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 هاي اجرایی :روساء و مدیران کل محترم دستگاه

 اعضاي اصلی:* 
  -  اطالعات   - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري   -امور اقتصادي و دارایی    - صنعت، معدن و تجارت    -  استانداري امور بانوان

 -   بسیج سازندگی -کمیته امداد امام (ره)  -   و فناوري اطالعات ارتباطات  -  امورمالیاتی - جتماعیتعاون، کار و رفاه ا -جهاد کشاورزي
  - صنایع، معادن و کشاورزي  اتـاق بازرگانی،  –   بهزیستی  –گمرك  -  آمـوزش و پـرورش -   (بانک سپه) هاشوراي هماهنگی امور بانک 
  کانون هماهنگی شوراي اسالمی کار استان - رئیس شوراي اسالمی استان - اصناف  اتـاق –اتـاق تعاون  

  اعضاي مدعو:* 
  -  بنیاد مسکن  -هـاي صنعتی شهرك  -  گذاري)جذب و حمایت از سرمایـه -امور روستایی - (هماهنگی امـور اقتصاديدفاتر استانداري 

    -   ايبرق منطقه -توزیع نیروي برق  -  ايآب منطقه -استاندارد   -راه و شهرسازي  -    درمانی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و
  -ايحرفهآموزش فنی و-  نوریام دانشگاه پ - زیست محیطحفاظت -شرکت گاز  -  هاي نفتیشرکت پخش فرآورده - استانآب و فاضالب 

  –ورزش و جوانان   - اجتماعی تامین  -   منطقهسپاه   -  انیهسلط يشهردار  -  در استان مسلح   تیبانی نیروهاياینده وزیر دفاع و پشنم
  غله و خدمات بازرگانی  –اوقاف و امور خیریه 

  ؛ با سالم  و ا��رام
در محل  11/10/1398 مورخ که در سلطانیهك با شهرستان همین ستاد اقتصاد مقاومتی استان مشترهفدلسه صورتج پیوستبه      

براي استحضار ارسال  شدبرگزار  جناب آقاي دکتر حقیقی استاندار محترم زنجانبه ریاست  سلطانیهفرمانداري شهرستان 
  گردد.می

 
  
  

     
  

  رونوشت: 
  جناب آقاي دکتر حقیقی استاندار محترم زنجان براي استحضار -   
  حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي حسینی نسب امام جمعه محترم سلطانیه براي استحضار -
  جناب آقاي دکتر نیک سرشت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادي استانداري زنجان براي استحضار -
  جناب آقاي دکتر سلطانی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداري زنجان براي استحضار -
  جناب آقاي مرزبان مشاور و مدیرکل محترم حوزه استاندار براي استحضار-
  ی فرماندار محترم شهرستان سلطانیه براي استحضارجناب آقاي رحمان -
  کل محترم بنیاد مسکن استان براي استحضارجناب آقاي مهندس صنعتی منفرد مدیر -
  دفتر وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح براي استحضار-

 



  دستور جلسه: –لف ا

 سلطانیه شهرستان ییروستا یهامنظومه داریزایی و طرح توسعه پاو اشتغال یبرنامه توسعه اقتصاد نییو تب یبررس -1

موارد ریاس -2  

 مذاکرات جلسه: –ب 
هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و پنجمین جلسه اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان سلطانیه در ساعت 

جناب شهرستان سلطانیه به ریاست  ریزیبرنامهبا حضور مدعوین و اعضای محترم ستاد و کمیته  11/10/1398روز چهارشنبه مورخ  10:30

 ابتدای ستاد اقتصاد مقاومتی استان در سالن جلسات فرمانداری سلطانیه تشکیل شد.  رییس استاندار محترم زنجان و آقای دکتر حقیقی 

و دبیر ستاد  ریزیبرنامهمحترم سازمان مدیریت و  رییس جناب آقای دکتر طهماسبی پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید، جلسه

کاران مطالعات، مستند به راندرض خیرمقدم به اعضای ستاد و سایر مدعوین و تقدیر از دستفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ضمن ع

   به نکات زیر اشاره نمودند: استان زنجان روستایی هایی و طرح توسعه پایدار منظومهیسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زا گزارش

