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 بسمه تعالی
 

 چگینی برادر ارجمند جناب آقاي

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان لرستانرئیس محترم 
 

 ؛با سالم و احترام
هم راستا نمودن قوانین و مقررات مرتبط با ساختار در خصوص  16/05/1397مورخ  241787بازگشت به نامه شماره 

با عنایت به تشکیل سازمان های مدیریت و راهبری توسعه دولت الکترونیک در استان با وظایف و اختیارات واحدهای استانی، 
کمیته های ساماندهی موضوع  با 7/10/1393مورخ  13472/93/200برنامه ریزی استان پس از ابالغ بخشنامه شماره 

، بخشنامه مذکور 2بند  در ارتباط باتخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ذیل شوراهای راهبری توسعه مدیریت استان، 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی "به عنوان نایب رئیس، جایگزین  "رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان"

می  شورای عالی فناوری اطالعات 1393/ 11/06مورخ  145/200مصوبه شماره  6ماده  2د در بن "استانداری یا عناوین مشابه
 گردد.

 
 
 

 
 

   
 رونوشت:

 استاندار محترم یزد برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای زمانی قمی 
 استاندار محترم مازندران برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای اسالمی  
 استاندار محترم گلستان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای هاشمی  
 استاندار محترم آذربایجان غربی برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای شهریاری 
 استاندار محترم مرکزی برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای آقازاده 
 استاندار محترم کردستان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای مرادنیا 
 الزم استاندار محترم کهگیلویه و بویراحمد برای استحضار و اقدام -برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی  
 استاندار محترم کرمان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای رزم حسینی  
 استاندار محترم همدان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای نیکبخت  
 استاندار محترم هرمزگان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای همتی  
 استاندار محترم لرستان برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای خادمی  
 استاندار محترم قم برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای صادقی 
 استاندار محترم فارس برای استحضار و اقدام الزم -برادر ارجمند جناب آقای تبادار  
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