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 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 63/6/0011روز چهارشنبه  03:61 ساعت و تاریخ:

 مشخصات جلسه
جلسمه ااهری    ا لین ،هیزیسمامما  مییییت   بیاامه 02/8/7222موهخ  703821با عنایت به دعوتنامه شمااه  

 استاایاه داتی هضاییجناب آقای به هیاست  7222ه ساو د رذاهی اسمتا  افهاا اقتصمادی، اشمتلاو   سمیمایه

ده محل  03/8/7222شنبه موهخ چااهه م  73:82 هاس ساعتبه فوهت مجامی  اعضاء  با حضوه  محتیم اسمتا 

 بیرزاه شی. افهاا  استاایاهی

 دستوه ااه:

سممامما  مییییت   اهائه دهنی :   عشمماییی  مایی ه سممتایی اشممتلاوبی تسممایلات  یاهائه رزاهش فنی   اظاهت -7

 (هیزیبیاامه

 7832-7833های اقتصمادی، اجتااعی   فیهنیی اسمتا   ی سالاای اهائه رزاهش تحلیل  ضمییت شما   -0

  (هیزیسامما  مییییت   بیاامهاهائه دهنی :  

 (هیزیسامما  مییییت   بیاامهاهائه دهنی :   استا  های فنیتیشایکاهاضی فنیتی   بیهسی  ضییت  -8

  های ااهی ذیل ااهری   اقتصادی(های ااهی(  اهائه دهنی : دبیی ری  سایی مواهد  مصوبات موهد ایام ری   -2

 مشروح مذاکرات
هیزی   دبیی داتی اابیی هئیس سمممامما  مییییت   بیاامه ، جنماب آقایپس ام قیائمت آیماتی ام قیآ  ایی      

موادی ام قااو  بیاامه شش  توسیه   هاچنین شیح رذاهی استا  با اشاه  به ااهری   اقتصادی، اشتلاو   سیمایه

یزی   توسیه استا ، به اقیامات اظاهتی   مطالیاتی هاامه اجیایی شوهای بیاامه ظایف ااهری   اقتصمادی ده آیین

 ای ام این اقیامات دااستنی.هیزی اسمتا  پیدا ته   سمه دسمتوهااه این جلسمه ها ااواهسمامما  مییییت   بیاامه

های فوهت ریفته ام سوی سامما ، بی اجیایی اسمتاایاه محتیم افمهاا  ضان تش ی ام اقیامات   پیییییسمسس 

 دات اهائه شی  ده رزاهشات تاایی ااودای.ااود  پیشناا

هیزی استا ، هیزی سامما  مییییت   بیاامهپوه مشا ه سامما    سیپیست حوم  بیاامهده ادامه آقای فمهاهی     

اه با ها اهی  7833میبوط به عال ید ساو    عشایییمایی ه ستایی اشتلاوبی تسمایلات  یرزاهش فنی   اظاهت

آقای فی مای  هئیس دبیی ااه شمموهای اهائه ااودای. سممسس اداه  ال تیا  ، ااه   هفا  اجتااعی تایه شممی  بود ها 

های اقتصادی، اجتااعی   فیهنیی استا   ی سالاای رزاهش تحلیل  ضییت شا  هیزی   توسیه استا ، بیاامه

استا  توسط آقای  های فنیتیشمایکاهاضمی فمنیتی     ضمییتها اهائه دادای. ده پایا  رزاهش 7833-7832

 ها پیوست فوهتجلسه هی سامما  تشییح شی  متن رزاهشهیزی، آمایش   بای مماای دهاقاای هئیس ری   بیاامه

 است(.

  بیهسی دستوهااه آ ی به دلیل اتاام مما  جلسه به جلسه بیی مواوو ریدیی.     
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 مصوبات
 دستگاه اجرایی مصوبه دستور کار

اهائه رزاهش فنی   

بی تسایلات  یاظاهت

مایی ه ستایی اشتلاو

   عشاییی

رزاهش اظاهتی سمه ماهه  فصلی( ده چاهچوب می اظی  -7-7

  هفا  اجتااعی استا  با ها اهی  ااه ،تیا   ال توسط اداه 

تاامی دسمتیا  های اجیایی ذییبط، به فوهت مستای تایه   

هیزی اسممتا    دبیی ااه ااهری   به سممامما  مییییت   بیاامه

 اقتصادی( اهائه ریدد.

