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 زنجانکمیته برنامه ریزی شهرستان اولین جلسه 

 تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان 

91/60/9911 

 بخا  الزائی و طرح توسعه پایدار منظومه هاای روساتائیتدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغ در مورد زنجانکمیته برنامه ریزی شهرستان اولین جلسه 

فرمانادار  رضا عسارری مهندس آقایصبح به ریاست  1:66ساعت   91/60/19مورخ شنبه  دوروز  زنجانشهرستان  مرکزی های زنجانرود، قره پشتلو و

اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی  تشکیل شد و ضمن طرح مطالبی پیرامون تدوین برنامه توسعه اقتصادی، زنجانمحترم شهرستان 

 در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.استان 

 مباحث مطروحه : -الف 

 مهاجرت معکوس آغاز شده و با اجرای نتایج این مطالعات می تواند افزای  یابد. -9

این مطالعات بر مبناای رو  تااضاا محاوری توزیاع شاد.  در غیاب نتایج 9910-19سرمایه گذاری در سال منابع مالی مربوط به طرح های  -2

بر مبنای دستاورد های اولیه این مطالعات توزیع شود و تا سال افق  9911انتظار می رود تخصیص اعتبارات طرح های سرمایه گذاری در سال 

 مطالعات تخصیص منابع در مناطق روستائی به نتایج مصوب مطالعات حاضر مبتنی باشد.

   بخ  تعاونی در روستاها و همچنین نا  بانوان در اقتصاد روستا مورد توجه باشد.گستر  نا -9

 در کنار رویکرد اقتصادی مطالعات به امور فرهنری نیز توجه الزم مبذول گردد. -4

 خانوار بطور مضاعف توجه گردد. 26به روستاهای باالی  -5

 سی قرار گیرد.اطالعات مورد استفاده در مطالعات به لحاظ صحت و سام مورد برر -0

 در این مطالعه به کمبود آب توجه شده و از پیشنهاد طرح های سرمایه گذاری آب بر پرهیز گردد. -9

 به اطالعات دهیاران دسترسی عام فراهم نباشد. -1

 جمعبندی فرماندار محترم شهرستان زنجان : -1

 گردد.زمینه تحول شاخص های اقتصادی از رهرذر بهبود شاخص های کیفیت زندگی فراهم می 



 در کنار امکانات گسترده در روستاها توفیاات مورد انتظار در امور اقتصادی فراهم آمده است؟

 تکمیل زیر ساخت های الزم برای رونق اقتصاد در روستاها مورد توجه باشد.

 تا با بهره برداری از امکانات موجود در روستاها، به ارائه خدمات اجتماعی و اقتصادی دامن بزند. شهرستان زنجان با فرصت خوبی مواجه است

 در مطالعات حاضر و تنظیم سند توسعه بخ  های شهرستان زنجان موضوعات بصورت فراگیر مورد توجه باشند.

کلیه اعضای کمیته برنامه ریازی باا مهنساین مشااور را فاراهم نمایاد. کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان با تشکیل کارگروهی امکان تالیف عملیاتی 

 بنابراین مشارکت فراگیر باشد و برای این مهم کوش  الزم مبذول گردد.

ور دستا انتاال واحدهای کسب و کار مرتبط از مناطق شهری به مناطق روستائی از جمله اقدامات مناسب می باشد که هم برای شهر و هم برای روستا با

 های قابل توجه همراه خواهد بود.

 در کنار بهره برداری های معمول، از زیرساخت های موجود برای گستر  فعالیتهای اقتصادی هم بطور موثر استفاده شود. 

 امور آموزشی هم در این مطالعات مورد توجه باشد.

 نراه دان  محمور به مطالعات حاکم باشد.

 تصمیمات متخذه –ب 

در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بنیااد  زنجاندستراه های بخشی و فرابخشی شهرستان  مارر گردید -9

 بطور جدی همکاری نمایند. یورت شهر سبالن مهندسین مشاور مسکن اناالب اسالمی و 

بخ  ها و محلی را برای ارائه اطالعات و مشاارکت در پیشابرد و نظاارت بار  ، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی،زنجانفرمانداری شهرستان  -2

 انجام مطالعات بسیج و راهبری می نماید. 

 مرکازیهای زنجانرود، قره پشاتلو و دهیاران بخ  ) نام، نام خانوادگی، روستای متبوع و شماره تلفن تماس ( رائه فایل فهرست مشخصات ا -9

 شهرستان زنجان

آموزشی برای دهیاران در مهرماه سالجاری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد تعامل فی مابین ماامات محلای، دسات انادر  کارگاهبرگزاری  -4

 کاران مطالعه در سطح شهرستان و مهندسین مشاور و مشارکت در تکمیل پرسشنامه های محلی.

مهندسین مشااور و عامال اهاارم باا مااماات محلای، بخا  و کارشناس مجرب به عنوان نماینده فرمانداری برای هماهنری تعامل معرفی  -5

 شهرستان.

 مهندسین مشاور در اجرای مطالعات مکلفند موضوعات منعکس در مباحث مطروحه را بطور موثر مورد توجه قرار دهند. -0


