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 ارائه كننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 صادقلو ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیگیری مصوبات 1
 پیش قدم

 قرجه طیار
 ربیعی
 مروتی
 عابدی

 نجفی نژاد
 طبرسا
 قوانلو

 حسینی
 کريمی

 شفايی نوده
 ضمیر

 میرزايی
 صادقلو

 خسروی
 توماج
 جمالی
 تجری
 وزيری
 تاجی

 فیروزی
 برزگر

 قزلسفلو
 قدس علوی

 جمال لیوانی
 نظری

 کريمی
 داداشی

 شکیبافر
 رشیدی
 احمدی
 فرمانی

 ولی نژاد
 وفايی

 غفاری
 علیپوری

 مازندرانی 
 جاللی

 سجادی
 فضیلت

 طیبی
 مهاجر

 نیک نیا
 مهاجر

 گلدی زاده
 جاللی

 هزارجريبی
 زمانی نژاد

 بنی کريمی
 حسام 
 زارعی

 بسنجیده
 فاضلی

 ملک حسینی
 صحرائی
 سعادتفر

 رضايی
 شريفی

 حاجی محمدی
 رمدل
 ساور

 کیا الحسینی
 پسرکلی

 صیادی
 محبوبی
 شريفی

 عرب احمدی
 موذنی

 مطهری
 مینیبرز

 خابی
 قدس علوی

 

 استاندار
 سازمان برنامه وبودجه گلستان
 نماينده مجلس شورای اسالمی

 معاون استاندار
 معاون استاندار

 معاون برنامه وبودجه
 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی

 اقتصاد ودارايی
 سازمان صنعت ومعدن تجارت

 فرماندارگرگان
 فرماندار ومعاون استاندار

 آزادشهر
 اندار آق قالفرم

 فرمانداری بندر گز
 فرماندار رامیان

 فرماندار گالیکش
 فرماندار گمیشان
 فرماندارکردکوی

 فرماندار علی آباد کتول
 فرماندار مینودشت
 فرماندار مراوه تپه

 فرماندار بندر ترکمن
 فرماندار کالله
 منابع طبیعی

 شیالت
 شرکت گاز

 آب منطقه ای
 فرهنگی میراث

 هواشناسی
 الب روستايیآب وفاض

 بانک ملی                       
 هالل احمر
 استاندارد

 سازمان تبلیغات اسالمی
 ثبت احوال

 بهزيستی
 امور عشاير

 تعاون کار ورفاه اجتماعی
 پست

 مسئول نمايندگی وزارت خارجه در استان
 فرهنگ وارشاد

 ورزش وجوانان
 محیط زيست

 تامین اجتماعی
 جهاد کشاورزی
 وستايیسازمان تعاون ر

 پست
 امور مالیاتی
 بنیاد مسکن
 شرکت نفت

 مديرکل دفتر فنی
 پزشکی قانونی

 مدير کل دفتر اقتصادی
 بنیاد شهید

 نماينده سپاه نینوا
 معاون بازرسی

 معاون توسعه دامپزشکی
 برنامه وبودجه دامپزشکی

 معاون برنامه ريزی شهرک صنعتی
 دانشگاه علوم پزشکیمعاون توسعه 

 ای معاون فنی وحرفه
 معاون توسعه اوقاف

 معاون مالی ثبت اسناد وامالک
 معاون توزيع نیروی برق

 معاون اداری مالی غلّه
 سرپرست راه وشهرسازی

 برنامه وبودجه راه وشهرسازی
 معاون پشتیبانی آموزش وپرورش

 رئیس برنامه ريزی شرکت گاز
 معاون فرهنگ وارشاد

 معاون اداره کل اجتماعی استانداری
 زندانها

 عاون اداره کل ارتباطات وفناوریم
 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1396بودجه سال  گزارش ارایه 2

 دستگاه های اجرایي موارد سایر 3

 - جمع بندی استاندار محترم 4

 مصوبات جلسه:   

