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 طارمدومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان 

 طارمو مرکزی شهرستان  چورزقبررسی گزارش سنتز بخش های 

 (سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی(

41/50/4931 

سنن  برنامنه طارم )و مرکزی شهرستان  چورزقمورد بررسی گزارش سنتز بخش های در  طارمدومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان 

فرمان ار ستار صفری آقای  تریاسبه  41/50/89دوشنبه مورخ روز ( توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پای ار منظومه های روستایی

در موارد زینر  طارمو مرکزی شهرستان  چورزقبخش های ی پیرامون گزارش سنتز بتشکیل ش  و ضمن طرح مطال طارممحترم شهرستان 

 .مل آم عاتخاذ تصمیم به 

 مباحث مطروحه : -الف 

قانون برنامه ششم ب نبال چاره جوئی در مناطق روستائی در راستای بهبنود وضنعیت اقتصنادی و اشنتغالزائی در کشنور  72ماده  -4

 است. 

ضمن توجه فراگیر به اشتغالزائی و طرح توسعه پای ار منظومه های روستائی  در مطالعات مربوط به ت وین برنامه توسعه اقتصادی، -7

کلیه بخش ها، توجه مضاعف به بخش های به اشت، کشاورزی، آب، آب وفاضالب، منابع طبیعی، محنی  زیسنت و آمنوزش و 

 پرورش معطوف باش .

 ورد توجه باش .در پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری هماهنگی های بین دستگاهی م -3

تنوع بخشی به فرصت های شغلی در کنار بخش کشاورزی و زیر بخش هنای مربوطنه، امکنان ای ناد روننق در فعالینت هنای  -1

اقتصادی را فراهم نموده و از فشار به بخش کشاورزی خواه  کاست و مالحظات مربوط به صرفه جوئی در مصرف آب را در پی 

 خواه  داشت.

 ی منابع آبی در پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری به این نکته مهم توجه الزم معطوف باش .با توجه به مح ودیت ج  -0

اقتصاد شهرستان طارم به آب وابسته است، از اینرو اتخاذ توامان سیاست بهره گیری از روش های نوین آبیاری و تامین آب می  -6

 والت کشاورزی و زینون قرار ده .توان  ظرفیت کشت و اقلیم مساع  طارم را در خ مت گسترش تولی  محص

 حفظ کاربری اراضی کشاورزی ملحوظ نظر باش . -2



 به کشت گلخانه ای بطور ویژه توجه شود. -9

 با توجه به آسیب پذیری شهرستان طارم، مقاوم سازی و پ افن  عامل مورد توجه باش . -8

ای کمیته برنامه ریزی شهرستان طنارم پیشنویس گزارش های بخش چورزق و بخش مرکزی برای بررسی بیشتر در اختیار اعض -45

 قرار گیرد.

 شهرستان طارم به عنوان قطب سیر و زیتون کشور، در گزارش بخش های چورزق و مرکزی بازتاب متناسب را داشته باش . -44

 اری شود.از ت ربیات قرارگاه پیشرفت و آبادانی با م یریت آقای پیری و سازمان بسیج سازن گی با م یریت آقای امن ی بهره برد -47

 توسعه شبکه برق با توجه به ساختار فضائی سکونتگاه ها و فعالیت ها مطمح نظر قرار گیرد. -43

   مطالعات باشن .نتایج تسهیلگران از روستاها انتخاب شون  تا در کنار دهیاران م دکار مهن سین مشاور در اجرای موفق  -41

شود. به همین منظور پیشننهاد منی شنود گنزارش مطالعنات  در مطالعات پیش رو به ضواب  زیست محیطی عنایت الزم مبذول -40

توس  دستگاه های منابع طبیعی و محی  زیست در سطوح استانی و شهرستانی، از منظر توجه به مالحظنات زیسنتی و طبیعنی 

 مورد بررسی و اعالم نظر قرار گیرد. 