 قانون برنامه پنجم )تنفیذ شده در مستندات  194و بند ح ماده  قانون برنامه ششم 27بند الف ماده  1زمان جزء اجرای هم

های در چارچوب طرح های باغ حلی و مرکزی شهرستان سلطانیهنتایج با مضمون برنامه و نقشه راه بخش ارایهبرنامه ششم( و

 های روستاییاشتغال روستایی و منظومه

  ،باغ حلی و مرکزی با هدف رونق تولید و  روستاییهای یدار منظومهزایی و طرح توسعه پااشتغالسند برنامه توسعه اقتصادی

 شده است. ایهاری تنظیم و زدایو محرومیت هاو توجه به زیرساخت زایی اشتغالتوسعه اقتصادی شهرستان سلطانیه با رویکرد 

 تعیین شده با  هایچارچوب الویتگذاری موثرتر و ایجاد اشتغال در روستاها در استفاده مناسب از منابع محدود با سرمایه

 شهرستان سلطانیه. ریزیبرنامهراهبری کمیته 

  ،ای از استان زنجان در حکم الیه روستایی هایو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالمطالعات برنامه توسعه اقتصادی

 مده است.مطالعات آمایش است که بعد از مطالعات آمایش استان و شهرستان به مورد اجرا درآ

 ها بااز چهره شهرستان زداییبرگزاری جلسات شهرستانی اقتصاد مقاومتی با رویکرد بررسی و رفع مشکالت و محرومیت 

 شده به عنوان نقشه راه ارایهگیری از برنامه بهره

 
مدیریت و سازمان

استان  ریزیبرنامه

 زنجان
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 تامین و تولید  هایهجدید، توجه به زنجیر هایروش تولید، آموزش مهارتبود وری، بهو احیای نظام تولید، بهبود بهره اصالح

لویت گردشگری، توجه به صنایع دستی و مشارکت همه ذینفعان در این برنامه از دستاوردهای وو خروج از تک محصولی، ا

 این مطالعه است.

 کسناشدعبارتند از : گنبد سلطانیه، معبدتوجه مضاعف و موکد به گردشگری در شهرستان سلطانیه  هایبرخی از پتانسیل ،

ی سرسبز و مستعد طارمات بالغی، آرامگاه مالحسن کاشی، چمن سلطانیه و روستاهاریخی چلبی اوغلی، مجموعه شاهبنای تا

 سلطانیه

 ه اجرایی شهرستان سلطانی هایبردی این مطالعه در دستور کار فرمانداری و دستگاهرپس از طی مراحل تصویب، نتایج کا

 قرار خواهد گرفت. 

  سهم عمده  کهمربوط به بخش کشاورزی است نیز ارزش افزوده استان  درصد 20و  است ییروستایک سوم جمعیت استان

 تعلق دارد. روستاییآن به جامعه 

 مورد تاکید است روستاییلویت نقاط ودر این برنامه ا. 

 کشاورزی، ارتقای هایدر فعالیت روستاییبنیان جوانان فارغ التحصیل دانش هایگیری از ظرفیتاستفاده از تکنولوژی و بهره 

، زایی اشتغالکیفیت تولیدات، کمک به ایجاد بازارچه عرضه محصوالت کشاورزی و بازاریابی با رویکرد صادرات محوری، 

 دهد.میاین مطالعه را تشکیل  هایحفظ جمعیت و آبادانی در روستاها برخی از مشخصه

 باغ حلی و مرکزی  هایبخش روستایی هایپایدار منظومهی و طرح توسعهزایگزارش سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال

شهرستانی و استانی، فرمانداری،  هایشهرستان سلطانیه حاصل تالش مهندسین مشاور و همکاری مقامات محلی، دستگاه

 باشد. بخشداری و تیم نظارت می

  استپیشنهادی  هایبرنامهنظر مطالعه و مدآموزش و توانمندسازی کلیه عوامل دخیل در رشد و توسعه روستا. 

