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 ارائه كننده دستورجلسه
 

 مدعوین حاضر
نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

 ر هاشمیدکت یزیرو برنامه تیریسازمان مد مصوبات جلسه قبل یریگیپ 1
 روزبهان

 ربيعی
 چراغعلی

 غراوی
 پاسوار

 قره خانی 
 عابدی
 یصحرائ
 طبرسا

 نجفی نژاد
 قوانلو

 چراغعلی
 کريمی
 صفوی
 غراوی

 حسينی
 طباطبايی

 ساالری
 مايلی

 هدايتی 
 هيوه چی

 ضمير 
 احمدی 
 قدمنان
 مهاجر
 نظری
 نعيمی

 مازندرانی
 شربتی

 عبدوس
 کريمی
 هرمزی

 یرحمت
 هزارجريبی

 محبوبی
 تریکالن

 بذر افشان 
 زمانی نژاد

 غفوری
 فراهی

 قزلسفلو
 گوهری راد

 طبايیطبا
 طيبی 

 پائين محلی
 پورعلی

 قدس علوی
 خليل زاده

 باقريان
 اميری
 دادبود

 قدس علوی
 جمالی

 ايزدپناه 
 مقدم

 خانم غفاری
 خليلی

 دودانگی
 اغنامی
 مفيدی

 کشيری
 عليپور

 شعبانی
 دهنو خلجی

 ناهيدی  
 نورانی 
 امينی 

 وبی يعق
 صفريان

 چکا

 استاندار
 برنامه ريزی سازمان مديريت ورئيس 

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

 معاون امور عمرانی استاندار
 مشاور استاندار

 نماينده محترم مجلس 
 بودجه سازمان و برنامههماهنگی معاون 

 استان یمعاون بازرس
 ودارائیاقتصاد مدير کل 

 ..دانشگاه علوم کشاورزی ورئيس 
 تجارتو معدن ،سازمان صنعت رئيس 

 وزارت دفاعنماينده 
 فرماندار گنبد ومعاون استاندار

 فرماندار گرگان 
 فرماندار مراوه تپه 

 نماينده فرمانداری گميشان
 فرماندار مينودشت

 فرماندار راميان
 فرماندار گاليکش

 فرماندار علی آباد کتول
 دار بندر ترکمنفرمان

 ق قالآفرماندار 
 فرماندار بندرگز

 فرماندار کردکوی 
 جهاد کشاورزیرئيس سازمان 

 ایب منطقهآ عاملمدير
 نماينده علوم پزشکی

 مديرکل تعاون کار .رفاه اجتاعی
 نماينده تعاون کار و رفاه اجتماعی

 حفاظت محيط زيستمديرکل 
 ميراث فرهنگیمدير کل 

 روستايی آب وفاضالب عاملمدير 
 یعامل آب و فاضالب شهر ريمد

 امور مالياتیمدير کل 
 راه وشهرسازیمدير کل 

 معاون فنی و اجرايی سازمان مديريت 
 نماينده نيروی انتظامی 

 انقالب اسالمی  بنياد مسکنمدير کل 
 نماينده نوسازی مدارس

 مدارس ینوساز ندهينما
 منابع طبيعیمدير کل 
 آموزش وپرورشمدير کل 

 نده پزشکی قانونی نماي
 ورزش وجوانانمدير کل 

 نماينده صدا و سيما
 های نفتینماينده شرکت پخش فرآورده

 نماينده فناوری اطالعات و ارتباطات 
 شرکت شهرک های صنعتیمدير عامل 

 مدير بانک ملی
 نماينده فنی وحرفه ای

 شهردارگرگان
 مدير کل شيالت

 مدير کل مديريت  بحران
 ر روستايی و شوراها نماينده  دفترامو

 مديرکل دفتر فنی ، حمل و نقل و ترافيک 
 و خانواده  امور بانوان نماينده 

 مدير کل دفتر شهری 
 مدير کل دفتر جذب وسرمايه گذاری

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
 ثبت اسناد وامالک مدير کل 

 نماينده فرهنگ وارشاد
 ای نماينده برق منطقه

 هنآنماينده راه 
 رئيس حوزه رياست سازمان مديريت

 گذاری سازمان گروه سرمايهرئيس
 سازمانتلفيق  گروهسيرئ
 سازمان  و فرهنگی رئيس گروه اجتماعی 

