
 72/6/72مورخ  ریزی شهرستان ابهرصورتجلسه کمیته برنامه

 و تدوین، عملیاتی و اجرائی کار و ساز نبیتبا دستور کار ،7931در سال  ریزی و توسعه شهرستان ابهرجلسه کمیته برنامه سومین

 آمایش هکارگرو مصوبهشهرستان ابهر) روستائی های منظومه پایدار توسعه طرح و اشتغالزائی اقتصادی، توسعه برنامه بر نظارت

قانون استفاده  005555-71موضوع ردیف استانی  اعتباراتپیشنهادی پروژه (وبررسی پایدار توسعه و زیست محیط آمار، سرزمین،

های دستگاهای سؤمدیران و ر، ابهرکمیته برنامه ریزی شهرستان محترم فرماندار و رئیس  حیدری بامسئولیتمتوازن از امکانات کشور  

 راژان شاورم مهندسینومشاور اجرایی طرح) استان  بنیاد مسکن لنقالب اسالمی  و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزیی یاجرا

 شد.برگزار (  زاگرس آب

 

 :مذاکرات  خالصهالف : 

 قتصادیا توسعهشهرستان را روستاهای اشتغالزائی و اقتصادی توسعه برنامه عمده هدف،فرماندار محترم شهرستان ابهر حیدریآقای 

زی بر اصول برنامه ری طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی برشمرد وافزود در این راستا برنامه هدف روستاهای اشتغالزائی و

رداری از بای در مسیر تکامل و بهرههای منطقهاستفاده از پتانسیلطراحی وهدف گذاری گردیده است . ایشاان فضائی توسعه پایدار

–قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی برشمرد و افزود : ل موفقیت در مسیر توسعه را شرط اوّ وطرح های عمرانی واقتصادی هاپروژه

اجرای طرح ها وبرنامه آمایش سرزمینی بوجود های خوبی در ظرفیت، 31علیرغم تمام محدودیت های مالی  اجتماعی وفرهنگی 

رفع تنگناها و مشکالت  دریزی اصولی هدفمند درصدبا یک برنامهی اجرایی هادستگاهمحترم الزم است مدیران آورده است و 

  واشتغال در مجموعه های روستایی باشند . ها هرستان به خصوص در بخش توسعه زیرساختش

 و ازس تبینات وبرنامه پیش رو در خصوص در ادامه نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ومشاور طرح گزارشی از اقدام

 شهرستان یروستائ های منظومه پایدار توسعه طرح و اشتغالزائی اقتصادی، توسعه برنامه بر نظارت و ،تدوین عملیاتی و اجرائی کار

 : در قالبابهر

 جغرافیائی های بخش تفکیک به طرح تهیه و توسعه برنامه تدوین فرایند-7 

 ارائه نمودند . طرح تهیه و برنامه تدوین مطالعات فنی کنترل و نظارت بررسی، فرایند -2

 :جلسهمصوبات ب:

 درخصوص توزیع اعتبارات  71/0/7931مو.رخ  264699سازمان برنامه ریزی ومدیریت استان با نامه شماره پیشنهادی  پروژه -7
 7956577میلیون ریال با کد برنامه  75555مبلغ به قانون استفاده متوازن از امکانات کشور  005555ردیف 71جزئ موضوع 

 ابهر )افق (ابهر موافقت گردید . 9به پروژه تکمیل شهرک صنعتی شماره 



شهرستان ابهر در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان مدیریت و مقرر گردید دستگاه های بخشی و فرابخشی  -2
 دسین مشاور راژان آب زاگرس بطور جدی همکاری نمایند. برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و مهن

فرمانداری شهرستان ابهر، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را برای ارائه اطالعات و مشارکت مقرر گردید:  -9
 در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات بسیج و راهبری می نماید. 

 رکزیمدهیارهای بخش نام، نام خانوادگی، روستای متبوع و شماره تلفن تماس ( ) فایل فهرست مشخصات  مقرر گردید :  -6
 توسط بخشداری مرکزی ابهر به فرمانداری شهرستان ارسال نماید .

کارگاه آموزشی برای دهیاران در مهرماه سالجاری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد تعامل فی مابین مقامات برگزاری  -0
 کاران مطالعه در سطح شهرستان و مهندسین مشاور و مشارکت در تکمیل پرسشنامه های محلی.محلی، دست اندر 

کارشناس مجرب به عنوان نماینده فرمانداری برای هماهنگی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامات معرفی  -4
  محلی، بخش و شهرستان.

 

 


