
 مشخصات صورتجلسه

                                                        پنجم ترتيب جلسه:                                       17/09/1400 تاريخ:                               14:00 ساعت:                          و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                          ار استاند :سيرئ                                     13/09/1400  تاريخ دعوتنامه:                       452009و    452090 :هاماره دعوتنامهش

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

کامل اطالعات  ليکه تا کنون نسبت به تکم يیاجرا یهاآندسته از دستگاه د؛يسفر ، مقرر گرد یهاپروژهبراساس گزارش ارائه شده  -1
اند، حداکثر تا ( اقدام ننمودهیشنهاديو پ ديجد یهاپروژه زيها و نشده پروژه یسفر ) مشتمل بر اطالعات بروزرسان یهاها و پروژهطرح

 یمورد نظر را به انضمام فرم شناسنامه تک برگ یهاها و طرحپروژه یلي، اطالعات تکم 18/09/1400روز پنج شنبه مورخ  یاروقت اد انيپا
 .  ندياستان ارسال نما  یزيرو برنامه تيريبه سازمان مد

 ازمندينکه  ) یبخش خصوص یهااطالعات طرح یبه استان و لزوم جمعبند یمحترم جمهور استيالوقوع ر بيبه سفر قر تيبا عنا -2
و  يیجراا یهادستگاه هيکل د؛يهستند(، مقرر گرد یمل ربطیاخذ مجوز از دستگاه ذ ازمندين که يیهاطرح نيو همچن یبانک التيتسه
( 1به استان ، مشتمل بر فرم ) یجمهور استينهاد ر یموضوع نامه ارسال ،یفرم و جداول اطالعات ليمرتبط، نسبت به تکم یهابانک
که امکان حل  يیها( طرح2محترم جمهور  به استان گلستان و فرم) استيدر سفر ر التيتسه ازمندين دارتياولو یاقتصاد یهاطرح

 یبه معاونت هماهنگ 18/09/1400پنج شنبه مورخ  خينامه مذکور تا تار یزمان ديق تياقدام و با رعا وجود ندارد،  نمشکالت آن در استا
 .  نديو اشتغال( ارسال نما یگذارهي) دفتر سرمایاستاندار یامور اقتصاد

 یمات سند تدوينادرصدی براساس مفاد و الز 8با تشکيل کارگروهی به نام پيشرفت و تحول و دعوت از صاحبنظران، تحقق رشد  -3
 آمايش سرزمين و ساير اسناد توسعه ای در دستور کار معاونت هماهنگی امور اقتصادی قرار گيرد.

کل کشور و اثرگذاری مستقيم آن بر   1401 سال بودجه حهيالپيشرفت و عدالت استانی در  یهاصندوقبا عنايت به تعريف  -4
مکلف به تعريف  ،گذاری و اشتغالشرح وظايف سرمايههای اجرايی با زدايی، کليه مديران دستگاههای تمرکزسياست

  .باشندهای خود با هدف استفاده حداکثری از ظرفيت ايجادشده میهای الزم دردستگاهزمينهپيش

بر  یتوسعه تجارت مبتن یاستراتژ» معادن و کشاورزی گرگان، نسبت به تکميل گزارش با موضوع و  اتاق بازرگانی، صنايع -5
  ، در جلسات آتی شورا ارائه نمايد.اقدام و پس از هماهنگی با دبيرخانه شورا « استان یرقابت یهاتيمز

 گسترش الگوهای پيشرفت در اقتصاد روستايی با استفاده از نظرات کارشناسی بسيج اساتيد در دستور کار کارگروهمقرر گرديد؛ -6
  قرار گيرد.  «گذاری اقتصادی ، اشتغال و سرمايه » 

 پيگيری موضوعات مرتبط با الگوی پيشرفت اقتصاد روستايی برعهده دفتر امور روستايی استانداری می باشد.تبصره:

های اقتصادی برای استان، مقرر درصدی و با توجه به ضرورت و اهميت ايجاد زيرساخت 8در راستای تحقق رشد اقتصادی  -7
 8اقتصادی تحقق رشد یاتيگزارش و برنامه عمل» ای مازندران و گلستان  و توزيع برق گلستان، های برق منطقهگرديد؛ شرکت

