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 �عا�ی ���ه
 معاون محترم استاندار و فرماندار شهرستان اصفهان

 شهردار محترم شهر اصفهان
                                                                             مدير كل محترم امور اقتصادي و دارائي استان

 مدير كل محترم راه و شهرسازي استان 
 عدن و تجارت استانمحترم صنعت، ممدير كل 
 محترم جهاد كشاورزي استانمدير كل 

 مدير كل محترم اطالعات استان
                                                                                                         مدير كل محترم صدا و سيماي استان

 گردشگري استان مدير كل محترم ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و
 مدير كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

 رياست محترم دانشگاه اصفهان
 رياست محترم دانشگاه صنعتي اصفهان

 رياست محترم شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
 كل محترم دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري مدير
 ي استانداريگذار كل محترم دفتر جذب و حمايت از سرمايه مدير

 بانوان و خانواده استانداري مدير كل محترم دفتر
 سازمان بازرسي كل كشور و بازرس كل استان 6رياست محترم منطقه 

 مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب شهري استان
  اي استانمدير عامل محترم شركت آب منطقه

 اي اصفهانمدير عامل محترم شركت برق منطقه
 رم شركت گاز استانمدير عامل محت

 هاي صنعتي استانمدير عامل محترم شركت شهرك
 مدير كل محترم آموزش فني و حرفه اي استان

 مدير كل محترم امور عشاير استان
 مدير كل محترم انتقال خون استان

 مدير كل محترم بهزيستي استان
 مدير كل محترم پزشكي قانوني استان

 ستانمدير كل محترم ثبت احوال و اسناد ا
 مدير كل محترم دامپزشكي استان

 مدير كل محترم زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي استان
 مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي

 مدير كل محترم محيط زيست استان
 مدير كل محترم منابع طبيعي و آبخيزداري استان

 مدير كل محترم نوسازي مدارس استان
 ان استانمدير كل محترم ورزش و جوان

 مدير كل محترم هواشناسي استان
 مدير كل محترم بنياد مسكن انقالب اسالمي استان

 مدير عامل محترم شركت پست استان اصفهان
 مدير كل محترم كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان

 هاي استاندبير محترم كميسيون هماهنگي بانك
 (عج) احب الزمانمسئول محترم سازمان بسيج سازندگي سپاه ص

 رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اصفهان
 رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي كاشان

 رياست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان



 

 

 

    :شماره

 
 

 61984 
1397 /02 /16  :تاريخ  

 ندارد   :پيوست 
 

 

 شهرستان تاريخي پل از بعد. )دوم مشتاق( فارسي سلمان خيابان. بزرگمهر ميدان .اصفهان
 32616112 فكس            32607031- 4  تلفنخانه           81581- 84411 كدپستي

  ٢٣٨٣٨٤٢ ش ش:         
 

 رياست محترم صندوق كار آفريني اميد استان 
 

 باسالم و ا��رام؛ 

شنبه مورخ  صبح  روز سه  9:30مديريت اقتصاد مقاومتي استان راس ساعت  و   تاد راهبريسي و پنجمين جلسه س

با حضور جناب آقاي دكتر نوبخت رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور و به رياست جناب آقاي دكتر مهرعليزاده  1397/  2/  18

 د. خواهشمند است شخصاً در جلسه حضور بهم رسانيد.گرداستاندار محترم در سالن اجتماعات دفتر استاندار تشكيل مي
 
 
 

 
 

 نعمت اهللا اكبري 
  نرئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفها

 رونوشت:
 جناب آقاي دكتر مهر عليزاده استاندار محترم جهت استحضار - .  
 معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار جهت استحضار -   
 ي استاندار جهت استحضارمعاون محترم هماهنگي امور عمران -   
 معاون محترم توسعه مديريت و منابع انساني استاندار جهت استحضار -   

 


