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 ارائه كننده دستورجلسه

 
 مدعوین حاضر

 
نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

1 

شناسایي و تصویب و اعالن  اراضي دولتي مناسب جهت احداث دهکده ها و شهرک 

 های گردشگری استان

معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و رییس 

هیات مدیره و مدیر عامل شركت عمران 

 شهرهای جدید

 دکتر هاشمی
 پيش قدم

 ربيعی
 طهماسبی

 غراوی
 بياتی

 عابدی
 طبرسا

 نجفی نژاد
 قوانلو

 چراغعلی
 کريمی
 صفوی

 حسينی
 طباطبايی

 ساالری
 خسروی

 هدايتی کتولی
 هيوه چی

 حميدی
 ضمير 

 احمدی 
 مهاجر
 نظری
 فاضل

 مازندرانی
 عبدوس

 کريمی
 شکيبا فر

 هروی
 هزارجريبی

 محبوبی
 زارع تيله نويی

 فرمانی
 حسينی

 زمانی نژاد
 ليوانی

 قزلسفلو
 گوهری راد

 زارعی
 طيبی 

 داداشی 
 رحيمی

 افتخاری
 ميقانی

 سليمانی فرد
 خليل زاده

 مسافری
 بقريان

 احمدی
 نصيری
 رضوانی

 علی محمدی
 دولو

 طلب حسينی
 دادبود

 گلدی زاده 
 قدس علوی

 تجری
 جمالی

 سجادی
 نصيبی

 خانم غفاری
 خليلی

 دودانگی
 تجری

 واثق
 باقريان

 عسگری
 غفوری

 کيا حسينی
 ارجونی

 مقصودی
 ساور عليا

 رستگار
 مطهری

 خير ابادی
 نورا

 خانم مقصودلو
 محرمی فر

 جباری 
 توشن
 مرادی

 حامدی
 دشتيان

 ليوانی
 رضايی
 ماليی

 صحرائی
 ریاسکند

حاجی گلدی 
 ايدی

 شعبانی
... 

 بائی

 استاندار
 برنامه ريزی مديريت وسازمان 

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

 استاندار عمرانیمعاون امور 
 مشاور ومدير کل حوزه استاندار

 معاون برنامه ريزی وبودجه سازمان
 اقتصاد ودارائی

 ورزی ومنابع طبيعیدانشگاه علوم کشا
 سازمان صنعت ومعدن تجارت

 وزارت دفاع
 فرماندار گنبد ومعاون استاندار

 فرماندار گرگان 
 آزادشهرفرماندار

 فرماندار مينودشت
 فرماندار راميان

 فرماندار گاليکش
 فرماندار علی آباد کتول

 فرماندار بندر ترکمن
 فرماندار کالله

 فرماندار اق قال
 فرماندار بندرگز

 اد کشاورزیجه
 اب منطقه ای
 علوم پزشکی

 تعاون کار .رفاه اجتاعی
 حفاظت محيط زيست

 ميراث فرهنگی
 آب وفاضالب روستايی

 سرپرست  جمعيت هالل احمر
 امور مالياتی

 راه وشهرسازی
 ثبت اسناد وامالک

 استاندارد
 گمرک

 بنياد مسکن
 نوسازی مدارس

 منابع طبيعی
 آموزش وپرورش
 پزشکی قانونی 

 جوانانورزش و
 هواشناسی
 شرکت گاز

 شرکت نفت
 راهداری وحمل ونقل جاده ای

 مدير کل اوقاف وامور خيريه
 شرکت شهرک های صنعتی
 نماينده وزارت امور خارجه

 بانک ملینماينده 
 سرپرست ارتباطات

 توزيع نيروی برق
 زندانها

 غله
 ثبت احوال

 اموزش فنی وحرفه ای
 شهردارگرگان

 مدير کل تعاون روستايی
 يالتش

 پدافند غيرعامل
 سرپرست بحران

 مدير کل دفتر بازرسی
 مدير کل دفترروستايی

 مدير کل امور بانوان
 مدير کل دفتر شهری 

 مدير کل مرکز جذب وسرمايه گذاری
 مدير کل دفتر پدافند غير عامل

 معاون مدير کل دفتر اقتصادی
 معاون بانک ملی

 مشاور شرکت اب وفاضالب شهری
 مدارسنماينده نوسازی 

 ثبت اسناد وامالک 
 دفتر امور اجتماعی استانداری

 نماينده شيالت
 معاون اوقاف وامور خيريه

 نماينده دانشگاه علمی کاربردی
 نماينده فرهنگ وارشاد
 معاون سازمان تبليغات
 معاون دانشگاه پيام نور

