر اعتبار مبلغ بازخريدی کارکنان دستگاههای اجرايی تامین  -د  

 رق و گاز و ... مانند هزينه های آب ، بهزينه های غیر پرسنلی الزام آور و اجتناب ناپذير تقويت  -ت 

در صورت عدم اتمام کلیه مراحل مبادله موافقتنامه، دريافت تخصیص اعتبار و عقد قرارداد با بانکهای عامل تا   (4

از سوی دستگاههای اجرايی در خصوص اعتبارات بخش کمک های فنی و اعتباری از رديف  18/12/1396تاريخ 

کل کشور، سازمان مديريت و برنامه  1396ن بودجه سال قانو 10-1ارتقای شاخصهای اقتصادی استان در جدول 

ريزی استان مجاز به انجام مراحل قانونی بابت تغییر در جدول ابالغی به استان به منظور مديريت اثربخش 

اعتبارات مذکور از طريق سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود و الزامی بابت رعايت رقم ابالغی به دستگاه 

 شورای برنامه ريزی و توسعه استان( در توزيع جديد نخواهد بود. 1396مصوبه جلسه دوم ديماه ) بر اساس 

به منظور شروع به موقع فرآيندهای مربوط به توزيع اعتبارات در سال آتی آخرين زمان اصالح اطالعات   (5

پايان ارديبهشت ماه ،  4در سامانه استانی نظارت  1396طرحها و پروژه های تملک دارايی های سرمايه ای سال 

 .تعیین می گردد 1397

 

 

 

 مدعوین غایب

 در دستگاه اجرایيسمت  نام و نام خانوادگي

 
 

 نماينده دادگستری
 فرمانده بسیج

 وزارت دفاع
 نماينده امور خارجه

 نماينده بسیج
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 عتبارات تملک دارايیهای سرمايه ای استانی مکلف به رعايت اين قید زمانی می باشند.دستگاههای اجرايی مشمول ا

 

با همکاری دستگاه های اجرايی در ، اداره کل راه آهن با سرعت بیشتر اقدامات اجرايی مورد نیاز را ايجاد بندر خشک استاندر خصوص  (6

 دستور کار قرارا دهد.

 

هماهنگی امور محترم از معاون محترم امور هماهنگی عمرانی، معاون  متشکل نفره 5ه کمیت ،ايجاد بندر خشک استانخصوص در   (7

ه تا دراه آهن استان تشکیل گردي اداره کل واستان  گمرکاقتصادی و توسعه منابع انسانی، ريیس سازمان مديريت و برنامه ريزی، اداره کل 

 استاندار محترم گردد. تقديم و گزارش مربوطه  اتخاذ گردد را  تمهیدات الزم اداره کل راه آهن  گزارش بر اساس روز 10ظرف 

 تمهیدات الزم در نظر گرفته شود. برنامه ريزی و در اين خصوص و موارد مرتبط برای هردو گزينه به شرح ذيل

 استان در صحن مجلس شورای اسالمی. تجاری و صنعتی الف(تصويب منطقه آزاد

 استان در صحن مجلس شورای اسالمی. صنعتی تجاری و  ب( عدم تصويب منطقه آزاد
 

در اين خصوص  گمرک ايرانکل ريیس از مسايل گمرکی استان و تسهیل سازی فرايندهای کاری و بهبود شرايط در خصوص  (8

 دعوت به عمل آيد.

 

یش نويس تفاهم نامه پ فوق، نسبت به تهیه سند توسعه در قالب 7نفره بند  5اداره کل گمرک استان موظف است با هماهنگی کمیته  (9

استاندار  تقديم گزارش مربوطه و   تهیهاز طريق جمع بندی نشست مشترک منطقه ای  –منطبق با اهداف توسعه ای 

 محترم گردد.