 یعموم درآمدهای بخش –الف 

استان  یعموم یبه تحقق کامل درآمدها لین یل براکام یریگیمنابع استان با رصد و پ زیکارگروه در آمد و تجه -1

و توسعه  یزیبرنامه ر یبه شورا یماهه اول در مهر ماه سال جار 6و نسبت به ارائه گزارش  یاجرائ یتوسط دستگاهها

 .دیاستان اقدام نما

به  یابیص دستدر خصو یاجرائ یدستگاهها یو راهبر یاستگذاریمنابع استان نسبت به س زیکارگروه درآمد و تجه -2

 یاهتمام جد یاسفندماه جار انی( تا پایدرصد مازاد درآمد استان 15) یاستان یدرآمدها یدرصد 115عملکرد حداقل 

شده از محل  ینیب شیمبلغ مازاد درآمد پ %50 معادلکشور حداقل  یاتیمال یها استیس یرا بعمل آورد. در راستا

 جادیگردد ا یم شنهادینبوده اند پ یاتیسابقه پرداخت در نظام مال یراکه تا کنون دا یاتیمال دیجد انیمود یشناسائ

 نمود.

ماهه  11)درعملکرد  یاستان یمشمول درآمدها یاجرائ یدستگاهها یاستان یتحقق و عدم تحقق درآمدها زانیم -3

ماهه اعم از 12یالیر صیکارگروه درآمد استان جهت اعمال اثرات آن در تخص سی( توسط رئیبه بهمن سال جار یمنته

گزارش تا نسبت به  یاعتبارات استان صیتخص تهیدستگاهها به کم یا هیسرما یها یو تملک دارائ یا نهیاعتبارات هز

 .ردیصورت گ یمقتض ماتیآن تصم

 
 یا نههزي اعتبارات بخش –ب 

 ونیلیم 1,622,232مشمول با مبلغ  یاجرائ یدستگاهها کیبه تفک 1396سال  یاستان یا نهیاعتبارات هز عیتوز -4
 یشورا بیها به تصو نهیهز ریدر بخش سا الیر ونیلیم 1,158,339مستمر و مبلغ  یایدر بخش حقوق و مزا الیر

 .دیو توسعه استان رس یزیبرنامه ر
خدمت  انیدرصد پاداش پا 50ها بابت پرداخت  نهیهز ریاز اعتبارات بخش سا الیر ونیلیم 81,246مبلغ  -تبصره

 است. افتهیدستگاهها اختصاص  یمشمول اعتبارات بر اساس ارقام اعالم ییاجرا یدستگاهها 1395ل بازنشستگان سا
بند فوق را بصورت مجزا و حداکثر  لیاستان مجاز است, اعتبارات مربوط به تبصره ذ یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -5

 .دیمشمول ابالغ نما ییاجرا یبه دستگاهها یمهرماه سال جار انیتا پا
 1395خدمت بازنشستگان سال  انیسازمان برنامه وبودجه کشور بابت پرداخت پاداش پا یدر صورت ابالغ اعتبار از سو -6

 نیبخش ب نیا 1بند  لیدر تبصره ذ افتهیمجدد اعتبار اختصاص  عیاستان نسبت به توز یزیو برنامه ر تیری, سازمان مد
 .دیاقدام نما یو قرارداد یمانپی – یمسر یروهایبر اساس شاخص سهم ن ییاجرا یدستگاهها

 ریغ یها نهیاختصاص به هز تیبند را که قابل نیدرصد از اعتبارات ا 10سازمان برنامه و بودجه مجاز است ,حداکثر  -تبصره
 ..دیاقدام نما یبودجه سال جار ییداشته,منطبق بر قانون و ضوابط اجرا ریاجتناب ناپذ یها نهیهز نیتام یرا برا یپرسنل

 خیها( پس از تار نهیهز ری) در بخش سا یاستان یا نهیاستان بابت اعتبارات هز نیخزانه مع یهرگونه پرداخت از سو -7
وجه به اداره کل  افتیدر یمتقاض ییاجرا یدستگاهها یاز سو یا نهی, منوط به ارائه موافقتنامه اعتبارات هز 20/5/1396

