
 مشخصات صورتجلسه

  اول ترتيب جلسه:                        31/02/1399 تاريخ:                                        14:30 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                استاندار :سيرئ                        27/02/1399  تاريخ دعوتنامه:                                    82459 شماره دعوتنامه:

 

 خالصه اهم مصوبات جلسه :

 3،  یاستان یهافیشهرستان در رد -برنامه و منبع-جداول فصل کیبه تفک 1399قانون بودجه سال  10-1استان گلستان در جدول  یاهیسرما یهاییاعتبارات تملک دارا عیتوز -1

 یشورا یاعضا بیمورد تصو ییروستا یها( و توسعه راهیدرصد درآمد حاصل از فروش نفت و گاز ، ارزش افزوده بخش ورزش ،  قانون استفاده متوازن از امکانات کشور)بخش استان

استان مجاز به اعمال و کسر آن از  یزیرو برنامه تیری(، سازمان مدیور )بخش استاندر ارقام قانون استفاده متوازن از امکانات کش رییو توسعه استان قرار گرفت. در صورت تغ یزیربرنامه

 .باشدیم فیرد نیآنها از کل اعتبارات ا یبرسهم اها متناسب باعتبارات شهرستان

منابع،  یاپروژه نیب عیشورا در توز داتیبابت تحقق تأک یشهرستان عتوزی سطح در اقدامات براساس برنامه –و توسعه استان بابت جدول فصل یزیربرنامه شورای مصوبات – 1 تبصره

 خواهد شد. یو توسعه استان تلق یزیربرنامه یراخصوص جزء مصوبات شو نیها در اشهرستان یزیربرنامه تهیحاصل از مصوبات کم یبندقابل اصالح بوده و جمع

 استان مجاز به اعمال آن خواهد بود. یزیرو برنامه تیری، سازمان مد 1399برنامه در دستورالعمل بودجه سال -فصل نعناوی ادغام صورت در – 2 تبصره

را براساس فرمت  دارتیاولو یهاها، فهرست پروژهشهرستان یزیربرنامه تهیکم یعنوان رؤساکشور، فرمانداران به 1399قانون بودجه سال  10-1جدول  لیذ حاتیتوض یدر اجرا -2

 رانیکه مد یشهرستانادارات  ینظرات رؤساها، فرمانداریاز سوی ، 1399سال  یاعالم دارهای اولویتپروژه . در فهرستندیاستان اعالم نما یزیرو برنامه تیریاعالم شده به سازمان مد

 هستند، اخذ گردد. ،و توسعه استان یزیربرنامه یآنها عضو شورا

 .باشدیم یفرمانداران الزام ی( از سو2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 44ماده « ج » مندرج در بند  یمهلت زمان ترعای – 1 تبصره

جلسه مورد  نیشهرستان که در ا دیجد یبراساس ارقام اعتبار هیاند، مجاز به صدور اصالحاقدام نموده دارتیاولو یهاکه نسبت به ارسال فهرست پروژه فرماندارانی از دسته آن – 2 تبصره

 بند خواهند بود. نیا 1تبصره شده در  نییتع یمهلت زمان تیقرارگرفته، با رعا بیتصو

 .دیبند اقدام نما نیمفاد مرتبط با ا یمجاز است رأساً نسبت به اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد ،یمهلت زمان ترعای عدم صورت در – 3 تبصره

 :  باشدیم یالزام لیموارد ذ تیرعا ،یها در سطح شهرستانپروژه نیاعتبارات ب عیدر توز -3

  .(درصد70های با پیشرفت فیزیکی باالی)پروژه دیو جهش تول دیرونق تول ،یبا هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومت دیتول یهارساختیکمک به توسعه ز (الف

 وجود دارد. یاز آنها در هفته دولت و دهه مبارک فجر سال جار یبرداربهره تیکه قابل ییهاقرارگرفتن پروژه تیدر اولو (ب

ها بندانآب بهسازی و  توسعه –( زاتیتجه دی)خر یخدمات درمان ارتقای –( یریشگیحوادث)با هدف پ رینظ یها بابت موضوعاتاز شهرستان کیارقام مصوب در اعتبارات هر  تیرعا (ج