 ند . را در جلسه بعدی شورا ارئه نماي  «درصدی 

هر دو هفته ) ،برگزاری مستمر  1400قانون بودجه سال  18تبصره  (الف ) ه منظور تسريع در جذب منابع حاصل از اجرای بندب -8
های اجرايی و کليه دستگاه د.جلسات کارگروه تخصصی استانی در دستور کار معاونت هماهنگی امور اقتصادی قرار گير (يک بار

با پايش و رصد مستمر فرايندهای ارجاع کار ، راهکارهای عملياتی با ی و هکميته تخصصی درون دستگاهای عامل با تعريف بانک
از جمله تسريع در  )هدف استفاده حداکثری از منابع در دسترس و افزايش کارايی و اثربخشی تسهيالت اعطايی در اقتصاد استان 

های اجرايی مکلف به ها و دستگاهکليه بانک .در دستور کار خود قرار دهند را (تمام و نيازمند حمايتهای اقتصادی نيمهاتمام طرح

 .باشندارسال به موقع گزارشات اقدام خود به دبيرخانه استانی می

ف
ردی

 

 ارائه كننده دستورجلسه

 ریزیسازمان مدیریت و برنامه 1400 سال در استان توسعه و ریزیبرنامه شورای جلسه چهارمین مصوبات پیگیری 1

 ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ارائه  پیشنهادهای سفر ریاست محترم جمهور  2

 اداره كل امور اقتصادی و دارایی استان  1400قانون بودجه سال  18ارائه گزارش بند الف تبصره  3

 اداره كل صنعت ، معدن و تجارت  درصدی استان 8نقش توسعه معدن در تحقق رشد اقتصادی  4

5 
ای در سطح استان ) در راستای تحقق رشد گلخانههای متمركز و بررسی برنامه اجرایی و عملیاتی توسعه كشت

 درصدی ( 8اقتصادی 
 استان  كشاورزی جهاد سازمان

 (ریزی و توسعه استانی ذیل شورای برنامههامصوبات كارگــروه یمـــوارد )بررس ـــــریسا 6

 استاندار محترم جمعبندی  7
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 روپيش موانع استان، هایبانک هماهنگی شورای ، مقرر گرديد؛ دبير هاگلخانه گذاریسرمايه در تسهيل و توسعه منظور به -9

 نمايد. ارسال استان کشاورزی جهاد سازمان به کتبی صورت به را نتايج و بررسی را هاطرح اجرای محل وثيقه پذيرش و درتأمين

، با همکاری سازمان جهادکشاورزی نسبت به  قانونی هایظرفيت از استفاده با گلستان امالک و اسناد کل ثبت اداره همچنين

 سازمان جهادکشاورزی ( را بعمل آورند.صدورسند اراضی گلخانه ای )دارای مجوز از 

 8 اقتصادی رشد تحقق نيز و ایتوسعه هایبرنامه نياز مورد اطالعات تأمين مبنی بر محترم استاندار در راستای تأکيدات -10

 ، شورا 4 صورتجلسه 15 بند استناد به کنون تا که( غيردولتی و دولتی) استان در مستقر مالی مؤسسات و هابانک کليه درصدی،

وقت نسبت به درج  اسرع اند، دراقدامی نداشته ،(سيمابر) ريزیبرنامه و آمار مديريت يکپارچه سامانه به اطالعات ورود بابت

 . نمايند دبيرخانه شورا ارسال و  دارايی و اقتصادی امور کل اداره به را نتيجه و اقدام ،اطالعات

 اعالم به مکلف استان، در شعب سرپرستی فاقد مرکزی بانک از فعاليت رسمی مجوز دارای خصوصی مالی مؤسسات و هابانک کليه -11

بابت پاسخگويی به مديريت  معين شعبه تعيين و يا مذکور واحد شدن داير بر مبنی بانک مديره تأهي رئيس و عامل مدير به موضوع

   گيرد. قرار اقتصادی امور هماهنگی معاونت رسيدگی کار دستور در ويژه صورت به باشند .موضوعارشد در استان می 

راه و شهرسازی اداره کل  خون و  انتقال کل سيما ، اداره و بهزيستی،  صدا کل اداره ، سالمت اداره کل بيمه يیاجرا یهادستگاه  -12

و يا اطالعات ناقص ارسال  اندننمودهاقدام  توسعه ششم برنامه عملکردی ارسال گزارش و تکميل که تا کنون نسبت به استان