 به فعالیت های ناظر به توانمن  سازی خانوارهای روستائی توجه شود. -46

نات ای اد ش ه در روستاها در چهل سال گذشته قابل توجه می باش . این مطالعه درص د ای اد رونق اقتصادی و اشنتغالزائی امکا -42

 در مناطق روستائی می باش .

ظرفیت گردشگری و بوم گردی در شهرستان طارم چشمگیر است. استفاده از این ظرفیت ضمن تنوع بخشی بنه فعالینت هنای  -49

 رصت های شغلی نیز تاثیر بسزائی خواه  داشت.اقتصادی در ای اد ف

 بهره گیری از محصوالت دانش بنیان در روستاها مورد توجه باش . از جمله پنل های خورشی ی و ... -48

 اقتصاد محوری در اداره امور روستاها می توان  در پیشبرد موثر نتایج مطالعات حاضر تاثیر گذار باش . -75

 ر روستاها، از رهگذر تعامل مشاور با پارک های علم و فناوری مورد توجه قرار گیرد.مباحث کارآفرینی و دانش بنیان د -74

 تصمیمات متخذه –ب 

فایل گزارش سنتز مطالعات بخش چورزق و مرکزی در اختیار همه اعضای کمیته برنامه ریزی )ترجیحا در قالب سنی دی( قنرار  -4

 گیرد..



تعامالت الزم را ارتباط تلفنی با نماین گان دستگاه های اجرائی،  /هرستان طارم با حضور در آببر مرکز شدر دو هفته آین ه مشاور  -7

 داشته باش . بخشیبا دستگاه های 

 قانون برنامه ششم توسعه بطور برجسته در گزارش ملحوظ گردد. 72بن  الف ماده  4توجه به تحقق اه اف مورد نظر در جزء  -3

ش مرکزی به بخش گیلوان و بخش مرکزی، پس از اتمام مطالعات جناری و اعمال تقسیمات ج ی  سیاسی و تب یل گزارش بخ -1

 مبتنی بر تصمیم سازمان م یریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی در دستور کار قرار خواه  گرفت.

ای گنزارش سننتز رعایت نکات کارشناسی و فنی پیوست در اصالح گزارش بخش های چورزق و ماهنشنان متناسنب بنا اقتضن -0

 مطالعات برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پای ار منظومه های روستائی ، موک ا مورد توجه باش .

بنه صنورت مکتنوب و  72/50/89دستگاه های اجرائی مکلفن  نقطه نظرات اصالحی و تکمیلی را ح اکثر ظرف دو هفته، لغایت  -6

 ی شهرستان طارم ارسال نماین . رسمی به دبیرخانه کمیته برنامه ریز

در اختینار  79/50/89نظرات واصله از دستگاه ها بطور یک ا از سوی دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شهرستان طارم ح اکثر لغایت  -2

 مهن سین مشاور قرار خواه  گرفت.

را با کسب نظر موی  تنیم  مهن سین مشاور مکلفن  پیش نویس دوم سنتز مطالعات بخش های چورزق و مرکزی شهرستان طارم -9

تهیه و به اداره کل بنیاد مسکن انقنالب اسنالمی اسنتان و دفتنر مطالعنات ارائنه  51/56/89نظارت و فرمان اری ح اکثر لغایت 

 نماین .

در جلسنه کمیتنه  45/56/89ویرایش دوم گزارش سنتز مطالعات بخش های چورزق و مرکزی شهرستان طارم حن اکثر لغاینت  -8

 شهرستان طارم مطرح و مصوب خواه  ش .برنامه ریزی 

به منظور تسریع در اعمال اصالحات، مهن سین مشاور می توان  مبتنی بر این صورت لسه و صورت لسنه رسنمی کمیتنه برنامنه  -45

 ریزی شهرستان طارم نسبت به تنظیم اولیه ویرایش دوم گزارش سنتز مطالعات اق ام نمای .

