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 ارائه كننده دستورجلسه
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 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

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

 ربيعی
 طهماسبی

 بياتی
 عابدی
 طبرسا

 نجفی نژاد
 قوانلو

 چراغعلی
 کريمی

 حسينی 
 حسينی

 وزيری
 ساالری

 خسروی
 توماج

 قدمنان
 هدايتی کتولی

 هيوه چی
 حميدی
 فضيلت

 فاضل
 عبدوس

 کريمی
 شکيبا فر

 رحمتی
 هروی

 هزارجريبی
 محبوبی

 زارع تيله نويی
 جاللی

 فرمانی
 عليپوری

 قربانی
 حسينی

 وفايی
 نژادزمانی 

 قزلسفلو
 گوهری راد

 غفاری
 زارعی
 طيبی 

 داداشی 
 ميقانی

 خليل زاده
 مسافری
 رشيدی
 احمدی
 نصيری

 چراغعلی
 دودانگی

 اغنامی
 باقری
 تجری

 حسينی نيا
 حسنی 

 مقصودلو
 ايزد پناه 

 واثق
 خير آبادی

 توسلی
 رحمدل
 تقی پور

 ساور
 بذر افشان

 ماليی
 مال اکبری

 خانم همدم
 شربتی
 اشرفی

 
 
 
 
 
 

 تانداراس
 برنامه ريزی مديريت وسازمان 

 معاون امور اقتصادی و.. استاندار
 معاون  سياسی .امنيتی و.. استاندار

 مشاور ومدير کل حوزه استاندار
 معاون برنامه ريزی وبودجه سازمان

 اقتصاد ودارائی
 دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبيعی

 سازمان صنعت ومعدن تجارت
 وزارت دفاع

 نبد ومعاون استاندارفرماندار گ
 فرماندار گرگان 

 آزادشهرفرماندار
 فرماندار مينودشت

 فرماندار راميان
 فرماندار گاليکش
 فرماندار گميشان
 فرماندارکردکوی

 فرماندار علی آباد کتول
 فرماندار بندر ترکمن

 فرماندار کالله
 فرهنگ وارشاد 

 علوم پزشکی
 حفاظت محيط زيست

 ميراث فرهنگی
 وستايیآب وفاضالب ر

 آب وفاضالب شهری
 سرپرست  جمعيت هالل احمر 

 امور مالياتی
 راه وشهرسازی

 ثبت اسناد وامالک
 پست

 استاندارد
 امور عشايری

 راه اهن
 گمرک

 دامپزشکی
 بنياد مسکن
 منابع طبيعی

 آموزش وپرورش
 بهزيستی

 پزشکی قانونی 
 ورزش وجوانان

 هواشناسی
 راهداری وحمل ونقل جاده ای

 ای صنعتیشرکت شهرک ه
 نماينده وزارت امور خارجه

 بانک ملی
 سرپرست ارتباطات

 توزيع نيروی برق
 مدير کل اجتماعی

 مدير کل مرکز جذب وسرمايه گذاری
 مدير کل دفتر اقتصادی استانداری

 مدير کل دفتر بازرسی
 مدير کل دفتر پدافند غير عامل

 معاون فرماندار مراوه تپه 
 نماينده آب منطقه ای

 شرکت گازنماينده 
 معاون دفتر روستايی

 معاون مدير کل دفتر اقتصادی
 معاون سازمان تبليغات 

 مشاور اجرايی رييس دانشگاه پيام نور
 معاون اداری اموزش فنی وحرفه ايی

 معاون راه آهن
 معاون اوقاف وامور خيريه

 معاون کانون پرورش فکری کودکان..
 معاون راهداری

 معاون ثبت احوال
 نی استانداریمعاون دفتر ف

 معاون تعاون کار ورفاه اجتماعی
 معاون شيالت

 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور نگاه اجمالي به عملکرد اعتبارات ابالغي استان در طي سالهای برنامه پنجم توسعه 2

3 
بررسي عملکرد اعتبارات استاني در بخش های هزینه ای و تملک دارایي های سرمایه ای سال 

1396 
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در یک نگاه 31استان از مجموع   1397ارائه بودجه سال   4

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (حساب تولید استان گلستان در كشور1390-1394ساله ) 5بررسي روند  5

 دستگاه اجرایي سایر موارد 6

 - ندی ورهنمودهای استاندارمحترمجمع ب 7

 مصوبات جلسه:

 پیگیری مجددا در دستور کار شورای برنامه ریزی و توسعه استان 28/11/1396مورخ تمام مصوبات محقق نشده جلسه  -1
 قرار گیرد.

