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دارد

اعضای محترم کمیته برنامه ریزی شهرستان ابهر

با سالم و احترام،

به پیوست تصویر صورت جلسه دومین جلسه کمیته برنامهریزی شهرستان ابهر در خصوص ارائه گزارش پیش نویس 

"سند مطالعات برنامه توسعه اقتصادی ،اشتغال زایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی"، موضوع جلسه 

ساعت ۱۱:۰۰ ظهر روز سهشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۰۵ برای اطالع و اقدام الزم ارسال میگردد.

         

رونوشت:
جناب آقای طهماسبی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: جهت استحضار

جناب آقای صنعتی منفرد مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان: جهت استحضار
قرارگاه مرکزی محرومیت زدایی سپاه : جهت استحضار

مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراها (جناب آقای محمدرضا هادوی): جهت استحضار
جناب آقای هادی نعمتی کارشناس محترم امور عمرانی: برای اطالع
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 بنام خدا

 ابهرمه ریزی شهرستان صورتجلسه کمیته برنا

 50/59/8991مورخ 

، بره  مدعوين و اعضاي محترر  كميتره   با حضور 10/19/1991مورخ  دوشنبهروز  صبح 11011ت ساع راس، ابهرريزي شهرستان برنامه كميته جلسه

  تشکيل شد.  در سالن جلسات فرمانداري ابهر نوروزي فرماندار شهرستان رياست جناب آقاي

ضرمن  برنامه ريزي و هماهنگی امرور عمرانری فرمانرداري ابهر   محتر  كرامتی معاون جناب آقاي  ،پس از تالوت آياتی از كال  اهلل مجيد جلسه ابتدايدر 

قانون برنامه ششم و  22بند الف ماده  1جزء  ماموريتو ه عرض خير مقد  به اعضاي كميته برنامه ريزي و ساير مدعوين، دستور جلسه را قرائت نمودند

و اشتغالزائی در مناطق روستائی ارزيابی نموده و نسبت بره انتارار   ، توسعه اقتصادي راستاي ساماندهی روستاهارا در قانون برنامه پنجم  191بند ح ماده 

از رهگذر اجراي برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائی و طررح توسرعه پايردار     در توسعه اقتصادي، نگهداشت و افزايش جمعيت روستائی استان توفيق نسبی

براي مهندسين مشاور راژان آب زاگرس مهندسن از  از معرفی گزارش هاي مطالعه به شرح زير، پسو ابراز اميدواري نموده  ناستا مناومه هاي روستائی

 دعوت به عمل آوردند.ابهر شهرستان  مركزي روستائی بخش ، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار مناومهبرنامه توسعه اقتصاديتبيين 

 : ابهرهاي شهرستان گزارش هاي مطالعه به تفکيک بخش 

  قانون برنامه ششم( 22بند الف ماده  1برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزائی روستائی )موضوع جزء 

 قانون برنامه پنجم( 191)موضوع بند ح ماده  طرح توسعه پايدار مناومه هاي روستائی 

   برراي طررح، تاييرد و تصروي  در كميتره برنامره ريرزي         ائیسند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار مناو مره اي روسرت(

 شهرستان ها، كارگروه آمايش و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان(

جمعبندي و  دستگاه هاي اجرائی محتر  پس از ارائه گزارش مطالعات از سوي مهندسين مشاور و اعال  نقطه نارات اصالحی و تکميلی از سوي مديران

 در موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد. ، ابهر نوروزي فرماندار شهرستانجناب آقاي سوي  از مباحث مطروحه

 مباحث مطروحه -الف

 برجسته شود. شهرستان مناومه در گزارش مطالعاتجنبه هاي تحليلی  -

   .مناومه شهرستانمسائل كليدي بينی در باز -

 كنترل آمار و ارقا  ارائه شده در گزارش بخش هاي شهرستان. -

 انتاار می رود به جنبه هاي اجرائی مطالعه توجه بيشتري معطوف گردد. -

 رعايت سلسله مرات  در جانمائی پروژه هاي عمرانی و طرح هاي سرمايه گذاري. -

 پيشنهادات با قابليت ها و شکل گيري مناومه ابهر متناس  باشد -

 نقشه ها از جنبه هاي كاربردي بهره مند باشند. -

 بندي و نهائی شود. ستائی، پس از كنترل با دستگاه هاي شهرستان جمعپيشنهادات مقامات رو -

نسبت به ارائه مکتوب نارات اصرالحی و تکميلری بره بنيراد      11/11/91دستگاه هاي بخشی و فرابخشی حاضر در جلسات تخصصی مورخ  -

 مسکن انقالب اسالمی شهرستان ابهر تعجيل نمايند. 

