
  دستور جلسه: –لف ا

 شهرستان ماهنشان ییروستا یهامنظومه داریو طرح توسعه پا زاییاشتغالو  یبرنامه توسعه اقتصاد نییو تب یبررس -1

 موارد ریاس -2

 مذاکرات جلسه:–ب 

 اتی از قرآن مجیدیآ با تالوت 1931در سال مشترک با شهرستان ماهنشان زدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان سی

ی ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومترییس محترم سازمان مدیریت و برنامه جناب آقای دکتر طهماسبیاز طرف  یرمقدمسالم و خ و

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری در سالن جلسات فرمانداری ماهنشان  جناب آقای دکتر نیک سرشتبه ریاست  استان

 برگزار گردید.

است در  1931در سال  استان شهرستانی ستاد اقتصاد مقاومتیجلسه  حاضر که دومین جلسهعنوان داشتند  جناب آقای دکتر طهماسبی

 مناطقویژه هت بالو مشک مسایلها و حل به شهرستان در توجه قای دکتر حقیقیجناب آاستاندار محترم زنجان  که رویکرد مثبتی تاثیر از

 م بنیاد مسکنمدیرکل محتر منفرد جناب آقای مهندس صنعتیتقدیر از  باایشان  تشکیل شده است.دارند یافته یی و کمتر توسعهروستا

عه پایدار زایی و طرح توسبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالسند  مستند به گزارش ،اندکاران مطالعاتانقالب اسالمی استان و سایر دست

  بیان نمودند: های روستایی استان زنجانمنظومه

ه حکم مغفول برنامه پنجم توسعدرکنار استان زنجان انجام یافته است  هایبرای شهرستانبرنامه آمایش سرزمین که برای اولین بار 

که ناظر بر اشتغال و توسعه روستایی بوده  توسعه اقتصادی ( برنامه ششم22حکم ماده)و  داشته،د های روستایی نمواقتصادی که در منظومه

 است.افزایی در حال نهایی شدن و در یک هم های مطالعاتی به بنیاد مسکن ابالغ شدهدر قالب طرح

های روستایی را منظومه -9ل روستایی اشتغا -2ها شهرستانآمایش سرزمین  -1استان زنجان در حال حاضر سه طرح تحول آفرین: 

 برد.همراه و همگرا پیش می ،ی متناظر و متناسبدزمان با اهداف و رویکرهم

گزارشی که امروز توسط مشاور محترم طرح ارایه خواهد شد ماحصل بیش از یک سال کار تحقیقاتی و مطالعاتی همکاران محترم بنیاد 

ا رویکردی بشده و  مشاهدهکمتر نظیر آن کار گسترده و ارزشمند که این . ریزی استمدیریت و برنامههای اجرایی و سازمان مسکن، دستگاه

رای بدر مرحله اجرا نیازمند همکاری همه ذینفعان تهیه شده و  ها و مناطق روستاییشهرستانچهره آمایشی و با هدف زدودن محرومیت از 

 است.این مطالعات  مبتنی بر نتایج هابرای توسعه شهرستان مطلوب یتصمیمات اتخاذ

کی به اسناد تعملیاتی و م-اجرای اقتصاد مقاومتی است البته به شیوه اجرایی هستیمحرکتی که امروز شاهد آغاز آن در شهرستان ماهنشان 

 ،عهلکن توس ا کافی نیستام اگرچه مهم است ،های عمرانی باشدایجاد و اجرای طرحتنها متکی بر  رویکرد ما اگرباالدست و دانش روز، 

 ار تولید آنباید به نظام و ساخت قبل از هر چیز برای آبادی یک روستا گیرد.دربرمیبا گستره وسیعی از متغیرها را  تر و واالترعمیق یمفهوم

 .بها داده شود
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وری در یک برای توسعه و رسیدن به سطح مطلوبی از بهره مطالعات انجام گرفته بیان نمودندایشان در ادامه با بیان نکاتی در خصوص 

