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 تعاليبسمه
 شهردار محترم اصفهان

                                                                             مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی استان
 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان 

 مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
 مدیر کل محترم جهاد کشاورزی استان

 مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان
 مدیر کل محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

 مدیر کل محترم اطالعات استان
                                                                                                         مدیر کل محترم صدا و سیمای استان

 مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان
 ریاست محترم دانشگاه اصفهان

 ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان
 ریاست محترم شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان

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

 مدیر کل محترم دفتر بانوان و خانواده استانداری
 مدیر کل محترم امور عشایر استان
 مدیر کل محترم انتقال خون استان

 مدیر کل محترم بهزیستی استان
 مدیر کل محترم پزشکی قانونی استان

 مدیر کل محترم ثبت احوال و اسناد استان
 مدیر کل محترم دامپزشکی استان

 ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان مدیر کل محترم زندان
 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

 مدیر کل محترم محیط زیست استان
 مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان

 مدیر کل محترم نوسازی مدارس استان
 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان

 مدیر کل محترم هواشناسی استان
 نیاد مسکن انقالب اسالمی استانمدیر کل محترم ب

 مدیر عامل محترم شرکت پست استان اصفهان
 مدیر کل محترم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان

 سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان 6ریاست محترم منطقه 
 مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب شهری استان

 ب کاشانمدیر عامل محترم شرکت آب و فاضال
  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 استاندبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک

 اصفهانریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
 ریاست محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

 ریاست محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان
 ریاست محترم صندوق کار آفرینی امید استان
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 مسئول محترم سازمان بسیج سازندگی سپاه صاحب الزمان )عج(
 

 باسالم و احترام؛ 

شنبه مورخ روز  18مدیریت اقتصاد مقاومتی استان راس ساعت و  جلسه ستاد راهبریرساند سی و ششمین به استحضار می

با حضور جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر رضایی  22/10/1397

 ند است شخصاً در جلسه حضور بهم رسانید.گردد. خواهشماستاندار محترم در سالن اجتماعات استانداری تشکیل می

 دستور کار جلسه:

/ تدبیرها توسط آقای دکتر اکبری رئیس محترم سازمان ارائه گزارش وضعیت اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان راهبردها-1

 دقیقه 15مدیریت و برنامه ریزی استان به مدت 

 صفهان توسط آقای دکتر ابطحی رئیس محترم شهرک علمی، وهای دانش بنیان استان ایت شرکتارائه گزارش وضع -2

 دقیقه 10تحقیقاتی استان به مدت 

 دقیقه 30سخنرانی آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور به مدت -3

 دقیقه 20جمع بندی آقای دکتر رضایی استاندار محترم به مدت  -4

 

 
 
 

  
 و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی 

 رونوشت:
 .. جناب آقاي دكتر رضايي استاندار محترم جهت استحضار  
 معاون محترم سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار جهت استحضار - 
 استاندار جهت استحضار  معاون محترم هماهنگي امور عمراني -  
 استحضارمعاون محترم امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار جهت  - 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 استان اصفهان 


