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 ارائه كننده دستورجلسه

 
 مدعوین حاضر

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

  یزیرو برنامه تیریسازمان مد مصوبات جلسه قبل یریگیپ 1

 دکتر هاشمی
 روزبهان

 چراغعلی

 غراوی

 یديحم

 عابدی

 یصحرائ

 طبرسا

 چراغعلی

 سجادی

 نژاد نجفی

 فاضل

 قوانلو

 شيرنگی

 احمدی 

 مهاجر
 مازندرانی

 کنعانی

 کريمی

 هرمزی

 رحيمی

 محبوبی

 ليوانی 

 گوهری راد

 زارعی 

 طيبی 

 پورعلی

 احمدی

 خليل زاده

 باقريان
 حسينی طلب

 قدس علوی

 غيناقیخانم 

 گیدودان

 اغنامی

 مفيدی

 ميرزايی 

 داداشی

 یبيهزارجر

 خانم کشيری

  پورعلی

 برزمينی

 یاشرف

 پور یتق

 نژادعيرب
 پوالدوند

 یخلف

 یشجاع

 نيحق ب

 یديجمش خانم

 مقصودلو 

 يونسی

 دهنو خلجی

 ناهيدی  

  نورانی

 امينی 

 يعقوبی 

 صفريان

 چکا
 

 

 استاندار
 ريزیبرنامه سازمان مديريت ورئيس 

 یی .امنيتی و.. استاندارمعاون  سياس

 یامور عمرانی استاندارهماهنگی معاون 

 یو.. استاندار یسرپرست معاونت امور اقتصاد

 بودجه سازمان و برنامههماهنگی معاون 

 استان یمعاون بازرس

 اقتصاد ودارائیمدير کل 

 نماينده وزارت دفاع

 مديرکل بازرسی استانداری

 ..دانشگاه علوم کشاورزی ورئيس 

دانشگاه علوم پزشکی استان  رئيس

 تجارتو معدن ،سازمان صنعت ئيس ر

 فرماندار علی آباد کتولمعاون 

 فرماندار بندرگز

 جهاد کشاورزیرئيس سازمان 
 مديرکل تعاون کار .رفاه اجتاعی

 حفاظت محيط زيست کلسرپرست اداره 

 ميراث فرهنگیمدير کل 

 آب وفاضالب روستايی عاملمدير 

 یب شهرآب و فاضال سرپرست 

 راه وشهرسازیمدير کل 

 نوسازی مدارس مدير کل 

 آموزش وپرورشمدير کل 

 پزشکی قانونی  مديرکل

 ورزش وجوانانمدير کل 

 نفتی هاینماينده شرکت پخش فرآورده

 و فناوری اطالعات ارتباطات  مديرکل

 های صنعتیشرکت شهرکمدير عامل 

 مدير بانک ملی
 ایفنی وحرفهمديرکل آموزش 

 کل شيالت مدير

 و خانواده  امور بانوان مديرکل دفتر 

 مدير کل دفتر جذب وسرمايه گذاری

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 ثبت اسناد وامالک مدير کل 

 مدير کل حراست استانداری 

 هواشناسیکل  ريمد

 یاتيکل امور مال ريمد

 فرهنگ وارشاد مديرکل 

 تقال برق()مدير امور ان یابرق منطقه ندهينما

 یو فرهنگ یدفتر امور اجتماع رکليمد

 التياداره کل ش ندهينما

 راه آهن ندهينما

 استاندارد ندهينما
 مايصدا و س ندهينما

 مايصدا و س ندهينما

 یعياداره کل منابع طب ندهينما

 یمسکن انقالب اسالم اديبن ندهينما

 یسازمان جهاد کشاورز  ندهينما

 ادی و دارايی نماينده اداره کل امور اقتص

 نماينده اداره کل امور اقتصادی و دارايی 

 رئيس حوزه رياست سازمان مديريت

 گذاری سازمان گروه سرمايهرئيس

 سازمانتلفيق  گروهسيرئ

 سازمان  و فرهنگی رئيس گروه اجتماعی 

 ريزی سازمانرئيس گروه شورای برنامه

 رئيس گروه  زيربنايی سازمان

  زمانگروه  توليدی سا رئيس

 یيو دارا یاداره كل امور اقتصاد استان یاز عملکرد درآمدها يگزارش اجمال 2

 یاستاندار يامور عمران يمعاونت هماهنگ در استان   یگذارهیسرما یهاطرح كاهش تعداد  استعالمات پروژه يبررس 3

