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 بسمه تعالی
 

 

 و اجتماعيجناب آقاي دكتر پوراصغري معاون محترم امور علمي،فرهنگي 

 و بودجهجناب آقاي دكتر پورمحمدي معاون محترم امور اقتصادي و هماهنگي برنامه 

 جناب آقاي دكتر رمضانپور نرگسي معاون محترم مجلس و توسعه منطقه اي

 عمومي و امور بين المللآقاي قمصريان رئيس محترم مركز اطالع رساني،روابط جناب 

 جناب آقاي صديقي رئيس محترم مركز حراست

 رئيس محترم امور پايش، ارزيابي و اطالعات مديريتجناب آقاي دكتر حاجي محمدي 

 جناب آقاي جعفري نژاد رئيس محترم امور فرهنگ،گردشگري و ورزش

 محمودزاده رييس محترم امور اقتصاد كالنسركار خانم دكتر 

 مجلسپيش قدم رئيس محترم امور جناب آقاي 

 جناب آقاي پازوكي رئيس محترم مركز اسناد ،مدارك و انتشارت

 قانع فر رئيس محترم امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكارانجناب آقاي دكتر 

 جناب آقاي دكتر نعمتي رئيس محترم امور استان ها و مناطق

 و مقررات وقي، قوانينجناب آقاي دكتر انصاري رئيس محترم امور حق

 دولت و تجهيز منابعسركار خانم خانلوساوجبالغي رئيس محترم امور پايش تعهدات 

 جناب آقاي سلماني عالئي مدير محترم هسته مركزي گزينش

 گل محمدي ذيحساب و مدير كل محترم امور مالي جناب آقاي

 جناب آقاي دكتر مسجدي رئيس محترم امور آب،كشاورزي و محيط زيست

 رئيس محترم امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد جناب آقاي برمكي

 آمايش سرزمين جناب آقاي دكتر پندار رئيس محترم امور برنامه ريزي، نظارت و

 جناب آقاي نوري رئيس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه

 طاهري رئيس محترم امور آموزش و پرورش عمومي و فني حرفه اي جناب آقاي

 فناوري ب آقاي دكتر گرائي نژاد رئيس محترم امور آموزش عالي، تحقيقات وجنا

 جناب آقاي مهندس نژادي دبيرخانه محترم شوراي عالي فني

 انرژيجناب آقاي مهندس كفاشي رئيس محترم امور 

 ترابري و مديريت عمران شهري و روستاييجناب آقاي مهندس رحماني رئيس محترم امور راه و 

 ارتباطاتاماني همداني رئيس محترم امور صنعت،معدن،بازرگاني و جناب آقاي 

 سركار خانم زينالي رئيس محترم مركز توسعه سيستم ها و فناوري اطالعات
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 جناب آقاي دكتر عدل معاون محترم فني،امور زيربنايي و توليدي

 جناب آقاي پارسا رئيس محترم مركزآمارايران 

 نقشه برداري جناب آقاي مهندس شفيعي رئيس محترم سازمان 

 شرقيريزي استان آذربايجانجناب آقاي دكتر بهبودي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه 

 جناب آقاي حضرتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي

 نامه ريزي استان اردبيلآقاي شايقي رئيس محترم سازمان مديريت و برجناب 

 جناب آقاي دكتر اكبري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان

 خانم عربشاهي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان البرز سركار

 ايالمجناب آقاي قيصوري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

 و برنامه ريزي استان بوشهررئيس محترم سازمان مديريت جناب آقاي رضا عوض پور 

 برنامه ريزي استان تهرانجناب آقاي تركي رئيس محترم سازمان مديريت و 

 جناب آقاي الياسي بختياري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهار محال و بختياري

 استان خراسان شماليو برنامه ريزي  جناب آقاي دكتر پارسي پور رئيس محترم سازمان مديريت

 رضويجناب آقاي جمشيدي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان خراسان 

 خوزستانجناب آقاي حاجتي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

 مديريت و برنامه ريزي استان زنجانجناب آقاي طهماسبي رئيس محترم سازمان 

 ريزي استان سمنانجناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه 

 جناب آقاي مالكي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان سيستان و بلوچستان

 جناب آقاي تاج گردون رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان فارس

 و برنامه ريزي استان قزوينجناب آقاي ياري رئيس محترم سازمان مديريت 

 جناب آقاي دكتر نوربخش رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قم

 استان كردستانجناب آقاي دكتر نصراللهي زاده رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي 