 گری در امر آموزش و همچنین اجرای نتایج و دستاوردهای کاربردی مطالعه، با استفاده از بهره گیری از خدمات تسهیل

 هایروستا، به تامین اهداف برنامه میمیدانی دهیاران و شوراهای اسال هایاجرایی موجود و مشارکت هایسازمان و ظرفیت

 نماید.میپیشنهادی کمک 

 اجرایی شهرستانی و استانی  هایروستاها و دستگاهمیها، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، شوراهای اسالدر اجرای برنامه

 اهتمام خواهند داشت.

  از جمعیت مولد جامعه، از مخاطبین اصلی در این مطالعات هستند و در کنار مشارکت در سایر می به عنوان نی روستاییزنان

 ی خواهند داشت.سزایاشتغال خانگی نقش به در رونق بخشی بهها و از جمله صنایع دستی لیتفعا



 بخشی به رشد و توسعه تواند در شتابمیدر عرصه روستا  هابنیان در پیشبرد فعالیتدانش هایشرکتظرفیت گیری از بهره

 موثر باشد.  روستاییدر جوامع 

 صیص در تخ هالویتوو ا استای بخش باغ حلی و بخش مرکزی شهرستان سلطانیه روستاه ،ی این برنامهیقلمرو جفرافیا

 باید مورد توجه باشد. ریزیبرنامهمنابع شهرستان با راهبری کمیته 

 باشند.    میعمرانی پیشنهادی از کاربردی این مطالعه  هایو پروژه گذاریسرمایه هایطرح 

  شود.میشنهادات در راستای اصالح و تکمیل مطالعات استقبال یاز پ 

 اغ حلی و ب هایبخش روستایی هایو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالصادی، برنامه توسعه اقتپاورپوینت گزارش سند  ارایه

 مرکزی شهرستان سلطانیه توسط مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن

 لطانیهمطالعه شهرستان س هایگزارش 

  27بند الف ماده  1شهرستان سلطانیه )موضوع جزء  هایبه تفکیک بخش روستایی زاییاشتغالبرنامه توسعه اقتصادی و 

 قانون برنامه ششم(

  قانون برنامه پنجم( 194شهرستان سلطانیه )موضوع بند ح ماده  هایبه تفکیک بخش روستاییطرح توسعه پایدار منظومه 

 ن سلطانیه شهرستا های، به تفکیک بخشروستاییمه و طرح توسعه پایدار منظو زاییاشتغالصادی، سند برنامه توسعه اقت

 گیر استان(ساز و تصمیم)برای طرح، تایید و تصویب در مجامع تصمیم

 شهرستان  ایهبه تفکیک بخش روستاییو طرح توسعه پایدار منظومه زایی اشتغالصادی، تسند برنامه توسعه اق هایگزارش

 باشند.می( قابل دسترس www.abepi.irسلطانیه در سایت مطالعات در آدرس )

 استقابل دسترس  باالشده نیز در آدرس  ارایهپوینت پاور. 

  مدیران محترم  سبالن و اعالم نظرات اصالحی و تکمیلی از سویسامانهسبز گزارش مطالعات از سوی مهندسین مشاور ارایهپس از

آقای  جنابفرماندار محترم شهرستان سلطانیه و  جناب آقای رحمانیتوسط  شدهطرحاجرایی و تبیین فرازهای مطالب  هایدستگاه

ر جناب آقای دکت ه از سویشدطرحبندی مباحث استان زنجان و جمع ریزیبرنامهمحترم سازمان مدیریت و  رییس دکتر طهماسبی

 عمل آمد. استاندار محترم زنجان در موارد زیر اتخاذ تصمیم به حقیقی

 )نظرات اصالحی و تکمیلی( شدهطرحمباحث  -الف

مقیاس در کوچک هایکنترل پیشنهادات جهادکشاورزی و کسب اطمینان از رعایت همه موارد اصالحی از قبیل استقرار کارگاه -1

برداران از ( و کم فشار )بهرههابرداران از چاه؛ تحت فشار )بهرههایاها به روشروستاها، تجهیز اراضی، آبیاری کشاورزی در روست

 اشاعه پرورش گوسفند افشار در همه روستاها و ... و قنوات( هاچشمه



باغ حلی و مرکزی شهرستان سلطانیه اقدامات مشروح زیر مورد پیگیری  هایبا رویکرد توجه مضاعف به گردشگری در بخش -2

 قرار خواهد گرفت.

