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 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 الف( مصوبات جهش تولید و اقتصاد مقاومتی

مقرر گردید؛ اطالعات  ،پایدر سامانه ن 1399سال  دیجهش تول یتفاهمنامه یهااطالعات پروژه لیبر تکم یسازمان برنامه و بودجه کشور مبن دیبه تأک تیبا عنا -1

تا  ضمن ثبت گزارش  گردیدههای اجرایی در سامانه نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی )نیپا( بارگذاری ، در اسرع وقت توسط دستگاههااین پروژهمربوط به 

 . کشور ارسال گردد برنامه و بودجه ای آن ، در موعد مقرر و مطابق زمانبندی تعیین شده، به سازمان ها، گزارش نظارتی دورهپیشرفت پروژهاقدامات و 

اقتصاد »و  «دیتول جهش»مشمول تفاهمنامه  یگذارهیسرما یهاها در خصوص پروژهو بانک ییاجرا یهابر نحوه عملکرد دستگاه یینظارت اجرا -2

 ی مشمولاقتصاد یهاطرح یو نحوه اجرا دهیاز اقدامات به انجام رس یباشد. گزارشیم یاستاندار یامور اقتصاد یمعاونت هماهنگ یبرعهده «یمقاومت

 و توسعه استان ارائه گردد. یزیربرنامه یمعاونت مذکور به شورا یاز سو ورماهیشهر انیتا پا ثرحداک

به همراه راهکارهای قانونی  روپیشاقدام و مشکالت  هاتولید تا تحقق حداکثری آنهای جهشاجرایی نسبت به راهبری و رصد پروژههای دستگاه -3

  .)حداکثر تا پایان مردادماه سال جاری( ارسال گرددریزی استانپیشنهادی، به استانداری و سازمان مدیریت و برنامه

و تفاهمنامه با استانداری، نسبت به اجرای مفاد قرارداد عاملیت اقدام و نتایج آن را به های اجرایی با دستگاههای عامل براساس قراردادهای منعقده بانک -4

  ارسال نمایند. .ریزی استان، استانداری و سازمان مدیریت و برنامهطرف قراردادهای اجرایی به دستگاه فصلیصورت 

های مشمول تفاهمنامه جهش تولید استان و ریزی و توسعه استان، در خصوص پروژهبا توجه به گزارش ارائه شده در سومین جلسه شورای برنامه -5

سال گذشته، با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی گرفته در یکبا هدف جذب حداکثری منابع، مقرر گردید؛ گزارشی از اقدامات صورت

ها به تفکیک روژهپ شدننهایی گزارش نحوههای عامل تهیه و های اجرایی دارای تفاهمنامه جهش تولید و بانکنمایندگان دستگاه استانداری و

های تکمیلی و جایگزین ، جمع تسهیالت دریافتی ، میزان یارانه دریافتی و درصد های قابل اجرا با منابع جهش تولید، پروژه، پروژههای حذفیپروژه

  از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در جلسه بعدی شورا ارائه گردد . ،منابعجذب 

شده بین سازمان مدیریت و مجتمع پرورش میگوی شهرستان گمیشان و باتوجه به مبادله موافقتنامه انجام پایداربه منظور رفع مشکالت مربوط به تأمین برق فاز  -6

سال از موافقتنامه متبادله ، مقرر گردید؛ در یک جلسه مشترک  با حضور مدیرکل  4ای مازندران و گلستان و گذشت حدود رق منطقهریزی استان و شرکت ببرنامه

، ار محترمریزی و استاندو برنامه ای گلستان و مازندران، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، رئیس سازمان مدیریتمنطقهشیالت استان ، مدیرعامل شرکت برق

 تصمیمات نهایی اتخاذ گردد . وموضوع  مورد بررسی قرارگرفته 

انجام شده و میزان تجهیزات  هایای گلستان و مازندران، نتایج کلیه اقدامات و پیگیریمنطقهشرکت توزیع نیروی برق استان با همکاری شرکت برق تبصره:

  ریزی و توسعه استان ارسال نماید .را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای برنامه و محل نگهداری آنها شدهخریداری

