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 پیش وًیس صًرتجلسه

طارم کمیته بروامه ریسی شهرستان ايلیه جلسه 

 تديیه بروامه تًسعه اقتصادی، اشتغالسائی ي طرح تًسعه پایدار مىظًمه های ريستائی استان زوجان 

20/06/1397 

صائی ٍ عشح تَسؼِ پایذاس هٌظَهِ ّای تذٍیي تشًاهِ تَسؼِ التصادی، اضتغال دس هَسد عاسموویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى اٍلیي جلسِ 

فشیذٍى  هٌْذع آلایصثح تِ سیاست  9:00ساػت   20/06/97هَسخ ضٌثِ  سِسٍص  عاسمضْشستاى  هشوضی ٍچَسصق ّای  تخص سٍستائی

ی ٍ عشح تطىیل ضذ ٍ ضوي عشح هغالثی پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ تَسؼِ التصادی، اضتغالضائ عاسمضْشستاى   هحتشم فشهاًذاسّاضن ًظاد 

. دس هَاسد صیش اتخار تصوین تِ ػول آهذتَسؼِ پایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی استاى 

 

: هثاحث هغشٍحِ  -الف 

 70سْن جوؼیت هٌاعك سٍستائی وطَس تؼذ اص چْل سال ٍ اجشای پٌج تشًاهِ تَسؼِ التصادی، اجتواػی ٍ فشٌّگی اص حذٍد  -1

 .لذس هغلك جوؼیت سٍستائی ًیض تا واّص هَاجِ ضذُ است 1395سشضواسی  دسصذ واّص یافتِ ٍ تشاتش ًتایج 30دسصذ تِ حذٍد 

لاًَى تشًاهِ ضطن تذًثال چاسُ جَئی دس هٌاعك سٍستائی دس ساستای تْثَد ٍضؼیت التصادی ٍ اضتغالضائی دس وطَس  27هادُ  -2

 . است

ضوي تَجِ فشاگیش تِ س هٌظَهِ ّای سٍستائی دس هغالؼات هشتَط تِ تذٍیي تشًاهِ تَسؼِ التصادی، اضتغالضائی ٍ عشح تَسؼِ پایذا -3

ولیِ تخص ّا، تَجِ هضاػف تِ تخص ّای تْذاضت، وطاٍسصی، آب، آب ٍفاضالب، هٌاتغ عثیؼی، هحیظ صیست ٍ آهَصش ٍ 

 .پشٍسش هؼغَف تاضذ

 .دس پیطٌْاد پشٍطُ ّای ػوشاًی ٍ عشح ّای سشهایِ گزاسی ّواٌّگی ّای تیي دستگاّی هَسد تَجِ تاضذ -4

سب ٍ دستاٍسدّای اجشای هغالؼات هشتَط تِ عشح تَسؼِ پایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی دس تخص هشوضی عاسم تِ ػٌَاى اص تجا -5

 .پایلَت وطَسی، دس اًجام هغالؼات پیص سٍ تْشُ تشداسی خَاّذ ضذ

یطٌْادی تا دس پیطٌْاد عشح ّای سشهایِ گزاسی هالحظات تَجیِ التصادی هَسد تَجِ تاضذ تا اص ایي سّگزس عشح ّای ج -6

  . استمثال سشهایِ گزاساى هحلی ٍ سایش سشهایِ گزاساى ّوشاُ تاضذ



هحصَالت ٍ دستاٍسدّای اجشائی هغالؼات دس تؼاهالت آتی هٌْذسیي هطاٍس تا تخطذاساى، هماهات هحلی ٍ دستگاُ ّای اجشائی  -7

 .تِ عَس هطشٍح تثییي ضَد

صیش تخص ّای هشتَعِ، اهىاى ایجاد سًٍك دس فؼالیت ّای تٌَع تخطی تِ فشصت ّای ضغلی دس وٌاس تخص وطاٍسصی ٍ  -8

التصادی سا فشاّن ًوَدُ ٍ اص فطاس تِ تخص وطاٍسصی خَاّذ واست ٍ هالحظات هشتَط تِ صشفِ جَئی دس هصشف آب سا دس پی 

 .خَاّذ داضت

 .الصم هؼغَف تاضذ تا تَجِ تِ هحذٍدیت جذی هٌاتغ آتی دس پیطٌْاد عشح ّای سشهایِ گزاسی تِ ایي ًىتِ هْن تَجِ -9

. ساختواى سٌی هْاجشاى دس هْاجشت ّای هؼىَع دس ًمص آى ّا دس داهي صدى تِ گستشش فؼالیت ّای التصادی هْن است -10

 .تذیْی است ّشچِ هْاجشاى اص ضْشّا تِ سٍستاّا دس سي فؼالیت تاضٌذ هی تَاًذ اهیذٍاس وٌٌذُ تاضذ

ٍ اتخار تَاهاى سیاست تْشُ گیشی اص سٍش ّای ًَیي آتیاسی ٍ تاهیي آب هی التصاد ضْشستاى عاسم تِ آب ٍاتستِ است، اص ایٌش -11

 .تَاًذ ظشفیت وطت ٍ اللین هساػذ عاسم سا دس خذهت گستشش تَلیذ هحصَالت وطاٍسصی ٍ صیٌَى لشاس دّذ