4 

 : لیذ یياجرا یهادستگاه 1398و  1397 یسال ها ياعتبارات مل تیوضع نیاز آخر يگزارش

  یاآب منطقه -

 یكشاورز جهاد -

  يو درمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک دانشگاه -

 یوشهرساز راه -

 مرتبط یياجرا یهادستگاه

  سایر 5

 استاندار بندیجمع 6

 مصوبات جلسه :

، کلیه تصمیییات کمارگروه    2ت مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررا 23ارائه شده از سوی رئیس کارگروه ماده  گزارشحسب -1

      ریزی و توسعه استان رسید . به تأئید اعضای شورای برنامه 1397استان در سال 

 اتیدر شرح عیل رییبابت تغ13/05/1397مورخ 26851/822/1397مندرج در نامه شیاره  یدرخواست اداره کل راه و شهرساز : تبصره

 ریتوسط مد حاتیکه پس از ارائه توض شورا قرارگرفت یاعضا یدستورالعیل مورد بررس 7و  6 ماده  براساس یاستان یهاپروژه یبرخ

 شورا قرار گرفت  . یاعضا بیو تصو دیمورد تأئ یبرآوردها ایو  اتیاز حجم عیل یناش رییدر خصوص علل تغ ییدستگاه اجرا

میلیمون ریمال و  پمس از کسمر      90،300بمه مبلم     1397ن در ابتدای سال ای استانحوه توزیع اعتبارات توزیع نشده از اعتبارات هزینه -2

 49،702میلیون ریال استانداری گلسمتان   13،000) بابت توزیع مبل    29/09/1397ریزی و توسعه استان در تاریخ تصیییات شورای برنامه

میلیمون ریمال ) بمه تک یمت دسمتگاه اجرایمی ( بمه         27،598و ماقبل ( به مبل   1396ملیون ریال ذخیره ایام  مرخصی بازنشستگان  سال 

 ریزی و توسعه استان رسید . تصویب اعضای شورای برنامه

از سوی سازمان برنامه و بودجه  1397های قبل و ام ان ابالغ اعتبار در ساعات پایانی سال با توجه به تجربیات باقی مانده از سال -3

بندی و واریز نقدینگی ریزی و توسعه استان، اختیار توزیع اعتبار و تأمین و اولویترای برنامهداری کل کشور ، اعضای شوکشور، و خزانه

ریزی استان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با هیاهنگی با ریاست محترم را به ترتیب به ریاست سازمان مدیریت و برنامه

روزهای باقی مانده تا پایان سال (  یته تخصیص اعتبارات استان ) صرفاً  بابتریزی و توسعه استان و ریاست محترم کیشورای برنامه

 واگذار نیودند.

قانون  28ماده « ط » بند  3ریزی استان در خصوص محاسبه اعتبارات مشیول جزء روش پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه -4

های خاص در برخی از ه و مقرر گردید جهت پوشش برخی هزینهبه تأیید اعضای شورا رسید ، 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

الذکر از های مندرج در جزء قانونی فوقهای اجرایی تا سقفالتکاوت رقم اعالمی و ابالغی به دستگاههای اجرایی از محل مابهدستگاه

 ریزی استان به انجام برسد .طریق سازمان مدیریت و برنامه

درصد از درآمد حاصل از فر وش و صادرات  3قانون اح ام دائیی توسعه مبنی بر اختصاص دو سوم اعتبارات  32ه ماد« ت » در اجرای بند -5

بند الف ماده  3ریزی و توسعه استان در جزء های مناطق کیتر توسعه یافته و با توجه به اختیار شورای برنامهنکت خام و گاز طبیعی به شهرستان

