
 31/6/79موضوع صورتجلسه کمیته برنامه ریزی مورخ 

رأس  11/6/70مورخ  047/1/4074جار  ر  دعوتهام  هیار  در اال چهارمین جلسه  مییه  رناام  رزی  هههناهاخ ابنرهب   

واع  تریهظور تحیین اا  ز مار نجننزی ز عیلیاتی تبززن ز اظارت رناام  رزی   11/6/70ا  ههح  مورخ صهح  رز    7اهاع   

م نابن  ااماخ طنف   چشرزاهازی ز معارف  مههباین مشازر رناام  رزی اطقنقهصاد ، نههغالینزی ز تهی  طنح تواع  پازبنر مه

العات رخش ها  تارع  هههناههاخ ابنرهب  را ورور ایازهبناخ اا ماخ مبزنز  رناام  رزی  ناهاخ، جهاآ اقا    قننردند مط

 رزاا  جهاآ اقا  مین نزی فنماابنر در محل االن نجیاعات فنماابنر  رننینر هب.عطائیاخ ز دمهن دزن محیب  ز ر  

وانان با تدوین ج ابتدا پس از تالوت کالم ا... مجید فرماندار شهرستان ضمن خیرمقدم گویی لزوم برنامه ر یزی برای اشتغالزایی 

نامه توسننقه ادت نناتی و اشننتغالزایی روسننتایی و   سنن س جداآ ادای ا اایان نموتند.اسنندات توسننقه ادت نناتی مد قه ای ت کید  

س از بحث و پای روستایی را تشریح نموتند چگونگی  فقال تسنتگاههای اجرایی شنهرستان تر تهیه حرت توسقه پایدار مد قه   

 :تباتل نظر و ارااه تیدگاههای ااضای جلسه نهایتاً ت میماتی بشرت ذیل اتخاذ گرتید

 مصورات:

 در پییبرد   نظهرت خر انجهم مطهلعهت خه سهزمهن مدیریت  شهرسگهن خداخند  فراخشی  دستگاه  اه  خشی     گردیدمقرر -1

 خطور جد  امکهر  نمهیند. مهندسین میه ر خرنهمه ریز  چیم انداز سهمهن خرنهمه ریز ، خنیهد مسکن انقالب اسالم    

کلیه نههد اه  تهخعه شتتهرستتگهن ، خش  اه   مرل  را خرا  اراطه اتالوهت   میتتهرکت در ، فرمانداری شههسراه اد بداه د   -2

 پییبرد   نظهرت خر انجهم مطهلعهت خسیج   راابر  م  نمهید. 

 (ر ستتگه  مگبوو   شتتمهر  تلمن تمه  ) نهم، نهم خهنوادگ ،فهیل فهرستتت میتتش تتهت اراطه فرمهندرا  خداخند   شههدمقرر -3

 را خه سهزمهن مدیریت   خرنهمه ریز  اسگهن ارسهل نمهید. مرکز دایهران خش  اه  افیهر، خزینه ر د، سجهسر د   

ه در مهرمه  سهلجهر  خ کهرگه  آموزش  خرا  دایهرانخرگزار  ستهزمهن مدیریت   خرنهمه ریز  استگهن نسبت خه  شهد مقرر  -4

منظور توجیه دایهران خرا  ایجهد تعهمل ف  مهخین مقهمهت مرل ، دست اندر کهران مطهلعه در سطح شهرسگهن   مهندسین میه ر 

 اقدام نمهید. هرکت در تکمیل پرسینهمه اه  مرل می  

ن فرمهندار  خرا  امهانا  تعهمل مهندسیکهرشنه  مجرب خه ونوان نمهیند  معرف  فرمهندار  خداخند  نستبت خه  شدمقرر -5

 اقدام نمهید. م خه مقهمهت مرل ، خش    شهرسگهنمیه ر   وهمل چههر


