
بسمه تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسه

ايلیه جلسه مشترک مهىدسیه مشاير 

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

24/05/1397 

ّای سٍستائی استاى صًجاى  اٍلیي جلسِ هطتشک هٌْذسیي هطاٍس تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائی ٍ طشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ

 تٌیاد ّای طشح تْیِ ٍ فٌی اهَس دفتش هحتشم هذیشکل عسگشی هٌْذس آقای حضَس صثح تا 9:30ساعت   24/05/97سٍص چْاس ضٌثِ هَسخ 

هِ هسکي اًقالب اسالهی تطکیل ضذ ٍ ضوي طشح هطالثی پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائی ٍ طشح تَسعِ پایذاس هٌظَ

. ّای سٍستائی استاى هشاعات هَاسد صیش هَسد تاکیذ قشاس گشفت

 .تَسعِ سٍستائی ًثایذ ًقطِ ای تاضذ -1

هَسد اّتوام تَدُ ٍ قشیثا ًتایج آى دستیاتی تِ ضشح خذهات ٍاحذ اص سَی ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ٍ تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی  -2

 .اعالم خَاّذ ضذ

 .یک گضاسش خَاّین داضتتا ضشح خذهات ٍاحذ تشای ّش تخص  -3

 :تِ دست اًذس کاساى استاًی هطالعات  ٍ تاکیذات پیطٌْادات -4

 .تْشُ تشداسی اص تجاسب هَفق دس ایي صهیٌِ -4-1

 (جغشافیائی ٍ اقتصادی ) لضٍم ّوشاّی هیاى هطاٍساى هٌتخة تا ّذف ّواٌّگی ّای تیي تخطی  -4-2

تشای جوع آٍسی اطالعات هیذاًی هتفقا هَسد تَجِ دستیاتی تِ هتذٍلَطی ٍاحذ دس هطالعات ٍ طشاحی پشسطٌاهِ ّا  -4-3

 .تاضٌذ

 .تِ هطالعات چاسچَب ًظام هٌذ حاکن تاضذ -4-4

تٌاتش ایي . استفادُ اص هطاسکت هقاهات هحلی تفاٍت تاسص ایي هطالعات تا سایش طشح ّای هطالعاتی دس ایي صهیٌِ هی تاضذ -4-5

 .یشی اص تکٌیک ّای هطاسکتی هَسد تاکیذ هی تاضذتطکیل ّستِ ّای هطاسکتی ٍ استفادُ اص ًخثگاى هحلی ٍ تْشُ گ

 .هطاسکت هشدم ٍ دستگاُ ّا ّشدٍ هَسد تاییذ ٍ تاکیذ است -4-6

 .اص هشکض ًاظشیي علوی تِ استاى اعضام هی ضًَذ ٍ تِ اًجام هطالعات ًظاست هی ًوایٌذ -4-7

، تذٍى الضام تِ طشح دس هشکض، تطَس اتتذا تِ ساکي دس ضَسای تشًاهِ سیضی ٍ تشتیثی اتخار خَاّذ ضذ کِ ًتایج هطالعات -4-8

 . تَسعِ استاى هطشح ٍ تِ تصَیة تشسذ



 .تشگضاس خَاّذ ضذ( work shop)تشای تثییي ضشح خذهات دس هشکض، کاسگاُ آهَصضی  -4-9

 1ت است، ساصهاى هثتٌی تش جضء اًتظاسات ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ ٍ تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی تِ لحاظ صهاًی هتفاٍ -4-10

 .قاًَى تشًاهِ ضطن اًتظاس صٍدسس داسد 27تٌذ الف هادُ 

است ٍ سعایت آى تِ پیطثشد هَثش ضشح خذهات هثٌای هفاّوِ فی هاتیي هطاٍساى ٍ تٌیاد هسکي اًقالب اسالهی  -4-11

 .هطالعات کوک خَاّذ ًوَد

 .ٍدُ ٍ هٌتخثیي دس دٍسُ آهَصضی حضَس یافتٌذهطاٍسیي هٌتخة حاصل گفتگَ تا ضواسی اص ضشکت ّای هطاٍسُ ب -4-12

 .ّش یک اص هٌْذسیي هطاٍس تایذ یک هذیش علوی ٍ یک هذیش اقتصادی داضتِ تاضٌذ -4-13

 .یافتِ ّا ٍ دستاٍسدّای هطالعات قثلی هَسد اعتٌا تاضٌذ -4-14

 .سٍستاّای ّذف اص الَیت تشخَسداس تاضٌذ -4-15

تِ سٍستائی کِ اهکاًات ٍ استعذاد تثذیل تِ ضْش داسًذ تطَس .ضْش خَاّذ سسیذ 31تعذاد ضْشّای استاى تِ  1404دس افق  -4-16

 .هضاعف دس ایي هطالعات هَسد تَجِ تاضٌذ

  .آهایص هَسد تَجِ تاضذساصهاى فضائی هطلَب افق هطالعات هشاعات اص سٌتض هطالعات آهایص تْشُ تشداسی ضَد ٍ  -4-17

ٍ تِ تعذادی پیطٌْاد ضًَذ کِ اهکاى اًتخاب  پشٍطُ ّای عوشاًی ٍ طشح ّای سشهایِ گزاسی تصَست الَیت تٌذی ضذُ -4-18

. دس پیطٌْاد پشٍطُ ّا ٍ طشح ّای سشهایِ گزاسی تِ اسائِ هطخصات الصم تشای تشسسی ٍ اًتخاب تَجِ ضَد. فشاّن تاضذ

 .تذیْی است کِ طشح ّای سشهایِ گزاسی تعذ اص تْیِ طشح ّای تَجیْی توَسد اجشا گزاضتِ خَاٌّذ ضذ

 .ٍ گشدآٍسی اطالعات تطَس هضاعف هَسد تَجِ ٍ تاکیذ تاضذ توشکضسٍی سٍش ضٌاسی -4-19

 

 