 یاز سو یها نهیمندرج در موافقتنامه اعتبارات هز یبندها هیکل تیرعا -بصرهت باشد. یاستان م یو دارائ یامور اقتصاد
 نهیکرد خارج از سقف ارقام مندرج در موافقتنامه بابت مواد هز نهیباشد. هرگونه هز یم یالزام حسابانیو ذ ییدستگاه اجرا

 باشد. یموافقتنامه م هیالحصو اقدام در خصوص صدور ا یزیو برنامه ر تیریبه اخذ مجوز از سازمان مد ازیآن ن
نسبت به ثبت آمار و  یا نهیهفته پس از ابالغ اعتبارات هز کیمکلفند حداکثر ظرف  یاجرائ یدستگاهها هیکل -8

 .ندیمبادله موافقتنامه در سامانه سبا اقدام نما ازیاطالعات مورد ن
 

 یا هيسرما یها دارايی تملک اعتبارات بخش –ج 
 : لیبه شرح ذ 10-1استان گلستان مندرج در جدول  یا هیسرما یها یارات تملک دارائاعتب یشهرستان عیتوز -9

 .الیر ونیلیم 1,283,000به مبلغ  یاعتبارات استان - الف
 .الیر ونیلیم 844,085درصد فروش نفت و گاز به مبلغ  3اعتبارات مربوط به  - ب
 .الیر ونیلیم 210,000ور به مبلغ قانون استفاده متوازن از امکانات کش استانی اعتبارات – ج
 .الیر ونیلیم 2,243,000به استان بابت قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به مبلغ  ابالغی اعتبارات – د

 .الیر ونیلیم 202,483بر ارزش افزوده به مبلغ  اتمالی درصد 0.27 به مربوط اعتبارات – ت
 الیر ونیلیم 1,056,660به مبلغ  یتصاداق های شاخص توسعه به مربوط اعتبارات – ث
 .دیو توسعه استان رس یزیبرنامه ر یشورا یاعضا بیآرا به تصو تیبا اکثر 
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 خیدر تار یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یاز سو یاعالم یشهرستان ها براساس برنامه زمانبند یزیرنامه رب تهیکم-10

 گردد. لیمقرر تشک یها

 لیتشک خیپس از تار یشهرستان ها حداکثر ظرف مدت سه روز کار یزیبرنامه ر تهی: صورتجلسات کم (1) تبصره

 استان ارسال گردد. یزیبرنامه رو  تیریفرمانداران به سازمان مد یجلسات از سو

مجاز به حضور در  یاستان بعنوان مدعو و بدون حق را ییاجرا یدستگاهها یتخصص نیمعاون ایو  رانی: مد (2) تبصره

 تهیثابت کم یو اعضا ری, دب سیرئ اراتیاخت یناف دیحضور نبا نیشهرستانها خواهند بود و ا یزیبرنامه ر تهیجلسات کم

 تانها گردد.شهرس یزیبرنامه ر

 یبرنامه زمانبند تیمکلف به رعا یاستان یا هیسرما یها یمشمول اعتبارات تملک دارائ ییاجرا یدستگاهها هیکل -11

 یم یا هیسرما یهایبابت مبادله موافقتنامه اعتبارات تملک دارائ یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یارائه شده از سو

 باشند.

 – شهرسازی و راه کل اداره – یعطبی منابع کل اداره – یسازمان جهاد کشاورز همچون یی: دستگاهها (1) تبصره

 و آب شرکت – استان فاضالب و آب شرکت – یمسکن انقالب اسالم ادبنی –استان  یها انهپای و نقل و حمل کل اداره

الغ اعتبارات نسبت به پس از اب کماهیحداکثر  مکلفند یو دانشگاه علوم پزشک ای منطقه آب شرکت – روستایی فاضالب

 یدر خصوص اجرا یاجرائ ی. گزارش عملکرد دستگاههاندیاقدام نما یزیو برنامه ر تیریمبادله موافقتنامه با سازمان مد

ارائه  نو توسعه استا یزیبرنامه ر یجلسه آبان ماه شورا نیاستان در اول یزیو برنامه ر تیریبند توسط سازمان مد نیا

 گردد.