 گوشت قرمز. دیتول شیو افزا

 و نفت هر شهرستان(. یدرصد مجموع اعتبارات استان 5)حداکثر معادل  یادار راتیو تعم زاتیتجه دیکاهش اعتبار خر (د

 .ییتوسعه روستا (هـ

توسعه در سقف اعتبارات استان در  یقانون احکام دائم 31ماده « ب » بند  لیذ 3شدن تبصره  یینسبت به اجرا یکارشناس یهایاستان مجاز است پس از بررس یزیرو برنامه تیریسازمان  مد -4

 استان نخواهد بود. یزیرو برنامه تیریمتوجه سازمان مد یدر صورت عدم اجرا، تعهد شته. باتوجه به کاهش سقف اعتبارات نسبت به سال گذدیاقدام نما 1399قانون بودجه سال  10-1جدول 

بودن  نییپا نیو همچن 1399قانون بودجه سال  19تبصره  4جزء  تی( و رعا2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 23ماده  ندیفرا یمنوط به ط ،دیهرگونه پروژه جد فیتعر -5

 .باشدیم یکشور نیانگیخاص از م طیدر شرا ایاستان و  نیانگیاز م یتخصص یهاشاخص

 .باشدیاختصاص اعتبار از محل قانون استفاده متوازن از امکانات کشور م ،خاص طیاز شرا منظور تبصره:

و افتتاح در هفته دولت و دهه مبارک فجر(  یبردارقابل بهره یهاتمام )پروژه مهین یهاپروژه یبردارو بهره لیدار با هدف تکم تیاولو یهاپروژه یمعرف ندیاقدامات فرمانداران در فرآ -6

 .گرددیم فیتعر 1399در سال  شانیعملکرد ا یابیارز یهاجزء شاخص

کل مستمر در حوزه اداره یتخصص یهاتیفعال هیاعتبار کل نی، تأم1398نسبت به سال  1399قانون بودجه سال  10-1استان در جدول  یاهیسرما یهاییبا توجه به کاهش سقف اعتبارات تملک دارا -7

 ،یفرهنگ راثمی کلاداره – کشاورزی جهاد سازمان – و آبخیزداری یعیکل منابع طباداره -  ایمنطقه آبسهامی  رکتـش -استان فاضالب و آب شرکت – هواشناسی کلاداره – یحمل و نقل و راهدار

 ارائه كننده دستورجلسه 

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد یو استان یدر سطوح مل 1399قانون بودجه سال  ییاجرا یازهاین شیارائه پ 1

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد 1399استان براساس قانون بودجه سال  یمنابع اعتبار عیتوز ییارائه بسته اجرا 2

 یبخش كشاورز یلیو تکم یلیتبد عیارائه گزارش توسعه صنا 3

 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان -

  یسازمان جهاد كشاورز - 

 استان  یصنعت یهاشركت شهرک -

 استان یاداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماع -

 شناس استاندار محترم گلستاندكتر حق یجناب آقا یجمع بند 5
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. به منظور عدم کاهش سطح باشدیمجاز م1398در حد اعتبار مصوب سال  ستیزطمحی کلاداره – شهرسازی و راه کلاداره –مدارس  نوسازی کلاداره – یو گردشگر یدست عیصنا

 .باشندیم یاعتبارات مل ایو  یاعتبار از محل منابع داخل نیموظف به تأم ربطیذ یهادستگاه رانیخدمات، مد

سازمان  یکل کشور از سو 1399قانون بودجه سال  19تبصره  1( و جزء 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 27بر مفاد ماده  یمبتن ییو کار اجرا ساز فیدر صورت تعر -8

 یهااعتبار پروژه نیبا تأم 10-1استان در جدول  19اعتبارات تبصره  درصد 70بابت حداقل  عیتوز تیهفته سوم خرداد ماه، اولو انیشورا تا پا رخانهیآن به دب یو اعالم کتب یجهادکشاورز

و  تیریسازمان مد ،ییساز و کار اجرا فیعدم تعر ایو  یزمان دیق تیها خواهد بود. در صورت عدم رعادر سطح شهرستان« آب( نیکوچک تأم یهاآب بندان ها )طرح یتوسعه و بهساز»