حداکثر ظرف  رسمیصورت هشورای شهر سلطانیه نظرات پیشنهادی خود را در بخش گردشگری ب رییسشهرداری و  -2-1

شهرستان سلطانیه ارسال  میبه اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد مسکن انقالب اسال روز 10مدت 

 نمایند.می

حلی اغب هایاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با نگاه محوری و ویژه به گردشگری در بخش -2-2

شورای شهر سلطانیه، نسبت به جمع رییسو مرکزی شهرستان سلطانیه و با استفاده از نظرات پیشنهادی شهرداری و 

ظرف مدت حلی و مرکزی اهتمام نموده و نتیجه را باغ هایاصالحی و تکمیلی به تفکیک بخش بندی و پیشنهاد نظرات

 نماید.می ارایهاستان زنجان )مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن( میبه اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسال هفتهیک

حلی و مرکزی شهرستان باغ روستایی هایمنظومهو طرح توسعه پایدار زایی اشتغالویرایش دوم سند برنامه توسعه اقتصادی،  -3

حلی و مرکزی، ر، معاون فرماندار، بخشداران باغای با حضور فرماندارسیده( در جلسهسلطانیه )متضمن نظرات اصالحی و تکمیلی 

 مینقالب اسالکن او اداره کل بنیاد مسریزی برنامهمدیر بنیاد مسکن شهرستان سلطانیه و همچنین نمایندگان سازمان مدیریت و 

در ویرایش دوم مورد تایید قرار خواهد گرفت. جلسه یادشده با اهتمام و هماهنگی  طرح شدهو مشاور مطرح و رعایت اصالحات 

 هفته در محل فرمانداری شهرستان سلطانیه تشکیل خواهد شد.یکظرف مدت مدیر بنیاد مسکن شهرستان سلطانیه 

 هایدر حکم نقشه راه برای توسعه بخش روستایی هایو طرح توسعه پایدار منظومه زاییاشتغالاسناد برنامه توسعه اقتصادی،  -4

 هایو دستگاه ریزی برنامهباشد و باید مبنای تصمیمات و اقدامات آتی کمیته میحلی و بخش مرکزی شهرستان سلطانیه باغ

 اجرایی در شهرستان سلطانیه باشد.

گیری از و با بهرهاجرایی  هایو اهتمام دستگاه محترم پیشنهادی با راهبری فرماندار هایبرنامه ه در قالبعنتایج کاربردی مطال -5

از عوامل  هادر دستور کار قرار خواهد گرفت، دهیاران و مقامات محلی در روستا 1399ظرفیت اجرایی شهرستان سلطانیه از سال 

 خواهند بود. گذاریسرمایه یهاعمرانی و طرح های، پروژههاموثر در پیشبرد فعالیت

مصوبات جلسه : -ب  

اصالحی و  ند نظراتاستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان سلطانیه مکلف حاضر در جلسهاجرایی  هایدستگاه -1
به سازمان  میبه صورت رس هفتهمدت یک )موضوع بند الف صورتجلسه( حداکثر ظرف طرح شدهگیری از مباحث تکمیلی را با بهره

 استان زنجان ارسال نمایند.  ریزیبرنامهمدیریت و 

حلی و مرکزی شهرستان سلطانیه را با اعمال نظرات اصالحی باغ هایند پیش نویس دوم سنتز مطالعات بخشامهندسین مشاور مکلف -2
تهیه و به اداره کل بنیاد مسکن  هفتهکمدت ی ظرفبند ب و کسب نظر موید تیم نظارت حداکثر  2از جزء مورد نظر شرح اصالحات به

 نمایند. ارایهاستان میانقالب اسال



شرح مراتب به  3و2و1شده در بندهای طرححلی و مرکزی شهرستان سلطانیه با اعمال اصالحات باغ هایگزارش سنتز مطالعات بخش -3
ور تصاد مقاومتی مشترک استان و شهرستان با حضدر هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و پنجمین جلسه اق باال

شهرستان سلطانیه به تصویب رسید و مقرر گردید اصالحات انجام شده در کمیته برنامه ریزی شهرستان ریزی برنامهاعضای کمیته 
 بررسی و به تصویب کمیته برسد.