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1400ماهه اول سال  3 یعموم یو ارائه گزارش درآمدها 1399سال  یاهیسرما یهاییگزارش جذب اعتبارات تملک دارا 1

 دیتفاهمنامه جهش تول یالتیو تسه یساخت ریز یهاپروژه ییاجرا تیاز وضع یگزارش 2

 استان یسازمان جهاد كشاورز -

 استان التیكل شاداره -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -

 استان یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیكل ماداره -

 استان یامنطقهآب یشركت سهام -

3 

 : 1400سال  یاقتصاد مقاومت یپروژه ها تیوضع نیارائه گزارش از آخر

 ماهه اول 3عملکرد  گزارش

و بخش  یگرگان با مشاركت شهردار یخیبافت با ارزش تار اءی: ) احیپروژه ها یشنهادیپ یمشکالت و راهکارها ارائه

 یسندگیشهرستان آق قال/ كارخانه ر مهریشاد یامجتمع گلخانه رساختیگنبد/ احداث ز ی/ شهرک صنعت یخصوص

 ماهوت شمال(

 استان یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیكل ماداره -

 استان یصنعت یهاشركت شهرک -

 استان یسازمان جهاد كشاورز -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد كل كشور 1400قانون بودجه سال  18اهداف مندرج در تبصره  نییتب 4

 قانون بودجه و ...( یهادر خصوص تبصره یریگمیها، موارد قابل تصممصوبات كارگــروه یمـــوارد )بررس ـــــریسا 5

 استاندار محترم جمعبندی  6
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 یایدر خصوص اح یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل مگرگان و اداره یشهردار نیمابیتفاهمنامه منعقده ف یبا هدف تحقق حداکثر -7

در  ایو  دهیبه انجام رس یهاتیجامع از اقدامات و فعال یگزارش د؛ی، مقرر گردیگذارهیجذب سرمادیگر از طرق  ایشهر گرگان و  یخیبافت تار

 شورا ارائه گردد. یکل مذکور در جلسه آتاداره یاز سوزمینه این در دست اجرا 

 ،یمصوب اقتصاد مقاومت یهاپروژه نیو همچن دیتول شدر خصوص تفاهمنامه جه ییاجرا یهاعامل طرف قرارداد با دستگاه یهابانک هیکل -8

کلیه  باشند. یدر دست اجرا م یاقتصاد یدر اتمام پروژه ها عیدر جهت تسر یردولتیگذاران بخش غهیالزم با سرما یهایبه ارائه همکار ،مکلف

 باشند.ریزی استان میهای اجرایی موظف به رعایت مفاد ابالغیه سازمان مدیریت و برنامهدستگاه

شینسبت به احصاء مشکالت پ ،مستمر نحوه اجرا شیضمن رصد و پا ،یمصوب در اقتصاد مقاومت یگذارهیسرما یهاطرح یدارا ییاجرا یهادستگاه هیکل-9

 ند.یاستان ارسال نما یزیرو برنامه تیریرا در اسرع وقت به سازمان مدمرتبط با آنها  ینظارت یهادر جهت رفع آنها اقدام نموده و گزارش یو تالش حداکثر رو

مورد شناسایی ) حاشیه غربی شهر  محدودهرفع  معارض  و« قال ای شادی مهر آقشهرک گلخانهطرح » تأمین زمین  رو بابت به منظور رفع مشکالت پیش -10

، مدیر کل منابع طبیعی استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی  قالشهرستان و با حضور دادستان شهرستان آقای به ریاست فرماندار جلسهقال(، مقرر گردید ؛ آق

زم را اتخاذ نمایند . گزارش این جلسه و اقدامات مرتبط با آن حداکثر االختیار اداره کل اطالعات استان تشکیل و در این خصوص تصمیمات الاستان ، نماینده تام

  قال به دبیرخانه شورا ارسال گردد . تا پایان نیمه اول شهریورماه سال جاری از سوی فرمانداری آق

