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 جلسه: مذاکرات–ب 

 حقیقی جناب آقای دکتربه ریاست با تالوت آیاتی از قرآن مجید  8931جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان در سال  دهمینیاز

ییس محترم ر جناب آقای دکتر طهماسبی جلسه ابتدای درآغاز شد.  استاندار محترم زنجان و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان

آقای  جناببه اعضای ستاد و سایر مدعوین و تقدیر از خیرمقدم و خوشامدگویی  ضمن عرض ریزی و دبیر ستادسازمان مدیریت و برنامه

قتصادی، سند برنامه توسعه ا"کاران مطالعات رمدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و سایر دست اند مهندس صنعتی

 .به نکات و تاکیدات زیر اشاره نمودند "ی روستائی استان زنجان هااشتغال زائی و طرح توسعه پایدار منظومه

  قانون برنامه پنجم )تنفیذ شده در برنامه ششم( 831شم و بند ح ماده قانون برنامه ش 72بند الف ماده  8اجرای همزمان جزء 

 و  یی روستایهای و طرح توسعه پایدار منظومهزای، برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالهااجرای همزمان طرح آمایش شهررستان

 سند راهبردی توسعه شررستان محروم ایجرود

 ایهای ترویجی و فنی و حرفهرهگذر گسترش خدمات آموزشستان از وری در جوامع روستائی اافزایش برره 

 های تولید، ارزش و تامینتوجه به زنجیره 

 گرانگیری از خدمات تسریلگری و بررههای تسریلایجاد ظرفیت 

 آوری اجتماعیافزایش تاب 

 یالتحصیالن در جوامع روستایتوجه به بانوان و فارغ 

 یعه روستایتوس های دانش بنیان درگیری از شرکتبرره 

 های عرضه محصوالتایجاد بازارچه 

 های گردشگریها و ظرفیتبرداری از قابلیتبرره 

 های بخش کشاورزیتوجه به ظرفیت 

 ریزی شررستانبررسی و تایید اسناد مطالعات توسط کمیته برنامه 

 هاای نتایج مطالعات توسط فرمانداریتمریدات ناظر به هموار سازی مسیر اجر 

  ی های اجراینظرات اصالحی و تکمیلی دستگاهههای مربوط به مطالعات با نقطستیکارفع 

کشور در اشتغال آمار ضهمن اشهاره به آخرین آمار منتشهرشهده از سهوی مرکز آمار ایران در خصو جناب آقای دکتر قاسممو  سهسس 

در کشور کمترین میزان بیکاری  درصد 2.7نرخ بیکاری های اخیر با طی سالبرای اولین بار اعالم نمودند که استان زنجان  8931تابستان

  .استان نخست هستیم درصد 7..2را داشته و از بابت نرخ مشارکت اقتصادی هم با 

 
 نجاناستان ز رزییربانهمسازمان   مدرییت و 

 مقاومتی استان ص رتجوسه ستاد فرماندهی اقتصاد
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مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان به عنوان مجری مطالعات برنامه توسعه  جناب آقای مهندس صمنعتی منررد

این ه ک های مطالعات به شرح زیر اشاره نمودندای از ویژگیی به نمونههای روسهتایی و طرح توسهعه پایدار منظومهزایلتصهادی، اشهتغااق

در آستانه ورود به مرحله اجرای نتایج  نوان استان پیشرو در این مطالعاتزنجان به عشهود و صهورت پایلوت در اسهتان اجرا میهمطالعات ب

 ودند:به موارد زیر اشاره نم ها در پیشبرد مطالعاتی استان و شررستانهای اجرایتقدیر از مشارکت دستگاهایشان ضمن  باشد.مطالعات می

 ی استان بخش جغرافیای 82ه تفکیک و در سطح اجرای مطالعات ب 

 ریزی استان زنجانراهبری مطالعات توسط سازمان مدیریت و برنامه 

  نتایج مطالعات از رهگذر نشست نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسالمی با جناب کمک به هموار سهازی اجرای

 آقای دکتر تابش

  برابر اعتبارات سنوات قبل 1موفقیت در تامین مالی طرح به میزان بیش از 

 یج حاصلهبرد مطالعات و اجرای نتاها در پیشاصالحی و تکمیلی و مشارکت دستگاهگیری از نقطه نظرات تداوم برره 