تا  1396قانون بودجه سال  16تبصره  "و"و بند  5به منظور جذب به موقع اسناد خزانه اسالمی حاصل از اجرای تبصره  -2
، مقرر گردید ، کلیه دستگاههای اجرایی مشمول دریافت اسناد کلیه مراحل تسجیل و ارسال به اداره کل 1396پایان سال مالی 

امور اقتصادی ودارایی و ثبت در سامانه بانک عامل را با اولویت مالحظات تاکیدی در جلسات جذب اعتبارات حداکثر تا تاریخ 
 ند.به انجام برسان 1/4/1397

با توجه به کاهش قابل مالحظه در سرجمع اعتباری  1397سال  در توزیع منابع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای -3
استانها و به تبع آن استان گلستان ، ضمن رعایت رویکرد عدالت محوری در توزیع منابع در بین مناطق و شهرستانهای استان ، 

جلسات آتی شورای برنامه ریزی و کمیته برنامه ریزی  مبنیشهرستانها  ای توسعه موثر یدر اولویت قرار گرفتن پروژه ها
 شهرستانها قرار گیرد.

، مدیرکل راه آهن شمال شرق ، مدیرعامل شرکت  ریاست معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استاندارکمیته ای به  -4
ن در مجلس شورای اسالمی تشکیل و در خصوص شهرک های صنعتی ، مدیرکل راه و شهرسازی و نماینده محترم شهرستا

هکتاری از طریق احداث پل روگذر  1000تامین منابع اعتباری ملی و راهکارهای اجرایی بابت رفع مشکل ورودی شهرک 
تعمیمات الزم را به تفکیک شرح وظایف اعضای کمیته اتخاذ نمایند و گزارش آنرا حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری به شورای 

 برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نمایند.

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  53نظر فنی دیوان محاسبات استان در خصوص کسر سرجمع یک درصد مشمول ماده  -5
 دولت از سرجمع اعتباری کل استان از طریق دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اخذ گردد.

کل کشور از  1397ت گرفته از اهم ظرفیت های مالی و اعتباری ماده واحده قانون بودجه سال با توجه به ارائه گزارش صور -6
سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، ضمن ارسال این گزارش به دستگاههای اجرایی استان کلیه فرمانداران ، مدیران 

دولتی ، بانکها و بیمه ها مکلف به استحصال ظرفیت دستگاههای اجرایی ، شهرداران و مدیران نهادهای عمومی دولتی و غیر
های اعتباری دستگاه خود و پیگیری های مستمر در جهت برخورداری از منابع تعریف شده در تبصره ها بوده و گزارش عملیاتی 

دبیرخانه شورای برنامه  آنرا حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری به دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نمایند.
شهردار در اولین جلسه  3فرماندار و  3دستگاه اجرایی ،  5ریزی استان شرایط ارائه گزارش در صحن علنی شورا بابت حداقل   

مهرماه سال جاری مهیا نماید. اسامی گزارش دهندگان در آخرین جلسه شهریور ماه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
 واهد شد.استان تعیین خ

، مقرر گردید ، سازمان  به استان کل کشور 1397قانون بودجه سال  10-1در جدول  مندرجابالغی  اتدر توزیع اعتبار -7
مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به اخذ نظر از معاونت های استانداری گلستان با برگزاری جلسه تخصصی اقدام نماید. 
معاونت های مربوطه نیز با دیدگاه فرادستگاهی و فرابخشی و با اولویت قرار دادن اهداف توسعه ای استان نسبت به ارائه نظرات 

 مذکور اقدام نمایند. در جلسات

( برگزاری 1397مقرر گردید ، دیبرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به تدوین جدول زمانبندی )تاپایان سال  -8
جلسات شورا اقدام نموده و بصورت مکتوب به دستگاههای اجرایی ابالغ نماید. کلیه مدیران دستگاههای عضو ، فرمانداران و 

 گاههای مرتبط با موضوعات شورا نسبت به حضور به موقع و منظم در جلسات اقدام نمایند.مدیران سایر دست
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جهت پشتیبانی بهتر در انجام امور ثبت بدهی دستگاههای اجرایی بابت سرپرستی امور شعب بانک ملی استان گلستان ، تمهیدات الزم را در  -9
توقف در مطالبات پیمانکاران پیش بینی نموده و گزارش هفتگی از انجام امور را به اداره کل امور اقتصاد و دارایی ارایه نماید. قبل از هرگونه 

 ن مراتب به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گزارش شود.انجام ثبت و صدور اسناد به نام ذینفعان حداقل یک هفته قبل از آ

در خصوص بند فوق مقرر گردیددبیر شورای هماهنگی بانک هانسبت به امکان یا عدم امکان جذب کمک های فنی و اعتباری  -10
 زی استان اعالم نمایند.مندرج در اعتبارات دستگاه های اجرایی بررسی عاجل انجام و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ری

درصدی درآمد های مالیاتی در پایان سال  110از ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و اداره کل امور مالیاتی استان بابت تحقق   -11
تقدیر بعمل آمده و در خصوص دستگاههایی که نسبت به درآمد مصوب تعیین شده دارای عدم تحقق بوده اند مدیران آنها مکلفند  1396

 علل عدم تحقق درآمد را بصورت کتبی تا پایان ماه جاری به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ارایه نمایند. 