 مشمول به سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. یهاپروژه یو معرف نییتع ،ییمجاز به شناسا یزیربرنامه

 تیریشده دستگاه به سازمان مد یمعرف یهاپروژه یبه واگذار میگزارش تصم هیو آموزش و پرورش نسبت به ته یورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسالم ییاجرا یهادستگاه رانیمد -9

 .ندیشورا ارسال نما رخانهیرا به دب جهیاقدام و نت ادماهخردهفته سوم  انیحداکثر تا پا 1399قانون بودجه سال  19تبصره  تیاز ظرف یمنداستان در خصوص بهره یزیرو برنامه

 ایپروژه و  یگلستان بابت معرف یاآب منطقهسهامی شرکت  رعاملیمد استیبه ر یجلسات تخصص یدر استان گلستان مکلف به برگزار رویتابعه وزارت ن یهاعامل شرکت رانیمد -10

 یگذارهیسرما رشیدر پذ گرلیتسه نیقوان ریسا ای( و 2) ولتد یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 27مفاد ماده  یدر راستا یردولتیقابل انجام توسط بخش غ یگذارهیسرما یهاطرح

 .باشندیشورا م رخانهیخردادماه به دب انیها تا پاآن یو معرف 1399با شروع در سال  تومان در حوزه آب و برق استان اردیلیم 1000 زانیحداقل به م

 .باشدیبند م نیمشمول ا زیمازندران و گلستان ن ایمنطقه برق شرکت – 1 تبصره

 .دیشورا اعالم نما استیبه ر یسال جار رماهیت انیبند را حداکثر تا پا نیو توسعه استان، گزارش اقدامات ا یزیربرنامه یشورا ردبی – 2 تبصره

 .باشندیاستان م یزیرو برنامه تیریسازمان مد یصادره از سو هیبر اساس ابالغ یمکلف به تحقق تعهدات درآمد ،یمشمول کسب درآمد عموم ییاجرا یهادستگاه رانیمد هیکل -11

 یهاتظرفی از استفاده – یاتیاز فرار مال یریجلوگ هایراهکار – دیجد یاتیمال یهاتیظرف ییرا در خصوص شناسا ژهیاهتمام و ،یتخصص یهاتهیکم لیبا تشک یاتیکل امور مالاداره -12

مکلف  ییاجرا یهادستگاه هیکل مذکور، کلاداره با انجام مکاتبه. دیاستان ارائه نما آمددر زیبار در ستاد تجه کیماه  3آورده و گزارش آن را به صورت هر  عملبهقانون بودجه را  6تبصره 

 .باشندیاستان م یاتیکل امور مالبند با اداره نیتحقق مفاد ا برای یبه همکار

الزم  ماتیدرآمد استان اقدام و تصم زیبه ستاد تجه الیر ونیلیم 500با حداقل مبلغ  یاتیو مشکوک الوصول مال یقطع یهااستان نسبت به ارائه گزارش پرونده یاتیکل امور مالاداره -13

 در خصوص وصول آنها در ستاد مذکور اتخاذ گردد.

مشمول های اجرایی دستگاه ،باتوجه به حجم بار مالیمعاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،  30/11/1398مورخ  696488 شماره بخشنامهدر اجرای  -14

اجرایی  آوردر دستگاهبه عدم اجرای موارد و موضوعات تعهد منجرنباید  ،اجرای آنیند که تعیین بار مالی متناسب با ای اقدام نماهبه اجرای مفاد آن بگون ای استان نسبتاعتبارات هزینه

 ریزی استان نخواهد بود.درصد، تعهدی متوجه سازمان مدیریت و برنامه50 کاملتأمین اعتبار در موارد الزام آور ناشی از اجرای  ،درصورت بروز مشکل گردد.

