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 مراحل شناسایی و انتخاب روستاهای هدف و انعقاد قرارداد

روستاها براساس  هیاول یو معرف ییجهت شناسا یمسکن انقالب اسالم ادیمکاتبه با فرمانداران و اداره کل بن -1

 شرح خدمات

 کار ندیفرآ یابیرصد و ارز ،یبا هدف راهبر گذاریاقتصادی، اشتغال و سرمایهکارگروه  لیذ تهیکم لیتشک -2

مسکن، منابع  ادی)بن ییمرتبط با مباحث توسعه روستا ییاجرا یهاجلسات با دستگاه یبرگزار -3

 جادیو ...( به منظور ا دیام ینیاداره کار، صندوق کارآفر ،یسازندگ جی، بس"کربن بیطرح ترس"یعیطب

 مزبور یهاطرح ییافزاو هم ییگراهم

طرح منظومه  نیبه منظور استفاده از مشاور یمسکن انقالب اسالم ادینامه دو جانبه با بنانعقاد تفاهم -4

در نگارش  ییافزاو هم ییگرابه منظور هم ییروستا ییو اشتغالزا یدر نگارش طرح توسعه اقتصاد ییروستا

 دو طرح نیا

 و توسعه استان یزیربرنامه یسند در شورا نیتدو ازیاعتبار مورد ن نیفهرست روستاها و تأم بیتصو -5

و آغاز مطالعات  نیجهت عقد قرارداد با مشاور یسالممسکن انقالب ا ادیروستا به بن یابالغ اعتبار و اسام -6

 ییتوسعه روستا 27ماده 

 نکات مرتبط با شناسایی و انتخاب روستا و انعقاد قرارداد با مشاورین

 شیسند آما ییو ساختار فضا ینظام سکونتگاه لیبخش تحل جیو انتخاب روستاها براساس نتا ییشناسا 

 یمشترک روستاها یهاپروژه یشدن برا ییآن در اجرا جیاز نتا یریگبا هدف بهره یااستان به صورت پهنه

 همجوار مدنظر قرار گرفته است.

 هدف: 2سند با  نیروستاها و تدو ییشناسا ندیفرآدر   ییها و دفتر روستایها، فرمانداریمشارکت بخشدار 

 نیها توسط مشاورآن یاتیعمل _ یآموزش کارگاه -1

 اسناد جینتا یدر راستا یالتیمنابع تسه یهاتیاز ظرف یابخش عمده یدهجهت -2

 یهارهیزنج لیبا نگاه تکم یهدف از محل اعتبارات استان یروستاها ازیمورد ن یهارساختیاعتبار ز نیتأم 

 ،یاراض یها، زهکشآب بندان یروبیال ،یاگلخانه یهاشهرک رساختیز ،ییدارو اهانی) دهکده گ ارزش.
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، اصالح نژاد  یاریخاو انیو ماه گویم تیو انتقال آب با لوله، سا یاراض حی، تسطمزارع نیجاده ب یبهساز

 (دام و ....

 توسعه  یهاو کارگزاران طرح ییمشاوران طرح منظومه روستا ،یاز مراکز آموزش عال یقیاستفاده تلف

 مطالعات جینتا تیفیبا هدف تبادل تجربه و ارتقاء ک ییاجرا یهادستگاه ییروستا

 و  یبرکت و طرح تکاپو به عنوان مشاور اسناد توسعه اقتصاد ادیو کارگزاران بن لگرانیاستفاده از تسه

به سمت  متیارزان ق التیتسه یدهاستان با هدف جهت یهااز شهرستان یدر تعداد ییروستا ییاشتغالزا

 ییروستا ییو اشتغالزا یصاداسناد توسعه اقت جینتا

  اسناد در پرداخت  جیها با هدف استفاده از نتادر جلسات کارگروه اشتغال شهرستانحضور مشاوران

 یریو عشا ییتوسعه روستا التیتسه


