
بسمه تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسه

سلطاویه کمیته بروامه ریسی شهرستان ايلیه جلسه 

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

18/06/1397 

اضتغالعائی ٍ عطح تَسعِ پایساض هٌظَهِ ّای تسٍیي تطًاهِ تَسعِ اقتصازی،  زض هَضز سلغاًیِکویتِ تطًاهِ ضیعی ضْطستاى اٍلیي جلسِ 

 هٌْسؼ آقایصثح تِ ضیاست  9:00ساعت   18/06/97هَضخ ضٌثِ  یکضٍظ  سلغاًیِضْطستاى  هطکعی ٍتاغ حلی ّای  ترص ضٍستائی

ی، اضتغالعائی تطکیل ضس ٍ ضوي عطح هغالثی پیطاهَى تسٍیي تطًاهِ تَسعِ اقتصازسلغاًیِ ضْطستاى   یفطهاًساضهحوسیاى هعاٍى هحتطم 

. زض هَاضز ظیط اتراش تصوین تِ عول آهسٍ عطح تَسعِ پایساض هٌظَهِ ّای ضٍستائی استاى 

 

: هثاحث هغطٍحِ  -الف 

ش گطزضگطی زض ایي هغالعِ تغَض تاضظ هَضز تَجِ تاضس، تَیػُ اظ تاب تغَیل هاًسگاضی گطزضگطاى زض ضْط سلغاًیِ ٍ تد -1

 .ضٍستاّای ّسف گطزضگطی

 .قاط ضْطی تاالذص ضْط سلغاًیِ اظ تاب فطهاًسّی تَسعِ ضْطستاى عٌایت الظم هثصٍل گطززتِ جایگاُ ى -2

 .آب ٍ فاضالب زض ضٍستاّا اظ الَیت تطذَضزاض تاضس -3

تْطُ هٌس زض ضٍستاّای فاقس زّیاض، هٌْسسیي هطاٍض اظ ذسهات یکی اظ اعضای هٌترة ضَضا ٍ یا اظ زّیاضی ضٍستای ّن جَاض  -4

 .ذَاّس ضس

ًیطٍّای هحلی تَسظ . هطاٍض هٌرة اظ ذسهات کاضضٌاسی ًیطٍّای هحلی ٍ تَهی ضْطستاى سلغاًیِ استفازُ ًوایٌسهٌْسسیي  -5

 .هٌْسسیي هطاٍض اظ فطهاًساضی استعالم ضَز

 .زض پیطٌْاز پطٍغُ ّای عوطاًی ٍ عطح ّای سطهایِ گصاضی هالحظات ظیست هحیغی م هٌاتع عثیعی هَضز تَجِ تاضٌس -6

 

تصمیمات متخذه  –ب 



در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان  سلطانیهمقرر گردید دستگاه های بخشی و فرابخشی شهرستان  -1

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

 . همکاری نمایند

کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را برای ارائه اطالعات و مشارکت ، سلطانیهفرمانداری شهرستان  -2

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

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

 .انیهسلطشهرستان  مرکزی

کارگاه آموزشی برای دهیاران در مهرماه سالجاری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد تعامل فی مابین برگزاری  -4

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

 .محلی

برای هماهنگی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامات  کارشناس مجرب به عنوان نماینده فرمانداریمعرفی  -5

 .محلی، بخش و شهرستان

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

 .دهند