 باشند.می جاری سال تا پايان آذر ماه جداول تکميلی به ارسال مکلف ،اندداشته

در اسرع  (کشوری ميانگين با ایمقايسه آمار باالخص) باشندمی تکميل در نقص دارای آنها ارسالی جداول که هايیدستگاه  تبصره :

 .اصالحی اقدام نمايندوقت نسبت به ارسال اطالعات تکميلی و 

 شده مطالعه داراولويت مناطق اساس بر زمين واگذاری و معرفی و آبخيزداری استان جهت  طبيعی منابع کل مقرر گرديد؛ اداره -13

، همکاری و مساعدت حداقل يک شهرک،  شهرستان هر ازای به ایگلخانه شهرکسرزمين استان با هدف استقرار  آمايش سند در

 به عمل آورد .های کشاورزی با شرکت شهرک الزم را

 در عمومی بودجه منابع از قالآق آباد قربان کشاورزی شهرک هایزيرساخت ايجاد خصوص در گرفتهصورت هزينه به توجه اب - 14 

 عمليات اجرای بابت کشاورزی جهاد سازمان اختيارات از آن خروج و آن مالکيت بابت گرفته صورت انتقال و گذشته هایسال

 بازگشت خصوص در را الزم هایپيگيری استان شهرسازی و راه مديرکل ، بخش توسعه در آن اثرگذاری و زيرساختی و تکميلی

 به را نتايج و آورده عملبه و مسکن زمين ملی سازمان و متبوع وزارت از کشاورزی جهاد سازمان به آن از برداریبهره و مالکيت

   .نمايد ارسال شورا دبيرخانه

 محروم مناطق روستايی، توسعه محترم تمعاون سفر مصوبه برای اجرای های الزماستانداری پيگيری روستايی امور کل اداره -15

 روستاهای سطح در مقياس کوچک گلخانه هکتار 50 احداث بابت اعتبار مينأت بمنظور استان به را یجمهوررياست  عشايری و

 .و نتايج آن را در جلسه بعدی شورا ارائه نمايد عمل آوردهبهاز طريق صندوق کارآفرينی اميد  استان

 اقدام نمايد. کشاورزی جهاد سازمان از تأسيس پروانه دارای هایگلخانه بهگاز  انشعاب مجوز صدور نسبت به استان، گاز شرکت -16

 تصويب به کشور کل 1400 سال بودجه قانون 9 تبصره «هـ» بند اجرای با مرتبط های پژوهشیتغيير برخی از عناوين طرح -17

 ربط گرديد . های اجرايی ذیبه ابالغ عناوين اصالحی به دستگاه نسبتريزی سازمان مديريت و برنامه .رسيد شورا اعضای

 اجرايی هایدستگاه سوی از باشند، می درصدی 8 رشد مشمول که دولتی غير بخش اقتصادی هایطرح زيرساختی مشکالت -18

« و محيط زيست سرزمين آمايش عشايری، شهری و روستايی، زيربنايی، توسعه » کارگروه العادهفوق جلسات در و احصاء مرتبط

   گردد. اتخاذ روپيش موانع رفع بابت الزم تصميمات و مطرح  استان

 شهرها، در سطحی هایآب آوریجمع بابت کشور کل 1400قانون  13تبصره  3جزء   اعتبارات از استان ترمناسب برخورداری هدف با -19

 گردد. ارسال شورا دبيرخانه به آن نتايج و گرفته استانداری قرار  عمرانی امور هماهنگی معاونت پيگيری کار دستور در موضوع

 



 مشخصات صورتجلسه

                                                        پنجم ترتيب جلسه:                                       17/09/1400 تاريخ:                               14:00 ساعت:                          و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 تاناس یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                          ار استاند :سيرئ                                     13/09/1400  تاريخ دعوتنامه:                       452009و    452090 :هاماره دعوتنامهش

 

 : گرديد مقرر 1401 سال در معدن بخش در درصدی 8 رشد تحقق خصوص در -20

 گردد. مسکوت ،قبلی شده صادر پروانه 1۶ تکليف تعيين زمان تا جديد هایپهنه در يد اکتشاف بابت مجوز صدور هرگونه(  الف

 و سوی متقاضيان از ثرؤم اقدامی تاکنون که ديُ معدنی ماده در برداریبهره و اکتشاف، استخراج بابت صادرشده هایپروانه تکليف تعيين(  ب

