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 آني -آني                                                                                     تعاليبسمه                                                                                                                     

 "تولید جهش"
 

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی -  آقای دکتر طغیانیجناب 

 ناظر محترم مجلس شورای اسالمی  -جناب آقای ابوترابی 

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

 هماهنگی امور عمرانی استانداری معاون محترم   - غالمی   جناب آقای مهندس

 هماهنگی امور اقتصادی استانداری ن محترم معاو -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 

 رم اطالعات مدیرکل محت -  حق پرست جناب آقای

 رییس محترم دانشگاه اصفهان –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  -ءفداپاسدار جناب آقای  سردار سرتیپ 

 ی محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحنماینده  - میجناب آقای مهندس قاس

 مدیرکل  محترم فرهنگ و  ارشاد اسالمی -تمدی جناب آقای معت االسالم و المسلمین حج

 مدیر کل محترم  امور اقتصادی و دارایی  –جناب آقای صبوحی 

 استان  محترم راه و شهرسازی  مدیر کل   - قاری قرآن دکتر  جناب آقای

 حفاظت محیط زیست محترم  مدیر کل - حشمتیجناب آقای دکتر 

 رییس  محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت - موفقجناب آقای مهندس 

 محترم سازمان  جهاد کشاورزی    رییس -  مرادمندجناب آقای مهندس 

 عیتعاون، کار و رفاه اجتمااداره کل  محترم سرپرست  -کالنی جناب آقای 

 استان  محترم آموزش و پرورش مدیر کل   -  اعتدادی  ناب آقایج

  مدیرکل محترم صدا و سیمای مرکز اصفهان – عبدالحسینیجناب آقای 

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

 و جوانانورزش کل اداره محترم سرپرست   - طباییطباجناب آقای 

 ارتباطات و فناوری اطالعات محترم مدیرکل   -  مهندس مطلب زادهجناب آقای 

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

 اصفهانی ابرق منطقهمدیر عامل محترم شرکت  - موسی رضایی مهندسجناب آقای 

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

 سالم و احترام؛  با

 روز صبح  9 عتس ساأي استان رريزي و توسعهنشست شوراي برنامه نهمین نود وو  رساند، يكصدبه استحضار مي        

در سالن رم استاندار محت  آقاي دکتر رضايي،به رياست جناب  1399 تیرماه مشش و بیست مورخشنبه پنج 

و بدون  صاًشخند، گذاري هوشموجه به اهمیت فاصلهتبا  خواهشمند است   شود.تانداري تشكیل مياجتماعات اس

 .شرکت فرمايید راه در جلسه هم

 

 :دستورکار جلسه

 سرزمین و محیط زیست، عشایری، شهری و آمایش ه زیر بنایی، توسعه روستاییکارگرو بررسی مصوبات -1
 استان  1399بارات سال اعت -2
  استان  گذاریتغال و سرمایهبات کارگروه اقتصادی، اشبررسی مصو -3
    وارد سایر م -3

 

 

 
 
 

 و توسعه یزیبرنامه ر یشورا ریدبو    
 رونوشت:

 استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت استحضار -جناب آقای دکتر رضایی  
 جناب آقای اسدالهی معاون محترم نظارت مجلس شورای اسالمی جهت استحضار 
 اهی و دستور اقدام الزم برای پوشش تصویری و خبری )بدون پیوست(محترم روابط عمومی استانداری جهت آگ جناب آقای میرزایی نیا مدیر کل 
 جهت آگاهی و دستور هماهنگی های الزم )بدون پیوست( جناب آقای سلطانی مدیر کل محترم امور اداری و مالی استانداری 
 الزم جناب آقای فروزنده رئیس دبیر خانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت اطالع و پیگیری های 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

 رئیس سازمان 


