
 گلستان استان ها و اداراتلیست سازمان

 

  
 



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 
 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 50502323 رئیس حسین طلوعیان سازمان صنعت،معدن و تجارت 1

 53520343 مدیر کـل اله یار اسعدی اداره بنادر و کشتیرانی استان 0

 50552430 مدیر کـل محمود فرمانی تحقیقات صنعتیاداره کل استاندارد و  5

 50003235 مدیر کـل جاللی اداره کل اطالعـات 3

3 
اداره کل اموال و امالک)بنیاد 

 مستضعفان(
 50052200 مدیر کـل عبداللهی

 50352151 مدیر کـل هزارجریبی ادار کل امور مالیاتی 4

 50032440 مدیر کـل حسینی طلب اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 7

 اداره کل اوقاف و امور خیریه 2

سیف اهلل 

سهرابی 

 خورشیدی

 50420272 مدیر کـل

 50553333 مدیر کـل یوسف یعقوبی اداره کل بیمه ایران 12

 اداره کل بیمه سالمت 11
سید محمد 

 حسینی
 50535252 مدیر کـل

 50402520 مدیر کـل حسین زارعی اداره کل پـزشکی قانونی 10

 50155732 مدیر کـل مهرداد جاللی اداره کـل پست 15

 سازمان تأمین اجتماعی 13
علی اصغر نیک 

 نیا
 50532501-0 مدیر کـل

 50030003-3 مدیر کـل بهمن طیبی اداره کل ورزش وجوانان 13

 50322332 مدیر کل محمد احمدی اداره کل فناوری اطالعات 14

 50132520 مدیر کـل گلدی زاده روستاییاداره کل تعاون  17

 اداره کل تعزیرات حکومتی 12
حسین حسن 

 پور
 50304333-50322323 مدیر کـل



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 اداره کل ثبت احوال 12
حسن وفایی 

 دیلمی
 50322012-11 مدیر کـل

 اداره کل ثبت اسناد و امالک 02
عباسعلی زارع 

 تیله نوعی
 50504527-50531212 مدیر کـل

 50303441 مدیر کـل کنعانی کل حفاظت محیط زیستاداره  01

 50032701-0 مدیر کـل مهدی میقانی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای 00

 50151203 رئیس کـل هاشمیان اداره کل دادگستری 05

 50307202-50302232 مدیر کـل غالمرضا محرابی اداره کل دامپزشکی 03

 50054124 مدیر کـل حاجیلری اداره کل دخـانیات 03

 50350217 مدیر کـل حسین زاده اداره کل دیوان محاسبات 04

 مدیر کـل عبدالکریم زاده 0اداره کل راه آهن شمال شرق 07
50423020-50427211 

 

 50035132-50003333 مدیر کـل حسین محبوبی اداره کل راه و شهرسازی 02

 50032300 مدیر کـل علیرضا رضوانی تأمینیاداره کل زندانها و اقدامات  02

 50552512-50552513 مدیر کـل قدس علوی اداره کل شیالت 52

 50000541 مدیر کـل عادله کشمیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 51

 اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( 50
اسکندر 

 اسکندری
 50354702-5035712 مدیر کـل

 55574342 سرپرست حسینی گمرکاداره کل  55

 50003254 مدیر کـل قزلسفلو اداره کل منابع طبیعی 53

 50322142-1 مدیر کـل یاسر لیوانی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 53

 50322052 مدیر کـل نوربخش داداشی اداره کل هـوا شناسی 54



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 50322020 کـل مدیر زمانی نژاد بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 57

 پایگاه انتقال خون 52
سید صادق بنی 

 عقیل
 50054445 مدیرکـل

 پست بانک 52
حمیدرضا احمد 

 پورشهری
-505531 مدیر 3-505531  

 50053352 رئیس شرافتی پلیس راهور استان 32

31 
مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای 

 داخلی

دکترکوروش 

 امینی
 50002124-7 رئیس

 تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیمرکز  30
سیدعلی 

 حسینی
 5013 رئیس

 جمعیت هالل احمر 35
محمدعلی 

 هروی
 50000477 مدیرعامل

 50054344-50031510 رئیس نقی محمد نژاد حوزه هنـری 33

 53703225 رئیس شریعت نیا آزادشهر واحد –دانشگاه آزاد اسالمی  33

34 
 علی واحد–دانشگاه آزاد اسالمی 

 آبادکتول
 53004323 رئیس سیدرضایی

 50132213-50135352 رئیس سیدعلی طاهری گرگان واحد–دانشگاه آزاد اسالمی  37

 50332210-5032217 رئیس نهضتی دانشگاه پیام نـور استان 32

 50053244 رئبس دهقانی استان  کاربردی–دانشگاه جامع علمی  32

 فاضلدکتر  دانشگاه علوم پزشکی استان 32
قائم مقام وزیر و 

 رئیس
50303332 

 50003222 رئیس علی نجفی نژاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 31