 برنامه قانون 43 ماده اجزای و (1390معادن) قانون اصالح (، قانون 13۷3معادن ) قانون مفاد اساس بر نرسيده، انجام به آنها گذارانسرمايه

 برای تعريفی اقدامات و بعدی تصميمات و تکليف تعيين آن بابت قطعی نتايج و گرفته قرار استان معادن شورای کار دستور توسعه، در ششم

 گردد. ارسال شورا دبيرخانه به جاری سال بهمن پايان ها،تادستگاه از يک هر

 اقتصادی مندیبهره حداکثر رويکرد با استان يُد استخراج صنعت از استحصالی پساب زيست محيط با سازگار و علمی راهکار به دستيابی - ج

 . گردد ارسال شورا دبيرخانه به جاری سال پايان تا آن نتايج و گرفته قرار استان معادن شورای کار دستور در آن از

 يا و عمومی گرتوسعه نهادهای ساير و ايميدرو توسط گذاریسرمايه اولويت با ) استان بوکسيت اميدبخش هایپهنه از اقتصادی مندیبهره -د

و حفاظت از محيط زيست استان از طريق  و آبخيزداری  ييد ادارات کل منابع طبيعیأمورد ت ، آبادعلی دکوی ورهای کدر شهرستان (غيردولتی

 .معدن و تجارت قرار گيرد ،در دستور کار اداره کل صنعت ،برداری و در ادامه فرآوریبهره ، استخراج ،اکتشاف هایيندآطی فر

، و تجارت معدن ،بازديد ميدانی مشترک از پهنه اميد بخش سرب در شهرستان مينودشت در دستور کار مديرکل صنعت ؛مقرر گرديد -ه

ستان شهرستان و دادفرماندار  ،مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمی ،مدير کل منابع طبيعی و آبخيزداری ،مديرکل حفاظت محيط زيست

 . مينودشت قرار گرفته و نتايج بازديد ميدانی در خصوص صدور پروانه اکتشاف از سوی فرماندار شهرستان به دبيرخانه شورا ارسال گردد

 تکاليف با همراه گذاریسرمايه ميزان کمی و اهداف شهرستان، معدن، تفکيک به معدن، بخش در درصدی 8 رشد تحقق اجرايی عمليات -و

 ،سرپرست شعب بانک ملت استان ،رست شعب بانک صنعت و معدنسرپ استان، هایبانک هماهنگی شورای دبير از دعوت با ) بانکی نظام

در دستور کار شورای ، جهت بررسی و تصويب (های غيردولتی استان سرپرست شعب بانک سپه استان و دو نفر ديگر از سرپرست شعب بانک

 .معدن و تجارت به دبيرخانه شورا ارسال گردد ،معادن استان قرار گرفته و نتايج آن تا پايان اسفندماه سال جاری از سوی مديرکل صنعت

 هوای قانون 11 ماده کميسيون در گيریتصميم نيازمند معدن که بخش توسعه با مرتبط موضوعات استاندار، عمرانی امور هنگیهما معاونت  -ز

ريزی و توسعه بيرخانه شورای معادن و شورای برنامهد به را آن نتايج و دهد قرار کميسيون بررسی کار دستور در فوريت قيد با را باشدمی پاک

 . نمايداستان ارسال 

 منابع همچنين و سال آتی و کشور کل 1400 سال بودجه قانون 18 تبصره( الف) بند منابع از استان معدن بخش برخورداری بابت سنجی ظرفيت  -ح

 . معدن و تجارت استان قرار گيرد ،در اولويت کاری اداره کل صنعت ( 1401ل سا بودجه اليحه در بينیپيش ) مورد عدالت و پيشرفت صندوق

 در درصدی 8 رشد اهداف تحقق بابت همکاری ای،منطقه ، آب گاز برق، توزيع هایشرکت نظير رسانخدمات اجرايی هایکليه دستگاه  -ط

   .ددهن قرار خود کاری اولويت در را استان معدن بخش

های الزم برای پيگيری سازمان جهاد کشاورزی گرديد؛ها، مقرر احداث گلخانه در گذاریسرمايه هایبا توجه به افزايش هزينه  -21

 ريثأکالن و بزرگ که ت یهاپروژه به خصوصمتقاضيان به مورد نياز برای پرداخت تسهيالت بانکی  منابعمين کافی و به موقع أت

