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 موضوع مــورد بررسی )دستور کار( 

  ارائه گزارش معین ها پیرامون اقدامات انجام شده 

 فریمان  ی شهرستانها معین پیشنهاد و نظرات اخذ و احتمالی مشکالت و موانع بررسی 

 اقتصـــاد نهـــاد کارشناســـا  ی شهرســـتا  محتـــر  هـــای معـــ   ،  ریمـــا  شهرســـتا   رمانـــیاری مســـ و    ، مقـــایمتی اقتصـــاد نهـــاد محتـــر  مســـ و  لبـــا ی اقـــای  باحضـــور ای لســـ ج

 .گردیی برگزار حضوری صورت ب  استا  مقایمتی اقتصاد مردمی نهاد  محل در 3/01/99 مورخ ریزچهارشنب    مقایمتی

 ی ارائـــ  شهرســـتا  آ   رهنگـــی اقتصـــادی هـــای معـــ   توســـ  شـــی  انجـــا  اقـــیامات از گزارشـــی مقـــایمتی اقتصـــاد مردمـــی نهـــاد  محتـــر  مســـ و  لبـــا یآقـــای   جلســـ  ابتـــیای در

ــا ر ــا  خ ــیکرد نش ــ  درن ــتا  ای ــا شهرس ــ  ب ــ  توج ــ  ب ــ   ۸ اینک ــادی مع ــ  اقتص ــتانی تفاهمنام ــا اس ــرد  امض ــیی ک ــا ان ــ  ب ــ  عنای ــ  ب ــتا  اینک ــ   دارای  شهرس ــای مع ــیی ه ــ ، توانمن  اس

ــا ــ   عم ــا مع ــ  در  ه ــتلالزایی زم ن ــارک  اش ــرد  ،مش ــود ی م ــی بهب ــران  درآم ــا  س ــیامات آن ــل اق ــولی قاب ــ  قب ــرد  ارائ ــر ی نک ــا  ب ــا  خ ــای تم ــورت پ گ ریه ــ  ص ــ    گر ت ــایم مو ق  نت

 . آم ز نبود  اس  

 قب ـــل از اســـ  شـــی  معکـــو  مهـــاجرت ی اشـــتلالزایی ی مـــرد  ســـران  درآمـــی بهبـــود باعـــ  اســـتا  مختلـــ  شهرســـتانهای در  کـــ  اجرایـــی هـــای  عال ـــ  از هـــای نمونـــ  ایشـــا 

 ب ا  داشتنی . عنوا  مطالبی آنها عملکرد نحو  ی  گر ت  صورت کاشمر صالح ،تایباد رشتخوار ، خوا  شهرستانهای در ک  اقیاماتی

ــی شهرسههتا  اقتصههاد  معههی  و گوشههت  فراوردههها  شههر ت  محتههر  مههریرعامل نههداد اسههلم  آقهها  ادامههه در ــی از گزارش ــی رین ــر  اجرای ــود   ــ   خ ــاد ،جه ــتلا  ایج  اش

 . کرد ب ا  را مطالبی   ر  اجرایی جه  در کار دررینی موجود مشکات ی مسایل ی شهرستا  درریستاهای پاییار

 اقتصــادی  مثلــ    ــر    شــی   عنــوا  بــا  ، شهرســتا   ی اســتا   ســطح در اقتصــادی  حــوز   در گذشــت   زمــا   از گوشــتی  رایردهــای  شــرک    عال ــ   بــ  توجــ   بــا  کــرد  عنــوا  یی

ــی ــوا  بــ  ،شــرک  اســتا  ســطح در  رهنگ ــی عمــل یارد  شهرســتا  در اقتصــادی معــ   عن ــوا  بــا  رحــی  ارائــ  بــا ی  گردی  را  هــزار ۸1 بــا ریســتایی خــانوار ۸11 اشــتلالزایی عن

