
بسمه تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسه

کمیته بروامه ریسی شهرستان ایجريد ايلیه جلسه 

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

12/06/1397 

تغالضائی ٍ عشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اش کویتِ تشًاهِ سیضی ضْشستاى ایجشٍد دس هَسداٍلیي جلسِ 

تَحیذ  هٌْذس آقایصثح تِ سیاست  9:00ساعت   12/06/97هَسخ دٍضٌثِ سٍص تخص ّای حلة ٍ هشکضی ضْشستاى ایجشٍد  سٍستائی

ٍ عشح تَسعِ  تطکیل ضذ ٍ ضوي عشح هغالثی پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائیسلیوی فشهاًذاس هحتشم ضْشستاى ایجشٍد 

. دس هَاسد صیش اتخار تصوین تِ عول آهذپایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی استاى 

 

مباحث مطروحه  –الف 

 .تَجِ تِ تالیف ٍ تعاهل عشح ّای سشهایِ گزاسی پیطٌْادی تا اقتصاد تخص ّا ٍ ضْشستاى اص ضشٍسیات است -1

استٌتاج ًیاص ّای سٍستا تا سٍیکشد سًٍق اقتصادی ٍ  تطکیل ّستِ ّای هطاسکتی دس سٍستاّا تشای گفتگَ تا سٍستائیاى ٍ -2

 .اضتغالضائی

. پشٍطُ ّای عوشاًی تا هقیاس هتَسظ، کَچک ٍ خشد تا ضعاع عولکشدی فشاتخص، تخص ٍ سٍستا پیطٌْاد ضًَذ -3

 عشح ّای سشهایِ گزاسی تا هقیاس هتَسظ، کَچک ٍ خشد تا ضعاع عولکشدی ضْشستاًی، تخص ٍ سٍستا پیطٌْاد ضًَذ کِ -4

 .تعضا داسای عولکشدّای استاًی ٍ صادساتی تاضٌذ

 .حضَس خاًن ّا ٍ تاًَاى دس جلسات ّستِ ّای هطاسکتی هَسد تاکیذ هی تاضذ -5

 .دس پیطٌْاد عشح ّای سشهایِ گزاسی تِ تکویل صًجیشُ ّای تَلیذ دس سٍستاّا ٍ تخص تَجِ خَاّذ ضذ -6

 .ّای هشتَعِ دقت ًظش تِ عول آیذدس عشاحی پشسطٌاهِ  تا تَجِ تِ اتتٌای هغالعات تِ اعالعات هیذاًی ٍ ستادی، -7

 (اداسُ کل تعاٍى، کاس ٍ سفاُ اجتواعی ) تْشُ تشداسی اص ساهاًِ کاسا  -8



تاالخص هغالعات ضْشستاًی کِ دس ساستای هحشٍهیت ) تِ اسٌاد تاالدست ضْشستاًی دس اًجام هغالعات، تَجِ الصم هثزٍل گشدد -9

 .( هی تاضذصدائی دس دست اًجام ٍ جوعثٌذی 

 .ًغفِ اصلی هغالعات دس تعاهل تا هقاهات هحلی ٍ سٍستاّا تستِ خَاّذ ضذ -10

ی، اجتواعی ٍ فشٌّگی اًتخاب ضًَذ ٍ تاب آٍسی اقتصادی دس اًتخاب سٍستاّا سٍستاّای هٌتخة هثتٌی تش ضاخص ّای اقتصاد -11

 .هغوح ًظش قشاس گیشد

اضتغالضائی ٍ عشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی تصَست کوی  اّذاف ٍ دستاٍسد ّای هٌعکس دس تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، -12

 .تیاى ضًَذ تا دس عی اجشا تحقق آًْا قاتل سصذ تاضذ

گشٍُ ّای اعضاهی تِ سٍستاّا، هجشب تاضٌذ تا دس تعاهل تا دّیاساى ٍ هقاهات هحلی جوعثٌذی هَثشی اص گفتگَّا ٍ ًیاصّای  -13

 .هغشٍحِ اص سَی سٍستائیاى داضتِ تاضٌذ

اعالعات هشتَط تِ پشٍطُ ّای عوشاًی، عشح ّای سشهایِ گزاسی پیطٌْادی ٍ سایش هصَتات پطتیثاى، حاٍی اعالعات الصم  -14

 .تشای تشسسی ٍ اتخار تصوین تاضٌذ

 :جوعثٌذی ٍ تاکیذات فشهاًذاس هحتشم ایجشٍد   -15

 ّای تخطی ٍ فشاتخطی ٍ استثاط هستوش س سٍستاّا ٍ اداسُ عولیات هیذاًی دس تعاهل تا دستگااًتظاس حضَس هستوش هطاٍس د ُ

 .هطاٍس تا تخص ٍ ضْشستاى

 تشای پیگیشی اهَس ٍ تعاهل هقاهات ضْشستاى ٍ تخص تا هطاٍس، هاّی یکثاس جلسِ داضتِ تاضین  .

 ایي . دس عَل چْل سال گزضتِ تِ ایجاد اهکاًات اجتواعی، فشٌّگی ٍ صیشتٌائی دس سٍستاّا تَجِ الصم تِ عول آهذُ است

 .لعِ تایذ تِ الضاهات سًٍق اقتصادی ٍ اضتغالضائی دس سٍستاّا تَجِ ًوایذهغا

 ًگاُ علوی ٍ هشاعات قاًَى هی تَاًذ صهیٌِ ساص تَفیق دس دستیاتی تِ اّذاف هغالعات پیص سٍ تاضذ. 

  تَجِ هٌْذسیي هطاٍس دس پیطٌْاد پشٍطُ ّای عوشاًی ٍ عشح ّای سشهایِ گزاسی تِ تخصیص صهیي اص سَی سٍستائیاى

 .الصم سا داضتِ تاضذ

 

تصمیمات متخذه  –ب 

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

 . بطور جدی همکاری نمایندآرتا نقشینه شهر مهندسین مشاور مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 



، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را برای ارائه اطالعات و مشارکت در ایجرودهرستان فرمانداری ش -2

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

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

 .و مرکزی حلب

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

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

 .محلی، بخش و شهرستان

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

 .دهند

 

 