لضائی دس سٍستاّا اضتغا. س هْاجشت هؼىَع استاًتظااٍلی تش ٍ ػولی تش اص اًتظاس هاًذگاسی جوؼیت دس سٍستاّا ووه تِ تحمك  -12

 .ضاهي هاًذگاسی جوؼیت است

   .تسْیلگشاى اص سٍستاّا اًتخاب ضًَذ تا دس وٌاس دّیاساى هذدواس هٌْذسیي هطاٍس دس اجشای هَفك هغالؼات تاضٌذ -13

 .تخص گشدضگشی دس عاسم اص جولِ ظشفیت ّای لاتل هالحظِ دس تٌَع تخطی تِ التصاد سٍستاّا هی تاضذ -14

تِ ّویي هٌظَس پیطٌْاد هی ضَد گضاسش هغالؼات . دس هغالؼات پیص سٍ تِ ضَاتظ صیست هحیغی ػٌایت الصم هثزٍل ضَد -15

تَسظ دستگاُ ّای هٌاتغ عثیؼی ٍ هحیظ صیست دس سغَح استاًی ٍ ضْشستاًی، اص هٌظش تَجِ تِ هالحظات صیستی ٍ عثیؼی 

 . هَسد تشسسی ٍ اػالم ًظش لشاس گیشد

 .ًاس سایش تخص ّا هَسد تَجِ تاضذتخص ٍسصش دس ن -16

 :جوؼثٌذی فشهاًذاس هحتشم ضْشستاى عاسم  -17

ًظن ٍ ًظام حاون تش هغالؼِ اص سّگزس ساّثشی آى تَسظ ساصهاى هذیشیت ٍ تشًاهِ سیضی ٍ تٌیاد هسىي اًمالب اسالهی ها سا تِ هَفمیت ایي 

. هغالؼِ اهیذٍاس هی وٌذ

ایي هغالؼِ دسصذد ایجاد سًٍك التصادی ٍ اضتغالضائی دس هٌاعك . ل گزضتِ لاتل تَجِ هی تاضذاهىاًات ایجاد ضذُ دس سٍستاّا دس چْل سا

. سٍستائی هی تاضذ



استفادُ اص ایي ظشفیت ضوي تٌَع تخطی تِ فؼالیت ّای التصادی دس . ظشفیت گشدضگشی ٍ تَم گشدی دس ضْشستاى عاسم چطوگیش است

. د داضتایجاد فشصت ّای ضغلی ًیض تاثیش تسضائی خَاُ

. تِ تٌظیف سٍستاّا اص سّگزس ایي هغالؼِ تَجِ ضَد

. اػغای یاساًِ تشای سَد تسْیالت هی تَاًذ دس جلة سشهایِ گزاساى ٍ اجشای عشح ّای سشهایِ گزاسی دس هٌاعك سٍستائی ووه ًوایذ

...  اص جولِ پٌل ّای خَسضیذی ٍ. تْشُ گیشی اص هحصَالت داًص تٌیاى دس سٍستاّا هَسد تَجِ تاضذ

. التصاد هحَسی دس اداسُ اهَس سٍستاّا هی تَاًذ دس پیطثشد هَثش ًتایج هغالؼات حاضش تاثیش گزاس تاضذ

. هطىالت آب دس ضْشستاى عاسم ٍ اسائِ ساّىاسّای ًاظش تِ تؼذیل هطىالت هَسد تَجِ هضاػف هٌْذسیي هطاٍس تاضذ

. پزیشد ساهاًذّی دس سٍستاّا تا ػغف تَجِ تِ تافت اصلی سٍستا صَست

. هثاحث واسآفشیٌی ٍ داًص تٌیاى دس سٍستاّا، اص سّگزس تؼاهل هطاٍس تا پاسن ّای ػلن ٍ فٌاٍسی هَسد تَجِ لشاس گیشد

. فشهاًذاسی ٍ تخطذاسی ّا وِ دس ساع ایي هغالؼات ّستٌذ، حتوا پیص لشاٍل ایي حشوت ًیض خَاٌّذ تَد

 

تصمیمات متخذه  –ب 

در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان مدیریت  طارمفرابخشی شهرستان مقرر گردید دستگاه های بخشی و  -1

مهندسین مشاور برنامه ریزی چشم انداز سامان بطور جدی همکاری و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

 . نمایند

ی ارائه اطالعات و مشارکت در ، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را براطارمفرمانداری شهرستان  -2

 . پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات بسیج و راهبری می نماید

و  چورزقهای دهیاران بخش ( نام، نام خانوادگی، روستای متبوع و شماره تلفن تماس ) رائه فایل فهرست مشخصات ا -3

 .طارمشهرستان  مرکزی

اری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد تعامل فی مابین کارگاه آموزشی برای دهیاران در مهرماه سالجبرگزاری  -4

مقامات محلی، دست اندر کاران مطالعه در سطح شهرستان و مهندسین مشاور و مشارکت در تکمیل پرسشنامه های 

 .محلی

ت کارشناس مجرب به عنوان نماینده فرمانداری برای هماهنگی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامامعرفی  -5

 .محلی، بخش و شهرستان

مهندسین مشاور در اجرای مطالعات مکلفند موضوعات منعکس در مباحث مطروحه را بطور موثر مورد توجه قرار  -6

 .دهند