 

نفره  3کمیته ،  اقدامات کوتاه مدت و میان مدت مربوط به رونق و ساماندهی بازارچه مرزی اينچه برون بازارچه مرزیدر خصوص  (10

تمهیدات الزم و تقسیم کار و  تا  عاون محترم امور هماهنگی عمرانی، اداره کل گمرکات استان و شهرداری اينچه برون تشکیلاز م متشکل

 .استاندار محترم گردد. تقديم و گزارش مربوطه شرح وظايف دستگاه های اجرايی مشخص گرديده 

 

در   و زير ساختهابرنامه های توسعه  نچه برون و گزارش نیاز سنجی برق منطقه ايدر خصوص زير ساختهای برق استان،  (11

 و برق منطقه ايی مازندرانگزارشی توسط  ،استان تجاری صنعتی و سايت میگو و تقويت پست و شبکه قوی توزيع ارتباط با منطقه آزاد

 ايه گردد.جلسه شورای برنامه ريزی و توسعه آتی ار اولین و درتهیه و گلستان و شرکت توزيع برق استان گلستان 

 

 ، بوده استمورد تاکید برنامه های آتی که کیلو وات اترک  230احداث پست در خصوص  ، شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان (12

 استاندار محترم گردد. تقديم مربوطه پیشرفت کار گزارش ماه يکبار  3هر 

 

)موضوع  ین منابع مالی پروژه های عمرانی جديدبکار گیری اسناد خزانه اسالمی در تامبه منظور رفع مشکالت ناشی از  (13

پیرو مکاتبه  )به ويژه مشکالت اداره کل نوسازی مدارس(  استان درصد اعتبار هر پروژه در حساب دستگاه اجرايی(30رعايت 

ت دستگاه های نظارتی به ، موضوع از طريق طرح در جلسه شورای نظارتی استان پیگیری و جمع بندی نظراشماره...... مورخ.....و مکاتبه ....

  استاندار محترم ارسال گردد.

 

داده می شود تا حد امکان نسبت به سال ماموريت به سازمان مديريت و برنامه ريزی  استانپرداختی ها به کارکنان در خصوص  (14

 اصل  ان به نکارکعملکرد توجه به عالوه بر کلیه مديران دستگاه اجرايی در پرداختها  همچنین بهبود يافته و پرداختی ها  گذشته  شرايط

 نمايند. توجه ويژه نیز عادالنهپرداخت 
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تخصیص بهینه نهايت دقت و تالش در  در بررسی طرح ها اجرايی مرتبط، فرمانداران و دفتر روستايی استانداری موظفندکلیه دستگاه های  (15

قانون برنامه ششم و  18)به ويزه تسهیالت اعتباری بند الف و ماده  و عادالنه تسهیالت اعطای به بخش غیر دولتی

 .مستقیما در راستای اشتغال  را داشته باشند به نحوی که موارد اشتغال روستايی( 

 

 تبصره: مسولیت اهلیت متقاضیان و ايجاد اشتغال مولد بر عهده مديران دستگاه های اجرايی و فرمانداران می باشد.

 
 

برنامه ريزی الزم مربوط به توزيع منابع و جذب سرمايه گزاران غیر فرمانداران موظفند و  کلیه دستگاه های اجرايی مرتبط (16

افتتاح ه های قابل ژحجم اعتباری پرو 97سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ايران در بهمن چهلمین گونه ايی مديريت نمايند که در را بدولتی 

 باشد. 1396برابر حجم ريالی پروژه های افتتاح شده سال  2

 

ن مديريت و معاون محترم امور هماهنگی عمرانی، ريیس سازما نفره متشکل از 3کمیته ای  ، در خصوص بند فوق (17

 3انتخاب تشکیل تا ضمن احصا شاخص های تخصصی مرتبط اقدام به  برنامه ريزی، دفتر ارزيابی عملکرد استانداری گلستان

 در تحقق اهداف بند فوق اقدام نمايند.  فرماندار برتر 3مدير دستگاه اجرايی برتر  و 

 

سیلهای مرتبط در ن،  کلیه دستگاه های اجرايی مکلفند پتا 1397همايش سرمايه گزاری در مهر ماه سال با عنايت به برگزاری  (18

قالب فرمت مشخص سازمان سرمايه گزاری کشور)فرمت بسته های سرمايه گزاری( واحدهای ذيربط استان را در 

 و هر گونه همکاری الزم در اين خصوص را با مرکز خدمات سرمايه گزاری بعمل آورند.شناسايی 

 

 

اجرای  پیگیری ها در رفع موانعبه دلیل مديرکل محیط زيست استان   عبدوسجناب آقای  از تالش ارزنده ر محترماستاندادر پايان جلسه 

به دلیل پیگیری در بهبود عملکرد بهره برداری از ريیس نیروگاه علی آباد ،  مومنیآقای جناب پايدار استان و نیز  ای طرح های توسعه

 .نمودندتشکر و قدردانی تولید برق استان(  تولید برق علی آباد )افزايشواحدهای 
 
 
 

 