های ریزی با تلفیق الگوهای اجرایی، مصوب گردید سازمان مدیریت و برنامهو اخذ نظر دستگاه 1399ای سال باتوجه به گزارش ارائه شده بابت محدودیت شدید در اعتبارات هزینه -15

 تیمکلف به رعا ییاجرا یهادستگاه هیکلنماید.  اقدامهای اجرایی ای به دستگاهگزارش به ریاست محترم شورا نسبت به توزیع نهایی و ابالغ اعتبارات هزینهپیشنهادی در جلسه و ارائه 

ضوابط  2ماده  لیتبصره ذ یاجرا شمولصورت م نیا ریخواهند بود. در غ یانهینامه اعتبارات هزاستان در خصوص مبادله موافقت یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاز سو یاعالم یزمانبند

 خواهند شد. ییو دارا یکل امور اقتصاداداره یکل کشور از سو 1399قانون بودجه سال  ییاجرا

( مبادله یفیتعر یها)مشتمل بر پروژه یهاکل کشور، موافقتنامه طرح 1399بودجه سال  ییضوابط اجرا 2( و بند 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میقانون تنظ 23مفاد ماده  یدر اجرا -16

 یبخش میقانون تنظ 23دستورالعمل ماده  7)مشمول بند  اتیو حجم عمل یاصل تدر مشخصا رییبه شرط عدم تغ 1399اعتبار در سال  ینیبشیپ یتمام و دارا مهیو ن 1398شده  در سال 

 یهاها و پروژه. پرداخت به طرحباشندیاعتبار م یدارا 1399پروژه تا زمان مبادله موافقتنامه تا سال  ایطرح و  ،سازمان برنامه و بودجه( سیرئ یاز سو ی( ابالغ2ت )دول یاز مقررات مال

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد یاز سو 1399صادره مربوط به سال  صیاعتبار و تخص هیمفاد ابالغ تیقانون برنامه و بودجه و رعا 30در ماده  یفیساز و کار تعر یمشمول به شرط ط

 .گرددیبند، هرگونه پرداخت ممنوع اعالم م نیدر ا یفیاز شروط تعر کی. در صورت نقض هر باشدیاستان بالمانع م

 یو فن یتوان کارشناس یموظف به ارتقا لیذ ییاجرا یهادستگاه ،یو مال یزیربودجه یندهایبرنامه هفتم توسعه و بهبود فرآ نیاستان در تدو یزیرنظام برنامه یسازبه منظور آماده -17

گزارش  ستیبایبوده و م یسال جار رماهیت انیمرتبط و موجود خود حداکثر تا پا یدانشگاه التیبا تحص انسانی منابع از استفاده با... (  و بودجه ، برنامه –)طرح  ربطیذ یادار یهاواحد

 .ندیشورا اعالم نما رخانهیماه به دباول مرداد مهین انیبند را حداکثر تا پا نیااقدامات 

 مشمول  :  ییاجرا یهادستگاه

 یامنطقهآب یشرکت سهام 

 یاداره کل راه و شهرساز 
 یو گردشگر یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م  

 یسازمان جهاد کشاورز 

 پزشکیدانشگاه علوم 

 یزداریو آبخ یعیکل منابع طباداره 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت 

 یکل فرهنگ و ارشاد اسالماداره 

 برق یروین عیشرکت توز 

 سطح استان یهایشهردار 

 یکل دامپزشکاداره 

 التیکل شاداره 

 کل ورزش و جواناناداره 

 کل تعاون، کار و رفاه اجتماعیاداره 

 کل آموزش و پرورشاداره
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ای )به تفکیک شهرستانی و سهم استان از کل های توسعههای آماری بابت برنامههای اطالعاتی و شاخصگام سازی بانکنسبت به بهنهای اجرایی مستقر در استان کلیه دستگاه -18

ریزی های الزم را با دبیرخانه شورای برنامههفتم توسعه اقدام نموده و کلیه همکاریه ششم توسعه )دستیابی به عملکرد برنامه( و آماده سازی برای تدوین برنامه در ابعاد زمانی برنام کشور(

 .و توسعه استان بر اساس ساز و کار تعریف شده و تسریع در ارسال اطالعات مورد درخواست دبیرخانه بعمل آورند