 ريزی سازمانرئيس گروه شورای برنامه
 زيربنايی سازمان رئيس گروه 
 توليدی سازمان  رئيس گروه 

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی ها .شهرستان یزیربرنامه تهیدر كم یاهیسرما یاهیياعتبارات تملک دارا عیتوز يگزارش اجمال 2

 یزیو برنامه ر تیریسازمان مد .( 550,000 فیرد 54 ء جز ) 1397ل قانون بودجاه سا 18اعتبارات تبصره  عیتوز 3

4 
 ل نون بودجه ساقا  9تبصره  "ح"اعتبار از محل منابع بند  نیقابل تأم قاتیتحق نیعناو يبررس

1397 . 

و توساعه   یاقتصااد  امور يسرپرست معاونت هماهنگ

 یمنابع استاندار

 یاستاندار يامور عمران يمعاونت هماهنگ (. 23ماده  اعتبارات عیتوز )  يقانون جرائم رانندگ 23اعتبارات ماده  عیتوز يبررس 5

 . ( مایدرصد صدا و س کی ) توسعه يدائم قانون احکام 37ماده  "چ  "بند  یاز نحوه اجرا يگزارش 6
 ياجتمااع   و يتا ی, امنياسا یسرپرست معاونات س 

 یستاندارا

  سایر  7

 استاندار جمعبندی 8

 جلسه :صوبات م

ده در سطح درصد از اعتبارات توزیع نش 15در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و الزامات سند آمایش سرزمینی استان،مقرر گردید حدود   -1
های کالن استانی با اولویت توسعه ها در ردیف قانون استفاده متوازن از امکانات کشور کسر و بابت پروژه و یا پروژهریزی  شهرستانکمیته برنامه

 گردشگری اختصاص یابد.

 "550000ردیف «  76» جزء  "کل کشور، توزیع اعتبارات استانی " 1397قانون بودجه سال « 18»تبصره « الف» بند   "در اجرای  -2
ها و سطح استان و به پیشنهاد اعضای حاضر در جلسه، در میلیون ریال به تفکیک شهرستان 478،607قانون مذکور با مبلغ  10-1مندرج در جدول 

گذاری بخش غیر مایههای زیرساختی منجر به توسعه اشتغال )با هدف تسهیل در سرقالب دو سر فصل عمده کمک های فنی و اعتباری و پروژه
ریزی و توسعه استان رسید. سازمان مدیریت و های مختلف اقتصادی به تصویب شورای برنامههای ایجادی در آینده( در بخشدولتی در زیرساخت

ات ) گردشگری، های کشاورزی ، صنعت و خدمریزی استان مجاز به ابالغ اعتبارات این بند با رعایت سهم اعتباری شهرستان در سرفصلبرنامه
 ها نمی باشد .ریزی شهرستاناین بند نافی اختیار کمیته برنامه باشد.های اجرایی ذیربط میبازرگانی، حمل و نقل و آموزش و ... ( به دستگاه

، با "کل کشور  1397قانون بودجه سال  9تبصره « ح » بند   "ضمن تصویب کلیات عناوین پژوهشی مشمول تأمین اعتبار از محل  -3
ای متشکل از سرپرست معاونت هماهنگی امور های اجرایی و همکار ، مقرر گردید؛ کمیتهمیلیون ریال و تفکیک دستگاه 10،500سرجمع اعتباری  

شاور ریزی ،  رئیس دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و نیز ماقتصادی و توسعه منابع استانداری ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه
قدام استاندار ، نسبت به اصالح عناوین طرح های تحقیقاتی ) حداکثر در دو عنوان پژوهشی ( و اعمال اصالحات مختصر در اعتبار این طرح ها،  ا