 جناب آقاي رودري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمان

 وفائي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كرمانشاهجناب آقاي 

 دكتر نوروزي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان كهگيلويه و بويراحمدجناب آقاي 

 جناب آقاي روزبهان رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان

 ت و برنامه ريزي استان گيالنجناب آقاي محمدي رئيس محترم سازمان مديري

 محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لرستانجناب آقاي چگني رئيس 

 جناب آقاي غالمي راد رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران

 يادگاري رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مركزيسركار خانم 

 د رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هرمزگانجناب آقاي دريانور
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 آقاي دكتر صيدايي رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدانجناب 

 يزدجناب آقاي حسيني پور رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 

جنوبين مديريت و برنامه ريزي استان خراسان جناب آقاي پورعيسي رئيس محترم سازما

 

 دجه كشوررفه جويي سازمان برنامه و بوبخشنامه ص

 ؛با سالم و احترام

 سمازمان16/4/1397ممرر   180956 شماار  بخشنامه ستنادو به ا در راستای راهبردهای مدنظر ریاست محترم سازمان

بخشمنامه  ،از امکانما  مرجمردبهینمه و اسمتااد  غیر ضروری رهیز از مصارف جانبه و پصرفه جریی هاه  و بردجه کشرربرنامه 

 می گردد.ابالغ  خدما  عارمی و پشتیبانی سازمان در بخش ه جرییصرف

بماتتر  1397نباید از ارقام عالکرد آنهما در سمال  1398های آب، برق، تلان و گاز در سال م مجارع مصارف و هزینه1        

 باشد.

تجهیزا  و ملزوما  اداری مانند انرع رایانه، ناابر، تلان، چاپگر، وسایل صرتی و تصمریری، میمز و صمندوی و م خرید 2

 کاد و مبلاان و ملزوما  اداری با تشخیص مقام مجاز و با رعایت صرفه جریی در هزینه ها

 حدر کلیه سطرسامانه های اوکترونیکی و استااد  از کاهش مصرف کاغذ گ ترویج فرهن -3

های اداری و استانی و پرهیز حداکثری از انجام سار برای برگزاری جلسا  اداری باترجه به فمراه  م کاهش مأمرریت4

 های ضروری با نظر مقام مسئرل.شدن امکانا  برقراری ارتباط از طریق ویدئر کنارانس بجز مأمرریت

ا  ورزشی، فرهنگی و سمایر عنماوین مشمابه بمرون م اجتناب از برگزاری هاایش ها،کنارانس ها و ساینارها و مسابق5

 سازمانی.

کرد برای خرید اقالمی برای پذیرایی در جلسا  و دفاتر )مانند میر ، آجیل، انراع شیرینی، شمکال ، آبایمر  و م هزینه6

 ی باشد.بایست در حد چای و بیسکریت از ترویدا  داخلباشد و پذیرایی صرفاً مینظایر آن( به هر عنران مانرع می

 باشد.های هدیه مانرع میم هرگرنه هزینه برای خرید گل و تهیه بسته7

 باشد.م هرگرنه هزینه برای چاپ آگهی تبریک و تسلیت و مرارد مشابه مانرع می8
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نظر  بادهای سازمانی بجز مراردی که حم انجام هرگرنه هزینه برای بازسازی، بهسازی، نرسازی، تغییر دکررسیرن در وا9

 باشد.معاون ترسعه منابع انسانی و پشتیبانی اوزامی است مانرع می

های غیرمتعارف برای برگزاری چنمین های آمرزشی در خارج از فضاهای متعلق به سازمان و پرداختم برگزاری دور 10

 باشد.هایی مانرع میدور 

 باشد.م برگزاری تررهای زیارتی و سیاحتی با هزینه سازمان مانرع می11

 جهمت تحقمق ، مشارکت و هاراهی تزم سازی، ترتیبی اتخاذ فرمایندرهنگرسانی و فوذا خراهشاند است ضان اطالع

 .یدبه عال آبینی شد  های پیشاهداف و برنامه

 

 
 

 

 

 
 

  
  

 رونرشت:
 جناب آقای میرخلیلی مشاور و رئیس محترم حرز  ریاست جهت استحضار 
 جناب آقای جعاری اندریان رئیس محترم امرر منابع انسانی و پشتیبانی جهت اطالع واقدام تزم 

 

 زهرا اربابي 

 منابع انساني و پشتيباني معاون توسعه 