ه تفکیک ی شررستان ایجرود بهای روستایی و طرح توسعه پایدار منظومهزایپاورپوینت گزارش سند برنامه توسعه اقثصادی، اشتغالسسس 

 به شرح زیر ارایه شد:جناب آقای نجری  مرندسین مشاور آرتا نقشینه شررنماینده محترم های حلب و مرکزی توسط بخش

 ایجرودی شررستان هاتفکیک بخشهای مطالعه به گزارش: 

 قانون برنامه ششم( 72بند الف ماده  8ی )موضوع جزء زایی روستایبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغال 

 قانون برنامه پنجم( 831ی )موضوع بند ح ماده ی روستایهاطرح توسعه پایدار منظومه 

 ی )برای طرح، تایید و تصویب در های روستایمنظومهی و طرح توسعه پایدار زایسهند برنامه توسهعه اقتصهادی، اشهتغال

 و توسعه استان( ریزیبرنامه، کارگروه آمایش و شورای هاشررستان ریزیبرنامهکمیته 

 یک ی شررستان ایجرود به تفکی روستایهای و طرح توسعه پایدار منظومهزایصادی، اشتغالتی سند برنامه توسعه اقهاگزارش

 ( قابل دسترس می باشند.www.abepi.irدر سایت مطالعات در آدرس )ی حلب و مرکزی هابخش

 باشد.ل دسترس میآدرس قابهمین ه شده نیز در پاور پوینت ارای 

مدیرکل محترم  جناب آقای فرخیه گزارش مطالعات از سوی مرندسین مشاور، نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی از سوی پس از ارای

عاون م جناب آقای دکتر نیک سرشتمدیرکل محترم جراد کشاورزی استان،  جناب آقای تاراسیارتباطات و فناوری اطالعات استان، 

رئیس محترم شورای  جناب آقای خداییفرماندار محترم شررستان ایجرود،  جناب آقای فتحیمحترم هماهنگی امور اقتصادی استان،

معاون محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی  جناب آقای جعرریو نماینده محترم ایجرود و ماهنشان  آقای دکتر خاتمی جناباسالمی استان، 

 ه شد:به شرح زیر ارایاستان 

 ارتباطات و فناوری اطالعاتمرتبط با حوزه توجه بیشتر به مباحث  -8

 .شودی مطالعات توجه بیشتری های اجرایبه جنبه -7

 های بخش کشاورزی نیز اشاره شود.به سایر متغیرها و شاخص -9

 اصالح نژاد گوسفند با تاکید بیشتری مورد توجه باشد. -1

 هکتار( با رعایت مالحظات الزم برای توسعه شررستان ایجرود تاکید شود. ..71به استفاده از ظرفیت پایاب سد گالبر ) -2

 توجه به افزایش ضریب مکانیزاسیون -3

 نظر باشد. مدهای شررستان در تولید گندم، حفظ وضعیت و افزایش تولید با توجه به ظرفیت -2

 های اجرای و انعکاس نتایج به استانداری.رصد پیشرفت نتایج اجرای مطالعات توسط دستگاه -1

http://www.abepi.ir/


 ود همزمان مورد توجه باشد.ری از شررستان ایجزایی و محرومیت زدایتوسعه اقتصادی، اشتغال -3

های پایانی برنامه ششم اهتمام های استان طی سالشهررسهتان ایجرود از سهایر شررستان ایتوسهعه نسهبت به کاهش فاصهله -.8

 شایسته و بایسته مبذول گردد.

 .شوددر اجرای نتایج مطالعات به مشارکت مردمی و بخش خصوصی عنایت بیشتری  -88

های ایجاد اشههتغال پایدار از شاخصوری و همچنین های منتری به افزایش بررهی، توسهعه آموزشافزایش درآمد خانوار روسهتای -87

 مورد توجه در اجرای نتایج مطالعات باشد.

