
  دستور جلسه: –لف ا

 خرمدره شهرستان ییروستا یهامنظومه داریو طرح توسعه پا زاییاشتغالو  یبرنامه توسعه اقتصاد نییو تب یبررس -1

 موارد ریاس -2

 مذاکرات جلسه: –ب 

 اتی از قرآن مجیدیآ با تالوت 1931 در سال خرمدرهمشترک با شهرستان جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان زنجان چهاردهمین 

تی ریزی و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومرییس محترم سازمان مدیریت و برنامه جناب آقای دکتر طهماسبیتوسط  یرمقدمسالم و خ و

 برگزار گردید. خرمدرهسالن جلسات فرمانداری در  محترم زنجان استاندار حقیقیجناب آقای دکتر به ریاست  استان

استان  زیریبرنامهیس محترم سازمان مدیریت و ری جناب آقای دکتر طهماسبیمجید،  در ابتدای جلسه پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل

کاران رزنجان و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن عرض خیر مقدم به اعضای ستاد و سایر مدعوین و تقدیر از دست اند

کات به ن های روستایی استان زنجانزایی و طرح توسعه پایدار منظومهسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال گزارشمطالعات، مستند به 

 زیر اشاره نمودند.

 یا  ( قانون برنامه پنجم )تنفیذ شده در برنامه ششم(131( قانون برنامه ششم و بند)ح( ماده)22( بند)الف( ماده)1)جزءزمان اجرای هم

 های استانطرح آمایش سرزمین شهرستان

 هابرگزاری جلسات شهرستانی اقتصاد مقاومتی با رویکرد بررسی و رفع مشکالت شهرستان 

  ن بوده است.هادی، مبتنی بر رویکرد ترتیبی پایین به باال و باال به پاییی پیشنهابرنامه ارایهمدل ناظر به مطالعه و 

 موثرتر و ایجاد اشتغال در روستاهاگذاری سرمایهبا  استفاده مناسب از منابع محدود 

 11  جامعه روستایی کشاورزی است و سهم عمده آن به مربوط به بخش درصد از اشتغال استان  93و حدود ارزش افزوده استان درصد

 تعلق دارد.

 باشدمینظر مدبین شهرها و روستاها، توجه همزمان به روستاها و شهرها  از رهگذر تعامالت. 

  اصل حهای روستایی بخش مرکزی شهرستان خرمدره ی و طرح توسعه پایدار منظومهزایبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالگزارش سند

 اشد. بی شهرستانی و استانی، فرمانداری، بخشداری و تیم نظارت میهاتالش مهندسین مشاور و همکاری مقامات محلی، دستگاه

 باشد.از اهداف این مطالعه می نی در روستاها، حفظ جمعیت و آبادازاییاشتغال 

  این مطالعه بیشتر با هدف دستیابی به راهکارهای نرم افزاری و استفاده متعادل از اقدامات سخت افزاری در دستیابی به اهداف و مقاصد

 تعیین شده متکی است.

 باشد.میهای پیشنهادی و برنامهسازی کلیه عوامل دخیل در رشد و توسعه روستا مدنظر مطالعه آموزش و توانمند 

  باشدمیتحول در اقتصاد روستا مستلزم بازنگری در ساختارهای اقتصاد و نظام تولید. 

 
 جاناستان زن  رزییربانهممدرییت و سازمان
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 و  خدمات ترویجی ارایه. این انتظار با باشدمیهای پیشنهادی آن مستمر مدنظر این مطالعه و برنامه وری از رهگذر توجه و ارتقابهره

 در روستاها مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.ای های فنی و حرفهآموزش

 گری در امر آموزش و همچنین اجرای نتایج و دستاوردهای کاربردی مطالعه با استفاده از سازمان و گیری از خدمات تسهیلبهره

های پیشنهادی کمک به تامین اهداف برنامه روستا میهای میدانی دهیاران و شوراهای اسالی موجود و مشارکتی اجرایهاظرفیت

 نماید.می

 هااز مخاطبین اصلی در این مطالعات هستند و در کنار مشارکت در سایر فعالیت جامعه از جمعیت مولد میزنان روستایی به عنوان نی 

 خواهند داشت. بخشی به اشتغال خانگی نقش به سزاییدر رونق و از جمله صنایع دستی 

 افزایش تولید از رهگذر کاربست تکنولوژی نیز مدنظر خواهد بود.در روستاها  زاییتغالدر کنار اش 

 زایی، ها عالوه بر ایجاد اشتغالباشند و اجرای آنمیهای ارزش و تامین پیشنهادی حاصل بررسی زنجیرهگذاری سرمایههای طرح

 افزایش ارزش افزوده در روستاها را نیز در پی خواهد داشت.

