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 اشتغال" –"اقتصادمقاومتي، تولید 
 

 ؛ و احترام باسالم

صبح    9 ي استان راس ساعتنشست شوراي برنامه ريزي و توسعه ومینسو  هفتادو  رساند ، يكصدبه استحضار مي       

، پورزرگردكتربه رياست جناب آقاي دفاع مقدسمصادف با آغاز هفته  1396ماه  شهریور امسیشنبه مورخ  پنج روز

ر نشست ياد شده ، شخصًا شود. خواهشمند است داجتماعات استانداري تشكیل مياستاندار محترم اصفهان در سالن 

 شركت فرمايید.

 دستور کار نشست :

 بررسی مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی .1

آمار،محیط کارگروه تخصصی آمایش سرزمین،  7/6/1396تشكیل کمیته ساماندهی آمارهای ثبتی استان) مصوبه نشست مورخ  .2

 زیست و توسعه پایدار(

قانون برنامه ششم(             27)موضوع بند الف ماده نامه و شرح خدمات تدوین برنامه توسعه روستایی استانشیوه . ارائه جمعبندی3

ان(                                          اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استارائه توسط . گزارش تصمیمات اتخاذ شده درخصوص بسته اشتغال پایدار )4

 )گزارش عملكرد بیستمین جشنواره شهید رجایی در استان( . سایر موارد5

 
 
 

  
 و توسعه یزیبرنامه ر یشورا ریدبو  

 رونوشت:
 ي استان اصفهان جهت استحضارمحترم و رييس شوراي برنامه ريزي و توسعهاستاندار   -.. جناب آقاي دكتر زرگر پور  
 معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسالمي جهت استحضار  -جناب آقاي دكتر مظفر   - 
 ) بدون پيوست ( محترم روابط عمومي استانداري جهت آگاهي و دستور اقدام الزم براي پوشش تصويري و خبريمدير   –جناب آقاي قائدي ها    - 
 آگاهي و دستور اقدام الزم) بدون پيوست ( مدير كل محترم امور اداري و مالي استانداري جهت  –جناب آقاي قاسمي    - 
 استان يتوسعه و ريزي ي شوراي برنامهدبيرخانه  - 

 

 

 نعمت اهلل اکبری 

ریزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه 

 استان اصفهان 








































































