
بسمه تعالی 

 پیش وًیس صًرتجلسه

ماهىشان کمیته بروامه ریسی شهرستان ايلیه جلسه 

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

21/06/1397 

غالضائی ٍ طشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اشت دس هَسد هاٌّشاىکویتِ تشًاهِ سیضی شْشستاى اٍلیي جلسِ 

 هٌْذس آقایصثح تِ سیاست  9:00ساعت   21/06/97هَسخ شٌثِ  چْاسسٍص  هاٌّشاىشْشستاى  هشکضی ٍ اًگَساىّای  تخش سٍستائی

صائی ٍ تشکیل شذ ٍ ضوي طشح هطالثی پیشاهَى تذٍیي تشًاهِ تَسعِ اقتصادی، اشتغال هاٌّشاىشْشستاى   هحتشم فشهاًذاس هجتثی ًَسی

. دس هَاسد صیش اتخار تصوین تِ عول آهذطشح تَسعِ پایذاس هٌظَهِ ّای سٍستائی استاى 

: هثاحث هطشٍحِ  -الف 

 .سا پیشٌْاد هی کٌین هَسد تشسسی قشاسگیشدشْشّای کَچک، هثل هاٌّشاى، دس کٌاس سٍستاّای تضسگ  هطالعِ -1

 :دس هطالعات تِ ًکات صیش تَجِ کافی هثزٍل گشدد  -2

سیش ًضٍلی جوعیت سٍستائی -کن آتی ٍ خشکسالی -هْاجشت تحصیل کشدُ ّا -

  طشح ّای سشهایِ گزاسیًحَُ اجشای -. س شذى جوعیت دس سٍستاّاپی-کوثَد ًیشٍی کاس فعال -

 دس هطالعِ  GISاستفادُ اص -آداب ٍ سسَم ٍ اشتغال غالة سٍستاّا -

 . هطالعِ شْش هاٌّشاى دس کٌاس سایش سٍستاّا تَیژُ سٍستاّای تضسگ   -

 . ًیاص ٍ تقاضای هٌاطق سٍستائی ًیستفشاخَس  فشاگیشاى سٍستاّاسشتِ تحصیلی    -

 .مورد مالحظه باشد کمبود آب در بخش کشاورزیاشتغال پایدار و  -3

فرصت های شغلی جدید در ایجاد ترکیب اشتغال با رویکرد حفظ اشتغال موجود در بخش کشاورزی و انتظار توجه به  -4

 .بخش های صنعت و خدمات

و اجتماعی، فرهنگی و حوزه ارتباطات ، توجه به ایجاد زیرساخت های در روستاها در کنار ایجاد امکانات گسترده -5

 . می تواند به مهار مهاجرت کمک نماید تفاوت بین زندگی شهری و روستائیمآال کاهش 

استفاده از ظرفیت پیمانکاران بومی و و پذیرش تیرماه به عنوان انتهای سال مالی می تواند برخی از مشکالت مبتالبه  -6

 .را جابگو باشد



در حوزه طرح های سرمایه گذاری از . باالدست و از جمله سند توسعه روستائی توجه الزم مبذول گردد به اسناد -7

معادن و صنایع پائین دستی بخش معدن ، محصوالت زراعی و دامی و شیالت به .سامانه کارا استفاده الزم به عمل آید

 .عنوان قطب تولید در ماهنشان در این مطالعات مورد توجه باشد

وری در هر یک از محفعالیت /و تعیین تولیددر شهرستان ماهنشان توجه شود،تونل انجماد یع بسته بندی و صنابه ایجاد  -8

 .مورد اهتمام باشدروستاها 

 :جمعبندی فرماندار ماهنشان  -9

توجه به دالیل مهاجرت از مناطق روستائی علیرغم ایجاد امکانات الزم در روستاها  -9-1

. روستا خالی از سکنه شده اند 30ی سکنه روستای دارا 126از  -9-2

شورای اسالمی در تعامل با مقامات محلی با هدف دستیابی به  103دهیاری و  87استفاده از ظرفیت  -9-3

اقدامات الزم در روستاها به منظور رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی و دستیابی به توسعه پایدار 

. در روستاها

، استخر آبزی پروری 700ی، اقدامات قابل توجه در بخش کشاورزی و معدن، وجود رودخانه های دائم -9-4

تن ماهی می تواند پشتوانه سایر اقدامات مکمل با هدف رونق فعالیت  8000و  تن عسل 140تولید ساالنه 

. های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در مناطق روستائی شهرستان ماهنشان باشد

