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فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی1395 :
نام دستگاه

ردیف

اسامی همکاران

1

اداره کل آموزش فنی و حرفهای

خانم محمدی

2

اداره کل آموزش و پرورش

آقای فیروزی

3

نهضت سواد آموزی

آقای ناصری

4

اداره کل امور اقتصادی و دارائی

خانم بندئی

5

اداره کل بنادر و دریانوری

آقای دامنی

6

اداره کل بهزیستی

خانم علیزاده

7

اداره کل بیمه سالمت

آقای کهرازهی

8

اداره کل پست استان

خانم شیبانی

9

اداره کل پزشکی قانونی

آقای هادینیا

10

اداره کل تامین اجتماعی

خانم شاهبیکی

11

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

12

اداره کل ثبت احوال

خانم سراوانی

13

اداره کل حفاظت محیط زیست

خانم شهرکی

14

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای

خانم افضلی

15

اداره کل دامپزشکی

16

اداره کل راه آهن

17

اداره کل راه و شهرسازی استان

18

اداره کل راه و شهرسازی ایرانشهر

19

اداره کل شیالت استان

خانم سرگلزایی

20

اداره کل شیالت سیستان

آقای مالشاهی

21

اداره کل غله و سیلوهای استان

22

اداره کل فرودگاه

خانم حجتی

23

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

خانم افتخاری

24

اداره کل گمرک

آقای علیآبادی

25

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

26

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

خانم حیدری

27

اداره کل ورزش و جوانان

آقای سیری

خانمها شهبخش و جهانتیغنژاد

آقای سرگلزایی
آقای مهدی صاحبدل
آقای عرب
آقای احمدی

آقای شمس الدینی

خانم ریگی
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فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی1395 :
نام دستگاه

ردیف

اسامی همکاران

28

اداره کل هواشناسی

آقای بهجتی

29

اتوبوسرانی زاهدان و حومه

آقای سارانی

30

اتوبوسرانی زابل و حومه

آقای راشدی

31

اتوبوسرانی ایرانشهر و حومه

آقای نارویی

32

اتوبوسرانی چابهار و حومه

خانم نظام دوست

33

استانداری سیستان و بلوچستان

34

بانک قوامین

آقای منصورینیا

35

بانک اقتصاد نوین

خانم خداکرمی

36

بانک تجارت

37

بانک ایران زمین

38

بانک توسعه صادرات

39

بانک رفاه کارگران

خانم نیکبخت

40

بانک سامان

خانم شهبخش

41

بانک سپه

آقای صفاری

42

بانک سرمایه

آقای زرین خمری لف

43

بانک صادرات

خانم شادمهری

44

بانک صنعت و معدن

خانم خمرزاده

45

بانک کشاورزی

آقای خائفزاده

46

بانک مسکن

47

بانک ملت

آقای سپاهی

48

بانک ملی

آقای اصحابی

49

بیمه آسیا

آقای شهامی فرد

50

بیمه البرز

خانم مالئی

51

بیمه ایران

آقای صفاری

52

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان

53

جمعیت هالل احمر

54

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایرانشهر

آقای عباسی
آقای امینی نسب
آقای کریمی

خانم خواجهاحمدی

آقایان شاقوزایی و خداپرست
خانم کیخا
آقای دکالی و خانم محمودزهی

فهرست همکاران

فهرست اسامی کارشناسان همکار در دستگاههای اجرایی1395 :
نام دستگاه

ردیف

اسامی همکاران

55

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زابل

آقای قاسمی

56

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زاهدان

آقای رجائی

57

مدیریت بازنشستگی

آقای میر

58

سازمان انتقال خون

خانم دلجو

59

سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران

خانم رسولی

60

سازمان تعاون روستایی

آقایان رخشانی و خزائی

61

سازمان جهاد کشاورزی

آقای ذوالفقاری

62

سازمان نظارت بر تاکسیرانی زاهدان

آقای مالشاهی

63

سازمان نظارت بر تاکسیرانی زابل

آقای راشدی

64

مدیریت حج و زیارت

آقای حسینی

65

سازمان صنعت ،معدن و تجارت

خانم میرشکار

66

سازمان مدیریت و برنامهریزی

67

شرکت آب منطقهای

68

شرکت آب و فاضالب شهری

خانم روستا

69

شرکت آب و فاضالب روستایی

خانم راشکی

70

شرکت برق منطقهای

71

شرکت توزیع برق

72

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی

73

شرکت گاز

74

شرکت مخابرات

آقای تاجگی

75

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زاهدان

خانم ظهوریان

76

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه چابهار

آقای اعتمادیفر

77

شهرداری زاهدان

آقای سلحشور

78

صدا و سیما مرکز زاهدان

آقای زوری

79

فرماندهی نیروی انتظامی

آقای عالی پور

80

کمیته امداد امام خمینی (ره)

آقای اسدالهی

81

موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی

خانم صحرائی

و با تشکر از کلیه همکارانی که نام آنها سهواً ذکر نشده است.

آقای کرمزهی

آقای هاشمزهی
خانم علوی
آقای حسینی
خانم امالبنین عرب
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