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 �عا�ی ���ه
 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري

 کل محترم دفتر فنی، امور عمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداري مدیر
 مدیر کل محترم راه و شهرسازي استان

 مدیر کل محترم نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان
 ورزش و جوانان استانمدیر کل محترم 

 اورزي استانمدیر کل محترم جهاد کش
 مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان

 مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب استان
 اي استان مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه

 مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروي برق استان
 رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان

 اري و حمل و نقل جاده اي استانمدیر کل محترم راهد
 استان اد و داراییمدیر کل محترم اقتص

 محترم استاندارد استان سرپرست
 مدیر کل محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان
 رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 مهندسین مشاور استان رییس محترم انجمن صنفی

 ختمانی و تاسیساتی  استانرییس محترم انجمن شرکت هاي سا
 

 11/11/1401شوراي فنی استان مورخ  جلسه دعوتنامهموضوع : 
 

 باسالم و ا��رام؛ 

در  صبح 10رأس ساعت  11/11/1401مورخ سه شنبه روز  شوراي فنی استان جلسهرساند  به استحضار می            
روش کار مه اآیین ن 3به ماده با توجه باشد  کر میه ذالزم ب تشکیل خواهد شد. اصفهان استانداريسالن جلسات محل 
است  خواهشمند الذ، ابدی رسمیت می ي اصلی جلسهاعضامدیران ز حداقل دو سوم ا جلسه با شرکت استان، فنی شوراي

 .در جلسه شرکت فرمایید شخصاً
 دستور کار:

 پیگیري مصوبات شوراي فنی استان -1
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 اریدر اخت رو ناپایدا منیانا يساختمان ها ییشناساپایش و ر خصوص ن دستاا يارائه گزارش اداره کل راه و شهرساز -2
و فر هزار ن 200 بیش ازبا جمعیت رهاي هاي عمومی شه اختمانو س یدولت ریغ یعموم يو نهاد ها یدولت يها دستگاه

 .ها ساختمان نیرفع خطر از ا برنامه اقدامات انجام شده در خصوص
 یناش بررسی خساراتمدارس استان در خصوص  زیتوسعه و تجه، ياداره کل نوساز هتگزارش اقدامات صورت گرف ارائه -3

 .س آسیب دیدهسازي و بازسازي مدار ها و اقدامات جهت ایمن نامهو بر فرو نشست در مدارس استان دهیاز بروز پد
 :با موضوعات ذیل کارگروه پیمان و ضوابط شوراي فنی استانجلسه گزارش  -4

وضوع خرید و با م سیال سازه زرینه شرکت مانیفسخ پر ضالب استان مبنی بافآب و  شرکتدرخواست  یبررس •
 .ان شهر ورزنهپمپاژ مجتمع قورتایستگاه  ب دیوار پیش ساخته بتنینص

و  اصالحشرکت سیال سازه زرینه با موضوع  مانیفسخ پشرکت آب و فاضالب استان مبنی بر درخواست  یبررس •
 .فوساندشت و ایمطقه بویین توسعه شبکه آب من

ضوع اجراي خط آریا بتن اورمان با موشرکت  مانیبر فسخ پ یضالب استان مبنادرخواست شرکت آب و ف یبررس •
 .ع وابستهبادرود و صنای ،تقال آب نطنز ان

لوله  با موضوع انرژي گستر مشایخشرکت  مانیبر فسخ پ یضالب استان مبنادرخواست شرکت آب و ف یبررس •
  .بادرود و صنایع وابسته طعه چهارم طرح آبرسانی به نطنز ،گذاري بخش چدنی ق

اجراي  با موضوع زردکوهدژسازان شرکت  مانیبر فسخ پ یاستان مبن اداره کل راه و شهرسازيدرخواست  یبررس •
 .فریدونشهرپشتکوه شهرستان -محور پیشکوهابنیه فنی –خاکی  عملیات

بلوك فرش جدول گذاري و با موضوع  ادرود خضرابشرکت  نمایبر فسخ پ یمبننایین شهرداري درخواست  یبررس •
 .ر نایینمعابر شه

 سد سوم کوهرنگ خدمات مهندسی مرحله سومآب منطقه اي در خصوص ادامه ررسی درخواست شرکت ب •
 

مصوب سفر عمرانی  يپروژه ها  ازاستان  یفن يکارگروه نظارت شوراده توسط انجام ش هاي يپیگیرو بازدید گزارش  -5
 .سطح استاندر  و پروژه هاي استانی و ملی جمهوري محترم ستریا

 پرشیا سفالد تولیدي حز وافنی استان اکارگروه مصالح شوراي بازدید گزارش  -6
  .سایر موارد -7

 
 
 

  
  

 رونوشت :
 جناب آقاي قانع فر رئیس محترم امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران جهت استحضار. 
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 جناب آقاي طهماسبی دهکردي رئیس محترم حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت آگاهی. 
 جناب آقاي قربانی مدیر محترم مدیریت نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت آگاهی. 
 جناب آقاي روحانی رئیس گروه محترم نظارت فنی و اجرائی سازمان مدیریت و برنامه ریزي اصفهان  جهت اطالع و اقدام الزم. 
 پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت اطالع و اقدام الزم. جناب آقاي رحمانی کارشناس مسئول محترم 
 جناب آقاي روضاتی کارشناس محترم روابط عمومی و حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان جهت اطالع و اقدام الزم. 
ان سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت اطالع و اقدام سرکار خانم جواهري کوپایی رئیس گروه محترم امور مشاوران و پیمانکار 

 الزم.
 جناب آقاي ابراهیمی کارشناس محترم فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان جهت اطالع و اقدام الزم. 
 جهت اطالع و اقدام الزم. سرکار خانم خانجانی کارشناس محترم امور نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان اصفهان 

 