ان روستائی در مناطق روستائی بنیاد مسکن به عنوان دستگاه متخصص در حوزه طرح های هادی و عمر -9-5

. امید واریم در اجرای مطالعات توسعه اقتصادی و اشتعالزائی نیز موفق باشد. شهرستان فعالیت می نماید

. درصد بهره مند باشند 6طرح های سرمایه گذاری و اشتغالزائی می توانند از تسهیالت با کارمزد  -9-6

ز شرایط متفاوت آن ها متاثر باشد واز پیشنهادات با دید یکسان در اپیشنهادات این مطالعه در روستاها  -9-7

. روستاها پرهیز شود

توجه (کشاورزی و دامداری) در طرح های هادی به عمران روستائی در کنار فعالیت های اصلی روستا  -9-8

. الزم مبذول گردد

. طق روستائی باشیمتداوم اسکان در مناحفظ و با صنایع پائین دستی بخش معدن می توان شاهد  -9-9

به خوسته ها و انتظارات روستائیان با عطف توجه به بازبینی دستگاه های جمعبندی مهندسین مشاور در -9-10

. اجرائی و بخشداری ها توجه الزم مبذول گردد

بطوریکه در دوران کاشت، داشت و برداشت .جمعیت مناطق روستائی در ماهنشان در طول سال متغیر است-9-11

مهندسین مشاور با . ا حضور دارند و در سایر ماه های سال در جای دیگری سکنی دارنددر روستاه

. ، پیشنهادات را جمعبندی نمایدرویکرد درک شرایط و ارائه راهکارهای متناسب

  .دامن بزند در روستاها اگر تولیدات ما بازار محور و صادرات محور باشد می تواند به ایجاد اشتغال پایدار-9-12

. در حوزه آبزی پروری توجه شودزنجیره تولید  به ایجاددر پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری -9-13



از اینرو ضروی است . را تشکیل می دهدمردم ساکن در روستاهای دهستان اوریاد غالب فعالت دامداری -9-14

در مطالعات حاضر به ایجاد فرصت های شغلی در بخش های صنعت و خدمات در این روستاها، بویژه در 

. یف با بخش دامداری توجه الزم به عمل آیدتال

در خارج از بخش کشاورزی مورد بررسی و پیشنهاد جدید گسترش فعالیت ها و ایجاد فرصت های شغلی -9-15

اشتغال در بخش کشاورزی از رهگذر حفظ و پایدار سازی فرصت های شغلی موجود مد نظر .قرار گیرد

. باشد

تخصصی فعالیت های مشاور را زیر نظر داشته -تشکیل کمیته فنیکمیته برنامه ریزی شهرستان ماهنشان با -9-16

. و نسبت به جمعبندی های مشاور ، با هدف اصالح و تکمیل، اعالم نظر نماید

در جمعبندی مباحث بخش کشاورزی مورد تاکی تعدیل الگوی کشت با هدف نیازمندی کمتر به آب -9-17

. ستای تغیی الگوی کشت ارزیابی شودبطور مثال گسترش کاشت گل محمدی می تواند در را.باشد

کیلوگرم  12با برداشت )کشت زعفرانگسترش آبزی پروری با بهره گیری از استخرهای ترکیبی، گسترش -9-18

از اقدامات مهم از رهگذر پیشنهادات  می تواند( تن در حال حاضر 14با برداشت )، پسته (در حال حاضر

. مطالعه حاضر یاشد

فعال . ساله و با دارا بودن زیر ساخت های الزم فقط یک واحد نیمه فعال دارد 25هرک صنعتی با سابقه ش-9-19

. سازی این شهرک نیز می تواند از دغدغه های مطالعات حاضر باشد

. کلیه عوامل اجرائی استان همکاری الزم را با دست اندر کاران مطالعه داشته باشند-9-20

تصمیمات متخذه  –ب 

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

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

 . همکاری نمایند

ی ارائه اطالعات و مشارکت ، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را براماهنشانفرمانداری شهرستان  -2

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

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

 .ماهنشانشهرستان  مرکزی

اری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد تعامل فی مابین کارگاه آموزشی برای دهیاران در مهرماه سالجبرگزاری  -4

مقامات محلی، دست اندر کاران مطالعه در سطح شهرستان و مهندسین مشاور و مشارکت در تکمیل پرسشنامه های 

 .محلی

ت کارشناس مجرب به عنوان نماینده فرمانداری برای هماهنگی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامامعرفی  -5

 .محلی، بخش و شهرستان

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

 .دهند


