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 تعاليبسمه

  
                                                                             مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی استان

 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان 
 صنعت، معدن و تجارت استانمدیر کل محترم 
 جهاد کشاورزی استانمدیر کل محترم 
 اطالعات استانمدیر کل محترم 

                                                                                                         مدیر کل محترم صدا و سیمای استان
 مدیر کل محترم میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 ریاست محترم شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

 کل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مدیر
 گذاری استانداریکل محترم دفتر جذب و حمایت از سرمایه مدیر

 مدیر کل محترم دفتر امور روستائی و شوراهای استانداری
 نسازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استا 6ریاست محترم منطقه 

 مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان
  ای استانمدیر عامل محترم شرکت آب منطقه

 ای اصفهانمدیر عامل محترم شرکت برق منطقه
 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان

 های صنعتی استانمدیر عامل محترم شرکت شهرك
                                                                                                                             های استان دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک

 مسئول محترم سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان
 ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

 ، صنایع، معادن و کشاورزی کاشانریاست محترم اتاق بازرگانی
 ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

 ریاست محترم صندوق کار آفرینی امید استان
 ریاست محترم دانشگاه اصفهان

 کل محترم اداره کل پست مدیر 
 مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب کاشان

 باسالم و احترام؛ 

 1/9/1396شنبه مورخ چهارصبح روز  8:30مدیریت اقتصاد مقاومتی استان راس ساعت  و راهبریسومین جلسه ستاد  و سی

گردد. خواهشمند است به ریاست جناب آقای دکتر مهرعلیزاده استاندار محترم اصفهان در سالن اجتماعات استانداری تشکیل می

 شخصاً در جلسه حضور بهم رسانید.

 دستور كار جلسه:  

های اجرایي های اقتصاد مقاومتي دستگاههای اختصاصي برنامههای ملي و پروژهطرح و بررسي برش استاني پروژه -1

 استان شامل:

 سازی استاناداره كل راه و شهر  -الف
 اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان  -ب
 شركت گاز استان -ج
 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي -د
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 اداره كل پست -هـ 

 دانشگاه اصفهان   -و

 اداره كل امور اقتصادی و دارائي -ز

 شركت آب و فاضالب كاشان -ح
 ریزی استانسازمان مدیریت و برنامه -ط
 اداره كل جهاد كشاورزی استان -ی

توسط  "استعالمات ميان دستگاهيمدیریت نشاني مكان محور و "ارائه گزارش عملكرد برش استاني پروژه ملي  -2

 اداره كل پست استان.

 
 
 

  
  

 رونوشت:
 عليزاده استاندار محترم جهت استحضارجناب آقای دكتر مهر -.  
 معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتمائي استانداری جهت استحضار - 
 معاون محترم هماهنگي امور عمراني استانداری جهت استحضار - 
 استحضارمعاون محترم توسعه مدیریت و منابع انساني استانداری جهت  - 
 بودجه جهت استحضار جناب آقای ناطقي معاون محترم هماهنگي برنامه و - 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 


