
 بسمه تعالی

 ه ــــصورتجلس

 های تدوین توسعه اقتصادی ، اشتغال زایی و طرح توسعه پایدار منظومهبررسی  :جلسه عنوان

 روستایی
 99/60/19-9691/9/9971شماره و تاریخ دعوتنامه: 91/60/19تاریخ: 

 فرمانداری شهرستان زنجانسالن جلسات محل برگزاری: عسگری فرماندار محترم شهرستان زنجانجناب آقای رئیس جلسه:

  دستور جلسه:

 های روستائی منظومه پایدار توسعه طرح تدوین و عملیاتی اجرائی و کار ساز تبیین -1

 زنجان شهرستان تابعه های بخش مطالعات قرارداد طرف سبالن شهر یورت مشاور مهندسین معارفه -2

 ها بخش تفکیک به محترم دهیاران ( تماس تلفن شماره و متبوع روستای خانوادگی، نام نام، ) مشخصات فایل ارائه -3

 سایر موارد -4

ضمن عرض خیر مقدم و تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری ، دستور کار ، در ابتدا جناب آقای عبدی پور معاون محترم برنامه ریزی و توسعه شرح:

توسعه شهرستان در ابعاد مختلف را بیان نمودند. در ادامه جناب آقای عیوضی نماینده محترم سازمان جلسه و نکاتی در خصوص میزان اهمیت مطالعات تدوین برنامه 
ت به وده و اعالم کردند با عنایمدیریت و برنامه ریزی نیز به ساز و کار اجرایی تدوین توسعه اقتصادی ، اشتغال زایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی اشاره نم

 و ارزنده بنیاد مسکن در امور روستاها مقرر گردید از ظرفیت های قانونی آن نهاد محترم نیز استفاده گردد. تجارب مفید
وسککعه پایدار روسککتایی  در ادامه جناب آقای احمدی نماینده محترم بنیاد مسکککن اسککتان زنجان نیز به تهیه مسککتندات قانونی جهت همکاری های ازم برای تدوین طرح ت 

ای پروژهای رپس جناب آقای عطائیان به عنوان مشاور طرح نیز در خصوص ساختار کلی نظارت بر تدوین و تهیه طرح ،سند توسعه به تفکیک هر بخش،فرآیند اجپرداختند.س

 عمرانی با توجیه اقتصادی،ذینفعان طرح توسعه پایدار را ارائه نمودند.

روستا  هتدوین سند توسعص استفاده حداکثری از امکانات و تجهیزات موجود را بیان نموده و متذکر شدند سکپس جناب آقای عسرری فرماندار شهرستان زنجان نیز در خصو 

،  حفاظت از محیط زیستامری ضکروری و اجتناب ناپذیر می باشکد.و  افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم مالم منطقی برای توسکعه پایدار خواهد بود.و خاطر نشکان شدند     

 قدامات و جلب رضایت عمومی عنوان شاخصهای اصلی توسعه پایدار مد نظر قرار گیرد.دانش محور بودن ا

   د زیر مصوب گردید:نهایتاً موار

 مصـوبات

قانون برنامه ششم توسعه کشور )روستاهای فاقد دهیاری( را به کارگروهی متشکل از فرمانداری شهرستان زنجان  6توزیع اعتبارات جزء یک و دو بند ب ماده  مصوب گردید -1
 گردد.،سازمان مدیریت و برنامه ریزی،بنیاد مسکن ،آب و فاضالب روستایی و سایر دستراههای مرتبط تفویض 

 جهت تسریع در امور تفویض گردید.  تخصصی مدیریت پسماندآیندهای مربوط به مدیریت پسماند شهرستان زنجان به کمیته کلیه اقدامات و فر -2

 با سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی همکاری ازم را باشکهرستان زنجان در  مقرر گردید دسکتراه های بخشکی و فرابخشکی     -3
 بطور جدی همکاری نمایند. تان اس

به تصویب اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان  ذیلبه شرح جدول  005555ردیف  11پروژه های پیشنهادی از محل اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور )جزء -4
 زنجان رسید.

 

 



 


