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بررسی گزارش سنتز بخش های انگوران و مرکزی شهرستان ماهنشان )سند در مورد  ماهنشان کمیته برنامه ریزی شهرستان جلسهدومین 

صهه  بهه  8:08سهات    80/80/80شهنهه مهور   سههروز ی( یی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزا

گهزارش سهنتز بخهش شکیل شد و ضمن طرح مطالهی پیرامهون ت ماهنشانشهرستان   محترم فرماندار مجتهی نوری مهندس ریاس  آقای

 در موارد زیر اتخاذ تصمیم به تمل آمد. نگوران و مرکزی شهرستان ماهنشاناهای 

 مهاحث مطروحه : -الف 

ی مورد تنای  یی، رتای  مالحظات متضمن سیما و منظر روستایر ساخ  و ساز های روستادضمن تاکید بر رتای  مقاوم سازی  -1

 یرد.قرار گ

می باشد. گهزارش یهاد 1080افق سنتز مطالعات کلیه بخش های استان و از جمله بخش های انگوران و مرکزی ماهنشان سال  -2

 مورد بازبینی قرار خواهد گرف . 1088شده در تاثیر از برنامه هفتم توسعه کشور در سال 

پروژه های تمرانی ساالنه در فصل بهار بازبینی  پیوس  گزارش سنتز مشتمل بر فهرس  فعالی  ها، طرح های سرمایه گذاری و -0

 انجان خواهد شد. 1088خواهد شد. اولین بازبینی در بهار سال 

اتضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی خود را شامل نقطه نظرات کلی و نقطه نظهرات  -0

 .بخشی به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی اتالم نمایند

بینی گزارش با رویکرد توجه زانعکاس بخش معدن در گزارش سنتز با جایگاه این بخش در شهرستان ماهنشان متناسب باشد. با -0

 بایسته به بخش معدن با رتای  زنجیره ارزش بخش معدن همراه باشد.

 ین مهم توجه نمایند.ران و مرکزی، سندی راههردی اس  و اتضای کمیته در اتالم نظر به اوگزارش سنتز بخش های انگ -6



و همچنین معادن سهن   انواع فلزات و از جمله سرب و رویدر بخش معدن توجه به خاک های معدنی، بویژه خاک های حامل  -7

 ارزش در بخش معدن با توجه مضاتف مورد تنای  قرار گیرد. های های تزئینی و تکمیل زنجیره

 هادی مد نظر باشد.الوی  بندی و زمانهندی در طرح ها و پروژه های پیشن -0

 از گسترش دامداری به منظور بهره برداری مناسب از مراتع، پرهیز گردد. -8

 گیری از هدر رف  آب.لواستفاده از سیستم های مدار بسته در واحد های پرورش ماهی با هدف ج -18

 رز قرار گیرد.در کنار آموزش های مربوط به فنی و حرفه ای، برنامه های آموزشی جهاد کشاورزی هم مورد توجه با -11

 توجه به ظرفی  سنجی ماهنشان در بخش جمعی  به تفکیک فعالی  های بخش کشاورزی و سایر بخش ها. -12

 ارائه شده در جلسه در اختیار اتضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان قرار گیرد.  پاور پوین -10

 رکزی توجه گردد.به تسهیل گری در مرحله اجرای نتایج مطالعات سنتز بخش های انگران و م -10

 پشتوانه مالی طرح می تواند در پیش برد اجرای طرح های سرمایه گذاری و پروژه های تمرانی موثر باشد. -10

 می تواند کارساز باشد.ات عالبهره گیری از ظرفی  تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در اجرای نتایج مط -16

 ا توجه شود.در طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی به محل اجرای طرح ه -17

ران و ماهنشهان از بهاب نیازههای آبهی بهه شههکه آب آشهامیدنی در روسهتاها متکهی ودامداری ها در روستاهای بخش های انگ -10

 هستند.تامین جداگانه آب مورد نیاز دامداری ها قابل بررسی اس .

ران و مرکهزی ولعهات بخهش ههای انگهدو بانده شدن راه زنجان تکاب در قالب پروژه دولتی می تواند در پیشهرد یافته های مطا -18

 شهرستان ماهنشان تاثیر گذار باشد. این مهم باید مطم  نظر مشاور باشد.

 چرا به همه دستگاه ها در مطالعه اشاره نشده اس  و ازجمله اداره ارشاد. -28

 به راهکارها توجه بیشتری معمول گردد.د در این مطالعه سعی شو -21

برای بهره برداری دس  اندر کهاران ایهن مطالعهه، در اختیهار بنیهاد مسهکن انقهالب  "قرارگاه پیشرف  و آبادانی"تجارب موفق  -22

 (اسالمی قرار خواهد گرف . )در قالب گزارش مکتوب و پاورپوین 

 در مطالعات بهره برداری به تمل آید. GISاز سیستم  -20

 ار گیرد.امکان پذیری تحقق اهداف سند مورد بررسی قر -20



مطالعه حاضر مهتنی بر شرح خدمات ابالغ شده انجام گردیده اس . انتظارات مطروحه در جلسه در چارچوب شرح خدمات مطالعه  -20

 قابل تامین می باشد.