درصدی منابع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استان و الزام صادره از سوی ریاست محترم رییس جمهور  27باتوجه به کاهش  -12
مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ضمن در خصوص پروژه های قابل افتتاح در چهل

رعایت توزیع عادالنه در منابع بین شهرستانی نسبت به در اولویت قراردادن پروژه های با پیشرفت فیزیکی باال و دارای مطالبات اقدام 
 یهای الزم را از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستانها بعمل آورند.نموده و فرمانداران محترم نیز در تحقق مفاد این بند همکار

تهیه فرم تخصصی بابت اولویت بندی پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک فجر از سوی سازمان مدیریت و برنامه به با توجه  -13
ران نسبت به ارسال  سریعتر اطالعات ، فرماندا 27/1/1397ریزی استان و ارسال آن به دستگاههای اجرایی و فرمانداریها در مورخ 

 جمعبندی و اولویت بندی شده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام نمایند. 

تبصره :دستگاههای اجرایی اطالعات پروژه های قابل افتتاح به تفکیک هر شهرستان را به فرمانداری آن شهرستان ارسال  -14
 نمایند.

کل کشور، کلیه  1397قانون بودجه سال  5اسناد خزانه اسالمی حاصل از اجرای تبصره  به منظور بهره مندی به موقع از -15
( به سازمان 4/3/1397دستگاههای اجرایی مشمول اعتبارات تملک استانی مکلف به تکمیل و ارسال تا قید زمانی تعیین شده ) 

 مدیریت و برنامه ریزی  استان می باشند.

بصورت دقیق و ماهیانه از سوی ستاد درآمد و تجهیز منابع استان رصد و  1397ن در سال وضعیت تحقق درآمدهای عمومی استا -16
 گزارش آن به استاندار محترم ارسال گردد.

مدیران دستگاههای اجرایی نظیر شرکت آب منطقه ای گلستان ،سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل راه و شهرسازی -16 -17
رت راه و شهرسازی (، اداره کل راه آهن شمال و شمال شرق و شرکتهای برق منطقه ای مازندران استان ) بعنوان دستگاه محوری وزا

و گلستان و شرکت توزیع نیروی برق گلستان و شرکت آب و فاضالب شهری و شرکت آب و فاضالب روستایی کلیه تالش خود را در 
 بعمل آورند.  5و منابع ملی مندرج در تبصره  3بند الف تبصره خصوص برخورداری طرحها و پروژه های مهم حوزه خود از منابع مندرج 

کارگروه تخصصی آمایش سرزمین و محیط زیست و توسعه پایدار به تصویب شورای برنامه ریزی و  1397-2-9مصوبات تاریخ  -18
 توسعه استان رسیده است.

طرح ها و 1396ایی های سرمایه ای سال کلیه دستگاههای اجرایی گزارشی از آخرین وضعیت تخصیص اعتبارات تملک دار-18 -19
پروژه های ملی خود را در قالب فرم پیوست تکمیل و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند. سازمان پس از جمع بندی 

 موارد،  گزارشی در این خصوص برای استحضار استاندار محترم تهیه و تنظیم نماید.

 ه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب شورا رسیده است: کارگرو 15تصمیمات پیشنهاد شده از  -20

 .20/10/1396از کارگروه آمایش سرزمین، آمار و محیط زیست و توسعه پایدار منابع جلسه مورخ  3تا  1بندهای  (1

 .9/2/1397ورخ از کارگروه آمایش سرزمین، آمار و محیط زیست و توسعه پایدار منابع جلسه م 8تا  1بندهای  (2

 .1/2/1397از کارگروه اجتماعی و فرهنگی جلسه مورخ  8تا  1بندهای  (3

 .16/10/1396از کارگروه امور اقتصادی جلسه مورخ  8تا  1بندهای  (4

 .7/3/1396از کارگروه گردشگری جلسه مورخ  9تا  1بندهای  (5

 .23/5/1396از کارگروه گردشگری جلسه مورخ  10تا  1بندهای  (6

 .24/10/1396از کارگروه گردشگری جلسه مورخ  10تا  1بندهای  (7

 .13/12/1396ذایی جلسه مورخ از کارگروه سالمت و امنیت غ 10تا  1بندهای  (8

 .29/1/1397ذایی جلسه مورخ از کارگروه سالمت و امنیت غ 4تا  1بندهای  (9

 . 8/9/1396از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  304تا  270بندهای  (10

 . 17/10/1396از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  341تا  305بندهای  (11

 . 15/11/1396از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  384تا  342بندهای  (12

 . 21/12/1396از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  454تا  385بندهای  (13

 . 2/2/1397از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  2تا  1بندهای  (14

 . 17/2/1397از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  27تا  3بندهای  (15

 

 مدعوین غایب
نام و نام 
 سمت در دستگاه اجرایي خانوادگي

 ضمير 

 احمدی 

 مهاجر 

 مازندرانی

 فرماندار اق قال

 فرماندار بندرگز

 جهاد کشاورزی

 تعاون کار ورفاه اجتماعی 

 نماينده ا.ط

 نماينده بسيج

 نماينده وزارت امور خارجه

 شرکت پخش فراورده نفتی

 نماينده دادگستری

 