 ب( سایر مصوبات شورا

و  یتخصص هایو شاخص آمارها از طریقبرنامه ششم توسعه  یمستقر در استان مکلف به استخراج گزارش عملکرد ییاجرا یهادستگاه هیکل -11

 لیبا تشک ،موظفند ییاجرا یهادستگاه رانیباشند. مد یاستان م یزیو برنامه ر تیریسازمان مد یاز سو یمرتبط با آن ها بر اساس ضوابط اعالم یمال

و ارسال  یجداول تخصص نیو تدو لیدر تکم عیدر جهت تسر ،یاعالمهای آمار مرتبط با شاخص ءاحصا ضمن ،در سطح دستگاه یتخصص تهیکم

 .رندیکار گبهرا  ژهیو تمهیدات و اقداماتاستان  یزیرو برنامه تیریآن به سازمان مد

تولید، اشتغال و ، ، موضوع تسهیالت ایجاد و توسعهکل کشور 1400قانون بودجه سال  18تبصره « الف» بند  9تا  1 اجزایبا عنایت به ابالغ دستورالعمل  -12

  ریزی و توسعه استان، مقرر گردید :جلسه شورای برنامه فرینی و تشریح این دستورالعمل درکارآ

کل امور اقتصادی بر مفاد دستورالعمل مربوطه و تطابق آن با احکام بودجه سنواتی، اداره هدفمندو نظارت  آنهامنظور مدیریت بهینه منابع و مصارف به الف(

«  الف »بند  5راستا با شورای ملی )مطابق جزء ریزی و توسعه استان ، همدر اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیته استانی ذیل شورای برنامه ،و دارایی استان

     ریزی و توسعه استان اقدام نماید .های توسعه و آئین نامه اجرایی شورای برنامهقانون احکام دائمی برنامه 31( با رعایت الزامات ماده 18تبصره 

هزار میلیارد  32( دستورالعمل مذکور ) مبلغ 2( ماده )1های اجرایی ملی از منابع بند )ای و سهم دستگاهبا توجه به مشخص شدن برش وزارتخانه ب(

استان   برخورداری مناسبهای الزم به منظور ، پیگیریموظفند استان مرتبط ییاجرا هایدستگاه مدیران (،هال از هدفمندی یارانهتومان منابع حاص

  های خود را به دبیرخانه شورا ارسال نمایند .گزارش اقدامات و پیگیریعمل آورده و از این منابع را به

های مندرج در اسناد باالدستی، سیاستهای اجرایی متناسب با از مزایای تسهیالت موضوع این دستورالعمل، دستگاهمؤثر مندی به منظور بهره ج(

مطرح شده در  یهایگژیو های تعیین شده در سند آمایش سرزمین استان و نیز معیارها وهای استانی و با حفظ ضوابط و چارچوباولویت

دار خود و ارسال آن به دبیرخانه کمیته  استانی )اداره کل امور اقتصادی و دارایی های اولویتها و پروژهبرنامه مذکور، نسبت به احصای دستورالعمل

 ریزی و توسعه استان ارسال گردد.دبیرخانه شورای برنامهبه در کمیته استانی  نتایج اجرای مفاد این بند پس از جمعبندیاستان( اقدام نمایند. 

و همچنین  بانک خود یداخل یهانامهنییها و آآن با دستورالعمل یبندها قینسبت به تطب فوق دستورالعمل قیدق یضمن بررسهای مستقر در استان بانک د(

 .اقدام نمایند عامل مرتبط و بانک مرکزیاز بانک الزم اخذ استعالماتنسبت به  یدوگانگ ایبروز هر گونه ابهام  اقدام و در صورت بانک مرکزی

قانون بودجه  1۷جدول  3مشمول جزء  یهادر خصوص پروژه ییاجرا یهامورد درخواست دستگاه راتییاستان مجاز به اعمال تغ یزیو برنامه ر تیریسازمان مد -13