 شهرستان ماهنشان، جلسه با مرکزیبخش این مطالعه مهتنی بر تشکیل جلسات مشارکتی در کلیه روستا های بخش انگوران و  -26

ی استان )دستگاه های منتخب بر اساس اهداف و ماموری  مطالعات(، جلسه با فرمانداری، تعامل با سمن ها و یاجرا دستگاه های

ی انجام شده اسه . کلیهه اسهناد و یموسسات آموزش تالی، مراجعه به اسناد باالدس ، جمع آوری اطالتات از دستگاه های اجر

 طریق سای  مطالعات در دسترس می باشد. مدارک مطالعات و گزارش ها بصورت تفکیک شده از 

ران و مرکهزی روز چهارشهنهه از طریهق بنیهاد مسهکن انقهالب اسهالمی وپوین  گزارش بخش های انگه( پاورCDلوح فشرده ) -27

    شهرستان ماهنشان در اختیار اتضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان قرار می گیرد. 

بصهورت مکتهوب بهه  10/80/1080لغایه   میته برنامه ریهزی شهرسهتان ماهنشهاننقطه نظرات اصالحی و تکمیلی اتضای ک -20

 ارسال خواهد شد. دبیرخانه کمیته برنامه ریزی )مستقر در فرمانداری ماهنشان(

مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر ویرایش دوم گزارش سنتز مطالعات بخش های انگران و مرکزی شهرستان ماهنشان را مهتنی  -28

ات اصالحی و تکمیلی جمعهندی شده توسط آقای مهندس مجتهی نوری فرماندار ماهنشان تهیه و در جلسهه بعهدی بر نقطه نظر

  کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان ارائه خواهند داد. 

 تصمیمات متخذه –ب 

 رکزی شهرستان ماهنشان.ی در سنتز مطالعات بخش های انگوران و میف با پیشنهادات اجرایمرور اقدامات در دس  انجام و تال -1

 اصالح الگوی کش  بارویکرد کاش  گیاهان نیازمند آب کمتر. -2

 تمهیدات الزم برای نگهداری فراورده های کشاورزی. -0

 .و خنک سازی آب استخر ها ید برقولاستفاده از صفحات خورشیدی روی استخرهای پرورش ماهی با هدف ت -0

 توجه الزم به صنایع معدنی و سن  های تزئینی. -0

 توجه مناسب به گردشگری از رهگذر استقرار شهرستان ماهنشان در کریدور گردشگری استان و منطقه. -6

ایجاد و گسترش خانه های بوم گردی در نقاط گردشگری و از جمله در روستاهای بهستان، قوزلو، خور جهان، خنهدقلو )اسهتقرار  -7

 بزرگترین دریاچه استان در این روستا( و ....

 ای تولید در بخش های کشاورزی، صنع  و معدن و خدمات.تکمیل زنجیره ه -0



 توجه به سیما و منظر روستائی و پرهیز از تهدیل روستاها به شهرها. )روستاها با حفظ و بهسازی معماری موجود ساماندهی کنیم( -8

ق بنیهاد مسهکن از طریه 88/80/1080ران و مرکزی روز چهارشنهه مهور  وپوین  گزارش بخش های انگ( پاورCDلوح فشرده ) -18

 انقالب اسالمی شهرستان ماهنشان در اختیار اتضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان قرار می گیرد. 

بصورت مکتهوب  22/80/1080مقرر شد نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی اتضای کمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان لغای   -11

 نداری ماهنشان( ارسال گردد.به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی )مستقر در فرما

 لغایه  حهداکرر ماهنشهان شهرسهتان ریهزی رنامههب کمیتهه دبیرخانهه سوی از یکجا بطور ها دستگاه از واصله نظرات مقرر شد -12

 بگیرد. قرار مشاور مهندسین اختیار در 20/80/80

 موید نظر کسب با را ماهنشان شهرستان مرکزی انگوران و های بخش مطالعات سنتز دوم نویس پیش مکلفند مشاور مهندسین -10

 ارائهه مطالعهات دفتر و استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد کل اداره به و تهیه 08/80/80 لغای  حداکرر فرمانداری و نظارت تیم

 .نمایند

تشکیل خواهد شد. در این جلسه ویرایش دوم گزارش سنتز مطالعهات  87/86/80 لغای  حداکررجلسه بعدی کمیته برنامه ریزی  -10

ران و بخش مرکزی ماهنشان )متضمن نقطه نظرات اصالحی و تکمیلهی اتضهای کمیتهه برنامهه ریهزی شهرسهتان وبخش انگ

 .شد خواهد مصوب و مطرح ر(نداماهنشان، مهتنی بر جمعهندی فرما