 50002174-50052222 رئیس داوود طبرسا سازمان امور اقتصاد ودارایی 30

 50403223-50405072 رئیس محمد گوهری سازمان آموزش و پرورش 35



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

33 
ایثارگران  سازمان بنیاد شهید و امور

 استان
 50532331 رئیس سازمان اسرافیل وزیری

 50032542 مدیرکل غفاری سازمان بهـزیستی 33

 50540133 مدیرکل ولی نژاد سازمان تبلیغات اسالمی 34

 50002221 رئیس مختار مهاجر سازمان جهادکشاورزی 37

 سازمان قضایی 32
رحیم رحیمی 

 میالشی
 50541172-1 رئیس

 50177735 رئیس سازمان سعید مازندرانی کل تعاون،کار و رفاه اجتماعیاداره  32

42 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری 

 وصنایع دستی
 50033532 رئیس سازمان ابراهیم کریمی

 50502231 مدیر قاسم محمدی ستاد اقـامه نمـاز 41

 50532212 مسئول شعبه خزایی سرپرست بانک پارسیان 40

 بانک توسعه صادراتسرپرست  45
فرزاد سلطانی 

 مقدم
 50504222 مسئول شعبه

 50424272 مدیرعامل علی نظری شرکت آب منطقه ای 43

 شرکت آب و فاضالب شهـری 43
محمدهادی 

 رحمتی
 50322512 مدیرعامل

 50133707 مدیرعامل بهزاد هرمزی شرکت آب و فاضالب روستایی 44

 50405512 مدیر وحید مشرفی شرکت آزمایشگاه مکانیک و خاک 47

 شرکت بیمه دانـا 42
سیدرضا 

 حجازیان
 50002327 رئیس شعبه

 50303020 مدیرعامل عیسی افتخاری شرکت پخش فرآورده های نفتی 42

 50033222-2 مدیرعامل نصیری شرکت توزیع نیروی برق 72

     



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 شرکت شهرکهای صنعتی 71
خلیل زاده 

 صورتی
 50533232-1 مدیرعامل

 50003742 مدیرعامل حیدری شرکت صنایع پتروشیمی گلستان 70

 50054233 مدیرکـل علیمحمدی شرکت غله و خدمات بازرگانی 75

 50322522 مدیرعامل رحیمی شرکت گـاز استان 73

 شرکت مخـابرات 73
 غالمعلی

 شهمرادی
 50307222 مدیرعامل

 رئیس هالکویی شورای اسالمی استان 74
50532434 

50531007 

 50322530 رئیس مشهدی سازمان بازرسی استان 77

 رئیس رضا جعفری سازمان بازنشستگی استان 72
50303522 

15-50303522 

 مدیریت امور عشایری 72
رضا حاج 

 علیپوری
 55551524 مدیرکل

 50532452 مدیرکل احمد نصرتی مدیریت درمان تأمین اجتماعی 22

 دفتر نخبگان استان 21
ابوالقاسم 

 خزائیان
 50042133-7 رئیس

 50002722 رئیس چوپانی اتاق بازرگانی صنایع و معادن 20

 50402422 رئیس ابوالفضل عامری شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 25

 50322377 رئیس سردارزاده سازمان همیاری شهرداریها 23

 دادستان مرکز استان 23
سیدرضا 

 سیدحسینی
 50132303 دادستان

24 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع بنیاد 

 مقدس

علی ملک 

 شاهکویی
 5-50404330 رئیس



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 0003535 رئیس رضا جعفری مسئول دفتر نماینده ولی فقیه 27

 50357100-3 رئیس میرزاعلی کتابخانه عمومی 22

 50110245 فرمانده معروفی فرماندهی سپاه نینوا 22

 50423147 رئیس علی خیرخواه مرکز بزرگ اسالمی شمال کشور 22

 50501121 مدیرکل محمد اسماعیلی سازمان اتکا 21

 50303223 مدیر علی تقوی جامعه المصطفی العالمیه 20

 53345420 مدیرکل رضاپور شرکت سهامی مزرعه نمونه 25

 50425312 فرمانده ابراهیمی فرماندهی مرزبانی 23

 هنگ مرزی 23
سرهنگ علی 

 احمد زاده
 55324037گنبد  

 0120102-1 فرمانده سردار قاسمی نیروی انتظامی 24

 حج و زیارت 27
سیدعلی 

 میرقاسم پور
 50002421 مدیرکل

 7-53353220 رئیس مهدی غفاری پارک علم و فناوری 22

 ماهیان خاویاری 22
سید مصطفی 

 عقیلی نژاد
 50053302 مدیرکل

 50031125 فرمانده سعیدعسگری گرگان )ارتش( 052تیپ  122

 50033323 رئیس متانت فرودگاه های استان 121

 50004127 رئیس قربانعلی روشنی تحقیقات پنبه 120

 بانک تجارت 125
نوربخش فقیه 

 عبداللهی
 50302222 رئیس

 بانک توسعه صادرات 123
فرزاد سلطانی 

 مقدم
 50504222 رئیس



 شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

GOLESTAN INTERNATIONAL EXHIBITIONS Co 

 

 عنـوان دستگـاه ردیف
نام ونام 

 خانوادگی
 شماره تلفن ثابت سمـت

 50532312  خزایی بانک پارسیان 123

 50050713 رئیس کریممحمدرضا  بانک صادرات 124

 72-50033371 رئیس مکرمی بانک رفاه کارگران 127

 بانک توسعه تعاون 122
 محمدرضا

 شریفی
 50532204 رئیس

 50553212 رئیس محمود احمدی بانک ملت 122

 بانک سپه 112
غالمرضا 

 خموشی
 50303322 رئیس

 بانک صنعت ومعدن 111
محمدرضا 

 عسگری عامل
 50352202 رئیس

 50303212 رئیس غفوریان بانک مسکن 110

 50002030 رئیس قزل سفلی بانک کشاورزی 115

 50547742 رئیس باقریان بانک ملی 113

 کانون پرورش فکری کودکان 113
محبوبه رجب 

 نسب
 50322032 رئیس

 50033142 رئیس فرهاد یغمایی دانشگاه گلستان 114

 50300214 رئیس منتظرحجت صدا و سیما 117

 50107222 مدیرکل عباس خانعلی آموزش و پرورش استثنایی 112

112 
رییس نمایندگی شرکت ارتباطات 

 زیرساخت

بهرام لشکر 

 3-50037570 رئیس بلوکی

 50033241 رییس مهندس ثقفی جهاد دانشگاهی 102

 

 