واحد تولیدی غیرفعال  4سلطانیه، اطالعات الزم در خصوص  شهرستان غیرفعال هایمشکالت شرکت مقرر گردید به منظور رفع -4
فایبرگالس توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهیه و به استحضار جناب آقای  دیبا مون وهاالیاف نان، گرم کیان حامیران،

دو هفته  تادر صورت لزوم حداکثر  ،هماهنگی امور اقتصادی استانداری برسد. بعد از اظهار نظر ایشان مسرشت معاون محتردکتر نیک
مناسبی در این  اتتصمیمتشکیل و با موضوع بررسی وضعیت واحدهای تولیدی یادشده  تولید موانع رفع و تسهیل ستاد جلسهآینده 

 اتخاذ گردد. خصوص
ای فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با همکاری شهرداری سلطانیه و سایر ذینفعان، طرح ویژه میراث مقرر گردید اداره کل  -5

 .کندهای گردشگری شهرستان تهیه و اجرا برای توسعه فعالیت

 ایلسهجها و تعهدات استاندار محترم در خصوص شهرستان سلطانیه سلطانیه و بررسی قول شهر ویژه مقرر گردید با هدف بررسی طرح -6
داره ا سلطانیه و شهرداری شهر سلطانیه، شورای فرمانداری، رییس و با حضور عمرانی استانداری امور معاونت هماهنگی هماهنگی با

 استاندار ریاست ذینفعان به سایر و ، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل ورزش و جوانانفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میراث کل
 باشند.دفاتر شهری و روستایی استانداری می محترمها و تعهدات استانداربندی قولمسئول جمع .گردد برگزار محترم

 در امور مربوط به مدیران شهرستان را اند بر طبق قوانین و مقررات جاری اختیارات الزمهای اجرایی استان موظفکلیه مدیران دستگاه -7
بندی و مدیران شهرستان توسط فرماندار محترم شهرستان جمعبه  اختیاررعدم تفویضسلطانیه تفویض نمایند. مصادیق موجود مبنی ب

 استاندار محترم منعکس شود. گیری بهتصمیمبرای 
ریزی شهرستان مطرح و اعتبار مورد نیاز آن در اولین فرصت در کمیته برنامه سلطانیه شهر در شهدا یادمان پروژه المان گردید مقرر -8

 تصویب گردد.

 اعضا و مدعوین حاضر در جلسه: -ت

 باطاتارت  -امورمالیاتی  -تعاون، کار و رفاه اجتماعی -جهاد کشاورزی-اطالعات     - میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   -امور اقتصادی و دارایی    -صنعت، معدن و تجارت   
ی شورای کانون هماهنگ -رئیس شورای اسالمی استان -اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی   –بهزیستی –گمرک  - بسیج سازندگی -اد امام )ره( دکمیته ام -و فناوری اطالعات   

کی، خدمات م پزشدانشگاه علو-بنیاد مسکن   -هـای صنعتی شهرک  -گذاری( جذب و حمایت از سرمایـه -امور روستایی - دفاتر استانداری )هماهنگی امـور اقتصادی -اسالمی کار استان
 -شرکت گاز  -های نفتی شرکت پخش فرآورده -آب و فاضالب استان  -ای  برق منطقه -توزیع نیروی برق  -ای  آب منطقه -استاندارد   -راه و شهرسازی  -بهداشتی و درمانی

  -اجتماعیتامین   -  سپاه منطقه  -شهرداری سلطانیه    -  نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای  مسلح  در استان  -ایآموزش فنی وحرفه-نور دانشگاه پیام  -زیست محیطحفاظت
 غله و خدمات بازرگانی  –اوقاف و امور خیریه  –ورزش و جوانان 

 غایب در جلسه:اعضا و مدعوین -ث

 آمـوزش و پـرورش -اتـاق اصناف –اتـاق تعاون  - ها )بانک سپه(  شورای هماهنگی امور بانک -امور بانوان استانداری  
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