 صادرات دارند نهيو فراهم شدن زم یبازار داخل ميتنظ دار،يپا يیاشتغالزا  ، یاقتصادرشد در تحقق اهداف برنامه  یثرؤمثبت و م

، منابع داخلی 18های عامل، تسهيالت تبصره منابع صندوق توسعه ملی و تلفيق با منابع داخلی بانک ؛از جمله مختلف از طرق را

گر ) به تسهيل یهاتيحما های کشاورزی و ... را در دستور کار خود قرار داده و گزارش تحليلی آن را به همراه سايرشرکت شهرک

 ارسال نمايد .   دبيرخانه شورا به غير از پرداخت تسهيالت بانکی (، 

را با همکاری و هماهنگی  یاتا صادرات محصوالت گلخانه ديتول رهيزنج يیاجراطرح  سازمان جهاد کشاورزی تهيه ؛گرديدمقرر  -22

معادن و و اتاق بازرگانی، صنايع  -سازمان صنعت، معدن و تجارت  -) اداره کل تعاون روستايی   های اجرايی مرتبطدستگاه

نمايندگی وزارت امور خارجه در استان و .. ( در دستور کار خود قرار داده و نتايج مورد تفاهم راحداکثر تا  -گمرک–کشاورزی 

 جاری به دبيرخانه شورا ارسال نمايد. سال ماه بهمنپايان 
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، کليه دستگاه های اجرايی با همکاری دستگاه ها، بانک ها و بخش غير دولتی  1401در سال  یدرصد 8در راستای تحقق رشد  -23

نگی امور به تفکيک شهرستان را حداکثر تا پايان دی ماه سال جاری به معاونت هماه 1401، برنامه عملياتی زير بخش های سال 

 ارسال نمايند. اقتصادی استانداری و دبيرخانه شورا

 یبر اعتبارات استان یبار مال ليمشروط بر عدم تحم ريو توسعه استان، به شرح ز یزيربرنامه یشورا ليذ یهاات کارگروهمصوب-24

 یشورا یاعضا دييو...( به تا یعال یو مصوبات شوراها رانيوز اتيه بنامهيو مقررات مرتبط ) از جمله تصو نيبا قوان رتيو عدم مغا

 .ديرس انو توسعه است یزيربرنامه

 . 04/0۷/1400مورخ  ، « خانواده و ،فرهنگی،سالمت،زنان اجتماعی » کارگروه جلسه سومين

 . 28/0۷/1400، مورخ «  خانواده و ،فرهنگی،سالمت،زنان اجتماعی » کارگروه جلسه چهارمين

 . ۶/۷/1400 مورخ، « زيربنايی ، توسعه روستايی، عشايری ، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست » پنجمين جلسه  کارگروه 

 . ۷/1400/ 18 مورخ، « زيربنايی ، توسعه روستايی، عشايری ، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست » ششمين جلسه  کارگروه 

 . 2۶/8/1400  مورخ،  « زيربنايی ، توسعه روستايی، عشايری ، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست» هفتمين جلسه کارگروه 

 . 03/09/1400  مورخ، « زيربنايی ، توسعه روستايی، عشايری ، شهری و آمايش سرزمين و محيط زيست » هشتمين جلسه کارگروه 

 . 21/0۷/1400مورخ « گذاری اقتصادی، اشتغال و سرمايه»  سومين جلسه کارگروه 
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 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 زنگانهدکتر 

 یعابد

 دهنوی 

 خانم همدم

 کيا

 يیشاهکوملک

 یرفندرسکيم

 روحی

 چراغعلی

 یجمال

 پورحسن

 یميکر

 اين ینيحس

 دستمرد

 مفرد یتجر

 یغراو

 صادقلو

 ريضم

 ینيحسملک

 یرنگيش

 یميابراه

 قدمنان

 يزدويی

 مهاجر

 انيطلوع

 سامان

 رادیگوهر

 یکنعان

 یلطف

 نيامهدوی

 فاضل

 یمازندران

 یدودانگ

 یاغنام

 حسينی

 یليخانم خل

 حسام

 یمحبوب

 ميقانی 

 یتجر

 یداداش

 یشهمراد

 یطالب

 ینيحسحاجی 

 یهرمز

 یافضل

 یرينص

 قديری

 سبطی

 یاحمد

 یافتخار

 ینيبرزم

 یمحراب

 حجت منتظر

 یوانيل

 

