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 خرم دره کمیته برنامه ریزی شهرستان نام جلسه: 14/60/97 تاریخ جلسه:

 فرماندار خرم درهمعاون  رئیس جلسه: صبح 66/9 :شروعساعت 

 یفرماندار سالن جلسات محل برگزاری: صبح06/16 ساعت پایان:

تبیین "کار  میته برنامه ریزی شهرستان خرم دره با دستورجلسه کمین چهار، 16/60/97تاریخ  1119/1/4777پیرو دعوتنامه شماره      
-سازوکار اجرائی و عملیاتی تدوین و نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی، اشتغال زایی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

ارائه فهرست مشخصات دهیاران تابعه بخش -طرف قرارداد مطالعات بخش های تابعه شهرستان خرم درهمعارفه مهندسین مشاور 
فرماندار خرم دره و  کاظمی معاون محترمبه ریاست جناب آقای  14/60/97شنبه تاریخ چهارصبح روز  66/9ساعت ، "مرکزی خرم دره

ان اداره کل بنیاد مسکن انقالب کارشناس، استان مدیریت و برنامه ریزیسازمان  کارشناسان،مدیران دستگاه های شهرستان با حضور
، بخشدار اداره کل راه و شهرسازی استاننماینده  ،مدیرعامل و مسئولین شرکت مهندسین مشاور راژان آب زاگرساسالمی استان، 

 گردید. تشکیل مرکزی و دهیاران تابعه شهرستان
قانون برنامه ششم  77ی، ماده ئروستا های ت ها و فرایند تهیه، اجرا و نظارت بر طرح منظومهاهم فعالیکار جلسه  طابق دستورم     

توسعه، لزوم هماهنگی و جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرح، دستاوردهای اقتصادی مورد انتظار برنامه و طرح، پیگیری و پایش 
تفصیل و جایگاه برنامه و طرح،  ریزی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی، حداجرای برنامه توسط تیمی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه 

کارشناسان افق طرح و بازنگری سالیانه طرح و مشارکت کلیه دستگاه ها در قالب شرح خدمات مربوطه توسط زمانبندی انجام مطالعات، 
 ه نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.ر طرح تشریح و سایر اعضای حاضر در جلسو مشاوانقالب اسالمی محترم بنیاد مسکن 

تجاارب بدسات    باا اشااره باه ساابقه اجارای طارح مشاابه در ساالهای گ شاته و         کاظمی معاون محترم فرمانداار  آقای در ادامه      
اساالمی و دهیااران    و همکااری کلیاه دساتگاه هاا، شاوراهای     و فرصات هاا    محادودیت هاا  بر لازوم پاایش و مطالعاه دقیاق     آمده، 

 ند.تاکید نمود
 در پایان جلسه مقرر گردید:     
کلیه دستگاه های شهرستان خارم دره در پیشابرد و نظاارت بار انجاام مطالعاات باا ساازمان مادیریت و برناماه ریازی، بنیااد              -1

 مسکن انقالب اسالمی و مهندسین مشاور راژان آب زاگرس همکاری نمایند.

شهرساتانی، بخاش هاا و محلای را بارای ارائاه اطالعاات و مشاارکت         فرمانداری شهرساتان خارم دره کلیاه نهادهاای تابعاه       -7
 در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات بسیج و راهبری نماید.

 دهیاران بخش مرکزی خرم دره ارائه گردد.فایل فهرست مشخصات  -0

ن و مهندساین  به منظور توجیه دهیااران در ایجااد تعامال باین مقاماات محلای، دسات انادرکاران مطالعاه در ساطح شهرساتا            -4
 مشاور و مشارکت در تکمیل پرسشنامه های محلی، کارگاه های آموزشی دهیاران در مهرماه سال جاری برگزار گردد.

باا مقاماات محلای،    مهندساین مشااور و عامال چهاارم      کارشناس مجرب به عنوان نمایناده فرماناداری بارای همااهنگی    یک  -5
 بخش و شهرستان معرفی گردد.
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