 :باشدیم یالزام ییاجرا یهادستگاه هیکل یاز سو لیموارد ذ یو اجرا تیرعا ،یاهیسرما یهاییموقع موافقتنامه اعتبارات تملک دارادرخصوص تبادل به -19

استان بابت ورود اطالعات  یزیرو برنامه تیریبر عدم الزام به حضور در سازمان مد مبنی –نامه( تحت وب بودن سامانه نظارت )سامانه مربوط به مبادله موافقت تیاستفاده از ظرف (الف

 .ربطیذ یهابا سرعت مناسب در واحد نترنتیقرار دادن ا اریموافقتنامه و در اخت

 .ییروز پس از ابالغ اعتبارات توسط دستگاه اجرا15حداکثر  ،ها به سامانهها و پروژهطرح یورود اطالعات مربوط به مشخصات اصل (ب

 استان. یزیرو برنامه تیریبه سازمان مد ییدستگاه اجرا یاز سو« ب » زمان اتمام اقدامات مربوط به بند  یاعالم کتب (ج

 «.ج » روز پس از وصول مکاتبه مربوط به بند  20حداکثر به مدت  ،سازمان یاطالعات وارد شده توسط گروه بخش یبررس (د

 .یزیرو برنامه تیریمجدد به سازمان مد یروز و اعالم کتب 7حداکثر به مدت  ،ییدستگاه اجرا یرفع اشکاالت از سو (هـ

 «.هـ » روز پس اقدام دستگاه در بند  10حداکثر به مدت  ،و مبادله موافقتنامه ی، اعتبار سنج یینها یبررس (و

های الزم در خصوص فروش اموال نسبت به ارائه همکار ،وزارت امور اقتصادی و دارایی« سادا » اند، ضمن ورود اطالعات امالک خود به سامانه های اجرایی مکلفکلیه دستگاه -20

 کل امور اقتصادی و دارایی استان اقدام نمایند.کل کشور با اداره 1399قانون بودجه سال  12غیرمنقول مازاد و یا مولد سازی اموال غیرمنقول در راستای اجرای مفاد تبصره 

های الزم با سازمان های مشمول و ارائه همکاریهای اجرایی موظف به احصاء و شناسایی پروژهکلیه دستگاه ،(2رات مالی دولت )قانون تنظیم بخشی از مقر 27ماده  در اجرای مفاد -21

 باشند.ریزی استان در قالب مفاد دستورالعمل ماده قانونی مذکور میمدیریت و برنامه

های ملی، موظف )به غیر از اعتبارات استانی ویژه و استانی( و یا منابع دستگاه 1398قانون بودجه سال  1از منابع پیوست  رهای اجرایی دارای ردیف اعتبارای و یا برخورداکلیه دستگاه -22

 باشند.ریزی استان میبه ارائه گزارش عملکرد براساس قالب ارسالی از سوی سازمان مدیریت و برنامه

 .قانون برنامه و بودجه خواهد بود 30ای استانی منوط به اجرای ماده گردان بابت اعتبارات هزینههرگونه پرداخت تنخواه -23

قانون بودجه  20تبصره « ج » و « الف » های قانون برنامه ششم توسعه و بند 7ماده « پ » ای استانی مکلف به اجرای مفاد بند های اجرایی مشمول اعتبارات هزینهکلیه دستگاه -24

 باشند.ریزی استان میابالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه کل کشور در اعتبارات 1399سال 

 : دیو توسعه استان رس یزیربرنامه یشورا یاعضا بیبه تصو ریو توسعه استان به شرح ز یزیربرنامه یشورا لیذ یتخصص یهاکارگروه یشده از سو شنهادیپ ماتیتصم -25

 .  28/02/1399و    10/12/1398، 02/11/1398جلسه مورخ  :  « ستیز طیو مح نیسرزم شیو آما یشهر ،یریعشا ،ییتوسعه روستا ،ییربنایز»  یمصوبات کارگروه تخصص (1

 . 06/12/1398جلسه مورخ  :  «یو نوآور یآموزش ، پژوهش، فناور»  یمصوبات کارگروه تخصص( 2

 .24/02/1399جلسه مورخ :  «سالمت، زنان و خانواده  ،یفرهنگ ،یاجتماع » یتخصص مصوبات کارگروه (3