 ییتواند در شتاب بخشی به رشد و توسعه در جوامع روستامی در عرصه روستا هابنیان در پیشبرد فعالیتهای دانشگیری از شرکتبهره 

 موثر باشد.

 

 تان های روستایی بخش مرکزی شهرسزایی و طرح توسعه پایدار منظومهصادی، اشتغالپوینت گزارش سند برنامه توسعه اقتپاور ارایه

 مهندسین مشاور راژان آب زاگرسسط خرمدره تو

 ی مطالعه شهرستان خرمدرههاگزارش 

o  ( قانون 22)الف( ماده)( بند1)جزءبخش مرکزی شهرستان خرمدره )موضوع  روستایی زاییاشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و

 برنامه ششم(

o  قانون برنامه پنجم( (131)ماده (حشهرستان خرمدره )موضوع بند) روستاییطرح توسعه پایدار منظومه 

o  ،بخش مرکزی شهرستان خرمدره )برای طرحروستاییو طرح توسعه پایدار منظومه  زاییاشتغالسند برنامه توسعه اقتصادی ، ،

 گیر استان(ساز و تصمیمتایید و تصویب در مجامع تصمیم

 وستایی شهرستان خرمدره در سایت مطالعات در زایی و طرح توسعه پایدار منظومه رصادی، اشتغالتهای سند برنامه توسعه اقگزارش

 باشند.می( قابل دسترس www.abepi.irآدرس )

  ی است.آدرس قابل دسترسهمین شده نیز در  ارایهپاور پوینت 

  گزارش مطالعات از سوی مهندسین مشاور راژان آب زاگرس و اعالم نظرات اصالحی و تکمیلی از سوی مدیران محترم  ارایهپس از

 جناب آقایفرماندار محترم شهرستان خرمدره و  حمدیجناب آقای متوسط  شده طرح ی و تبیین فرازهای مطالبی اجرایهادستگاه

 قیجناب آقای دکتر حقیاز سوی  شده طرحبندی مباحث استان و جمع ریزیامهبرنس محترم سازمان مدیریت و ریی دکتر طهماسبی

 د.گیری شارد زیر تصمیمدر مواستاندار محترم زنجان 

 )نظرات اصالحی و تکمیلی( شده مباحث طرح

 ز ظرفیت ا گیریبهرهی و با ی اجرایهاو اهتمام دستگاه محترم ی پیشنهادی با راهبری فرماندارهاه در قالب برنامهعنتایج کاربردی مطال

از عوامل موثر در  هادهیاران و مقامات محلی در روستا .در دستور کار قرار خواهد گرفت 1933شهرستان خرمدره از سال  اجرایی

 خواهند بود. گذاریسرمایهی های عمرانی و طرحها، پروژههاپیشبرد فعالیت

 شهرستان خرمدره اتخاذ خواهد شد. ریزیبرنامهی ناشی از محدودیت منابع، مبتنی بر تصمیمات کمیته هابندیلویتوا 

http://www.abepi.ir/


 لویت و با اهتمام جمعی باید مورد توجه فرماندار وپیشنهادی با رعایت اگذاری سرمایهی های عمرانی و طرحها، پروژههااجرای فعالیت

 باشد. راییاجی هادستگاه محترمو مدیران شهرستان  محترم

فاظت حای، جهاد کشاورزی و ی شهرستانی )صنعت، معدن و تجارت، آموزش فنی و حرفههااز سوی دستگاهصالحی و تکمیلی نظرات ا .1

ی الزم و در انطباق با شرح خدمات در بازبینی گزارش هازیست( ارسال شده، توسط مهندسین مشاور ضمن رعایت هماهنگیمحیط

 مورد توجه قرار گیرد.

