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  ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  :دبير                                          استاندار: رئيس        22/8/1396                              : 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
 مپيش قد

 طهماسبی
 مروتی
 عابدی

 نجفی نژاد
 قوانلو

 حسينی
 کريمی

 شفايی نوده
 ضمير

 ميرزايی
 صادقلو

 خسروی
 توماج
 جمالی

 هدايتی کتولی
 فيروزی

 قزلسفلو
 قدس علوی

 نظری
 کريمی

 داداشی
 شکيبافر

 احمدی
 ولی نژاد

 وفايی
 عليپوری

 مازندرانی 
 جاللی

 فضيلت
 خليل زاده

 مهاجر
 جاللی

 هزارجريبی
 دزمانی نژا
 صحرائی

 ميقانی
 وفايی
 فاضل

 حسينی طلب
 يغمائی

 محبوبی
 مخدومی
 چراغعلی

 کيا
 زارع تيله نويی

 وطنی
 نهضتی

 باقری
 مومنی

 محمدنژاد
 مصطفی لو
 حسينی نيا

 خ امامی
 موذن

 برزمينی
 دهقان

 حبيبی 
 ربيع نژاد

 نعيمی
 جباری

 حمزه ای 
 کاويانی

 ماليی
 خاندوزی

 دهقان
 

 استاندار
  رنامه ريزیمديريت و بسازمان 

 معاون استاندار
 معاون استاندار

 معاون برنامه وبودجه
 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبيعی

 سازمان صنعت ومعدن تجارت
 فرماندارگرگان

 فرماندار ومعاون استاندار
 آزادشهر

 فرماندار آق قال
 فرمانداری بندر گز

 فرماندار راميان
 فرماندار گاليکش
 فرماندار گميشان

 رکردکویفرماندا
 فرماندار علی آباد کتول

 فرماندار بندر ترکمن
 منابع طبيعی

 شيالت
 آب منطقه ای

 فرهنگی ميراث
 هواشناسی

 آب وفاضالب روستايی
 هالل احمر

 تبليغات اسالمی سازمان
 ثبت احوال
 امور عشاير

 تعاون کار ورفاه اجتماعی
 پست

 فرهنگ وارشاد
 شهرک های صنعتی

 جهاد کشاورزی
 پست

 ياتیامور مال
 بنياد مسکن

 معاون بازرسی
 راهداری وحمل ونقل

 دامپزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی
 آموزش فنی وحرفه ای
 رئيس دانشگاه گلستان

 سرپرست راه وشهرسازی
 نوسازی مدارس

 دفتر اجتماعی استانداری
 ا.ط

 ثبت اسناد وامالک
 آموزش وپرورش

 پيام نور
 سرپرست شهرداری گرگان

 فناوری اطالعات
 نریحوزه ه

 معاون فرماندار مينودشت
 معاون فرماندار مراوه تپه

 مدير کل خزانه استان
 نماينده شرکت گاز

 معاون ورزش وجوانان
 نماينده توزيع نيروی برق

 سرپرست منطقه شرکت نفت
 معاون استاندارد

 معاون پزشکی قانونی
 نماينده بهزيستی 

 قائم مقام صدا سيما
 معاون جهاد کشاورزی 

 ری وحمل ونقلمعاون راهدا
 کارشناس سازمان بسيج سازندگی

 معاون آب منطقه ای

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارش اعتبارات استان هیارا 2
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی شورا يقابل طرح در جلسات آت يموضوعات اساس هیارا 3
 ان مدیریت و برنامه ریزیسازم 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:

 ها به بخش غیر دولتی )خصوصی،پروژه واگذاریبرای  الزم های اجرایی موظفند تمهیدات و  اقداماتدستگاه (1

اقدامات انجام شده وپروژه های واگذار شده  را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی  آورده وگزارشتعاونی،ومردم نهاد( را بعمل 
 استان ارسال نمایند.

در خارجی( –را برای حضور سرمایه گذاران )داخلی  سرمايه گذاری الزم موظفند بسترهایدستگاه های اجرایی  (2
 ارسال نمایند. استانداری دفتر سرمايه گزاریگزارش آن را به  بخش های مختلف را بعمل آورند.