 توزيع برق
 نماينده حوزه هنری

 نماينده بهزيستی
 نماينده بنياد شهيد

 برق منطقه ای مازندران گلستان قائم مقام
 معاون برق منطقه ای مازندران گلستان

 معاون فرمانداری گرگان
 نماينده دامپزشکی
 نماينده دامپزشکی

 معاون راهداری
 معاون بازرسی

 نماينده تعاون روستايی
 نماينده صنف کشاورزی
 نماينده بسيج سازندگی

 معاون راه اهن
 نماينده انتقال خون

 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبارات تملک دارایي های سرمایه ای استانيتوزیع اع 2

 یزیو برنامه ر تیریسازمان مد توزیع اعتبارات هزینه ای دستگاه های مشمول اعتبارات  استاني 3

4 
و  1396تحلیل عملکرد كارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 

 1397برنامه سال 
 یزیو برنامه ر تیریازمان مدس

 دستگاه اجرایي سایر موارد 5

 - جمع بندی ورهنمودهای استاندارمحترم 6

 صوبات پیشنهادیم
 

 بخش درآمدهای عمومی: -الف

ر کسب درآمدهای توجه به ابالغ درآمد صورت گرفته از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، کلیه دستگاههای اجرایی دارای تعهد دبا  -1

می باشند. گزارش عملکرد بصورت ماهیانه از سوی این دستگاهها به اداره کل  1397عمومی مکلف به تحقق کامل درآمدهای مصوب خود در سال 
 امور اقتصادی و دارایی استان ارسال گردد.

راهبری باالخص در حوزه درآمدهای مالیاتی بعمل  درآمد و تجهیز منابع استان ضمن تشکیل منظم جلسات نسبت به سیاستگذاری وکارگروه  -2

درصدی درآمدهای مالیاتی تصمیمات عملیاتی و اجرایی را اتخاذ  110آورده و در راستای سیاستها و راهبردهای این بخش نسبت به تحقق حداقل 
 .نماید

مورد درخواست کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به تهیه گزارشات تخصصی بر اساس نیازهای  تبصره:
 اهتمام ویژه را بعمل آورد و در موارد لزوم موضوعات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و تصمیم گیری گردد.

در این کارگروه که متشکل از بخش نیروی انتظامی استان با تشکیل کارگروهی ویژه و با حضور نماینده تام االختیار فرماندهی استان فرماندهی  -3

های مختلف مرتبط با عناوین درآمدی می باشد، نسبت به تحقق کامل تعهدات درآمدی مصوب خود در سال جاری اقدامات الزم، اثربخش و موثر 
 رائه نماید.را بعمل آورده و گزارش ماهیانه درآمدهای وصولی و تصمیمات متخذه را به کارگروه درآمد و تجهیز منابع استان ا

 

 بخش اعتبارات هزینه ای: -ب

میلیون ریال به تصویب شورای برنامه ریزی و  3،276،186دستگاه اجرایی با سرجمع 25به تفکیک  1397اعتبارات هزینه ای استانی سال توزیع  -4

 توسعه استان رسید.

پیمانی )بعلت پلکانی بودن ضریب افزایش  -رکنان رسمیبا توجه به عدم برآورد دقیق از عملکرد بخش حقوق ومزایای مستمر کا: 1تبصره 
بصورت توزیع نشده و جهت تعادل بخشی در بین  1397میلیون ریال از محل اعتبارات سال  90،300حقوق برای سطوح مختلف حقوق( مبلغ 

مورد استفاده  1396نشستگان سال عملکرد دستگاههای اجرایی در این بخش و عیدی پایان سال کارکنان و مطالبات ذخیره ایام مرخصی باز
شورای برنامه ریزی و  قرار خواهد گرفت. هرگونه ابالغ اعتبار از محل منابع این تبصره در طول سال مالی منوط به تصویب آن در جلسه 

 .توسعه استان خواهد بود

منوط به ارائه موافقتنامه هزینه ای از  31/5/1397یخ گونه پرداخت از سوی خزانه معین استان بابت اعتبارات هزینه ای استانی پس از تارهر  -5

 سوی دستگاههای اجرایی متقاضی دریافت وجه به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان می باشد.