 

 

 پیوست

 "ب"بند  0موضوع جزء 

 

میلیون مترمکعب می باش ، در طرح پیشنهاد توسعه  71در حال حاضر کمبود آب در بخش کشاورزی با توجه به وضعیت اراضی   -4

میلیون مترمکعب خواه  رسی ، مشخص نش ه اسنت نحنوه تنامین و حنل  05هزار هکتار باغات مطرح ش ه که کمبود آب به  9

 هزار هکتار چگونه خواه  بود؟ 9ق ار مشکل کم آبی در وضعیت کنونی و توسعه باغات به م

 در ج ول شاخص ها و متغیرها، عنوان شاخص جمع تولی ات آبی، واح  و مق ار ارائه ش ه برای این شاخص اشتباه می باش . -7

 عسل، ارائه ش ه  یتولمرغ گوشتی، تولی  گوشت و   یتولآبزیان،   یآمار مربوط به تول ی،جهاد کشاورز 4386سال  اطالعاتطبق  -3

 .باش  یاشتباه م برای بخش مرکزی

اشنتباه اراضی کشاورزی هم برای بخش مرکزی و هم بخش چورزق آمار مربوط به  ی،جهاد کشاورز 4386سال  اطالعاتطبق  -1

 .باش  یم

 ز خانه به اشتی درص  پوشش روستاها از خ مات خانه به اشت ارائه شود.برخوردار ا یتع اد روستاهابه جای شاخص  -0

هادی اشتباه می باش . به نظر یا بای  عنوان شاخص به روستاهای دارای طرح هنادی  طرح یدارا یع اد روستاهابه ت آمار مربوط -6

 اجرا ش ه تغییر یاب  یا امار اصالح شود.

شاخص ارائه ش ه تحت عنوان اموزشی گنگ بوده و بای  دقیق تر ارائه شود. آیا منظور تع اد م ارس می باشن ؟ اینن امنار در دو  -2

 سمت اجتماعی و زیرساختی و با ع د یکسان ارائه ش ه است. ق



 در قسمت توانمن ی زیست محیطی برخورداری از تنوع اقلیمی اصالح شود. -9

رح هنا و طدر طرح های قبلی پروژه هایی برای راهسازی در نظر گرفته ش ه است که در طرح حاضر با براورد تع اد اشتغال این  -8

 ی ه شود.اثرات ان در طرح مطالعاتی د

 بحث طغیان رودخانه ها و نحوه کنترل و کاهش خسارات در مطالعات بررسی شود. -45

سیاست های اجرایی جهت حل مشکل کم آبی دی ه نش ه است) در صورت ع م تحقق س های پیشنهادی مشاور راه حلی ارائنه  -44

 ن اده است(

 م نش ه است.هیچ گونه مطالعه و بررسی در ارتباط با امکان اصالح الگوی کشت ان ا -47

 توانایی و قابلیت شهرستان در تولی  گیالس و انار مطالعه نش ه است. -43

 آمار ارائه ش ه در ارتباط با باغات چورزق اشتباه می باش . -41

 نحوه تامین نیروی کار مورد نیاز از خود شهرستان در مطالعه دی ه نش ه است. -40

 مطالعه مربوط به برن سازی ان یر و انار ان ام نش ه است. -46

 مطالعه مربوط به وضعیت زیرساخت ها در طرح دی ه نش ه است. -42

 در بخش گردشگری تاکی  بر روی گسترش زیرساخت ها باش . -49

 نحوه مشارکت جوامع محلی در طرح بای  مشخص شود. -48

 در مشکالت و تنگناها به کمبود سردخانه اشاره نش ه است. -75

باد، ییالقات و .... در ارائه راهبردها، توانمن ی ها و  پنروژه و برنامنه به قابلیت گردشگری شهرستان از قبیل اتشک ه ها، س کردآ -74

 توجه نش ه است.