 :شوداشاره می هاآنبرخی از که در زیر به  هستیمروستا نیازمند توجه به مواردی 

 ایهای ترویجی و فنی و حرفهوری در جوامع روستایی استان از رهگذر گسترش خدمات آموزشافزایش بهره 

 های تولید و ارزشتوجه به زنجیره 

 انمندسازی اقتصاد روستاهاتو 

 گرانگیری از خدمات تسهیلگری و بهرههای تسهیلایجاد ظرفیت 

 آوری اجتماعیافزایش تاب 

 روستایی توجه به بانوان و فارغ التحصیالن در جوامع 

 بنیان در توسعه روستاییهای دانشگیری از شرکتبهره 

 روستایی های عرضه محصوالتایجاد بازارچه 

  های بخش کشاورزیظرفیتتوجه به 

 ریزی شهرستانبررسی و تایید اسناد مطالعات توسط کمیته برنامه 

 هاتمهیدات ناظر به هموارسازی مسیر اجرای نتایج مطالعات توسط فرمانداری 

 هامسوالن استان و شهرستانمستمر ارتباط  بیشتر و پیوند 

  شهرستانهمسویی ائمه جمعه و جماعت برای همگرایی توسعه در 

 ند شوراهاممشارکت نظام 

 هادهیاریتوسط  ریزی شدهگسترده و برنامههای فعالیتیت هدا 

 هاتزریق تکنولوژی نوین به روستا 

  ارتقا جذابیت روستاها برای کار و فعالیت فارغ التحصیالن دانشگاهی 

 بنیان به ویژه در بخش کشاورزی ی دانشهاکارگیری ظرفیت شرکتبه 

  صنایع دستی و تبدیلیتوسعه صنایع 

 گردی در روستاهاامکانات گردشگری و بوم های گردشگری و ایجادها و ظرفیتقابلیت برداری ازبهره 

مدیر کل محترم بنیاد مسکککن انقالب اسککالمی اسککتان به عنوان مجری مطالعات برنامه توسککعه  جناب آقای مهندس صنننعتی منفرد

 :های مطالعات به شرح زیر اشاره نمودندای از ویژگیهای روستایی به نمونهو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالاقتصادی، 

 شود.صورت پایلوت در استان اجرا میهاین مطالعات ب 

 باشد.رو در این مطالعات، در آستانه ورود به مرحله اجرای نتایج مطالعات میزنجان به عنوان استان پیش 

  ها در پیشبرد مطالعاتاستان و شهرستان ییاجرا هایمشارکت دستگاهتقدیر از 

  یی استانبخش جغرافیا 12اجرای مطالعات به تفکیک و در سطح 

  استان زنجان ریزیبرنامهراهبری مطالعات توسط سازمان مدیریت و 

 اجرای نتایج حاصله ها در پیشبرد مطالعات وگیری از نظرات اصالحی و تکمیلی و مشارکت دستگاهتداوم بهره 

 



ارایه پاورپوینت گزارش سند برنامه  به مدیر عامل محترم مهندسکین مشکاور آرتا نقشینه شهر جناب آقای مهندس نجفی در ادامه جلسکه

به  زیهای انگوران و مرکهای روستایی شهرستان ماهنشان به تفکیک بخشو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالتوسکعه اقثصادی، 

  :پرداختند شرح زیر

 های شهرستان ماهنشان:های مطالعه به تفکیک بخشگزارش -1

  ( قانون برنامه ششم(22( بند)الف( ماده)1روستایی )موضوع جز) زاییاشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و 

 ( قانون برنامه پنجم(137های روستایی )موضوع بند)ح( ماده)طرح توسعه پایدار منظومه 

  ریزی ای روستایی )برای طرح، تایید و تصویب در کمیته برنامهو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالتوسعه اقتصادی، سند برنامه

 ریزی و توسعه استان(ها، کارگروه آمایش و شورای برنامهشهرستان

 شهرستان ماهنشان به تفکیک های روستاییو طرح توسکعه پایدار منظومه زاییاشکتغالهای سکند برنامه توسکعه اقتصکادی، گزارش -2