 یبرا ژهیمختص تبادل موافقتنامه به و یفضا یاستان نسبت به راه انداز یزیو برنامه ر تیریزمان مد: سا (2) تبصره

بابت حضور  یحت یدر مبادله موافقتنامه دسترس عیبند فوق با هدف تسر لینامبرده در تبصره ذ ییاجرا یدستگاهها

 .دیاقدام نما یاراد ریو غ یدر ساعات ادار ییاجرا یکارشناسان دستگاهها

و  تیریباحراست سازمان مد ییحراست دستگاه اجرا یمنوط به هماهنگ یادار ری: حضور در ساعات غ (3) تبصره

 باشد. یم یزیبرنامه ر

 کیاستاندار به تفک یامور عمران یدر هفته دولت توسط معاونت هماهنگ یقابل افتتاح و بهره بردار یپروژه ها هیکل -12

( با خدماتی – یدی) شامل تول یدولت ری( و غ یو راه انداز یزاتتجهی – یراتتعمی – یا توسعه – ی)شامل احداث یدولت

 3 نبی – الیر اردیلیم 3در سه رتبه )کمتر از  یدولت ریبخش غ یگذار هی, سرما یکرد دولت نهیمشخص شدن حجم هز

 یدستگاهها یو با همکار یا شناسائاز شهرستانه کی( در هر شتریب الیر اردیلیم 10و  الیر اردیلیم 10تا  الیر اردیلیم

 .دیگلستان اقدام نما یاستاندار یاداره کل روابط عموم ینسبت به چاپ گزارش آن با همکار یاجرائ

 

 قیالزم در خصوص ارائه آمار و اطالعات دق یهایدستگاهها موظف به ارائه همکار رانیفرمانداران و مد هی:کل (1) تبصره

 باشند. یو  به موقع م

 ینهاد ها هیو کل یدولت ی, بانکها و شرکت ها های, شهردار یاجرائ یدستگاهها هی: مفاد بند فوق الذکر به کل (2) تبصره

معاونت  یشده بابت اخذ آمار و اطالعات از سو یمستقر در استان همراه با جداول طراح  یدولت ریو غ یدولت یعموم

 ابالغ گردد.  یتوسعه منابع استاندار و یادامور اقتص یو هماهنگ یامور عمران یهماهنگ یها

 

و  یاستان یا هیسرما یهایاعتبارات تملک درائ صیبابت تخص یبا توجه به صدور انواع مختلف اسناد خزانه اسالم -13

 یو دارائ یکامل با اداره کل امور اقتصاد یضمن هماهنگ یموافقتنامه استان یدارا یاجرائ یدستگاهها هیکل ژه,یو یاستان

 نفعانیتا صدور اسناد به نام ذ یثبت بده یندهایانجام به موقع فرآ بهاستان نسبت  یزیو برنامه ر تیریمان مدو ساز

 بعمل آورند. یمنابع مختلف اعتبار صیتخص یاقدامات الزم را در جهت جذب حداکثر

 2 ییثر با مدت اجرا)حداک دیجد یدرصد اعتبارات به شروع پروژه ها 10اختصاص حداکثر  تیبا توجه به محدود -14

بر اساس دستورالعمل ماده مذکور  ی( و اخذ مصوبه کارگروه استان2) میقانون تنظ 23مفاد مندرج در ماده  تیساله( رعا

 باشد. یم یاستان ییدستگاه اجرا ریشهرستان و مد یزیبرنامه ر تهیکم سیشخصا بر عهده فرماندار بعنوان رئ

 

 

 
 
 