 یمال یبارها لیکه باعث تحم یاز موارد ریاست ، به غ دهیارسال گرد رخانهیو توسعه استان که به دب یزیربرنامه یشورا لیذ یهامصوبات مندرج در صورتجلسات کارگروه هیکل : تبصره

 قرار گرفت . راشو دیمورد تأئ باشند،یم یقانون یهارتیعدم مغا یو دارا گردندیم ینشده به منابع استان ینیب شیپ

 

 



 مشخصات صورتجلسه

  اول ترتيب جلسه:                        31/02/1399 تاريخ:                                        14:30 ساعت:        و توسعه استان یزیربرنامه یشورا عنوان جلسه:

 استان یزیرو برنامه تیریسازمان مد دبير:                                استاندار :سيرئ                        27/02/1399  تاريخ دعوتنامه:                                    82459 شماره دعوتنامه:

 

 

 مدعوین حاضر مدعوین حاضر

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 شناسدکتر حق

 عابدی

 یچراغعل

 یغراو

 کريمی

 خانم امامی

 صحرايی

 شاهکويیملک

 جاللی

 یرفندرسکيم

 بيانی

 حسينی

 احمدی

 حميدی

 کريمی

 هدايتی

 قدمنان

 طباطبايی

 چوبداری

 دستمرد

 ميرزايی

 توماج

 ضمير

 دادبود

 مهاجر

 طلوعيان

 طبرسا

 تجری

 کنعانی

 احمدی

 برزمينی

 خانم کشميری

 گوهری راد

 ليوانی

 محبوبی

 یرشاهيام

 فاضل

 نژاد ینجف

 حسينی

 ربيع نژاد

 مقصودلو

 فرکميلی

 خلفی

 محرابی

 ینيحس

 کشاورز

 اغنامی

 خانم خاندوزی

 خانم غيناقی

 ايزدپناه

 قادری

 خانم همدم

 هزارجريبی

 قزلسفلو

 حسينی طلب

 هروی

 باقريان

 چوپانی

 زادهعبدالکريم

 استاندار

 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان

 یاستاندار یتي، امن ی، اجتماع یاسيس معاون

 یاستاندار یامور عمران یهماهنگ معاون

 یاستانداری امور اقتصادهماهنگی معاون 

 یاستاندار یو منابع انسان تيريتوسعه مد معاون

 استان یسازمان بازرس معاون

 استان سپاه نينوا فرماندهی

 اطالعات استان رکليمد

 استان یانتظام یروين  ندهينما

 فرماندار کالله

 فرماندار آزادشهر

 فرماندار بندرگز

 فرماندار گرگان

 فرماندار گنبد

 آباد فرماندار علی

 یکردکو فرماندار

 مينودشتفرماندار 

 انيفرماندار رام

 فرماندار گميشان

 فرماندار گاليکش

 قالفرماندار آق

 فرماندار مراوه تپه

 شهردار گرگان

 رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان

 استان معدن و تجارت سازمان صنعت ،رئيس 

 استان مدير کل امور اقتصادی  و دارائی

 استان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری مديرکل

 استان ستيز طيحفاظت مح مديرکل

 استان اطالعات یارتباطات و فناورمديرکل 

 استان ورزش وجوانانکل سرپرست اداره

 استان اسالمی فرهنگ وارشادمديرکل 

 مديرکل آموزش و پرورش استان

 استان مدارس یکل  نوساز ريمد

 استان یکل راه وشهرساز ريمد

 در استان وزارت امورخارجه یندگينما سيرئ

 رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان

 ی گرگانعيو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورز سيرئ

 استان   ایسرپرست شرکت سهامی آب منطقه

 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان معاون ادارای و مالی

 استان شرکت گازنماينده 

 معاون شرکت توزيع نيروی برق استان

 ی مرکز استانمايصدا و ساداری و مالی  معاون

 مديرکل دامپزشکی استان