به تفکیک  روز کاری پس از دریافت ابالغ اعتبار( 10دستگاههای اجرائی مکلف به ثبت اطالعات آماری و اعتباری خود )حداکثر به مدت کلیه  -6

 .برنامه های تعریفی در ذیل دستگاه و فصول هزینه در سامانه سبا می باشند

گونه هزینه کرد بیش از ارقام مصوب مندرج در موافقتنامه بابت مواد هزینه ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت این الزام از سوی دستگاه هر   -7

 ه برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایجاد نمی نماید.اجرایی و ذیحساب، تعهدی مبنی بر اصالح موافقتنام

دستگاههای اجرایی مشمول اعتبارات هزینه ای استانی موظف به رعایت شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای کلیه  -8

سوی معاون محترم از  1397/01/28مورخ  30035شماره کل کشور )ابالغی به  1397ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  18اجرایی موضوع ماده 
 .رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( می باشند

واریز وجه تخصیص از سوی خزانه معین استان )براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبارات استان( منوط به تسویه تنخواه پرداختی و هرگونه  -9

 پیمانی و قراردادی می باشد.  -مزایای مستمر نیروهای رسمیبرداشت مبالغ مربوط به حقوق و 

میلیون ریال به صورت تجمیع شده از سرجمع اعتبارات  10،500کل کشور، مبلغ  1397( قانون بودجه سال 9تبصره )« ح»در اجرای بند   -10

 ی و توسعه استان اختصاص می یابد.هزینه ای استان بابت اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مورد تصویب شورای برنامه ریز

( همراه با عناوین دستگاه های مجری و همکار به تصویب شورای برنامه ریزی 7عناوین طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مشمول بند فوق ) -11 

ن بند به دستگاه های مجری فعالیت نسبت به ابالغ اعتبار از سرجمع اعتبارات ایو توسعه استان خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
 های تحقیقاتی و پژوهشی پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان  اقدام نماید.
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 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  :دبير                                          استاندار: رئيس        27/04/1397                              : ماره و تاريخ دعوتنامهش  

فی شده با عنوان دستگاه همکار مکلف به ارائه هرگونه همکاری در ارائه اطالعات و پیشبرد اهداف طرح های کلیه دستگاه های معر -1تبصره 
تحقیقاتی و پژوهشی در حیطه دستگاه خود و وزارتخانه یا سازمان ملی متبوع می باشند. مسئولیت ارائه گزارش بابت پیشرفت مرحله ای و 

 بر عهده دستگاه مجری می باشد.  طرح های تحقیقاتی و پژوهشیتکمیل نهایی 

 دستگاه مجری مکلف به رعایت تخصیص اعتبارات این بند حداقل معادل سطح تخصیص اعتبارات هزینه ای استانی خود می باشد. -2تبصره 

ی سازمان مدیریت کلیه مدیران دستگاه های اجرایی و ذیحسابان مشمول اعتبارات هزینه ای استانی، مکلف به اجرای سیاست های اجرای  -12

 .می باشند 1397و برنامه ریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی در مدیریت منابع در طول سال مالی )هزینه ای( 

در راستای صرفه جویی در منابع مالی، برگزاری هرگونه جشنواره، همایش، گردهمایی و ... از محل اعتبارات هزینه ای استانی منوط به   -13

 تامین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد.اخذ مجوز 

میلیون ریال از محل یک در هزار  3،372میلیون ریال )  6،372برگزاری همایش سرمایه گذاری استان و با تعریف منابع مالی آن به مبلغ  -14

 4،000سرجمع اعتبارات  اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ، مبلغ در میلیون ریال از محل اعتبارات استانی(  3،000اعتبارات استان و مبلغ 
رویداد مهم ورزشی در سرجمع اعتبارات اداره کل ورزش و  7میلیون ریال از محل اعتبارات استانی بابت کمک به تامین بخشی از هزینه های 