 است، ضرورت دارد به پايش اين قبيل طرح ها توجه شود.ال اجرحبرخی از طرح هاي پيشنهادي، در -

فرشبافی در روستاي الگزير، دامداري و فراوري محصوالت لبنی در روستاي دولت آباد و معادن و صنايع معدنی در روستاهاي چشين، چالچوق  -

 و ... مطمح نار باشد.

 ستانی( به شهرک صنعتی افق ابهر.هکتاري روستاي علی آباد )در دست داد 1111بررسی امکان الحاق زمين  -
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 ابهرمه ریزی شهرستان صورتجلسه کمیته برنا

 50/59/8991مورخ 

 اعال  الويت در هر يک از بخش ها و توجه به حفظ منابع توليد شامل آب، خاک و هوا. -

 به تقويت مهارت كشاورزان و همچنين حمايت مالی و اقتصادي از آنان توجه الز  به عمل آيد. -

توجه به نکات مشروحه، شامل بحران هاي بعد از توليد، تغييرات اقليمی، تنايم بازار محصوالت كشاورزي )قيمت در فعاليت هراي كشراورزي    -

تعيين كننده است(، صادرات منام و مستمر، كمبود منابع آب، خرد بودن قطعات اراضی، مالکيت هاي مشراعی، امرور براقی مانرده اصرالحات      

 اقتصادي با شهرستان هاي همسايه و الويت ها.ارضی، پيوندهاي 

 الويت با جانمائی طرح هاي سرمايه گذاري در شهرک هاي صنعتی باشد. -

 مصوبات جلسه: -ب

برنامره توسرعه اقتصرادي،     ( می توانند به گرزارش سرند  www.abepi.irاعضاي كميته برنامه ريزي شهرستان ابهر با مراجعه به سايت مطالعات ) -1

 اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار مناومه هاي روستائی بخش مركزي شهرستان ابهر دسترسی داشته باشند. 

بره صرورت    29/19/91روز سره شرنبه مرورخ     ترا دستگاه هاي اجرائی عضو كميته برنامه ريزي مکلفند نقطه نارات اصالحی و تکميلی را حداكثر  -2

 رخانه كميته برنامه ريزي شهرستان ابهر )مستقر در فرمانداري( ارسال نمايند. مکتوب و رسمی به دبي

در اختيرار اداره كرل بنيراد     21/19/91نارات واصله از دستگاه ها بطور يکجا از سوي دبيرخانه كميته برنامه ريزي شهرستان ابهر حرداكثر لغايرت    -9

 مسکن انقالب اسالمی )مهندسين مشاور( قرار خواهد گرفت.

 رر شد با اهتما  سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره كل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان جلسه اي به شرح زير تشکيل گردد.مق -1

  10/19/91دستور جلسه : كنترل گزارش بازبينی شده بخش مركزي شهرستان ابهر )گزارش بازبينی شده، متضمن مباحث مطروحه در جلسه مورخ 

مصوبات خواهد بود. مهندسين مشاور گرزارش برازبينی شرده )متضرمن نارر مويرد تريم         9ريزي و نارات واصله از دستگاه ها، موضوع بند  كميته برنامه

 ، براي بارگذاري در سايت به دفتر مطالعات تحويل خواهد نمود(. 22/19/91مورخ  چهارشنبهناارت( را حداكثر لغايت روز 

 ت، معدن و تجارت، ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگري، آب منطقه اي، آب و فاضالب روستائی، محيط مدعوين جلسه : جهاد كشاورزي، صنع

 زيست، منابع طبيعی، آموزش فنی و حرفه اي، آموزش و پرورش، اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بنياد مسکن، تيم ناارت، بخشداري مركزي.

  : 9011ساعت  21/19/91شنبه مورخ پنجروز و ساعت جلسه 

 محل تشکيل جلسه : فرمانداري شهرستان ابهر 

مهندسين مشاور مکلفند پيش نويس دو  سند برنامه و طرح توسعه مطالعات بخش مركزي شهرستان ابهر را با اعمال نقطه نارات اصالحی به شرح  -0

تهيره و بره اداره كرل     11/11/91م ناارت حداكثر لغايت بند ب و كس  نار مويد تي 1مباحث مطروحه )بند الف صورتجلسه(، اصالخات ماخوذ از جزء 

 بنياد مسکن انقالب اسالمی استان ارائه نمايند.

بره   گزارش سند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار مناو مه روستائی بخش مركزي شهرستان ابهر با اعمال اصالحات مطروحه، -6

سازمان مديريت و برنامه ريزي استان زنجان، در  12/19/91مورخ  116612فت و مقرر شد مستند به نامه شماره شرح مرات  فوق، مورد تاييد قرار گر

 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان ابهر مطرح و به تصوي  برسد.


