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 ارائه كننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

1 
ریزی و توسعه استان در سال بررسي عملکرد كارگروه های ذیل شورای برنامه 

 1396و برنامه سال  1395
 سازمان برنامه و بودجه  استان

 صادقلو
 پیش قدم
 طهماسبی

 مروتی
 عابدی

 نجفی نژاد
 طبرسا
 قوانلو

 چراغعلی
 حسینی

 کريمی
 شفايی نوده

 ضمیر
 میرزايی
 صادقلو

 خسروی
 توماج
 جمالی
 تجری
 وزيری
 تاجی

 فیروزی
 قزلسفلو
 مخدومی

 قدس علوی
 لیوانی جمال
 نظری

 کريمی
 رحمتی

 حسین صادقلو
 داداشی

 مازندرانی
 شکیبافر

 کیا
 زمانی نژاد

 حسین جاللی
 احمدی
 فرمانی

 تیرانداز
 مبارک قدم

 زارع
 ولی نژاد

 وفايی
 غفاری
 نصیری

 مازندرانی 
 خلیل زاده

 وفايی
 جاللی

 سجادی
 مومنی

 فضیلت
 ماليی
 طیبی
 مهاجر

 نیک نیا
 مهاجر

 رضوانی
 گلدی زاده

 رضايی
 جاللی

 هزارجريبی
 شهمرادی

 فاضل
 يغمائی

 زمانی نژاد
 بنی کريمی

 حسام 
 هالکو
 زارعی

 حمیدی
 بسنجیده

 خانم غفاری
 قربانی

 جعفری
 تاری

 حسین زاده
 توکلی

 مطهری
 محسنی

 کیا الحسینی
 خانم مقصودلو

 

 استاندار
 سازمان برنامه وبودجه گلستان

 معاون استاندار
 معاون استاندار

 دجهمعاون برنامه وبو
 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

 اقتصاد ودارايی
 سازمان صنعت ومعدن تجارت

 وزارت دفاع
 فرماندارگرگان

 فرماندار ومعاون استاندار
 آزادشهر

 فرماندار آق قال
 فرمانداری بندر گز

 فرماندار رامیان
 فرماندار گالیکش
 فرماندار گمیشان
 فرماندارکردکوی

 فرماندار علی آباد کتول
 رماندار مینودشتف

 فرماندار مراوه تپه
 فرماندار بندر ترکمن

 منابع طبیعی
 نوسازی مدارس

 شیالت
 شرکت گاز

 آب منطقه ای
 فرهنگی میراث

 آب وفاضالب شهری
 شهردار گرگان

 هواشناسی
 تعاون،کار،ورفاه اجتماعی

 آب وفاضالب روستايی
 نماينده اطالعات

 بنیاد مسکن
 نماينده بانک ملی

 هالل احمر
 ستانداردا

 فنی وحرفه ای
 راه وشهرسازی

 اداره کل ثبت اسناد
 سازمان تبلیغات اسالمی

 ثبت احوال
 بهزيستی

 توزيع نیروی برق 
 تعاون کار ورفاه اجتماعی

 شرکت شهرک های صنعتی
 دامپزشکی

 پست
 مسئول نمايندگی وزارت خارجه در استان

 ارتباطات وفناوری
 فرهنگ وارشاد

 ل جاده ایمعاون راهداری وحمل ونق
 ورزش وجوانان

 محیط زيست
 تامین اجتماعی
 جهاد کشاورزی

 زندانها
 سازمان تعاون روستايی

 گمرک
 پست

 امور مالیاتی
 مخابرات

 علوم پزشکی
 دانشگاه گلستان

 بنیاد مسکن
 شرکت نفت

 دفتر فنی
 رئیس شورای استان

 پزشکی قانونی
 مدير کل دفتر شهری

 مدير کل دفتر اقتصادی
 بانوانمدير کل دفتر 

 راه آهن
 معاون بازرسی

 معاون اجرايی فرودگاههای استان
 معاون محیط زيست
 ريیس خانه کشاورز

 معاون مالی فرهنگ وارشاد
 نماينده دانشگاه پیام نور

 معاون مالی ثبت اسناد وامالک
 نماينده کانون پرورش فکری

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بودجه  استان سازمان برنامه و 1395خالصه گزارش عملکرد بودجه سال  2

 1396كلیات قانون بودجه سال  3
 

 سازمان برنامه و بودجه  استان

 دستگاه های اجرایي سایر موارد 4

 - جمع بندی استاندار محترم 5

 مصوبات جلسه:   

سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای موظفند هماهنگی و اقدامات الزم را در اجرای طرح زهکشی  -1

 1395قانون اصالح قانون بودجه سال  36ی اولویت دار و جذب صددرصدی اعتبارات ابالغی از محل تبصره اراض

بعمل آورند، به نحوی که با اعتبارات سال جاری ، عملیات اجرایی هر دو دستگاه در یک منطقه صورت پذیرد . 

درهمان منطقه  4و  3ی کانال های توسط شرکت آب منطقه ای استان و در ادامه اجرا 2و  1)اجرای کانال های 

 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان با رعایت نکات فنی و اجرایی و مطابق با شرح خدمات (.