ی چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب ای اسالمی در سرجمع میلیون ریال بابت تامین هزینه های پشتیبان 1،500جوانان استان ، مبلغ 
در سرجمع اعتباری استانداری 1397قانون بودجه سال  12میلیون ریال در اجرای بند ک تبصره  1،688اعتبارات اداره کل تبلیغات اسالمی، مبلغ 

ر سرجمع اعتبارات اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و میلیون ریال بابت برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین د 2،500و همچنین مبلغ 
 محل اعتبارات استانی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. صنایع دستی از 

ه ( قانون برنامه ششم توسعه موضوع بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، کلیه دستگاه های مشمول اعتبارات هزین7ماده )« پ»در اجرای بند   -15

 ای استانی مکلف به رعایت موارد ذیل براساس ابالغیه های سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند:

 بروزرسانی و تکمیل سامانه تعریف شده -الف

 استقرار نظام جامع مالی و اداری که قابلیت دریافت و انتقال اطالعات با سامانه را داشته باشد. -ب

ای قابل واگذاری و واحدهای مجری براساس دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و آمادگی جهت مشخص شدن فعالیت ه -ج
 بودجه کشور.

 فراهم سازی شرایط الزم جهت استقرار نظام حسابداری تعهدی -د

 تعریف شده مرتبط رعایت محدودیت های زمانی در انجام فعالیت های  -ه

 : توسعه کشوراحکام دائمی  37ماده « چ»کارگروه بند   -16

 سوی از صادره – 1397/03/13مورخ  122276( قانون احکام دائمی توسعه کشور )مستند به دستورالعمل شماره 37ماده ) "چ"در اجرای بند 
( قانون مدیریت خدمات کشوری 5رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده ) محترم معاون

سازمان صدا و سیما صرف تولید ( را طی قرارداد مشخص با 6( و )4(، )1از اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول ) (1%یک درصد ) وظفندم
برنامه جهت فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطالع رسانی نمایند. بدین منظور کارگروه موضوع فوق با عضویت اعضای ذیل در استان تشکیل  

 می گردد:

 

 احکام دائمی توسعه کشور: 37ماده « چ»کارگروه بند اعضاء  -16-1

o )معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار )رئیس کارگروه 

o )رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان )نایب رئیس کارگروه 

o )مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری )دبیر 

o دشگری استان )عضو(مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گر 

o )رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان )عضو 

o )مدیر عامل آب منطقه ای استان )عضو 

o )مدیر کل اطالعات استان )عضو 

o )مدیر کل راه و شهرسازی استان )عضو 

o )مدیر کل صدا و سیمای استان )عضو 

o )مدیر کل بهزیستی استان )عضو 

o ی )عضو(مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استاندار 

o )مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان )عضو 

o )دو نفر کارشناس با حداقل تحصیالت کارشناسی ارشد به پیشنهاد اعضای کارگروه و تصویب نهایی کارگروه )عضو 

  
 :احکام دائمی توسعه کشور  37ماده « چ»بند شرح وظایف کارگروه   -16-2

  1397/03/13مورخ  122276حرکت در راستای تحقق اهداف مندرج در دستورالعمل شماره 

 اطالع رسانی کارا و اثربخش از خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 کمک در راستای تحقق اهداف توسعه ای استان از طریق روش های نوین تبلیغات و برنامه سازی 
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 مشخصات صورتجلسه
 دومین :هجلسب رتيت                                             27/04/1397  :ريخات                       14   ساعت ی برنامه ریزی و توسعه استان             شورا    : جلسه عنوان  

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  :دبير                                          استاندار: رئيس        27/04/1397                              : ماره و تاريخ دعوتنامهش  

 
 تعریف برنامه های پیشگیرانه و آگاهی بخش در حوزه های اجتماعی و امنیتی 

  تعریف برنامه های خاص برای دستگاه های اجرایی مشارکت کننده با تصویب محتویات آنها توسط اعضای کارگروه با هدف

 یشرفت و توسعه استان اثربخشی در پ

  در صورت لزوم تشکیل گروه های کاری ویژه در خصوص ساخت و تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی در حوزه های فرهنگ

 سازی، آگاهی بخشی و اطالع رسانی

و غیرعضو الزم   کارگروه توسط دبیرخانه، اجرای کلیه مصوبات آن برای دستگاه های اجرایی عضو پس از ابالغ مصوبات  -16-3

 االجراست.