 استاندار

 استان یزيرو برنامه تيريسازمان مد سيرئ

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون 

 معاون اداره کل اطالعات 

 فرماندهی سپاه نينوا استان

 استان یانتظام یرويننماينده 

 استان یسازمان بازرس معاون

 نماينده وزارت دفاع

 )به صورت ويديو کنفرانس(آباد  یفرماندار عل

 )به صورت ويديو کنفرانس(بندرگز  یفرماندارسرپرست 

 )به صورت ويديو کنفرانس (گنبد  فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(نودشتيم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(شانيگم فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس( 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

 ويديو کنفرانس()به صورت یکردکو فرماندار

 )به صورت ويديو کنفرانس(گرگانی  فرماندارسرپرست 

 استان یسازمان جهاد کشاورز سيرئ

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سيرئ

 استان يیو دارا یامور اقتصاد معاون اقتصادی اداره کل 

 محترم آموزش و پرورش استان رکليمد

 استان ستيز طيحفاظت مح  رکليمد

 استان یزداريو آبخ یعيمنابع طب  رکليمد

 استان یفرهنگ و ارشاد اسالم  سرپرست اداره کل

 استان یدانشگاه علوم پزشک سيرئ

 استان یتعاون، کار و رفاه اجتماع  رکليمد

 یو اشتغال استاندار یگذارهيامورسرما یدفتر هماهنگ رکليمد

 یاستاندار یامور اقتصاد یدفتر هماهنگ  رکليمد

 یاستاندار یو فرهنگ یامور اجتماعسرپرست اداره کل 

 یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر رکليمد

 یبحران استاندار تيريمد رکليمد

 استان یراه و شهرساز  رکليمد

 ای استانداری و حمل و نقل جادهراه  رکليمد

 استان یدست عيو صنا ی،گردشگریفرهنگ راثيم رکليمد

 استان یهواشناس رکليمد

 استان           یصنعت یهاشرکت شهرک  رعامليمد

 عامل  شرکت گاز استان ريمد

 استان یاآب منطقه یشرکت سهام ريزیمعاون برنامه

 شرکت آب و فاضالب استان  رعامليمد

 مازندران و گلستان  یاشرکت برق منطقه  رعامليمد

 برق استان  یروين عيشرکت توز رعامليمد

 استان یبانک ملسرپرستی امور شعب 

 شهردار گرگان

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

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

 )به صورت ويديو کنفرانس( کل  ورزش و جوانان استانريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یدامپزشککل ريمد

 )به صورت ويديو کنفرانس(استان یمايکل  صدا و سريمد

 )به صورت ويديو کنفرانسمدارس استان یکل  نوساز ريمد

 یبيهزارجر

 یعلو قدس

 طلبحسينی

 بنی عقيل

 زارعی

 حسينی

 زادهدهدشتی

 اسعدی

 گرزين

 توران یرجباخانم 

 چوپانی 

 نژاد ینجف

 غفاری

 حسينی

 یرشاهيام

 ینوران

  یخلج دهنو

  ینيام خانم

 یديناه

 انيصفر

 یعقوبي

 چکا

 یقاسم حسن

 

 کنفرانس( ويدياستان )به صورت و یاتيامور مال  رکليمد

 )به صورت ويديو کنفرانس( استان التيش  رکليمد

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

 صورت ويديو کنفرانس(مديرکل پايگاه انتقال خون استان )به 

 مديرکل پزشکی قانونی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل بهزيستی استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 مديرکل استاندارد استان )به صورت ويديو کنفرانس(

 )به صورت ويديو کنفرانس(مديرکل بنادر و دريانوردی استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل تبليغات اسالمی استان 

 مديرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری)به صورت ويديو کنفرانس(

 کنفرانس( ويدي)به صورت ورئيس اتاق بازرگانی ، صنايع معادن و کشاورزی استان

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

 سصورت ويديو کنفرانس()به رئيس پارک علم و فناوری استان 

 کنفرانس( ويدي)به صورت ومدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان 

 کنفرانس( ويديوزارت امورخارجه دراستان )به صورت و یندگينما سيرئ

 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

 مدعوین غایب

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 پورآريان

 منتظری

 آسيابی

 

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

 و عضو ناظر شورا یاسالم  یدر مجلس شورا قال گرگان و آق فيمردم شر ندهينما

 کل دادگستری استان مدير

 