 رفع تداخالت، با راهبری فرماندار مورد توجه قرار گیرد.ین تکلیف اراضی پیرامون روستاها و یتع .2

 استخر ذخیره آب در روستای اردجینبینی پیش .9

 ی کمیهای کیفی در کنار شاخصهااستفاده از شاخص .1

 در کنار بازاریابی به بازارسازی نیز توجه شود. .5

 باشد.نظر مدل فرهنگی و اجتماعی نیز مسای .6

 ی مورد اشاره و مرتبط با اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن هماهنگی مورد بازبینی قرار گیرد.هاکاستی .2

ی استان زنجان هستند. قبل از حصول اطمینان از امکان تامین آب، از بارگذاری جدید هاترین دشتابهر و خرمدره از بحرانی دشت .1

 باشند.میی جدید هاگذاریین تنها منابع تامین آب برای باری جایگزهاورس و چاهاجتناب گردد. سد کینه

 .هستندباید دارای توجیه فنی و اقتصادی گذاری سرمایهی هامندی از تسهیالت، طرحبه منظور بهره .3

 گری( وب )مقصد گردشاتخاذ تدابیر موثر در حوزه گردشگری، برای انتقال استان از وضعیت موجود )معبر گردشگری( به وضعیت مطل. 13

ی را ای در این راستا اقداماتهو اداره کل آموزش فنی و حرف می شغلی جدید کمک نماییهاتوانیم به ایجاد فرصتمیگردی .با اشاعه بوم11

 در دستور کار دارد.

 باشد.نظر مدی نو هااز انرژی گیریبهرهرخی از قلمروهای شهرستان خرمدره خیز بودن ب.با توجه به باد12

 ی صنایع دستی و اکوتوریسم نیز توجه شود.هاگردی به ایجاد کارگاه.در کنار بوم19

پذیری راهکارها نیز مورد توجه باشد و در این زمینه . تحققباشدمیراهکارها از جمله نقاط قوت این مطالعه و برنامه پیشنهادی  ارایه.11

 صورت گیرد.اهتمام الزم 

 باشد.گیر و قابل تحسین میاستان زنجان در شهرستان خرمدره چشم میکل بنیاد مسکن انقالب اسال .اقدامات اداره15

. توفیق اقدامات به همراهی اداره باشدمیلو از مهمترین مراکز گردشگری است که با اهتمام شهرداری خرمدره در دست اقدام سد خلیفه.16

 ز دارد.ی مرتبط نیاهاکل منابع طبیعی و سایر دستگاه

 زاییشتغالاشهرستان خرمدره در حکم نقشه راه برای  روستاییهای و طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالسند برنامه توسعه اقتصادی، .12

 و بدون نقشه راه به نتیجه نخواهیم رسید. باشدمیشهرستان خرمدره  روستاییو توسعه مناطق 

شه راه به نق از رهگذر این مطالعات هاو بخش ها. شهرستانداشته باشنداهتمام  هاو کاستیمهندسین مشاور نسبت به رفع اشکاالت .11

 دست خواهند یافت.

  قشه راه قابل پیگیری خواهد بود.مستند به ن هاو شهرستان ها)بعد از ابالغ سند( کلیه اقدامات در بخش از این پس .13

 مصوبات جلسه: -پ

لی را ند نظرات اصالحی و تکمیاعضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان خرمدره مکلف اجراییی هادستگاه .1

ه به سازمان مدیریت ا نامب 23/33/1931روز تا تاریخ  2الف صورتجلسه( حداکثر ظرف  )موضوع بند ح شدهطراز مباحث  گیریبهرهبا 

 رماندهی اقتصاد مقاومتی( ارسال نمایند. استان زنجان )دبیرخانه ستاد ف ریزیبرنامهو 



در اختیار اداره کل بنیاد  21/33/1931 تاجا از سوی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی حداکثر طور یکهب هانظرات دستگاه .2

 استان زنجان )مهندسین مشاور( قرار خواهد گرفت. میمسکن انقالب اسال

رح الحی به ششهرستان خرمدره را با اعمال نظرات اص در کزیدوم سنتز مطالعات بخش مرنویس ند پیشامهندسین مشاور مکلف .9