 استان  یمسکن انقالب اسالم اديکل بن ريمد

 استان کل ثبت اسناد وامالکمدير

 مدير کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری

 امور اجتماعی و فرهنگی استانداری دفترسرپرست 

 یدفتر امور بانوان و خانواده استاندار رکليدم

 یاستاندارروستايی و شوراهای  دفتر امور معاون

 مديريت بحران استانداری رکليدم

 یاستاندار کي، حمل و نقل و تراف یدفتر فن سرپرست

 ی استاناتيامور مالمديرکل 

 استانمديرکل منابع طبيعی و آبخيزداری 

 استان ایمديرکل آموزش فنی وحرفه

 استان مدير عامل جمعيت هالل احمر

 ی استانامور شعب  بانک مل یسرپرست

 استان رئيس اتاق بازرگانی ، صنايع ، معادن و کشاورزی

 2آهن شمال شرق مديرکل راه

 زادهخليل

 فرمانی

 مازندرانی

 بابايی

 وزيری

 سلمانی فرد

 حسينی

 مفرد یتجر

 هرمزی

 قدس علوی

 یفرج

 ليعق یبن

 نژاد یول

 پورعلی

 نژادخواجه

 یزارع

 داوطلب

 ميقانی

 داداشی

 غفاری

 دولّو

 غفاری

 نسب خانم رجب

 رنجبر

 فرسعادت

 مجيدی

 کالنتری

 یدهنو خلج

  ینيامخانم 

 ناهيدی

 انيصفر

 چکا

 حسن قاسمی

 یعقوبي

 مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی

 مديرکل استاندارد استان

 استان یاعمرفاه اجتو تعاون کار  رکليمد

 کميته امداد امام خمينی )ره( استانمديرکل 

 استان  ثارگرانيو امور ا ديشه اديکل بن ريمد

 مديرکل اوقاف و امورخيريه استان

 مديرکل گمرک استان

 استان رعامليپدافند غ رکليمد

 مديرکل شرکت آب و فاضالب روستايی استان

 مديرکل شيالت استان

 استان یعيو منابع طب یکشاورز قاتيمرکز آموزش و تحق سيرئ

 انتقال خون استان گاهيپا رکليمد

 استان یاسالم غاتيکل سازمان تبلريمد

 مازندران و گلستان یامنطقهشرکت برق مدير امور انتقال برق

 استان یحوزه هنر رکليمد

 استان یقانون یکل پزشک ريمد

 معاون بنادر و دريانوردی استان

 مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

 مديرکل هواشناسی استان

 مديرکل بهزيستی استان

 ثبت احوال استان رکليمد

 استان یپارک علم و فناور سيرئ

 کودکان استان یکانون پرورش فکر سيرئ

 ها و اقدامات تأمينی استانمديرکل زندان

 ريزیمعاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامه

 ی س.م.بنگر ندهيتوسعه و آ یسرپرست مرکز آموزش و پژوهش ها

 ريزیمدير نظام فنی و اجرايی سازمان مديريت و برنامه

 ريزیرئيس حوزه رياست و روابط عمومی سازمان مديريت و برنامه

 رئيس گروه امور علمی ، فرهنگی و اجتماعی س.م.ب

 گذاری و مشارکت های مردمی  س.م.برئيس گروه اقتصادی، سرمايه

 یزيرو برنامهمديريت  سازمان بنايیزير امور گروه سيرئ

 ريزی رئيس گروه امور توليدی سازمان مديريت  و برنامه

 ريزی سازمان مديريت و برنامه یزيرگروه برنامه سيرئ

 و توسعه استان یزيربرنامه یشورا رخانهيگروه دب سيرئ

 

 غایبمدعوین 

 دستگاه اجرایی نام خانوادگی

 یميابراه

 اريط قرجه

 چراغعلی

 جیهيوه

 یدودانگ

 انيهاشم

 زاده نيحس

 یپوريعل

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 و عضو ناظر شورا یاسالم یاستان در مجلس شورا ندهينما

 نماينده وزارت دفاع 

 فرماندار ترکمن

 یاستاندار یگذارهياز سرما تيکل دفتر جذب و حماريمد

 یکل دادگستر سيرئ

 محاسبات استان وانيکل دريمد

 استان یريامور عشا رکليمد


