
بسمٍ تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسٍ

خرمدرٌ کمیتٍ بروامٍ ریسی شُرستان ايلیه جلسٍ 

 تديیه بروامٍ تًسعٍ اقتصادی، اشتغالسائی ي طرح تًسعٍ پایدار مىظًمٍ َای ريستائی استان زوجان 

14/06/1397 

تغالضائی ٍ طشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای تذٍیي بشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اش دس هَسد خشهذسُکویتِ بشًاهِ سیضی ضْشستاى اٍلیي جلسِ 

حجت الِ هحوذی  هٌْذس آقایصبح بِ سیاست  9:00ساعت   14/06/97هَسخ ضٌبِ  چْاسسٍص  خشهذسُضْشستاى  هشکضیبخص  سٍستائی

ح تَسعِ پایذاس تطکیل ضذ ٍ ضوي طشح هطالبی پیشاهَى تذٍیي بشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اضتغالضائی ٍ طش خشهذسُفشهاًذاس هحتشم ضْشستاى 

. دس هَاسد صیش اتخار تصوین بِ عول آهذهٌظَهِ ّای سٍستائی استاى 

: هباحث هطشٍحِ  -الف 

 .هطاسکت کلیِ دستگاُ ّای بخطی ٍ فشابخطی هشتبط با هطالعات هَسد تاکیذ هی باضذ -1

 .بشای ساّبشب هطالعات ٍ تعاهل با هٌْذسیي هطاٍس کویتِ استشاتضیک تطکیل خَاّذ ضذ -2

، بش 1398هی سٍد تَصیع اعتباسات عوشاًی ٍ تخصیص هٌابع هالی بِ طشح ّای سشهایِ گزاسی دس هٌاطق سٍستائی دس سال  اًتظاس -3

 .هبٌای دستاٍسدّای اٍلیِ ایي هطالعات صَست پزیشد

 . ٍاّذ ًوَدهٌْذسیي هطاٍس بعذ اص اتوام هطالعِ، با اسائِ خذهات تسْیل گشی ًسبت بِ اجشای طشح ّای سشهایِ گزاسی اّتوام خ -4

دّیاساى بِ عٌَاى ًقص هحَسی دس ایجاد تعاهل فی هابیي هٌْذسیي هطاٍس ٍ هقاهات هحلی اص یک سَ ٍ هطاسکت گستشدُ دس  -5

 .جوع آٍسی اطالعات هیذاًی اص سَی دیگش، جایگاُ هْوی دس ایي هطالعات داسًذ

 .جِ هضاعف باضذایجاد ٍ تکویل سالي ّای ٍسصضی دس کٌاس پشٍطُ ّای سایش بخص ّا هَسد تَ -6

دس اجشای ایي هطالعات ًکات صیش هطوح ًظش . دس ضْشستاى خشهذسُ اًجام ضذُ است 1387-88هطالعات هطابِ دس سال ّای  -7

 .باضذ

هطاسکت فشاگیش دستگاُ ّای بخطی ٍ فشابخطی 

تَجِ بِ سٍیکشد اقتصادی هطالعات 



، هحذٍدیت ّا ٍ فشصت ّای ضْشستاى، بخص ٍ اّذاف کَتاُ هذت ٍ بلٌذ هذت دس کٌاس دستگاُ ّای بخطی ٍ فشابخطی ٍ دّیاساى

. سٍستاّا سا دس اختیاس هٌْذسیي هطاٍس قشاس دٌّذ

دستگاُ ّای اجشائی ٍ بخطذاساى سیاست ّا ٍ خط هطی ّای بخطی، فشابخطی ٍ ًاحیِ ای ضْشستاى خشهذسُ سا دس اختیاس هٌْذسیي 

. هطاٍس قشاس دٌّذ

. قذاهات اجشائی الَیت داس با هٌْذسیي هطاٍس ّوکاسی بِ عول آیذدس دستیابی بِ ا

. دّیاساى احصای ظشفیت ّای اقتصادی سٍستاّا سا دس الَیت قشاس دٌّذ

. بشای اجشای دستاٍسدّای ایي هطالعات تین پایص تطکیل ضَد

. بخص گشدضگشی دص هٌاطق سٍستائی حائض الَیت باضذ

. ّای سشهایِ گزاسی دقت الصم هعوَل گشدد دس جاًوائی پشٍطُ ّای عوشاًی ٍ طشح

  

تصمیمات متخذه  –ب 

در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان  خرمدرهمقرر 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 خرمدرهفرمانداری شهرستان  -2

 . در 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