استان  میتهیه و به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسال 21/33/1931 تاو کسب نظر موید تیم نظارت حداکثر  (ب)بند (1)ءجزات اصالح

 نمایند. ارایه

در چهاردهمین جلسه ستاد  باالبه شرح  با اعمال اصالحات طرح شده ستان خرمدرهشهر در مرکزیگزارش سنتز مطالعات بخش  .1

میته ک فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و سومین جلسه اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان خرمدره با حضور اعضای

 شهرستان به تصویب رسید. ریزیبرنامه

 :هاشهرستان مصوبات ناظر به جلسات آتی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و

ی، سند برنامه توسعه اقتصاد"اند گزارش ها مکلفهای عضو ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستاندستگاه .1

های ابهر، خدابنده، زنجان، سلطانیه و طارم را مطالعه و نظرات ی شهرستانهای روستایزایی و طرح توسعه پایدار منظومهاشتغال

به صورت مکتوب  93/33/1931تا شهرستان حداکثر  خود در انطباق با شرح خدمات مربوطه و به تفکیک بخش/ اصالحی و تکمیلی

 ارسال نمایند.به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 

های هرستانش یروستایهای ار منظومهی و طرح توسعه پایدزایتصادی، اشتغالهای سند برنامه توسعه اقگزارشپاورپوینت و  مالحظه:

 باشند.( قابل دسترس میwww.abepi.irیاد شده در سایت مطالعات در آدرس )

تان اختیار اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اس درجا از سوی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طور یکهها بنظرات دستگاه .2

 مشاور( قرار خواهد گرفت.)مهندسین  زنجان

نویس دوم سنتز مطالعات بخش مرکزی شهرستان خرمدره را با اعمال نظرات اصالحی به شرح اند پیشمهندسین مشاور مکلف .9

نقالب اد مسکن اتهیه و به اداره کل بنی هفتهکسب نظر موید تیم نظارت حداکثر ظرف یک و (ب)بند(  6جزء)از  دریافت شدهاصالحات 

 ه نمایند.ستان ارایاسالمی ا

کمیلی اصالحی و تها باید متضمن نظرات ها در جلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستانه گزارشارای .1

 باشد. (ب)بند (5جزء)ی به شرح های اجرایدستگاه

تشکیل خواهد  1931ها از دی ماه و شهرستانجلسات آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان  گفتهوارد پیشبا توجه به م .5

 شد.

 اعضا و مدعوین حاضر در جلسه: -د

 -اطالعات     -  یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم  -  ییو دارا یامور اقتصاد  -صنعت، معدن و تجارت    -  یامور بانوان استاندار
اتـاق  -یسازندگ جیبس - امداد امام )ره( تهیکم - اطالعات یارتباطات و فناور -یاتیامورمال - یتعاون، کار و رفاه اجتماع - یکشاورزجهاد

 یون هماهنگکان -استان  یاسالم یشورا سیرئ -ها )بانک سپه(   امور بانک یهماهنگ شورای  – یستبهزی – یمعادن و کشاورز ع،ی،صنایبازرگان
  -( یگذار ـهیاز سرما تیجذب و حمادفتر  -ییامور روستادفتر  – یامـور اقتصاد یهماهنگدفتر – تعاون اتـاق –کار استان  یاسالم یشورا

 عیتوز -یاآب منطقه -استاندارد   - یراه و شهرساز - یو درمان یخدمات بهداشت ،یدانشگاه علوم پزشک -مسکن  ادیبن - یصنعت یهـاشهرک
 ندهینما - یاو حرفه یآموزش فن -نور  امیدانشگاه پ - ستیزطیمححفاظت  -شرکت گاز  - استان آب و فاضالب -یامنطقه قبر -برق یروین

 یاجتماع نیتام -منطقه سپاه -شهردار خرمدره -مسلح در استان یروهاین یبانیدفاع و پشت ریوز

 اعضا و مدعوین غایب در جلسه:-ه

 ینفت یهاشرکت پخش فرآورده -گمرک -اتـاق اصناف  -آمـوزش و پـرورش
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