 باشند.( قابل دسترس میwww.abepi.irهای انگوران و مرکزی در سایت مطالعات در آدرس )بخش

 .استقابل دسترسی  باالپاور پوینت ارایه شده نیز در آدرس  -9

 های اجرایی ونظرات اصالحی و تکمیلی از سوی مدیران محترم دستگاهپس از ارایه گزارش مطالعات از سوی مهندسین مشاور و اعالم 

 جناب آقای دکتر طهماسبیفرماندار محترم شهرستان ماهنشان و  جناب آقای نوریتوسط  طرح شکدهمطالب از  یهایتبیین فراز

 معاون دکتر نیک سنرشت  جناب آقایبندی مباحث از سکوی ریزی اسکتان زنجان و جمعرییس محترم سکازمان مدیریت و برنامه

 گیری شد.تصمیممحترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در موارد زیر 

 طرح شدهمباحث  -الف 

 کندیروستای علمگردی بوم ویژههبگردی و توجه بیشتر به منابع گردشگری و بوم -1

 .نظر باشدمدخدمات پایه بهداشتی در تلفیق با درمان  -2

 های تعاونی در جامعه روستاییشناسی شرکتتوجه به مشاغل خانگی و آسیب -9

 یپذیر و همچنین توجه به تحوالت مربوط به ارتقاهای آسیبخانواده زاییاشتغالبرجسکته نمودن نقش کمیته امداد و بهزیسکتی در  -7

 (1782ها تا افق طرح )آوری خانوادهتاب

 .شودگذاری های سرمایهبندی طرحتوجه بیشتری به اولویت -2

 معدنی و صنایع معدنی با رعایت مقیاس اقتصاد روستا مورد توجه بیشتری قرار گیرد. هایفعالیت -6

 نظر باشد.مدامنیت و کیفیت زندگی و عدالت جنسیتی  -2

http://www.abepi.ir/


 ضمن توجه به دانش تولید در بخش کشاورزی، آبزی پروری به عنوان فعالیت محوری مورد توجه مضاعف باشد. -1

 ن و خوراک آبزیانهای کسب و کار، خوشه آبزیاتوجه به خوشه -3

های مواصالتی شهرستان ماهنشان، خارج نمودن توجه شود به : فرهنگ دینی، صنایع تبدیلی، صنایع معدنی، مهاجر فرستی، محور -18

 های روستایی در تاثیر از حمل و نقل مواد معدنیماهنشان از بن بست، استهالک جاده

تن در سال، تولید عسل ساالنه  3288هکتار، پرورش ماهیان سردابی به میزان  288محمدی در وسعت گیاهان دارویی و بوستان گل -11

باشد که در قالب برنامه توسعه شکهرستان ماهنشان می هایظرفیتتن، پرورش ملکه زنبور عسکل و پرورش گوسکفند نژاد افشکار از  38

 ا توسعه و گسترش همراه شوند.توانند بهای روستایی میو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالاقتصادی، 

اشی از مناطق حفاظت شده انگوران، های نهای صنعتی، تهدیدات و فرصتهای مواصکالتی ماهنشان، بازبینی در شهرکارتقای راه -12

توجه هایی است که نیازمند جمله دغدغهمحمدی ازاز گیاهان دارویی و گل هکتار 288به سنتی برای آتداخالت اراضکی کشکاورزی و حق

 باشند.ناظر به حل و فصل مشکالت مبتالبه می

 ها ای شهرستانهای مقایسههای کیفی، درآمد خانوار ماهنشان و ارایه آمارتوجه به شاخص -19

 مصوبات جلسه: -پ

ستاد  به اعضای ییروستا هایو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالرسانی آدرس سایت مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اطالع -1

 ( www.abepi.irاقتصاد مقاومتی )

های انگوران و مرکزی شهرستان ماهنشان از طریق سایت مطالعات در اختیار اعضای محترم کمیته پاورپوینت و متن گزارش بخش -2