های مناطق توسعه نیافته از ابتدای برنامه ششم ) از سوی مراجع دارای صالحیت در انون برنامه ششم توسعه و عدم معرفی شهرستانق 26

های معرفی شده در آخرین تصویبنامه هیأت محترم مورد ریزی و توسعه استان ، شهرستانقانون ( لذا مالک عیل از سوی شورای برنامه 

در جلسات قبلی شورا مبنی بر محدودیت فراوان در )در این راستا و حسب گزارش ارائه شده از سوی برخی فرمانداران  تشخیص واقع گردیده و

نسبت به  1397درصدی اعتبارات تیلت استانی در قانون بودجه سال  50ها که ناشی از کاهش ریزی شهرستانتوزیع اعتبارات در کییته برنامه

و دبیر کییته تخصیص اعتبارات، توزیع ( و دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان  1397به الیحه  تو کاهش محسوس نسب 1396سال 

درصد درآمد حاصل از فروش نکت و گاز و  3ها بابت  اعتبارات تیلت استانی و ریزی شهرستاناعتبارات صورت گرفته از سوی کییته برنامه

ریزی و توسعه استان به تأئید شورای برنامه ی مشیول،هازیع بین آنها در سطح شهرستانوها و ترکیب تهای مربوط به آنهیچنین تخصیص

 رسید. 
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مور اقتصادی و دارایی استان در خصموص وجمود مشم الت بابمت واریمز نقمدینگی بمه حسما          حسب گزارش اعالمی از سوی اداره کل ا -6

فمروش نکمت و گماز  شهرسمتان      %3ای ردیمف   میلیون ریال از اعتبارات تیلت دارایی همای سمرمایه   300شهرداری گلیداغ ، مقرر گردید مبل  

دم تغییر در سرجیع اعتبماری کمل شهرسمتان نسمبت بمه مصموبه ممورخ        تپه کسر و به سرجیع شهرستان کالله اضافه گردد . به منظور عمراوه

میلیمون ریمال از ردیمف اعتبماری قمانون اسمتکاده متموازن از ام انمات          300ریزی و توسعه استان، مقرر گردید مبل  شورای برنامه 27/04/1397

 ه ) شهرداری گلیداغ ( اضافه گردد .  کشورشهرستان کالله ) شهرداری فراغی ( کسر و به سرجیع اعتباری شهرستان مرواوه تپ

فرماندار شهرستان گنبد و توضیحات ارائه شده از سوی اداره کمل راه و شهرسمازی و    28/12/1397مورخ  100380/97بنابر پیشنهاد شیاره  -7

بخمش اسمتانی ( پمروژه احمداه راه      –میلیون ریال از اعتبار) قانون استکاده متوازن از ام انمات کشمور    12،000اداره کل راهداری استان،  مبل  

همای شهرسمتان   اینچه برون ) پل ابتدای گنبد ( کسر و هیان مبل  با منبع اعتباری ذکر شده به پروژه بهسمازی و بازسمازی راه   –ارتباطی گنبد 

 گردد .  داخل بافت روستا ( اضافه می –حاجی قوشان  –آباد گنبد ) بابت اجرای روکش آسکالت محور آق

 دبیر و شهرسازی و راه وزیر معیاری و شهرسازی محترم معاون 29/08/1397 مورخ 300/115746 شیاره نامه به توجه با -8

 بندیاولویت در ذیربط هایکارگروه و استان توسعه و ریزیبرنامه شورای اختیار خصوص در ایران معیاری و شهرسازی شورایعالی

 عالی شورای 31/02/1397 مورخ جلسه مصوبات موضوع - تقاضا هر تناسب به ، ریضرو هایاستعالم افزایش یا کاهش و تقاضاها

 شورای - هااستان شهرسازی و زیربنایی امور کارگروه در تقاضاها و هاطرح بررسی فرایند خصوص در کشور شهرسازی و معیاری

 عیل آورد .وفق قوانین و مقررات استعالم به گردید، مراجع صدور پروانه از ده دستگاه اصلی، مقرر استان توسعه و ریزیبرنامه