 باشد. یتوسعه استان م و یزیربرنامه یشورا هیدییأ( و اعالم آن به سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان تییزدا تیمحروم یکل کشور) اقدام مل 1400سال 
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سازمان  سیبا حضور رئ ایجلسه د؛یو توسعه استان، مقرر گرد یزیربرنامه یشورا 12/03/1400از مصوبات جلسه  5۷تحقق مفاد بند  یدر راستا -14
 شهرستان در مجلس  ندهیاستان، فرماندار مراوه تپه و نما یاشرکت آب منطقه رعاملیشرکت گاز استان، مد رعاملیمد استان، یزیرو برنامه تیریمد

 و یو در خصوص گازرسان لیتشکو مدیرکل مدیریت بحران استانداری  یمسکن انقالب اسالم ادیبن رکلیمد ،یعیمنابع طب رکلیمد ،یاسالم یراشو
 .خواهد شد یو توسعه استان تلق یزیبرنامه ر یمصوبات شورا وجز تهیکم نیا ماتی. تصمندیالزم را اتخاذ نما ماتیتصم، یلیسد چادهنه واقع در روستا  6 ییجابجا ای

و توسعه استان و با توجه به کسر اعتبار از سرجمع اعتبارات قانون استفاده  یزیبرنامه ر یشورا 12/03/1400از مصوبات جلسه  58بند  یدر اجرا -15

 بعمنا عیدر توز 10- 5جدول  راتیثأت نیو همچن یاستان در بخش مل یآن در سهم اعتبار یمتوازن از امکانات کشور) سهم استان گلستان( و اجرا

 .دیشورا رس یاعضا و تصویب دییمرتبط به تا استانی فصول نیو همچن یمل یهادر منابع طرح راتییتغ بدینوسیلهمشمول،  یهاشهرستان

در بخش  ی، مکلف به ارائه جداول عملکرد)دولتی و غیردولتی( و مستقر در استان یمجوز از بانک مرکز یدارا یسسات مالؤها و مبانک هیکل -16

 باشند.یاستان م ییو دارا یکل امور اقتصادبرنامه ششم توسعه به اداره یهادر طول سال خود مصارف -منابع

 90آنها کمتر از  یتحقق وصول درآمد بیضر رماهیت انیبوده و تا پا یدرآمد عموم وصولتعهد در  یکه دارا ییاجرا یهاآندسته از دستگاه -17

: مکلف به اًیثانو ارسال و دارایی  یکل امور اقتصادعدم تحقق را در اسرع وقت به اداره لیاند؛ اوالً: دالمکلف باشد،ی( مماهه 4 اسی)در مق درصد

 باشند. یدر جبران آن در سه ماهه دوم و سوم مو اقدامات  داتیتمه هیکل یریرگبکا

فصل  ی) به استثنا ییاجرا یهابه دستگاه افتهی صیتخص یانهی، موضوع اعتبارات هز 1400قانون بودجه سال  9تبصره (  هبند )   یاجرا یدر راستا -18

 :ذیل مورد تصویب اعضا قرار گرفت  هایر اساس الویتهای پژوهشی بطرحعناوین  انتخاب استان، ی( به امور پژوهش و توسعه فناور 6و  1

 .1399تمام سال های پژوهشی نیمهطرح تکمیلالف( 

 .0۷/11/1399کاری پژوهش مورخ مصوب گروههای پژوهشی طرحتأمین اعتبار ب( 

 مرتبط با موضوعات پدافند غیرعامل  و تحقق اهداف سند آمایش سرزمین و جلوگیری از حوادث . هایطرحج( 

در اسرع وقت شورای ترافیک همچنین های پیشنهادی مطرح شده از سوی ستاد حوادث و طرحپژوهش(  شنهادهیپروپوزال )پ ؛دیمقرر گرد:  تبصره

 باشد . ند میهای اجرایی براساس مفاد این بدستگاه به اعتبارریزی مجاز به ابالغ سازمان مدیریت و برنامه شورا ارسال گردد. رخانهیبه دب

 1399های بعمل آمده از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور بابت تأمین و واریز نقدینگی پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال باتوجه به پیگیری -19

های اجرایی به حساب دستگاه و واریز وجوه اها )به صورت مستقیم(ای نزدیک از سوی سازمان هدفمندی یارانهدر آینده اقدامو امکان وقوع این 