 د.رار گیرعضای محترم ستاد اقتصاد مقاومتی قریزی شهرستان ماهنشان و ابرنامه

ا با ند نظرات اصالحی و تکمیلی راریزی شهرستان ماهنشان و ستاد اقتصاد مقاومتی مکلفهای اجرایی عضو کمیته برنامهدستگاه -9

ریزی به دبیرخانه کمیته برنامه و طی نامه رسمی روز 18)موضوع بند الف صورتجلسه( حداکثر ظرف  شده طرحگیری از مباحث بهره

 ارسال نمایند.  استان شهرستان ماهنشان و ستاد اقتصاد مقاومتی

ریزی شهرستان ماهنشان و ستاد اقتصاد مقاومتی حداکثر جا از سوی دبیرخانه کمیته برنامهطور یکهها باز دستگاه دریافتینظرات  -7

 ب اسالمی )مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر( قرار خواهد گرفت.در اختیار اداره کل بنیاد مسکن انقالهفته ظرف یک

های انگوران و مرکزی شهرستان ماهنشان را با اعمال نظرات اصالحی نویس دوم سنتز مطالعات بخشند پیشامهندسین مشاور مکلف -2

هفته ظرف یکید تیم نظارت حداکثر ( بند)ب( و کسب نظر مو9جز)رتبط با ات مشده )بند الف صورتجلسه(، اصالح طرحبه شرح مباحث 

 تهیه و به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ارایه نمایند.

باال در جلسه مشترک ، به شرح مراتب هرستان ماهنشان با اعمال اصالحاتهای انگوران و مرکزی شگزارش سنتز مطالعات بخش -6

 .به تصویب رسیدشهرستان ماهنشان  22/81/1931 مورخیزی رستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کمیته برنامه
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اعطای  های خود در خصوصبرنامه نداهای اجرایی مکلفاستان، دستگاه ریزی و توسعهبعد از تایید نهایی سند در جلسه شورای برنامه -7

 های آتی تهیه نمایند. جلسات بعدی ستادبرای سال ،های عمرانی را بر مبنای سندهای فنی و اعتباری و اجرای پروژهتسهیالت، کمک

 های اجرایی برگزار خواهد شد.های دستگاهدر این خصوص بر مبنای ارزیابی و پایش برنامه

 

 اعضا و مدعوین حاضر در جلسه: -د

 های اجرایی :روساء و مدیران کل محترم دستگاه

 * اعضای اصلی:

 -جهاد کشاورزی -اطالعات -میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   -امور اقتصادی و دارایی   -صنعت، معدن و تجارت    -امور بانوان استانداری 
 -سپه( ها)بانکهماهنگی امور بانکشورای  -بسیج سازندگی  -کمیته امداد امام )ره(  -و فناوری اطالعات ارتباطات-امورمالیاتی -تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان -رئیس شورای اسالمی استان -بهزیستی  -گمرک  -
 اعضای مدعو:* 

 دانشگاه علوم-مسکنبنیاد   -هکای صنعتی شهرک  -گذاری( جذب و حمایت از سرمایکه -امور روستایی - دفاتر استانداری )هماهنگی امکور اقتصادی
ب و آ-آب و فاضالب شهری  -ای برق منطقه -توزیع نیروی برق   -ای آب منطقه -استاندارد   -راه و شهرسازی  -پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی   

یر دفاع و نماینده وز -ایآموزش فنی و حرفه-نورگاه پیام دانش  -زیست محیطحفاظت-شرکت گاز  -های نفتی شرکت پخش فرآورده -فاضالب روستایی
 -اجتماعیتامین -ماهنشانسپاه منطقه -ماهنشانشهردار  -پشتیبانی نیروهای مسلح در استان

 

 اعضا و مدعوین غایب در جلسه:-ه

 آمکوزش و پکرورش -اتکاق اصناف  –اتکاق تعاون  -اتکاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی 

 