موظفند اقدامات و  1395قانون اصالح قانون بودجه سال  36دستگاههای اجرایی دارای اعتبار از محل تبصره  -2

ز این محل را تا پایان سال مالی بعمل آورند .ضمنا در اسرع تمهیدات الزم را برای جذب کامل اعتبار پروژه ها ا

وقت نسبت به ثبت بدهی مسجل شده در سامانه مدیریت بدهی و مطالبات ) سامانه سماد ( وزارت امور اقتصاد و 

 دارایی اقدام نمایند . 

پایان سال مالی بعمل  تا 1395دستگاههای اجرایی مکلفند اقدامات الزم را برای جذب کامل اعتبارات تملک سال  -3

 آورند.  

گزارش کاملی از میزان سهمبری  1396-3-21کلیه دستگاههای اجرایی و دانشگاهها موظفند حداکثر تا تاریخ  -4

های متفرقه را و پیوست های آن به ویژه از محل ردیف  1395استان از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 

 تهیه و برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند.

دستگاههای اجرایی و فرمانداریها دراسرع وقت نسبت به ارسال فهرست پروژه های الویت دار ومهم واثر گذر در  -5

 اقدام نمایند 1396اقتصاد مقاومتی )تولید و اشتغال ( سال 

گاهها موظفند اهتمام جدی در واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه دستگاههای اجرایی و دانش -6

خیرین و .... ( را در دستور کار خود قرار داده و نسبت به  -24ماده  -88ماده  -27های قانونی ) ماده کلیه ظرفیت

 ارائه گزارش کامل آن به صورت ماهانه به سازمان برنامه و بودجه اقدام نمایند.

های اجرایی موظفند با توجه به ابالغ بسته های رونق تولید و اشتغال، موارد ذیل را در دستور کار خود دستگاه  -7

 قرار دهند:

 های مرتبط با استان.مطالعه دقیق و احصاء برنامه 

 مع برنامه ای ملی جهت تقویت برش استانی از سرجها و ارائه آن به دبیرخانه و مراجعه به دستگاهکمی نمودن برنامه

 های ملی.

 های ابالغ شده و تهیه برش شهرستانی جهت ابالغ به فرمانداری هاهای عملیاتی ذیل بستهها و پروژهدریافت برنامه 

ها را در دستور کار خود قرار داده و گزارش ها و پروژهوری فعالیتهای اجرایی اهتمام جدی در ارتقاء بهرهدستگاه -8

 زمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه نمایند.مستمر ماهانه آن را به سا

های اجرایی نسبت به ثبت اشتغال در سامانه رصد اقدام و گزارش کامل آن را به صورت مستمر به اداره دستگاه -9

 کل کار،تعاون و رفاء اجتماعی استان  ارسال نمایند.

های بزرگ و یشنهادی طرحها و پروژههای اجرایی نسبت به تهیه مشکالت ، تنگناهای و راهکارهای پدستگاه -10

 .محوری  اقدام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال نمایند

با توجه به اینکه تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و ردیف ها  غالبا از صورت نقدی به انواع  -11

، لذا دستگاههای اجرایی استان ، برنامه ریزی الزم به منظور اوراق خرانه اسالمی ،صکوک و... تبدیل شده است 

 مدیریت بر هزینه کرد تخصیص اعتبارات را به انجام برسانند.
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کلیه دستگاههای اجرایی مشمول اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استانی و استانی ویژه مکلفند براساس  -12

 4آخرین ابالغیه اعتبار  دریافتی تا پایان خرداد ماه سال جاری نسبت به بروز رسانی اطالعات در سیستم نظارت 

 اقدام نمایند.

نسبت به قطع ارتباط دستگاههای اجرایی با  1396-4-1تاریخ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در  -تبصره

 جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمايد. 4نظارت سیستم 

دستگاه های اجرایی در اسرع وقت نسبت به ارسال جداول تکمیل شده بدهی به شهرداریها )بعد از تایید مدیر و  -13

 هردار(به سازمان مدیریت و برنامه ریری استان اقدام نمایند.ذیحساب دستگاه و شهردار و مدیر مالی ش

آسیب شناسی کارگروه های تخصصی ذيل شورا و برگزاری نشست های تخصصی با نمايندگان کارگروه  -14

 ها به منظور تبیین شرح وظايف جديد و انتظارات از کارگروه های تخصصی

شرح وظايف در ارتباط با توسعه استان در کارگروه های تخصصی با رويکرد  اولويت هایتببین و  تعیین -15

 عملکردی و اتخاذ رويه هماهنگ

ويه هماهنگ در فرآيند هدايت کارگروه های تخصصی در جهت مديريت بهینه جلسات  و اتخاذ ر -16

 تدوين صورتجلسات و ارايه پیشنهادهای تاثیر گذار بر رشد و توسعه استان

احصاء شاخص های ارزيابی عملکردی، تدوين مدل ارزيابی مستمر عملکرد کارگروه های تخصصی و  -17

 ماهه 6ارزيابی در بازه های زمانی 

 
 
 

 مدعوین غایب

نام و نام 
 خانوادگی

 راییسمت در دستگاه اج

 برزگر

 وطنی

 فرماندار کالله

 آموزش وپرورش
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