 وسعهدر راستای تآن تواند از میای برخوردار بوده که از امتیاز ویژهکردستان استان  بهشهررستان ایجرود به عنوان عرصه اتصال  -89

دوبانده شدن مسیر رفت و برگشت زنجان به کردستان از ی الزم را داشته باشد. این مرم با اجرای پروژه هابرداریبرره شررستان

 خواهد شد. برخوردارقابلیت باالتری 

 ی ایستگاه اصلی در شررستاندستان از شررستان ایجرود و جانمایعبور خط آهن همدان و کر -81

 یزایهای بیشتر برای اشتغالهای فرش بیدگنه در گسترش صتایع دستی و ایجاد فرصتتوجه به قابلیت -82

 توجه به توریسم سالمت و ناحیه گردشگری سد گالبر -83

 گسترش ارتباطات تلفن ثابت و سیار -82

 اتخاذ تدابیر ناظر به کاهش ضریب خام فروشی مواد معدنی -81

 های پتروشیمی و الحاق آن به شررک گسترش شررک صنعتی ایجرود با انتزاع بخشی از زمین -83

 های تولیدای مربوط به نرادههتر کشاورزی از یارانهمندی بیشتر و محسوسبرره -.7

 ی خط انتقال آب از سد بلوبین فراهم سازی عملیات اجرای -78

 توسعه گازرسانی به روستاها -77

 دایر نمودن کلنیک ویژه در شررستان برای کاهش مراجعه به بیمارستان -79

 یایجاد پنجره واحد روستای از رهگذر هاکاهش زمان صدور مجوز فعالیت -71

تشکر نموده و ضمن  از کلیه مدعوین و زحمات دست اندرکاران مطالعات انجام شده استاندار محترم زنجانجناب آقای دکتر حقیقی 

بیکاری استان و کسب رتبه اول کشور در این خصو ، این مرم را ریزی در خصو  کاهش نرخ اشاره به گزارش سازمان مدیریت و برنامه

اشتغال و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی مردم دانستند که آمار ارایه شده توسط های مسئول در خصو  ایجاد نشانه عزم جدی دستگاه

تر از دستیابی به که نگه داشتن وضعیت استان در این سطح بسیار مشکلبا توجه به این و نمایدتامین اجتماعی نیز این موضوع را تایید می

ان برای ایشان با اشاره به عزم استه را با جدیت بیشتری پیگیری نمایند. ی مسئول خواستند که اقدامات این حوزهادستگاهاز  ،باشدمیآن 

و  ها و مشاور طرح برگزار شدهریزی این امر مرم جلسات متعددی با مدیران دستگاهتوسعه شررستان ایجرود، بیان نمودند که برای برنامه

عه ایجرود طی روزهای آتی ارایه خواهد شد. در اجرای این نقشه راه  اند و نقشه راه عملیاتی توسخوبی نیز مطرح شدههای تصمیمات و پروژه

در این  هاکاریموازی ای کهگونهبه نماینده محترم شررستان در سطح ملی و مدیران استانی در اجرای آن باید به صورت ویژه عمل نمایند

یاور دستگاه مجری در اجرا ها مل نموده و بقیه دستگاهعدستگاه به عنوان مجری ها یک برنامه از خصو  حذف شده و در اجرای هر یک

استان ی احرفهو فنیاداره کل . موضوع مرم دیگر در این خصو  استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه شررستان است که باشند

ریع در شررستان ایجرود، تسهای اجتماعی ریزی برای کاهش آسیببرنامه. ایشان ضمن تاکید بر تجربه خوبی در این خصو  داشته است

سال آینده ریزی شده تا طی دوای برنامهو بیان نمودند که به گونه ها دانستنهدر تکمیل بزرگراه و گازرسانی به شررستان ایجرود را از برنامه

سرشت معاون ب آقای دکتر نیکجنا مسئولیتنظارت استاندار محترم و ورزی با ها ارتقا یابند. در همین راستا هیات اندیشهبسیاری از شاخص



یات ه و این هشد که نماینده محترم شررستان، امام جمعه محترم و فرماندار محترم نقش محوری در آن داشتخواهد محترم استاندار تشکیل 

  کارهای جدید نیز ارایه خواهد داد.  ها بوده و در صورت لزوم راهمسوول کنترل و نظارت بر اجرای برنامه

 

 ات جلسه:مصوب -ج

از طریق سایت مطالعات در  2/8931./82شنبه مورخ از روز چرارهای حلب و مرکزی لوح فشرده پاورپوینت و متن گزارش بخش -8

