
بسمه تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسه

ابهر کمیته بروامه ریسی شهرستان ايلیه جلسه 

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

27/06/1397 

تغالضائی ٍ عشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اش دس هَسد اتْشکویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى اٍلیي جلسِ 

فشهاًذاس  علی حیذسی هٌْذس آقایصثح تِ سیاست  9:00ساعت   27/06/97هَسخ ضٌثِ  سِسٍص  اتْشضْشستاى  هشکضیتخص  سٍستائی

ح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ تطکیل ضذ ٍ ضوي عشح هغالثی پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائی ٍ عش اتْشهحتشم ضْشستاى 

. دس هَاسد صیش اتخار تصوین تِ عول آهذّای سٍستائی استاى 

: هثاحث هغشٍحِ  -الف 

فشهاًذاسی ٍ تخطذاسی اتْش تا دساختیاس گزاضتي فضای هٌاسة اًتظاس داسد حضَس پشسًگ هٌْذسیي هطاٍس دس ضْشستاى سا ضاّذ  -1

 .تاضذ

 .اًتظاس داسین هطاٍس تا اسائِ تشًاهِ عولیاتی صهیٌِ تَسعِ اقتصادی ٍ اضتغالضائی سا فشاّن ًوایذ -2

 .العات هَسد تَجِ تاضٌذسٍستاّا دس تاثیش اص جایگاّی کِ داسًذ دس ایي هظ -3

 .اعالعات تِ هٌْذسیي هطاٍس آصاد ّستٌذ آهاس ٍ دستگاُ ّای اداسی ضْشستاى دس اسائِ -4

 .تَدى ًتایج ٍ دستاٍسدّا تَجِ ضَدسٍیکشد کاستشدی تِ  ایي هغالعاتدس  -5

 .هغوح ًظش تاضذی اداسات هٌاتع عثیعی ٍ هحیظ صیست ٍاًتظاسات هغشٍحِ اص س ،دس هغالعات -6

تا سٍیکشد کسة اعویٌاى اص سعایت اص ظشفیت کاسضٌاسی دستگاُ ّای هٌاتع عثیعی ٍ هحیظ صیست  ،هی تَاى دس صَست استقثال -7

 .دتْشُ تشداسی ًوَ دس هغالعات، هالحظات هشتَط تِ هٌاتع عثیعی ٍ هحیظ صیست

دس کٌاس تخص صٌعت تِ عٌَاى ٍجِ غالة فعالیت ّای اقتصادی تِ سایش تخص ّا ٍ اص جولِ خذهات ًیض تَجِ تاى اتْش ضْشسدس  -8

 .کافی هثزٍل گشدد

 .هٌْذسیي هطاٍس دس اسائِ پیطٌْادات اجشائی تِ هطکل آب دس ضْشستاى تَجِ داضتِ تاضذ -9



پایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی استثاط هتقاتل ضْش ّای تا هٌاعق دس تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائی ٍ عشح تَسعِ  -10

  .سٍستائی ًیض هَسد ًظش تاضذ

رشد منفی جمعیت روستائی بطور اعم و رشد منفی جمعیت در روستای درسجین بطور اخص مورد بررسی و توجه  -11

. قرار گیرد

تصمیمات متخذه  –ب 

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

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

 . نمایند

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

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

 مرکزیهیاران بخش د( نام، نام خانوادگی، روستای متبوع و شماره تلفن تماس ) رائه فایل فهرست مشخصات ا -3

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

ه فرمانداری برای هماهنگی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامات کارشناس مجرب به عنوان نمایندمعرفی  -5

 .محلی، بخش و شهرستان

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

 .دهند