 دبیرخانه کارگروه در اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری مستقر می باشد. -16-4

 

 بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: -ج

ای شهرستانها و سطح قانون احکام دائمی توسعه توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه  31ماده  "ب"بند 2اجرای تبصره در  -17

 استان به تفکیک منابع اعتباری ذیل به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید:

 میلیون ریال 640،800اعتبارات استانی به مبلغ  -الف

 میلیون ریال  748،000درصد فروش نفت و گاز به مبلغ  3اعتبارات مربوط به درآمد  -ب

 میلیون ریال  199،200مالیات ارزش افزوده به مبلغ رصد د 27/0اعتبارات موضوع  -ج

 میلیون ریال 2،635،000به مبلغ  550000-18اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور سهم استانی ردیف  -د

 

ق اهداف مصوبات ستاد فرماندهی پروژه های مشمول تامین اعتبار از محل اعتبارات ارتقای شاخص های اقتصادی با رویکرد تحقلیست   -18

میلیون ریال به تصویب  284،740اقتصاد مقاومتی استان و توسعه زیرساختهای بخش های کشاورزی، صنعت و گردشگری با رقم اعتباری 
 اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

ابالغ آئین نامه اجرایی دولت بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و  پس از 550000-76قانون بودجه موضوع ردیف  18اعتبارات تبصره توزیع   -19

 برنامه ریزی استان در جلسه آتی شورا طرح و تصمیمات الزم در خصوص نحوه توزیع منابع این ردیف اعتباری به تصویب خواهد رسید

رافیک و حمل و نقل استان بابت پیشنهاد توزیع هماهنگی امور عمرانی نسبت به طرح موضوع بعنوان یکی از دستورات شورای تمعاونت   -20

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم رانندگی جهت پرداخت به ( 23)اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای اعتبارات موضوع ماده 
رافیک و حمل و نقل استان به میلیون ریال اقدام و نسبت به ارسال مصوبه شورای ت 41،536شهرداریها و دهیاری های سطح استان به مبلغ 

 دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه جهت طرح و تصویب نهایی در جلسه آتی این شورا اقدامات الزم رابعمل آورد.

) موضوع شورایعالی حوزه های علمیه( با کل کشور  1397از بخش سوم دستورالعمل بودجه سال  12تعهدات استان در خصوص بند کلیه   -21

)قانون  550000-18به وجود ردیف های مستقل اعتباری در پیوست شماره یک قانون از محل منابع ملی سهم استان در ردیف اعتباری توجه 
قانون تنظیم بخشی از مقررات  23استفاده متوازن از امکانات کشور( تامین گردد.کلیه پروژه های مشمول دریافت اعتبار ضمن رعایت مفاد ماده 

 حتی جهت درج در موافقتنامه ملی می بایست دارای تائیدیه کمیته برنامه ریزی شهرستانهای مشمول دریافت اعتبار باشند. (2مالی دولت )

)قانون استفاده متوازن از امکانات کشور( بارویکرد تقویت حوزه های تامین  550000-18اعتبارات استان از سهم منابع ملی ردیف توزیع   -22

رساختهای برق و تکمیل پروژه های نیمه تمام راهسازی و... به تفکیک طرح )ملی و استانی ویژه پیوست شماره یک( و منابع آب ، تامین زی
 میلیون ریال به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. 1،108،000دستگاه اجرایی به مبلغ 

قانون بودجه ( مشمول این بند در  1حهای ) دارای سابقه در پیوست شماره تصویب و ابالغ نهایی توزیع اعتبارات طربه منظور  -1تبصره 
درصدی اعتبار هریک از طرحها به منظور  10سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به جابجایی حداکثر 

ابالغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور . موارد مل بودجه می باشدتحقق سیاستهای مندرج در اسناد باال دستی     با رعایت مفاد دستورالع
 به دستگاههای اجرایی جزء مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان تلقی خواهد شد.