 مدعوین غایب

نام و نام 
 ادگیخانو

 سمت در دستگاه اجرایی

 دادگستری 
 اطالعات
 نوسازی 
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 :ندیاقدام نما لیموارد ذ تیاعتبارات نسبت به رعا عیپروژه ها و توز یفرمانداران در معرف -15
 .یاقتصاد مقاومت یاعتبار پروژه ها نیقرار گرفتن تام تاولوی – الف
 .ریاخ یدر سالها صیاز خرد شدن اعتبارات با توجه به سوابق تخص یرجلوگی – ب
 . یدولت ریبخش غ یگذار هیدر سرما لیبه منظور تسه یاقتصاد یرساختهازی توسعه – ج
 و اشتغال وابسته به آن. روستایی طقمنا توسعه به توجه – د

 شهرها. ینینش هحاشی گسترش عدم – ت
 استان در برنامه ششم توسعه. شیاهداف سند آما یساز ادهپی به توجه – ث
از موارد احداث  ری) بغ دیآب بخش تول نیو تام یدر نقاط بحران یو شهر ییآب شرب روستا یاساس یازهانی رفع – ل

 . یتوسعه استان در دهه آت نفکی( بعنوان جزء الیافقتنامه ملمو یدارا یسد و طرح ها
 و سالمت. یمربوط به آموزش عموم یاساس یازهانی رفع – م
 .یگردشگر یرساختهازی توسعه – و

استان در  یو اهداف توسعه ا یموارد قانون تیدر خصوص رعا یشهرستان یزیبرنامه ر یها تهیگزارش عملکرد کم -16
استان ارائه  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یو توسعه استان از سو یزیبرنامه ر یدر جلسه شورا یستاناعتبارات ا عیتوز

 یمیقانون احکام دا  -2و  1دولت  یاز مقررات مال یبخش میتنظ ونهمچون قان ینیالزام آور قوان یبندها تیگردد. رعا
 یکل کشور و ... از سو 1396ورالعمل بودجه سال و دست ییقانون , ضوابط اجرا -قانون برنامه ششم توسعه -توسعه
 دیمورد تآک اجرایی دستگاه –برنامه  -فصل کیاعتبارات به تفک عیتوز ندیشهرستانها در فرآ یزیبرنامه ر تهیکم یروسا

 .ردیگ یقرار م
نون برنامه ششم قا 94بر ارزش افزوده )ماده  اتیاز نه درصد مال 0.27اعتبار پروژه ها از محل اعتبارات  نیتام -17

 یپروژه ها تیاز شهرستانها با اولو کیهر  یشده توسط شورا برا نییورزش ( در سر جمع اعتبار مصوب و تع -توسعه
 گردد. یم نیی( تع لقب ی) از سالها یموافقتنامه استان یتمام دارا مهین

 1396بودجه سال  یتورالعمل اجرا( دس20توسعه و بند ) ی( احکام دائم31ماده )« ب»( بند 3تبصره ) یدر اجرا -18
و  یفن یاعتبار مربوط به کمک ها عیضوابط توز هیو اشتغال نسبت به ته دیو تول یبه منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومت

جلسه  نیاستان در اول یزیو برنامه ر تیریسازمان مد قیاز طر یاقتصاد مقاومت یدر ستاد فرمانده بیو تصو یاعتبار
 م گردد.ستاد مذکور اقدا

( نسبت به یادار یفضاها ی)سامانده یخدمات کشور تیری( قانون مد39مشمول ماده ) ییاجرا یدستگاه ها هیکل -19
و  1396/3/20مورخ  120883شماره  یمستند به نامه ها یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یارسال اطالعات درخواست

 .ندیاقدام نما 1396/04/22مورخ  1272127شماره  
مجاز به کاهش  یزیو برنامه ر تیریسازمان مد ,یاقتصاد مقاومت یمصوبات ستاد فرمانده یاتیبه منظور تحقق عمل -20

 بیاعتبارات مصوب سطح استان به شهرستانها با شرط عدم کاهش سرجمع اعتبارات شهرستانها ) مورد تصو عیو  توز
 باشد. یجلسه (م نیدر ا
منابع مندرج  کیبه تفک یالیر صیعادالنه تخص عیدامات الزم را در خصوص توزاق یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -21

