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 آني -آني                                                                                     تعاليبسمه                                                                                                                     

 "حمایت از کاالی اریاني"
 

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی  – ترکی دکتر جناب آقای

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی - سرکار خانم محمودی

 سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری محترم  نمعاو  – قاسمی  جناب آقای

 هماهنگی امور عمرانی استانداری معاون محترم   - غالمی   جناب آقای مهندس

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری معاون محترم  -جناب آقای دکتر قاضی عسگر

 ع استانداریو منابمحترم توسعه مدیریت معاون  -رویشی د جناب آقای

 ی شهرستان کاشانفرماندار ویژه و  محترم معاون   -مرتضایی جناب آقای 

 شهرستان اصفهان  محترم  فرماندار – سیستانیجناب آقای 

 س محترم دانشگاه اصفهانریی –جناب آقای دکتر طالبی 

 اصفهان محترم  دانشگاه علوم پزشكی ، خدمات بهداشتی و درمانی ریاست  - سرکار خانم دکتر چنگیز

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

 و پشتیبانی نیروهای مسلحی محترم وزارت دفاع نماینده  - جناب آقای مهندس قاسمی

 مدیرکل  محترم فرهنگ و  ارشاد اسالمی -  و المسلمین جناب آقای انصاریحجت االسالم 

 مدیر کل محترم  امور اقتصادی و دارایی  –جناب آقای صبوحی 

 استان  محترم راه و شهرسازی  مدیر کل   - امیر خانیجناب آقای مهندس 

 حفاظت محیط زیست محترم  یر کل مد - حشمتیجناب آقای دکتر 

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

 محترم سازمان  جهاد کشاورزی    رییس -  مرادمندجناب آقای مهندس 

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

 استان  محترم آموزش و پرورش یر کل مد  -  اعتدادی  ناب آقایج

 مدیرکل محترم اطالعات  -  حق پرست جناب آقای

  مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان – عبدالحسینیجناب آقای 

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

 کل محترم ورزش و جوانانمدیر  -جناب آقای دکتر سلطان حسینی 

 ارتباطات و فناوری اطالعات محترم مدیرکل   -  مهندس مطلب زادهجناب آقای 

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

 اصفهان آب و فاضالب استانمدیر عامل محترم شرکت  - امینیمهندس جناب آقای 

 مدیرکل محترم استاندارد    -جناب آقای مهندس شفیعی
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 "رونق تولید"

 سالم و احترام؛  با

 بعد از ظهر  15ساعتي استان راس ريزي و توسعهنشست شوراي برنامهنودمین و  رساند، يكصدبه استحضار مي       

سالن اجتماعات استاندار محترم در   ،رضايي دكتر به رياست جناب آقاي 1398 ماه  تیر یازدهممورخ   سه شنبه روز

شخصًا  ، در نشست ياد شدهنامه شورا، آئین 2با عنايت به ماده  خواهشمند است   .شوداستانداري تشكیل مي

 .شركت فرمايید

 دستور کار نشست :

 استان  1398و تشریح بودجه سال  1397سال گزارش عملكرد  .1

 با کم آبی استان سازگاری برنامه گزارش    .2

 1397تعاونی در سال  –بخش خصوصی ر واگذاری پروژه های عمرانی به د مقایسه عملكرد استان .3

 

 

 
 
 

  
 و توسعه یزیبرنامه ر یشورا ریدبو  

 رونوشت:
 استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان جهت استحضار -جناب آقاي دكتر رضايي  
 جناب آقاي اسدالهي معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار 
 زم براي پوش  توويري و برري ببدون پيوست روابط عمومي استانداري جهت آگاهي و دستور اقدام الجناب آقاي ميرزايي نيا سرپرست محترم  
 آگاهي و دستور هماهنگي هاي الزم ببدون پيوست  جناب آقاي كمالي سرپرست محترم امور اداري و مالي استانداري جهت 
 دبيربانه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

 رئیس سازمان 