ت ردیف مفاد تبصره فوق در خصوص نحوه توزیع اعتبارات ارتقای شاخص های اقتصادی که نیز دارای فرآیندی مشابه به اعتبارا -2تبصره 
 .)سهم ملی( می باشد صدق می نماید 18-550000

طرح های استانی ویژه، کلیه دستگاههای اجرایی دارای طرح که اعتبارات آنها از سوی  1397عنایت به ابالغ تخصیص اعتبارات سالبا   -23

به موقع منابع تخصیص یافته تا پایان اسفند  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ابالغ گردیده است ،مکلفند تمهیدات الزم را در جهت جذب
 ماه سال جاری بعمل آورند. مسوولیت نظارت بر اجرای این بند بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی می باشد.

امه ریزی از تشکیل کمیته برنامه ریزی شهرستانها، کمیته ای متشکل از فرماندار شهرستان ، نماینده سازمان و دبیر کمیته برنقبل  -24

از حیث منابع اعتباری  1396شهرستان و نماینده تام االختیار معاونت هماهنگی امور عمرانی بابت بررسی وضعیت پروژه های مصوب شده سال 
و تخصیص تشکیل و نسبت به جمعبندی موضوعات و مشکالت مربوط به طرحها و پروژه های عمرانی هر شهرستان اقدام نمایند. برنامه 

 حضور فرمانداران در جلسات یک هفته قبل از تشکیل از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم خواهد شد. زمانبندی
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 مشخصات صورتجلسه
 دومین :هجلسب رتيت                                             27/04/1397  :ريخات                       14   ساعت شورای برنامه ریزی و توسعه استان                 : جلسه عنوان  

 ریزی استانو برنامهسازمان مدیریت   :دبير                                          استاندار: رئيس        27/04/1397                              : ماره و تاريخ دعوتنامهش  

 
دبیران کمیته برنامه ریزی شهرستان مکلف به تنظیم جدول پروژه های قابل طرح در جلسه به تفکیک عنوان و منابع اعتباری هر  :1تبصره 

 یک از آنها و ارسال کتبی آن به روسای کمیته برنامه ریزی شهرستانها می باشند.

 روز پس از دریافت جداول پروژه ها از سوی فرمانداری ها می باشد. 3مه ریزی شهرستانها حداکثر زمان برگزاری جلسات کمیته برنا :2تبصره 

روز کاری پس از زمان برگزاری جلسات نسبت به ارسال صورتجلسه به سازمان  3روسای کمیته برنامه ریزی شهرستانها ظرف مدت: 3تبصره 
 مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام نمایند.

 های برنامه ریزی شهرستانها مکلف به رعایت موارد ذیل در توزیع منابع می باشند:ته کمی  -25

 زیرساخت های اشتغالتوجه به تاکیدات آمایش سرزمین با رویکرد توسعه  -الف

 مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استانتسهیل و زمینه سازی در جهت تحقق   -ب

بحرانی و دارای تنش و افزایش بهره وری در حوزه آب باالخص در بخش کشاورزی، توسعه ایی و شهری در نقاط رفع نیازهای اساسی آب شرب روست -ج
 و بهبود خدمات عمومی نظیر بهداشت و آموزش

 کی باال() با اولویت پروژه های با پیشرفت فیزی 1397درافتتاح پروژه های قابل بهره برداری در دهه مبارک فجر سال افزایش قابل مالحظه  -د

 اعتبارات پروژه هاجلوگیری از خرد شدن  -ذ

( قانون تنظیم بخشی از 23هرگونه تعریف پروژه جدید در کمیته برنامه ریزی شهرستان ها منوط به رعایت مفاد دستورالعمل ماده )  -26

( حاکم بر مصوبات کمیته 2ت مالی دولت )( قانون تنظیم بخشی از مقررا23ماده )« و»و « الف»مقررات مالی دولت می باشد. اجرای بندهای 
رد برنامه ریزی شهرستان ها بوده که می بایست از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در زمان ابالغ اعتبار به دستگاه های اجرایی مو

جایگزین )مغایر با مفاد این بند در رعایت قرار گیرد. در صورت عدم ارائه پیشنهاد از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان بابت پروژه های 
 صورتجلسه(، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز به توزیع اعتبار در بین پروژه های نیمه تمام همان شهرستان می باشد.