در  یاستان یها و کاگروه ها تهیرکمیسا رانیروسا و دب هی. کلدیاستان اقدام نما یشهرستانها نیدر ب 1-10در  جدول 
 یدستگاهها هی. کلندینما به اخذ و  ابالغ مصوبات خود اقدام تبند نسب نیدر تناقض با ا دینبا 1396 یطول سال مال

 یزیو برنامه ر تیریبند با سازمان مد نیدر تحقق بهتر اهداف مندرج در ا یهمکار تیمشمول مکلف به رعا ییاجرا
 باشند. یاعتبارات استان م صیتخص تهیکم رخانهیبعنوان دب

بند  نیدر تناقض با اهداف ا دینبا ییاجرا یاعتبارات دستگاهها صیکرد تخص نهیبر جذب و هز تیری: هرگونه مدتبصره
 باشد.

و تملک, صادره از  یا نهیاعتبارات هز یموافقتنامه ها میبودجه و تنظ یدستورالعمل اجرا هیمفاد اصالح تیرعا -22
(  20/4/1396مورخ  1266108سازمان برنامه و بودجه کشور ) به شماره  سییجمهور و ر سییمعاون محترم ر یسو

 یشهرستانها الزام یزیبرنامه ر تهیکم یروسا یسو از یتوسعه اقتصاد یشاخص ها یت ارتقااعتبارا عیبابت نحوه توز
 باشد. یم

 فی( در خصوص تعر2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 23ماده  یمربوط به اجرا یندهایفرآ یاجرا -23
 یزیبرنامه ر تهیکم یاعتبار و روسا کننده نهیبعنوان هز ییاجرا یدستگاهها هیکل یاز سو یاستان دیجد یپروژه ها

سازمان  14/9/1395مورخ  876761اساس مکاتبه شماره برکننده اختصاص اعتبار به پروژه ها  دییشهرستانها بعنوان تا
پس از ارسال صورتجلسات  کماهیارسال شده در نامه مذکور , حداکثر  وستیاستان  و جداول پ یزیو برنامه ر تیریمد
 وهاستان )بابت در دستور کار قرار گرفتن کارگر یزیو برنامه ر تیریشهرستانها به سازمان مد یزیه ربرنام یها تهیکم

 یم یفرمانداران الزام دییو تا ییفرم ها توسط دستگاه اجرا دییو تا لیتکم قیاز طر ندی(  با شروع فرآ 23ماده  یاستان
 باشد.

تعهدات  جادیو ا ریدو سال اخ یمتوازن از امکانات کشور در طاعتبارات قانون استفاده  صیبا توجه به عدم تخص -24
شده در جلسه  هیارا شنهادیتمام در سطح شهرستانها , بنا بر پ مهیو ن یفیتعر یبابت پروژه ها دهیبه انجام نرس یاعتبار

و توسعه استان  یزیبرنامه ر یشورا یاعضا دیمذکور مورد تاک یاعتبارمشمول از منابع  یقرارگرفتن پروژه ها تیاولو
 قرار گرفت.

 مدعوین غایب

نام و نام 
 خانوادگی

 سمت در دستگاه اجرایی
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و برنامه  تیریموافقتنامه ها و تکثر آنها, سازمان مد 3شماره  یاعتبارات در فرمها از خرد شدن یریبه منظور جلوگ -25

نسبت به مبادله موافقتنامه  یمشترک پروژه ا نیشهرستانها در عناو یاستان مجاز است, با حفظ سرجمع اعتبار یزیر
 .دیدر سطح استان اقدام نما

 ساعت – ختاری –شهرستان ها براساس روز  یزیبرنامه ر تهیفرمانداران نسبت به ارسال دعوتنامه جلسات کم -26
 یحداکثر ظرف مدت سه روز کار یی. صورتجلسات نهاندیاستان اقدام نما یزیوبرنامه ر تیریسازمان مد یاز سو اعالمی

 جلسات به سازمان مذکور ارسال گردد . یبرگزار خیپس از تار

 مدعوین غایب

نام و نام 
 خانوادگی

 اجراییسمت در دستگاه 

  

 


