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 تعاليبسمه

 اشتغال" –"اقتصادمقاومتي، تولید 

 

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی  –جناب آقای مهندس فوالدگر 

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی -جناب آقای حاجی 

 معاون محترم سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری  –جناب آقای عقدایی 

 هماهنگی امور عمرانی استانداریمعاون محترم   -جناب آقای مهندس طرفه 

 ی مدیریت و منابع انسانی استانداریمعاون محترم توسعه  -جناب آقای سیستانی 

 ی شهرستان کاشانمحترم فرمانداری ویژه فرماندار  -جناب آقای دکتر مومنیان 

 فرماندار محترم شهرستان اصفهان  -رضوانیجناب آقای 

 حترم دانشگاه اصفهانرییس م –جناب آقای دکتر طالبی 

 رییس  محترم  دانشگاه علوم پزشكی ، خدمات بهداشتی و درمانی  -جناب آقای دکتر  اصغری 

 فرماندهی محترم سپاه صاحب الزمان  )عج ( اصفهان  -سردار سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای سلیمانی 

 ترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحی محنماینده  - سردار سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای زین العابدین

 مدیرکل  محترم فرهنگ و  ارشاد اسالمی -حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر ارزانی  

 مدیر کل محترم  امور اقتصادی و دارایی  –جناب آقای صبوحی 

 مدیر کل محترم  راه و شهرسازی   -جناب آقای مهندس غالمی 

 مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست  -ابی جناب آقای  مهندس ظهر

 رییس  محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت -جناب آقای مهندس احمدیه 

 محترم سازمان  جهاد کشاورزی    رییس -  کریمیانجناب آقای مهندس 

 مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی -  نیرومندجناب آقای مهندس 

 مدیرکل محترم آموزش و پرورش -ها جناب آقای قائدی

 مدیرکل محترم اطالعات   -جناب آقای سلطانی  

 مدیرکل  محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری    -جناب آقای دکتر اله یاری 

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان  -جناب آقای دکتر سلطان حسینی 

 ارتباطات و فناوری اطالعات لی کاداره محترم  رئیس  -  مهندس شفیعیجناب آقای 

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان اصفهان  -جناب آقای مهندس علوی 

 ای اصفهانمدیر عامل محترم شرکت آب منطقه -جناب آقای دکتر میرمحمد صادقی 

 مدیرکل محترم استاندارد    -جناب آقای مهندس شفیعی
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 اشتغال" –"اقتصادمقاومتي، تولید 
 

 ؛ و احترام باسالم

  8:30 ي استان راس ساعتنشست شوراي برنامه ريزي و توسعه مینو يك هفتادو  رساند ، يكصدبه استحضار مي       

به رياست جناب آقاي دكتر زرگر پور ، استاندار محترم  1396ماه  بیست و دوم تیرشنبه مورخ  پنج صبح  روز

ر نشست ياد شده ، شخصاً شركت شود. خواهشمند است داستانداري تشكیل مياصفهان در سالن اجتماعات 

 فرمايید.

 دستور کار نشست :

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی .1

 ی مناطق برنامه ریزی استانالگوی راهبری توسعه  .2

 سایر موارد  .3

 

 
 
 

  
 و توسعه یزیبرنامه ر یشورا ریدبو  

 رونوشت:
 اصفهان جهت استحضاري استان استاندار محترم و رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه  -.. جناب آقاي دكتر زرگر پور  
 معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار  -جناب آقاي دكتر مظفر   - 
 محترم روابط عمومي استانداري جهت آگاهي و دستور اقدام الزم براي پوشش تصويري و خبري ) بدون پيوست (مدير   –جناب آقاي قائدي ها    - 
 آگاهي و دستور اقدام الزم) بدون پيوست ( مدير كل محترم امور اداري و مالي استانداري جهت  –جناب آقاي قاسمي    - 
 استان يتوسعه و ريزي ي شوراي برنامهدبيرخانه  - 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 






































