 به ادارات دخیل جهت حل مشکالت اشاره نش ه است. -77

 میزان اراضی قابل توسعه با توانمن ی های شهرستان دارای تناقض بوده و ضروری هست اصالح شود. -73

 هادی می باش  کمبود آب در نظر گرفته نش ه است.جهت توسعه باغات که یکی از پروژه های پیشن -71

 افق طرح برای تحقق پروژه ها، راهبردها و برنامه ها دی ه نش ه است. -70

 پروژه های مربوط به تقویت شبکه برق در طرح وجود ن ارد. -76

 برای پروژه های صنایع تب یلی مکان های مورد نظر، تع اد و زمان تحقق ارائه شود. -72

 عه ش ه برخی روستاها شامل استان های دیگر هم می شود که بای  در طرح بررسی شود.حوزه های نفوذ مطال -79

برنامه های توسعه دام پروری ب ون در نظر گرفتن مشکالت مربوط به کمبود آب و علوفه ارائه ش ه است و بای  ت  ی  نظنر در  -78

 ان ان ام شود.

 ای  برنامه م ونی در این زمینه ارائه شود.توانمن ی شهرستان در توسعه گلخانه ها تبیین نش ه است و ب -35

 بحث مقاوم سازی مساکن در پروژه ها دی ه نش ه است. -34

 برنامه پیشنهادی برای پ افن  غیرعامل در طرح دی ه نش ه است. -37

 کاربری های مذهبی موجود در نواحی روستایی در طرح و پروزه ها بررسی شود. -33

 ه شود.نحوه استفاده از اراضی وقفی در طرح ها دی  -31

 از مطالعات ان ام ش ه توس  بسیج سازن گی استان در طرح استفاده شود. -30

 بخش مسکن روستایی و پروزه ها و مشکالت مربوط به ان در طرح دی ه نش ه است. -36

 الگوبرداری از طرح ها و پروژه های موفق در استان ها و مناطق دیگر در طرح حاضر بررسی شود. -32

 زن ان شود. -به راه من یلدر قالب پروژه ملی اشاره ای  -39



 مطالعات و پروژه های مربوط به مکان یابی پسمان ها دی ه نش ه است. -38

پروژه و برنامه ای جهت تصفیه و ه ایت اصولی پساب مربوط به صنایع تب یلی روغن زیتون که در طرح حاظر تاکی  اساسی بنر  -15

 روی ان ش ه است در طرح دی ه نش ه است.

 رح دی ه نش ه است.پروژه های فرهنگی در ط -14

 در قالیت ها به بحث صنایع دستی اشاره ش ه است ولی پروژه ای برای آن دی ه نش ه است. -17

 برنامه م ون جهت مطالعه معادن و پتانسیل های آن در طرح دی ه نمی شود. -13

 ر دی ه شود.در برنامه های مربوط به اشتغال پروژه های ویژه برای اقشار آسیب پذیر از قبیل زنان سرپرست خانوا -11

 در بحث زن یره تامین برای محصوالت گوجه فرنگی برنامه های م ون ارائه شود. -10

 س های خاکی مطالعه ش ه و یا در حال اح اث، اثرات آن بر توسعه بخش در مطالعه حاضر دی ه نش ه است. -16

 توانمن ی ناحیه صنعتی موجود در سطح شهرستان در طرح دی ه نش ه است. -12

 رات و ارائه برنامه برای ان در طرح ارائه شود.چگونگی ان ام صاد -19

 طرح های مربوط به توسعه شبکه به اشت در مطالعه بررسی نش ه است. -18

با توجه به ح م باالی تولی  محصوالت سیب زمینی، پیاز  و باقال هیچ گونه برنامه ای در ارتباط با بازاریابی و یا صنایع تبن یلی  -05

 مرتب  وجود ن ارد.

ا حول محور بخش کشاورزی بوده در حالی که یکی از راهبردهای ارائه ش ه مربنوط بنه تننوع بخشنی بنه اقتصناد اکثر پروژه ه -04

 روستایی می باش .

 ه و برنامه ای برای راهبرد توسعه تعاونی های زراعی دی ه نش ه است.ژهیچ پرو -07

 پروژه های مشخصی جهت افزایش بهره وری در حوزه آب دی ه نمی شود. -03

 خانه بوم گردی در هر روستا با ک ام نیازسن ی ان ام ش ه است؟ 45یحات پروژه های عمرانی اح اث در قسمت توض -01

 

 