 مشـــکات ی مســـایل گر تـــ  صـــورت پ گ ریهـــای تمـــا  شـــیعل ر   خواهـــی داد  ، دا  پـــریار جهـــ  دا  را  011 ریســـتایی خـــانوار هـــر بـــ   عظـــ   پـــری   ایـــ  در ،کـــ   پـــریاری دا 

 مثلـــ   ـــر  عملکـــرد راســـتای در اســـتا  ی  ریمـــا  شهرســـتا  ســـطح در بزرگـــی اشـــتلالزایی پـــذیرد صـــورت  ز   مجـــوزات اخـــذ ی اداری مشـــکات چنانچـــ  ی نگردیـــی  حـــل هنـــوز

 . آمی خواهی یجود ب    رهنگی اقصادی
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ــا یی ــی ت ــرد ک  ــا ک ــا تنه ــز  ب ــ  ع ــیی  ی راس ــ  ج ــ  توس ــا  هم ــتا  ارک ــا  شهرس ــا  امک ــ  انج ــای  عال  ــادی ه ــتا  در اقتص ــر شهرس ــ  م س ــ  اس ــا ک ــو  ت ــ  کن ــل ب ــ  دل  ــا  موقع   خ

 باشی می انجا  حا  در کنیی ب  کارها مییرا  عملکرد نحو  ی شهرستا  ای 

ــیامات از گزارشــی شهرسههتا  اقتصههاد  معههی  و صههراقت خههرمات  رفههاه  مجتمهه  محتههر  عامههل مههریر گیههاه آقهها   سهه    منعقــی نامــ  تفــاه   قب ــل از ، انجــا  دســ  در اق

 از  ـــر  اجرایـــی  ی پ گ ـــری کارهـــای ،  ریمـــا  شهرســـتا  مرکـــزی بخـــ  در قنـــات ۲۲ اح ـــای زم نـــ  در شهرســـتا  کشـــایرزی جهـــاد ی پاســـیارا  ،ســـ ا   برکـــ  بن ـــاد بـــا  شـــی 

ــوی ــ   س ــام   ی مع ــری ت ــانی ین  ــادی ی انس ــ  جه ــ ا  ازجان ــار ی س ــی ک ــر کارشناس ــی  ب ــاد عه ــایرزی جه ــ   کش ــ  ک ــات زیدی ب ــی عمل  ــری   اجرای ــاز پ ــی آ  ــی خواه ــالبی ش ــا  مط  ب 

 .کرد

 تســـه ات دریا ـــ  زم نـــ  در موجـــود مشـــکات  ی لبن ـــات تول ـــی کارگـــا  ایجـــاد ی ســـرخ حصـــار ریســـتای در صـــنعتی گـــایداری ایجـــاد زم نـــ  در کـــ  اقـــیاماتی همچنـــ  ایشـــا  

 داش  ب ا  مطالبی مع   پوش  تح  ریستاهای در سوخ  جایگا  پری   اتما  جه 

ــامعمههار خههان (  چالیههرره تفریحهه  بردارمجموعههه وبهههره گههرار سههرمایه)   وهسههتا  ههها  ورزش توریسههت  شههر ت محتههر  نماینههره ادامههه در  ــ  ب ــی ارائ ــیامات از کل    اق

 هـــای رشـــت  زم نـــ  در آموزشـــی هـــای دیر  برگـــزاری بـــا  ریســـتاها آ  در کـــ  ریســـتایی منـــا   شناســـایی  ی جلســـات برگـــزاری خصـــو  در محتـــر  معـــ   توســـ  گر تـــ  صـــورت

 . نیداشت ب ا  را ریستاهامطالبی سطح در با ی قالی ی دارقالی ته   ی دیزی چر  ، دیزی عریسک ی با ی ،عریسک  خ ا ی آموزش ، مختل 

ــوا  یی ــیکرد عن ــیامات ن ــورت  اق ــ  ص ــ  در گر ت ــی جه ــازی توانمن ــا  س ــتایی زن ــ  ریس ــوزش از ک ــا  آم ــا  آن ــام   ت ــزار ت ــار اب ــم   ی ک ــریش تض ــو ت   ــی محص ــی  تول   ریز در  ش