 باشد.می ایجرودریزی شررستان کمیته برنامه اختیار اعضای محترم

)موضوع  رح شدهطشررستان مکلفند نظر اصالحی و تکمیلی را با برره گیری از مباحث  ریزیبرنامهی عضو کمیته های اجرایدستگاه -7

ریزی شررستان ایجرود )مستقر به صورت مکتوب و رسمی به دبیرخانه کمیته برنامه 2/8931./71بند الف صورتجلسه( حداکثر تا 

در  شررستان ایجرود ریزیبرنامهز سوی دبیرخانه کمیته جا اطور یکهب هادستگاهدر فرمانداری( ارسال نمایند و نظرات واصله از 

 اختیار اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی )مرندسین مشاور( قرار خواهد گرفت.

استان  ییوستار یهامنظومه یدارو طرح توسعه پا ییزااشتغال ی،سند برنامه توسعه اقتصادمرندسین مشاور مکلفند پیش نویس دوم  -9

ات ، اصالحطرح شدهمباحث نظرات اصالحی به شرح های حلب و مرکزی شررستان ایجرود را با اعمال خشمطالعات ب زنجان

د مسکن انقالب اسالمی تریه و به اداره کل بنیا 1/8931./2. تابند ب و کسب نظر موید تیم نظارت حداکثر  9از جزء  نظرمد

 ه نمایند.استان ارای

ی حلب هامطالعات بخش ی استان زنجانی روستایهای و طرح توسعه پایدار منظومهزایاشتغالسند برنامه توسعه اقتصادی، گزارش  -1

به تصویب رسید و مقرر شد ویرایش دوم گزارش  یادشده،به شرح  ان ایجرود با اعمال اصالحات مطرح شدهو مرکزی شررست

ی حلب و مرکزی شررستان ایجرود و هابخش رممحت و بخشداران محترم ای با حضور فرمانداردر جلسه 1/8931./.8 تاحداکثر 

و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان مطرح و رعایت اصالحات  ریزیبرنامهسازمان مدیریت و محترم نمایندگان 

 در ویرایش دوم مورد تایید قرار گیرد. طرح شده

های فنی شامل اعطای تسریالت، کمککه های خود در این خصو  برنامه بایستی های اجراییبعد از تایید نرایی سند، دستگاه -2

 ی آتی تریه نمایند.هارا بر مبنای سند برای سالباشد میی عمرانی هاپروژهاجرای و اعتباری و 

های مرتبط با توسعه شررستان و همچنین توزیع اعتبارات در چاچوب سند یادشده گیریریزی شررستان در تصمیمکمیته برنامه -3

 مل خواهد نمود.ع

 خواهد شد. برگزارهای اجرایی ی دستگاههاجلسات بعدی ستاد در این خصو  بر مبنای ارزیابی و پایش برنامه -2

 اعضا و مدعوین حاضر در جلسه: -د

 اعضای اصلی:
رفاه  تعاون، کار و -جراد کشاورزی-میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   -دارایی  امور اقتصادی و  -صنعت، معدن و تجارت    -امور بانوان و خانواده استانداری 

 -مرکگ-پهرورشآمهوزش و  -)بانک سسه( هاشورای هماهنگی امور بانک -بسیج سازندگی  -کمیته امداد امام )ره(  -و فناوری اطالعات ارتباطات-امورمالیاتی -اجتماعی
 کانون هماهنگی شورای اسالمی کار استان -رئیس شورای اسالمی استان -اتهاق اصناف –برزیستی

 * اعضای مدعو:
ی گاه علوم پزشکی، خدمات برداشتدانش -ههای صنعتیشررک - اطالعات -گذاری( جذب و حمایت از سرمایهه -امور روستایی - دفاتر استانداری )هماهنگی امهور اقتصادی

از شرکت گ -های نفتیشرکت پخش فرآورده-آب و فاضالب روستایی-آب و فاضالب شرری -ای برق منطقه -ای آب منطقه -استاندارد  -راه و شررسازی  -و درمانی 
  ایجرودشرردار   -نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان -  اینی و حرفهآموزش ف -زیست محیطحفاظت-تامین اجتماعهی -

 اعضا و مدعوین غایب در جلسه:-ه

 توزیع نیروی برق –اتهاق تعاون  -اتهاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی -کار استان یاسالم یشورا یکانون هماهنگ

 