 1396بودجه سال قانون « 550000»( ردیف 18توزیع شهرستانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ابالغی به استان از محل جزء )  -27

و )اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت 
به تصویب  میلیون ریال 224،144سازمان برنامه و بودجه کشور با رقم اعتباری  1397/03/19مورخ  125946عدالت( مستند به ابالغیه شماره 

در ابالغیه صادره، تعریف  1396بابت عدم تخصیص تعهدات سال »اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید. با توجه به درج عبارت 
 هرگونه پروژه جدید از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان از محل منابع اعتباری این بند ممنوع می باشد. در اولویت قرار گرفتن پروژه های

 از سوی کمیته برنامه ریزی شهرستان الزم االجراست. 1397قابل افتتاح در دهه مبارک فجر سال 

درصد فروش نفت و گاز صرفاً به بخش های  3میلیون ریال از محل منابع حاصل از  92،182اعتبار مندرج در سطح استان به مبلغ  -28

( بابت تسریع در اجرا و تکمیل پروژه های نیمه تمام ویا تعریف پروژه جدید  بر جغرافیایی مناطق محروم )مشمول مصوبه هیئت محترم وزیران
 اساس میزان سهم بری شهرستانها از اعتبارات توزیع شده اختصاص خواهد یافت. 

ی به بخش غیر ، عالوه بر شناسایی پروژه های قابل واگذار 1397قانون بودجه سال  19دستگاههای اجرایی مکلفند ، به استناد تبصره  -29 

مدیریت دولتی، تمهیدات  و اقدامات الزم را جهت واگذاری بعمل آورند. اطالعات پروژه های واگذار شده را بصورت ماهیانه به استاندار و سازمان 
 و برنامه ریزی استان ارسال نمایند

صدور اسناد خزانه اسالمی به نام ذینفعان مورد تایید  سرپرستی امور شعب بانک ملی استان تمهیدات الزم را در جهت بهبود فرآیند ثبت و  -30

ماه سال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و دستگاههای اجرایی استان را فراهم نماید. گزارشی از اقدامات این بند حداکثر تا پایان مرداد
 جاری به دبیر خانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه گردد.

زمانبندی حضور فرمانداران در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بابت بررسی پروژه ها و تشکیل جلسات کمیته برنامه ریزی  برنامه -31

از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعالم خواهد شد. رونوشتی از مکاتبات به معاونت   30/04/1397شهرستان ها حداکثر تا تاریخ 
 تانداری گلستان ارسال گردد.هماهنگی امور عمرانی اس

و با توجه به عدم شرایط جذب در بخش اعتبارات  1396پیرو گزارش ارایه شده از جلسات جذب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه سال  -32

های کشاورزی کمک های فنی و اعتباری در برخی از شهرستانها جابجایی بین شهرستانی با حفظ سر جمع اعتبارات و تخصیص استان در بخش
 صنعت و گردشگری و بازرگانی مورد تایید قرار گرفت.

 کلیات طرح تله کابین علی آباد مورد تصویب قرار گرفته و جهت تصویب در شورایعالی شهرسازی اقدام عاجل صورت پذیرد. -33

 رسازی اقدام عاجل صورت پذیرد.کلیات طرح گردشگری جزیره آشوراده مورد تصویب قرار گرفته و جهت تصویب در شورایعالی شه -34

مورد  از طرف وزارت راه و شهر سازیمطروحه  مناسب جهت احداث دهکده ها و شهرک های گردشگری استاننقطه الویت دار  هشت -35

 تصویب قرار گرفت.

(مدیران  5ه اسالمی بنده ه تبصره )اسناد خزان 1397 /4 /31با توجه به اتمام سال مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در تاریخ  -36

 درصدی را اتخاذ نمایند. 100دستگاه های اجرایی تمام تمهیدات برای جذب 

همایش سرمایه گذاران اران داخلی و خارجی ذاری جهت ارایه به سرمایه گذکلیه دستگاه های اجرایی موظف به تهیه بسته های سرمایه گ -37

 .گرددبه دبیرخانه همایش سرمایه گزاری )اداره کل اقتصاد و دارایی استان( ارسال در اسرع وقت  بسته های تهیه شدهو استان می باشند

 کارگروه های تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب شورا رسیده است:  3تصمیمات پیشنهاد شده از  -38

 . 30/2/1397کارگروه توسعه روستایی و عشایری جلسه مورخ  (1

 . 3/4/1397از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  50تا  28 بندهای (2

 . 24/4/1397از کارگروه زیربنایی وشهرسازی جلسه مورخ  57تا  51بندهای  (3
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