اجرایی  هایریزی پس از برگزاری این جلسه و انجام اصالحات مورد نظر، نسبت به ابالغ اعتبارات به دستگاهنمایند. سازمان مدیریت و برنامه
 ای اقدام نماید.مشمول اعتبارات هزینه

های اجرایی مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مرتبط و دستورالعمل این بند)صادره از سوی معاون محترم رئیس جمهور و کلیه دستگاه  : تبصره
داد با اشخاص حقوقی، مؤسسات علمی و یا مراکز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور( نسبت به انجام فرآیندهای قانونی و سپس  انعقاد قرار

 ریزی استان اعالم نمایند.صورت مکتوب به سازمان مدیریت و برنامهرا بهدانشگاهی ذیصالح اقدام و گزارش ماهیانه آن 

شروع عملیات اجرایی آن را از  برداری در دهه مبارک فجر وهای قابل افتتاح و بهرهمعاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، اطالعات پروژه -4
ماه سال جاری به معاونت دی 20ها در قالب فرمت مشخص اخذ و حداکثر تا تاریخ ها به تفکیک شهرستانهای اجرایی استان و شهرداریدستگاه

 سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان ارائه نماید.

 به موقع اطالعات خود می باشند. های اجرایی مستقر در استان مکلف به ارسالکلیه دستگاه تبصره:

برداری در دهه مبارک فجر و شروع عملیات اجرایی های قابل افتتاح و بهرهمعاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، پروژه -5
ماه دی 20خذ و حداکثر تا تاریخ ربط اهای اجرایی ذیهایی که مجری آنها بخش غیر دولتی می باشد را براساس فرمت مشخص از دستگاهپروژه

 امنیتی و اجتماعی استانداری ارسال نماید. -سال جاری به معاونت سیاسی

 -قانون جرایم رانندگی پیشنهادی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و شورای ترافیک استان به تفکیک شهری 23توزیع اعتبارات ماده  -6
 ریزی و توسعه استان رسید.میلیون ریال به تصویب اعضای شورای برنامه 41،531مبلغ های اجرایی به روستایی و دستگاه

ای متشکل از معاون هماهنگی امور عمرانی)رئیس(، مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان و مدیرکل ثبت اسناد و کمیته -7
با ماهیت غیردولتی اقدام و  "شرکت توسعه و عمران منطقه گردشگری آشوراده "امالک استان نسبت به بررسی ابعاد حقوقی تدوین اساسنامه 

 ریزی و توسعه استان از سوی رئیس کمیته ارائه گردد.نتایج آن در جلسه آتی شورای برنامه

ابت افزایش میزان اعتبار های مرتبط، پیگیری و تمهیدات الزم بکل کشور، مدیران دستگاه 1398با عنایت به زمان بررسی الیحه بودجه سال  -8
های مهم پیوست یک ) شرح ذیل ( را از طریق سازمان ملی و یا وزارتخانه متبوع بعمل آورده و نتایج آن را در جلسه آتی شورای ها و طرحردیف
  ریزی و توسعه استان براساس جدول ذیل ارائه نمایند:برنامه

 
          

 
 
 
 
 

 است .   3از 2تفاوت ستون  4ستون  -*         
 

عنوان ردیف یا 
 طرح

اعتبار اولیه در الیحه 
پیشنهادی سال   بودجه

1398 

اعتبار مندرج در الیحه 
 بودجه بعد از پیگیری

 میزان افزایش اعتباردرالیحه
 بعد از پیگیری*  بودجه

1 2 3 4 
    

 ارقام به میلیون ریال 
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 ای گلستانشرکت آب منطقه -الف
 احداث سد نرماب 