 چنانچه حسب نظر دستگاه مربوطه، نیاز به اخذ استعالمات بیشتری باشد ، با هیاهنگی معاونت امور عیرانی استانداری اقدام گردد .  تبصره :

 یه مصوبه کارگروه تخصصمنظم ب ،یاستاندار یامور عیران یمعاونت هیاهنگ 28/12/1397مورخ  97س//89361نامه شیاره  -9

گنبد کاووس به شرح نقشه  برونیدر محور داشل یپسیاند صنعت تیسا یکاربر نییدر خصوص تع«  یو شهرساز ییربنایز» امور 

U.T.M  و  یزیربرنامه یشورا بیپسیاند استان ، مطرح و به تصو تیریبه سازمان مد یمل یه تار اراض 50 یواگذار یبرا وستیپ

 . دیرس استانتوسعه 

و توسعه  یزیربرنامه یشورا بیو توسعه استان به تصو یزیربرنامه یشورا لیذ یکارگروه تخصص 6 یشده از سو شنهادیپ یاتیتصی  – 10

 است .  دهیرس

 . 19/12/1397استان مورخ   «داریو توسعه پا ستیز طی، آمار ، مح نیسرزم شیآما»  یجلسه کارگروه تخصص نیمصوبات چهارم(1

 . 26/06/1397جلسه مورخ   نیششی« :  ییغذا تیسالمت و امن»  یصوبات کارگروه تخصصم(2

 . 29/07/1397جلسه مورخ   نیاستان : سوم «یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راهیم» یمصوبات کارگروه تخصص(3

 12/12/1397جلسه مورخ   نیو نهی 01/11/1397جلسه مورخ   نیاستان : هشتی«  یو شهرساز ییربنایز»  یمصوبات کارگروه تخصص(4

  22/12/1397جلسه مورخ   دهیین

 . 16/12/1397جلسه مورخ  نیو سوم 30/11/1397جلسه مورخ  نیاستان : دوم« اقتصاد »   یمصوبات کارگروه تخصص (5

 . 1397 /22/12مورخ  روه کارگجلسه  نیو چهاردهی 7/11/1397جلسه کارگروه مورخ  نیزدهییمصوبات کارگروه اشتغال استان : س(6

ریزی و توسعه استان که به دبیرخانه ارسال گردیده است ، به های ذیل شورای برنامهکلیه مصوبات مندرج در صورتجلسات کارگروه تبصره :

باشند، مورد تأئید می های قانونیگردند و دارای عدم مغایرتغیر از مواردی که باعث تحییل بارهای مالی پیش بینی نشده به منابع استانی می

  شورا قرار گرفت .

 

 
 غایبمدعوین 
 

نام و نام 
 دستگاه اجرایي خانوادگي

 ابراهيمی

 اريجه طقره 

 انيهاشم

 یجالل

 نظری

 دادبود

 یجمال

 یبينص

 یصفو

 یميکر

 بيانی

 یغراوکوسه

 توماج

 يیطباطبا

 یساالر

 یليما

 یچ وهيه

  ريضم

 قدمنان

 حسينی

 رحيمی

.... 

.... 

  محترم مجلس دهنينما

 محترم مجلس ندهينما

 رئيس کل دادگستری

 کل اطالعات استان ريمد

 ایمدير عامل آب منطقه

 شهردارگرگان

 بحران  تيريکل مد ريمد

 و شوراها يیکل دفتر امور روستا ريمد

 فرماندار گرگان 

 ستاندارامعاون  و گنبدويژهفرماندار 

 فرماندار کالله

 فرماندار مراوه تپه 

 شانيدار گمفرمان

 نودشتيم فرماندار

 انيرام فرماندار

 کشيگال فرماندار

 بندر ترکمن فرماندار

 آق قال فرماندار

 یکردکو فرماندار

 فرماندارآزادشهر

 شرکت گازمديرعامل 

 استان  سپاه نينوا فرمانده 

 فرماندهی نيروی انتظامی استان

 

 