 . می باشی   مشهی شهرستا  سطح در ما شهر  ریشگاههای در همچن   ی دستی صنایع محصو ت عرض  نمایشگاههای ی بازارها

ــ  رد ــی  ادامـ ــر  نماینـ ــیاری محتـ ــتا   رمانـ ــا  شهرسـ ــای  ،   ریمـ ــیئیآقـ ــالبی سـ ــیامات  از مطـ ــردمع   ی اقـ ــا عملکـ ــتا  در هـ ــکات ی شهرسـ ــود مشـ ــتا ، آ در موجـ ــرد شهرسـ   عملکـ

 معـــ   عنــوا    بــ   کــو ر  اقتصــادی  شــرک   ســوی  از اجرایــی  کارهــای  ی پذیر تــ   صــورت   آنــا   توســ   ریســتایی  منــا    در کــ   خــردی  کارهــای  ی کســ   ایجــاد  ی برکــ   بن ــاد 

 .  تنیداشت  عنوا  مطالبی  باشی می  شهرستا  در اقتصادی
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 هــای معــ   موجــودبرای مشــکات ی مســایل ی پ گ ــر ی  رحهــا شــی  یــی اجــرا بــ  کمــک جهــ   ز  هــای آمــادگی  شهرســتا   رمانــیاری در ظر  ــ  تمــا  بــا اظهارداشــتنی یی

ــر  ــت  را محت ــا ی داش ــت  ب ــاه  بس ــ  تف ــایی نام ــ  ه ــا ک ــ   ب ــای مع ــی ه ــتا  در جیی ــی   شهرس ــی ش ــت  خواه ــ  بس ــیامات ام یاس ــل اق ــوجهی قاب ــ  در ت ــی جه ــازی توانمن ــرد  س ــورت م  ص

  پذیرد

ــ    ــر   س ــ و  محت ــایمتی     مس ــاد مق ــی اقتص ــاد مردم ــ  ی    نه ــ  پرداخت ــوارد مطریح ــیی م ــ  جمعبن ــب  ب ــرد نس ــوا  ک ــزای        :عن ــه لگری ی ا  ــرد  یتس ــارک  م ــینبا  مش ــی  ماب ــ  م درای

 جلس  با مصوبات مطر  شی  پایا  پذیر   .ی درامی مرد  هست   

 مصوبات جلسه:

 مصوبات جلسه ردیف

0 
ــی   ــرر گردی ــرک  مق ــرایرد  ش ــای   ــتی ه ــر     گوش ــکات   ــا  مش ــود   ریم ــارا خ ــا  ب ــید ارس ــات مج ــ  مکاتب ــاد ب ــری ی نه ــوی  پ گ  ــاد ازس  نه

 .جیی  توس  کارشنا  ذیرب  پ گ ری شود با

۲ 

ــی  ــرر گردیـ ــ   3مقـ ــادی معـ ــتا  اقتصـ ــ  شهرسـ ــل بـ ــتا    دل ـ ــع   در شهرسـ ــرد ضـ ــنفی ،   )عملکـ ــا  صـ ــازما  نظـ ــتایی یسـ ــاینی ریسـ ــرک  تعـ شـ

ی معــ   ههــای جییــی   از ل ســ  معــ   هــا حــذ  گــردد     ( شــرک   ــرادی  ی شــرک  تعــاینی حمــل ینقــل ی اتحادیــ  تعــاینی تجییــی پــذیر          

 شهرستا  جایگزی  شونی .

 .گردد تکل   تع    شهرستا   ریما    رمانیاری مجیدتوس   های  بررسی از پ  کاییا  صنعتی شرک  مقرر گردیی  3

 در سامان  مربو    ب  گردد. پ گ ری ی  عال تهای خودرا درسامان   ب  ننمود  انی از  ری   رمانیاری مقررشی مع   هائ ک   4

 گردد.  اعا  نهاد ب   رمانیاری سوی از جایگزی  های مع   ل س مع   های جییی از  ری   رمانیاری انتخاب ی مقرر گردیی  5

 