 احداث سد چات 

 احداث سد شصت کالته گرگان 

 احداث سد آقدکش 

  هزار هکتاری )در حوزه وزارت نيرو( 280زهکشی اراضی اولويت دار 

 سد قره چای زرينگل 

 ازندران و گلستانای مشرکت برق منطقه -ب
  و خط انتقال اترک 230احداث پست 

 دانشگاه علوم پزشکی -ج
  آذرگرگان 5احداث بيمارستان جايگزين 

  تخت خوابی گاليکش 91احداث بيمارستان 

 اداره کل راه وشهرسازی -د
 گنبد -بهسازی راه آق قال 

 آق قال -بندرترکمن -بهسازی راه کردکوی 

 جنوردب -گرگان -احداث بزرگراه بهشهر 

 2اداره کل راه آهن شمال شرق -ت
 تعويض بوژی( -اينچه برون )خط عريض -تکميل  راه آهن گرگان 

 مشهد -بجنورد -کالله -گنبد -احداث راه آهن گرگان 

 اداره کل ورزش و جوانان -ث
  نفری گرگان 6000احداث سالن ورزشی 

 احداث سالن ورزشی تختی بندرترکمن 

 گزاحداث سالن ورزشی صدرای بندر 

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -ر
 احداث مجتمع فرهنگی شهر گرگان 

 کردکوی -بندرگز -آزادشهر -احداث مجتمع های فرهنگی گنبد 

 سازمان جهاد کشاورزی استان -ز
 دار شمال استان)بخش وزارت جهاد کشاورزی(زهکشی اراضی اولويت 

 وينهای نکمک های فنی و اعتباری بابت آبياری از طريق روش 

 ميراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی -ژ
 های جزيره آشورادهايجاد زيرساخت 

 ) احداث موزه مردم شناسی شرق خزر ) موزه قرق 

 احداث موزه گنبد 

 های دفاع مقدسبنياد حفظ آثار و ارزش -س
 احداث مجتمع فرهنگی دفاع مقدس استان 

 

های های مشترک با استانهای متفرقه و طرحبری استان از اعتبارات ملی از محل ردیفهای اجرایی، گزارشی از میزان اعتبار و سهمدستگاه  -9
 ریزی استان ارسال نمایند . را تهیه و ظرف مدت یک هفته و مطابق فرم زیر به سازمان مدیریت و برنامه 1397دیگر در سال 

 

برنامه ششم توسعه، مکلفند نسبت به مکاتبه با دبیرخانه در جهت قانون احکام دائمی   37ماده   « چ » های اجرایی مشمول بند کلیه دستگاه-10
اجتماعی استانداری نیز ، گزارش ماهیانه این بند را به دبیرخانه  و امنیتی, سیاسی های مشمول، اقدام نمایند . معاونتتأئید و تصویب برنامه و فعالیت

 ریزی و توسعه ارسال نماید . ی برنامهریزی و توسعه استان جهت طرح در جلسات آتی شوراشورای برنامه

هکتاری میگوی گمیشان توسط اداره کل  4000با توجه به اینکه مجوزهای قانونی موردنیاز ) اخذ استعالم های قانونی فاز یک کل مجتمع  -11
، منابع طبیعی ، امور اراضی ، میراث زیست محیطی ، کارگروه زیربنایی و عمران  2های اجرایی مرتبط ( همچون کمیسیون ماده شیالت از دستگاه

های اجرایی مرتبط  اخذ شده هکتار مجتمع میگوی گمیشان از سوی اداره کل شیالت استان از دستگاه 4000فرهنگی و گردشگری و ... در سطح 
های اجرایی مرتبط ، نیازی ستگاههکتار فاز یک میگو از سوی اداره کل شیالت از د 4000است . لذا وفق استعالم های اخذ شده برای کل مجتمع 

 باشد . میهکتاری میگو  ن 4000فاز یک میگو در  الذکر های اجرایی فوقگذاران از دستگاهبه استعالم جداگانه هریک از سرمایه