ال تیا  ، ااه   هفا  اداه 

های دستیا اجتااعی، 

-بااک   عامل تسایلات

 ی ذییبطها

 رزاهش موظهنی، عامل موسممسممات   یتیحاا ااادهای -0-7

 اجتااعی هفا   ااه  ،تیا   ال اداه  به ها ماهه سممه اظاهتی

 یااظ عنوا  به  استا  هیزی بیاامه   مییییت سامما    استا 

 .اااینی اهائه شی  مشخ  هایچاهچوب ده( عالی

اایته امیاد، بنیاد 

 ، فنی قبازیستی، شایی

باا اا   موسسات  امیی،

اهائه دهنی  عامل 

  تسایلات

 ام بی ی ده ها  یح بیضمممی اظاهت عیم به توجه با -8-7

سمممطح  ده اظاهت اینفیماایاها  مو هنی  ها،شمممایسمممتا 

هفممی ااود    اسممبت به ها تحت مییییت  ود  شممایسممتا 

 هاایتهااهنیی آ  با    شایستا  اظاهت اایتهسمامی فیاو

 .اقیام اااینی   اهائه رزاهشات لامم استا  اظاهت

اایته امیاد، فیماایاها ، 

 ،بازیستی، بنیاد شایی

ال   اداه  فنی ق امیی

تیا  ، ااه   هفا  

 اجتااعی

تحلیل اهائه رزاهش 

های  ضییت شا  

اقتصادی، اجتااعی   

 ی  فیهنیی استا 

 7832-7833سالاای 

هیزی استا  ضان سمامما  مییییت   بیاامه مقیه شمی -7-0

  ت ایمل ا لاعات اهائه شمممی  ده رزاهش، این سمممامی دقیق

 .  بیداهی بیای میییا  استا  اهساو اااییرزاهش ها جات بای 

 سامما  مییییت   بیاامه

اشییه استا     هیزی

 پیشیفت( 63شااه  

بیهسی  ضییت 

اهاضی فنیتی   

 های فنیتیشایک

 استا 

ای با محوهیت سمممامما  فمممنیت، مقیه ریدیی اایته -7-8

میی    تجاهت   با عضویت اااینی  دادرستیی  شوهای حهظ 

هیزی، شممیات شایااا، الااو(، سمامما  مییییت   بیاامهبیت

جاماداشممما همی، منابی  بییی، دفتی اقتصمممادی، دفتی فنی 

هبط تشمم یل   ضممان بامدیی ام اسممتاایاهی   فیماایاهی ذی

ی موث بیداهی ایسیی ، مواهدی اه اقیاماهاضمی فنیتی به بای 

بیداهی فمموهت اییفته شممناسممایی   جات  ی ده ممینه بای 

 هبط اهجاع اااینی.میاحل قااوای به میاجی ذی

فنیت، میی    

 تجاهت



 باسمه تعالی
 ریزی استان اصفهانسازمان مدیریت و برنامه

 صورتجلسه

 گذاری استان اصفهانکارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه عنوان جلسه:

 سالن اجتماعات استانداری اصفهان مکان: 63/6/0011روز چهارشنبه  03:61 ساعت و تاریخ:

ها با تش یل اایته مقیه ریدیی فیماایاها  شمایسممتا  -0-8

بیداهی ( لیست اهاضی  ارذاه شی  به بای 8-7متناظی با بنی  

 ایسیی  ها به اایته استاای اهائه اااینی. 

 فیماایاها 

مقیه ریدیمی ده تامام قیاهدادهمای  ارذاهی   اجاه  به  -8-8

شمیط تالیک اهاضی د لتی استا  بنی میبوط به عودت ممین 

 بیداهی اامل ده موعی مقیه قیی ریدد.ده فوهت عیم بای 

شیات شایااای 

فنیتی، جااداشا همی، 

 شایسامی ها   

بیداهی   جلورییی ام بممه ممنمظموه افمزایمش بمامی  -2-8

های احتاالی  هاچو  ایجاد مزاهع غییقااوای سممموءاسمممتهاد 

همزاهم یا ااباه احت اه االا( سمامما  فنیت، میی    تجاهت   

سامما  جااداشا همی با ها اهی فیماایاها  استا  اسبت به 

 ام   رزاهش فصلیشناسایی  احیهای تولییی تیطیل شی  اقی

آ  ها ده ا تیاه دبیی ااه ااهری   اقتصمادی   حوم  اقتصادی 

 استاایاهی قیاه دهنی.

سامما  فنیت، 

میی    تجاهت، 

سامما  

جااداشا همی، 

 فیماایاها 

 
 