مازاد در حساب آنها،  مانده نقدینگی هاجرایی و وجو استانی، مقرر گردید؛ در صورت پرداخت کامل مطالبات بازنشستگان مشمول از سوی دستگاه

اکم قضایی با هدف جلوگیری از و یا موارد مطروحه در مح سال جاری  اجرایی مجاز به پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت کارکنان فوتیدستگاه

 .شدباصدور حکم محکومیت 

مقرر گردید ؛ شرکت گاز استان، گزارشی از وضعیت برخورداری روستاهای داخل حریم خط اصلی از انشعاب گاز خانگی تهیه و به مجمع  -20

ای از سوی مجمع نمایندگان مکاتبه رومشکالت پیشنمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی ارسال نماید . همچنین مقرر گردید ، به منظور رفع 

 استان با وزیر محترم نفت انجام گیرد .  

و  یشهر ،یعشایر ،یتوسعه روستای ،یزیربنای» کارگروه  03/05/1400جلسه مورخ و چهارمین  20/03/1400جلسه مورخ سومین  مصوبات -21

 نیبا قوان رتیو عدم مغا یبر اعتبارات استان یبار مال لیمشروط بر عدم تحم ،و توسعه استان یزیربرنامه یشورا لیذ« زیست آمایش سرزمین و محیط

 .دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا دییبه تا (و... یعال یو مصوبات شوراها رانیوز اتیه بنامهیاز جمله تصو)  مرتبط مقررات و

 

 

 



 مشخصات صورتجلسه

  سوم ترتيب جلسه:                        12/05/1400 تاريخ:         15:00 ساعت:         ) مشترک با جلسه اقتصاد مقاومتی و جهش تولید(  و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                 استاندار :سيرئ                              10/05/1400  تاريخ دعوتنامه:              213390و    213385 :هاماره دعوتنامهش

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی خانوادگینام 

 شناسحقدکتر 

 یمنتظردکتر 

 یعابد

 یميکر

 خانم همدم

 روحی

  یرفندرسکيم

 ضيائی

 چراغعلی

 یجمال

 یاحمد

 یميکر

 اين ینيحس

 دستمرد

 مفرد یتجر

 یغراو

 صادقلو

 ريضم

 ینيحس

 یرنگيش

 یميابراه

 قدمنان

 یديحم

 مهاجر

 انيطلوع

 سامان

 یکنعان

 یبيهزارجر

 یمحبوب

 فاضل

 نژاد ینجف

 ینيحس

 یبرهان خانم

 یاغنام

 یدودانگ

 یهرمز

 رحمانی

 یاحمد

 ینيبرزم

 رادگوهری

 یطالب

 یمازندران

 یريکشم

 شهمرادی

 یعلو قدس

 یافضل

 حجت منتظر

 حسام

 طلبحسينی

 حسينی

 یلطف

 یوانيل

 یافتخار

 یمحراب

 یرينص

 دانشور

 خليلی

 زادهدهدشتی

 اسعدی

 استاندار

 و عضو ناظر شورا یاسالم یقال در مجلس شوراگرگان و آق فيمردم شر ندهينما

 استان یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيرئ

 یاستاندار یامور اقتصاد یهماهنگ معاون

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ تمعاونسرپرست 

 استان یسازمان بازرس معاون

 استان یانتظام یرويننماينده 

 استان نوايسپاه ن نماينده

 نماينده وزارت دفاع

 )به صورت ويديو کنفرانس(آباد  یفرماندار عل

 )به صورت ويديو کنفرانس(بندرگز  فرماندار

 ( )به صورت ويديو کنفرانسگنبد  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(نودشتيم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(شانيگم فرماندار

 ويديو کنفرانس()به صورت  کشيگال فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(قال آق فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(انيرام فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(مراوه تپه  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(آزادشهر فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(ترکمن فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(کالله فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(یکردکو فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان فرماندار