ار هکتاری ( مجتمع هز 6)  2هزار هکتاری ( و  4)  1اداره کل شیالت استان گلستان موظف است گزارش ارزیابی زیست محیطی فازهای  تبصره :
 باشد .  گمیشان را  به اداره کل محیط زیست استان ارسال نماید . ضمناً مسئولیت پیگیری این مصوبه با اداره کل شیالت استان می

از منابع اعتباری  های نیمه تمام و استفاده بهینههای صورت گرفته از طریق تسریع در اتمام پروژهگذاریوری در سرمایهبه منظور افزایش بهره -12
نامه ( با ویژگی قابلیت ای استانی  ) دارای موافقتهای سرمایههای تملک داراییکل کشور ،تأمین اعتبار پروژه 1398استان در قانون بودجه سال 

های اجرایی مکلفند کلیه دستگاههای سطح استان قرار گیرد .ریزی شهرستانبرداری کامل در سال آتی، در اولویت کاری کمیته برنامهافتتاح و بهره
 ها و سازمان اقدام نمایند .  های مشمول به فرمانداریریزی استان، نسبت به معرفی پروژهبراساس فرمت اعالمی سازمان مدیریت و برنامه
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 شخصات صورتجلسه
 ومینس :هجلسب رتيت                                29/09/1397  :ريخات                       8:00   ساعت             استان ریزی و توسعه شورای برنامه    : جلسه عنوان       

 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه  :دبير                                               استاندار: رئيس            25/09/1397 : تاريخ دعوتنامه               519684         : دعوتنامهماره ش       

منابع مذکورتا  جذب، مکلف به بکارگیری تمهیدات و اقدامات الزم در جهت "1397قانون بودجه سال  5تبصره « ز » بند " های اجرایی مشمول دریافت اسناد خزانه اسالمی ، کلیه دستگاه -13
 باشند. های قانونی میوش، از طریق ر08/10/1397تاریخ 

اقتصادی و دارایی،  ریزی و توسعه استان، معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، گزارشی از آخرین وضعیت مجتمع پتروشیمی و اداره کل اموردر جلسه بعدی شورای برنامه -14
 نماید . گذاری در استان ارائهگزارشی از وضعیت برگزاری همایش سرمایه

عمل آورده و  ضمناً گزارش را به 1397درآمدهای عمومی مصوب سال تحقق  یبرااند(، تمهیدات و اقدامات الزم هایی که عملکرد درآمدی پایینی داشتههای اجرایی ذیربط، )خصوصاً دستگاهدستگاه -15
 اقتصادی و دارای  استان ارسال نمایند .  مستمر میزان وصولی درآمدهای عمومی دستگاه متبوع خود را به اداره کل امور

کل کشور، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  1398به منظور جمعبندی نتایج سفر اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به استان و تأثیرات آن در الیحه بودجه سال  -16
ای استان نسبت به های مستقر در استان، مدیر کل آموزش و پرورش،مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس استان و مدیر کل آموزش فنی و حرفهشگاهطبیعی گرگان ، با برگزاری جلسات با رؤسای سایر دان

 قدام نماید . ریزی استان ) دبیرخانه شورا ( اتهیه گزارش در این خصوص و ارائه آن به استاندار محترم و ارسال رونوشتی از آن به سازمان مدیریت و برنامه

های اجرایی، مشکالت پیش رو و پیشنهادها برای اصالح قوانین و مقررات  را ها به بخش غیر دولتی، دستگاهبا توجه به جلسات کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در خصوص واگذاری پروژه -17
 ریزی استان ارسال نمایند .جهت جمعبندی به سازمان مدیرت و برنامه

ریاست محترم جمهوری و هیأت محترم وزیران ، ضمن ارائه گزارش آخرین وضعیت اجرایی و   1393های ریاست محترم جمهور ( سفر آذرماه طرح عمرانی مصوب ) وعده 6های اجرایی مرتبط با گاهدست -18
 های آتی با امضای استاندار محترم اقدام نمایند.های  مزبور بابت پیگیریطرح نویس نامهاستان ، نسبت به تهیه پیش ریزیپیشرفت فیزیکی آنها به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و سازمان مدیریت و برنامه