آندسته از مودیان مالیاتی که در  شناسايیاداره کل امور مالیاتی با همکاری اداره کل صنعت، معدن وتجارت نسبت به  (3
کارگروه درآمد و اقدام نموده و گزار ش آن را به  دفتر مرکزی آنها خارج از استان می باشنداستان فعالیت داشته ولی 

 ارسال و اعالم نمایند. تجهيز منابع

اعتبار آنها  1397برخی از دانشگاه های که در سال  وای،بنیاد شهید ،اداره کل فنی وحرفهاداره کل آموزش وپرورش (4
  را برای اعتبارات از وزارتخانه و انهمجدهای پیگیری 1397از تنظيم اليحه بودجه سال  مکلفند قبلگردد استانی می

گزارش آن را به سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان و استاندار بعمل آورد و  1397ها در الیحه بودجه سازمان
 ارسال نمایند. محترم

مطابق  برای آندسته از پروژه های جديد وتوسعه ای 23اخذ مجوز ماده دستگاه های اجرایی نسبت به  (5
 ل تسریع نمایند.دستورالعم

 تسریع نمایند. سال جاری داراييهای سرمايه ای مبادله موافقتنامه های اعتبارات تملکهای اجرایی در دستگاه (6

از  سنواتی بودجه قوانينرديف های متفرقه  ملی و داراييهای سرمايه ای تملک با توجه به اینکه سهم اعتبارات (7
ای اجرایی موظفند تمهیدات واقدامات الزم برای افزایش سهم اعتبارات استان همی باشد لذا دستگاه سهم بااليی برخوردار
گزارش اقدامات را به سازمان را بعمل آورده و   1397ردیف های متفرقه در الیحه بودجه سال  از محل اعتبارات ملی و
 استان ارسال نمایند مديريت وبرنامه ريزی

به  استان کاربردیشناسايی و  احصا کليه ظرفيت های بودجه ايی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به (8
 اقدام و آنرا در اختیار دستگاههای اجرایی استان  قرار دهد.  کاربردی صورت 

همچون زلزله و سیل را داشته باشند. در این  خصوص باليای طبيعیکلیه دستگاههای اجرایی استان آمادگی الزم در  (9
 خاذ نموده و گزارش کار را به  معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری اعالم نمایند.خصوص تمهیدات الزم را ات

 ایجاد شغل پیش بینی شده در برنامه ششمراستای در  تعهد خویش ذی ریط نسبت به کلیه دستگاه های اجرایی (10
 اعالم نمایند. تاناداره کل کار و امور اجتماعی اساهتمام نموده و گزارش کار خود را به  1396توسعه و سال 

 شورای برنامه ريزی و توسعه دبيرخانهرا  پیوست فعالیت مهم 52کلیه کارگروه های ذیل شورا آخرین وضعیت  (11
 گزارش نمایند.سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان مستقر در 

 رسید. استان شورای برنامه ریزی و توسعهبه تصویب  1396قانون جرایم ابالغی سال  23توزیع اعتبارات ماده  (12

شورا رسیده  کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب 8تصمیمات پیشنهاد شده از  (13
 است: 

 .21/6/1396آمار و محیط زیست و توسعه پایدار منابع جلسه مورخ  از کارگروه آمایش سرزمین، 4تا  1بندهای  .1

 .16/7/1396ار و محیط زیست و توسعه پایدار منابع جلسه مورخ آم از کارگروه آمایش سرزمین، 5تا  1بندهای  .2

 .25/7/1396آمار و محیط زیست و توسعه پایدار منابع جلسه مورخ  از کارگروه آمایش سرزمین، 5تا  1بندهای  .3

 3/5/1396از کارگروه استاندارد سازی و ارتقای کیفیت  جلسه مورخ  10تا  1بندهای  .4

 .23/7/1396گردشگری جلسه مورخ از کارگروه  9تا  1بندهای  .5

 . 11/5/1396از کارگروه زیربنایی و شهرسازی جلسه مورخ  138تا  90بندهای  .6

 .162بند  بجز . 22/6/1396از کارگروه زیربنایی و شهرسازی جلسه مورخ  168تا  139بندهای  .7

 . 28/6/1396از کارگروه زیربنایی و شهرسازی جلسه مورخ  185تا  169بندهای  .8

 . 269بند  بجز 13/8/1396از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  269تا 186یبندها .9

  

 مدعوین غایب

 سمت در دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 
 برزگر

 
 فرماندار کالله

 
 
 
 