 استان یسازمان جهاد کشاورز سيرئ

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سيرئ

 استان يیو دارا یامور اقتصادکل معاون اداره

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان ستيز طيحفاظت مح  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان یاتيمالکل  امور ريمد

 استان یراه و شهرساز  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدانشگاه علوم پزشک سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگان یعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 استان یاآب منطقه یعامل  شرکت سهام ريمد

 یاستاندار یو فرهنگ یدفتر امور اجتماع رکليمد

 یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ  رکليمد

 یو اشتغال استاندار یگذارهيامورسرما یدفتر هماهنگ رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( شرکت آب و فاضالب استان رعامليمد

 استان یدست عيو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثيمکل گذاری ادارهمعاون سرمايه

 )به صورت ويديو کنفرانس( اطالعات استان یارتباطات و فناور  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( کل  ورزش و جوانان استانريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل محترم آموزش و پرورش استان 

 )به صورت ويديو کنفرانس(عامل  شرکت گاز استان ريمد

 استان یکل  تعاون، کار و رفاه اجتماعريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یکل  فرهنگ و ارشاد اسالمريمد

 استان                                یصنعت یهاعامل  شرکت شهرکريمد

 استان التيش  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(مازندران و گلستان یاشرکت برق منطقه  رعامليمد

 کنفرانس()به صورت ويديو استان یمايکل  صدا و سريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(یبحران استاندار تيريمد کلسرپرست اداره

 )به صورت ويديو کنفرانس(ای استان مديرکل آموزش فنی و حرفه

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل بهزيستی استان 

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان یدارزيو آبخ یعيمنابع طب  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(مدارس استان یکل  نوساز ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(منطقه گلستان ینفت یهاپخش فرآورده یشرکت مل  مدير

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدامپزشککل ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( برق استان یروين عيشرکت توز رعامليمد

 کنفرانس()به صورت ويديو  اتاق تعاون استان سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان اصنافاتاق  سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل استاندارد استان 

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل بنادر و دريانوردی استان 

 بابايی

 اميرشاهی

 غفاری

 خسروی

 وریپهله

 حسينیملک

 رياحی

 قدير

 صيادی

 روستايی

 صداقت

 شريفی

 صالحی

 يازرلو

 عسگری

 ينیميرمع

 ینوران

  یخلج دهنو

  ینيام خانم

 یديناه

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 یقاسم حسن

 )به صورت ويديو کنفرانس( )ره( استانینيامداد امام خم تهيمحترم کم رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( وزارت امورخارجه دراستان یندگينما   سيرئ

 ويديو کنفرانس(صورت س)به رئيس پارک علم و فناوری استان 

 )به صورت ويديو کنفرانس(رئيس شورای اسالمی استان 

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان ديام ینيصندوق کارآفر سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان یسازندگ جيسازمان بس سيرئ

 )به صورت ويديو کنفرانس( کار استان یاسالم یشورا یکانون هماهنگ سيرئ

 استان یامور شعب بانک مل  یسرپرست

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یامور شعب بانک کشاورز تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک ملت استان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک تجارت استان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک توسعه تعاون استان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک صادرات استان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک سپه منطقه گلستان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک صنعت و معدن استان تيريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(امور شعب بانک رفاه کارگران استان تيريمد

 یزيرو برنامه تيريبرنامه و بودجه سازمان مد یمعاون هماهنگ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یو روابط عموم استيحوزه ر سيرئ

 س.م.ب یو اجتماع ی، فرهنگ یگروه امور علم سيرئ

 س.م.ب  یمردم یو مشارکت ها یگذارهيسرما ،یگروه اقتصاد سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد يیربنايگروه امور ز سيرئ

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

  یزيرو برنامه  تيريسازمان مد یديگروه امور تول سيرئ

 یزيرو برنامه تيريسازمان مد یزيرگروه برنامه سيرئ

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 پورآريان

 دادبود

 و عضو ناظر شورا یاسالم  یتپه در مجلس شوراو مراوه کشيکالله، گال نودشت،يم فيمردم شر ندهينما

 گرگان  شهردار