انه از روند اقدامات های درآمدی، نسبت به ارسال گزارش ماهیمدیران کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی استان، ضمن رصد دقیق نحوه وصول درآمدهای عمومی به تفکیک ردیف -19
ستان تالش مضاعف خود را در تحقق کامل تعهدات های اجرایی در میزان وصول درآمدها به استاندار محترم اقدام نمایند . فرماندهی نیروی انتظامی استان و اداره کل ثبت اسناد و امالک ادستگاه

 مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بکار گیرند .   «  ستاندرآمدها و تجهیز منابع ا»  درآمدی و همکاری با دبیرخانه کارگروه

های ) اسناد خزانه اسالمی ( بابت تخصیص اعتبارات تملک دارایی 1397قانون بودجه سال  5بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص اعتبارات استان  و به منظور جذب حداکثری منابع حاصل از اجرای بند ز تبصره  -20
  .ها ، نسبت به تغییر منابع اعتباری آنها اقدام نمایدریزی شهرستان بابت پروژهریزی استان مجاز است با رعایت حفظ سرجمع اعتباری مصوب در کمیته برنامه، سازمان مدیریت و برنامه 10-1ای استان در جدول ایهسرم

) اسناد  1397قانون بودجه سال  5و به منظور جذب حداکثری منابع حاصل از اجرای تبصره  10-1ای استان در جدول مایههای سردرصدی اعتبارات تملک دارایی 37با توجه به سطح تخصیص  -21
نیمه تمام فاقد قرارداد و افزایش  های جدیدی که تا کنون عملیات اجرایی آنها شروع نگردیده و یاهای سطح استان نسبت به کاهش اعتبارآن دسته از پروژهریزی شهرستانخزانه اسالمی (، کمیته برنامه

 منابع حاصل از آن به پروژه های دارای دیون به پیمانکاران و یا دارای قابلیت بهره برداری در سال جاری و یا آتی اقدام نمایند .  

ای استان در جلسه مورخ نی از محل اعتبارات توزیع نشده بخش اعتبارات هزینهای استاهای اجرایی مشمول اعتبارات هزینهدستگاه 1396تأمین اعتبار ذخیره ایام مرخصی بازنشستگان سال  -22
 ریزی و توسعه استان قرار گرفت .، مورد تصویب اعضای شورای برنامه 27/04/1397

سفر مقامات کشور و لشکری به استان از محل اعتبارات توزیع نشده مربوط به های دیون و هزینهمیلیون ریال با توجه به  13000های )بخش سایر( مربوط به استانداری به مبلغ تأمین اعتبار هزینه -23
 ریزی و توسعه استان قرار گرفت . مورد تصویب اعضای شورای برنامه 27/04/1397ای استان در جلسه مورخ بخش اعتبارات هزینه

 توسعه استان به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه رسیده است .  ریزی وکارگروه تخصصی ذیل شورای برنامه  10تصمیمات پیشنهاد شده از سوی   -24

 .10/05/1397مورخ  جلسه  نیدوم استان : « توسعه روستایی و عشایری»  مصبات کارگروه تخصصی  (1
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 .23/03/1397  مورخجلسه  نیهفتم:  استان«   خدمات و کاالها کیفیت ارتقای و استانداردسازی»    تخصصی مصوبات کارگروه (3

 . 06/09/1397  مورخ جلسه  و پنجمین  29/07/1397  مورخ جلسه ، چهارمین17/05/1397  مورخ جلسه : سومین استان « منابع تجهیز و درآمد»  تخصصی کارگروه مصوبات (4

 . 15/08/1397  مورخ استان «پایدار توسعه و زیست محیط ، آمار ، سرزمین آمایش»  تخصصی مصوبات کارگروه (5
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 . 26/06/1397  مورخ دومین جلسه:  « غذایی و امنیت سالمت»  تخصصی مصوبات کارگروه (8
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