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 بسمه تعالي

 مدیر عامل محترم مهندسین مشاور یورت شهر سبالن

 باسالم
جلسه بررسی برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های  22/10/98مورخ  7667/22پیرو دعوت نامه شماره  اما،حترا

ب روستائی با حضور آقای رضا شریفی و آقای مرتضی جوادی نمایندگان محترم بخشداری زنجانرود و با شرکت نمایندگان محترم بنیاد مسکن انقال
در محل اداره کل بنیاد  25/10/98ن و شهرستان زنجان، مهندسین مشاور یورت شهر سبالن، عامل چهارم، در روز چهارشنبه مورخ اسالمی استا

 مسکن انقالب اسالمی استان زنجان تشکیل شد. رئوس و جمعبندی مطالب مطروحه به شرح زیر ارسال می گردد.

 

 رئوس مطالب مطروحه –الف 
، بنا به اظهار نمایندگان بخشداری زنجانرود هم اینک داری سکنه می 1395به ماخذ سرشماری نفوس و مسکن سال  روستاهای خالی از سکنه-1

ر قرار باشند، مقرر شد فهرست روستاهای یاد شده، با مشخصات الزم به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان زنجان ارسال تا سریعا در اختیار مشاو
 گیرد.

 شکیل جلسات مشارکتی در روستاها و استقبال مهندسین مشاور از مراجعه مجدد به روستاها به پیشنهاد بخشداری زنجانرود.ارائه گزارش از ت-2

 پیشنهاد مربوط به پهنه بندی روستاها توسط بخشداری اعالم و مشاور ضمن بازبینی در موضوع و حسب تشخیص اصالحات الزم به عمل آورد.-3

 از بازتاب سدهای منابع طبیعی در گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی توسط مشاور.بازبینی و کسب اطمینان -4

کنترل و پیشگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در قالب پیشنهاد سیاست های اجرائی در گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی -5
 توسط مشاور مطمح نظر باشد.

ضا آباد، سیر قره چای، پسته رجعین و ... ، طرح های سرمایه گذاری توسط مشاور پیشنهاد و در گزارش سند بخش متناسب با محصول سیب ر-6
 زنجانرود منعکس گردد.

بهره برداری از سدهای بلوک و فیله خاصه در گزارش طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی توسط مشاور و ضمن هماهنگی با دستگاه های -7
 نظر قرار گیرد.مرتبط مطمح 

ضمن هماهنگی با شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان، تکمیل و بهره برداری از شهرک صنعتی درلیک به تناسب در فهرست پروژه های -8
 عمرانی و طرح های سرمایه گذاری بخش زنجانرود مورد مالحظه قرار گیرد.

هماهنگی با اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زنجان منظور دربند روستای اندآباد علیا در قالب طرح گردشگری، ضمن -9
 نظر قرار گیرد.

با اعالم محدوده بخش جدید ایالت از سوی بخشداری زنجانرود، مشاور مراتب را از باب تهیه سند جداگانه در چارچوب تصمیمات سازمان -10
 ب اسالمی، در سند فعلی بخش زنجانرود منعکس نماید.مدیریت و برنامه ریزی و ادره کل بنیاد مسکن انقال

  

 جمعبندی –ب 
 

از سوی بخشداری زنجانرود بصورت مکتوب حداکثر لغایت روز  "الف"تصمیمات ناظر به اقدامات اصالحی مستند به مباحث مطروحه در بند -1
خواهد شد تا سریعا در اختیار اداره کل بنیاد مسکن انقالب به بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان زنجان ارسال  02/11/98چهارشنبه مورخ 

 اسالمی استان و مشاور قرار گیرد.
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 مشاور فایل نسخه بازبینی شده سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی بخش زنجانرود را حداکثر-2
 کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و دفتر مطالعات ارائه خواهد داد.به اداره  08/11/98لغایت روز سه شنبه مورخ 

 

کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان، گزارش بازبینی شده )ویرایش دوم( در جلسه ای با حضور  07/07/98صورتجلسه مورخ  6مستند به بند -3
مطروحه در ویرایش دوم مورد تایید قرار خواهد گرفت. مراتب ضمن  فرماندار و بخشداران محترم شهرستان زنجان مطرح و رعایت اصالحات

 مورد اهتمام قرار خواهد گرفت. 15/11/98هماهنگی با فرمانداری شهرستان زنجان حداکثر لغایت 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 رونوشت :

 جناب آقای مهندس عباس محمدی معاون محترم  عمران روستایی؛  جهت استحضار

 بخشدار محترم بخش زنجانرود شهرستان زنجان؛  برای استحضار

 جناب آقای مهندس عطاییان عامل چهارم جهت استحضار ؛  برای استحضار

 کارشناس فنی و اجرایی )جناب آقای مهندس حسین واحدی(؛  برای اطالع و پی گیری 
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 بسمه تعالي

 مدیر عامل محترم مهندسین مشاور یورت شهر سبالن

 باسالم
جلسه بررسی برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسععه پادعرار مومومعه  عای  22/10/98مورخ  7668/22پیرو دعوت نامه شماره  احتراما،

ان روستائی با حضور آقای کمال صالح زاده نمادوره محترم بخشراری قره پشتلو و آقای سیر حسین  اشمی نمادوره شورای بخش و با شرکت نمادورگ
 25/10/98د مسکن انقالب اسالمی استان و شهرستان زنجان، مهورسین مشاور دورت شهر سبالن، عامل چهارم، در روز چهارشوبه مورخ محترم بویا

 در محل اداره کل بویاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان تشکیل شر. رئوس و جمعبوری مطالب مطروحه به شرح زدر ارسال می گردد.

 رئوس مطالب مطروحه –الف 
 ثبت ملی آبشار روستای الودن و اجرای طرح  ای گردشگری. -1

 اجرای طرح  ای بوم گردی در روستا ای جزوان و رشت آباد. -2

 اجرای طرح  ای گردشگری در روستای ونوق، دارای چشمه آب گرم و روستای میان کو ی حاجی سیران دارای چشمه  ای خروشان. -3

 جمعبندی –ب 

از سوی بخشراری قره پشتلو بصورت مکتعوب حعراک ر لغادعت روز  "الف""تصمیمات ناظر به اقرامات اصالحی مستور به مباحث مطروحه در بور -1

به بویاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان زنجان ارسال خوا ر شر تا سعردعا در اختیعار اداره کعل بویعاد مسعکن انقعالب  02/11/98چهارشوبه مورخ 

 ان و مشاور قرار گیرد.اسالمی است

ادعت مشاور فادل نسخه بازبیوی شره سور برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پادرار مومومه روستائی بخش قره پشعتلو را حعراک ر لغ-2

 اد.به اداره کل بویاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و دفتر مطالعات ارائه خوا ر د 08/11/98روز سه شوبه مورخ 

کمیته برنامه ردزی شهرستان زنجان، گزارش بازبیوی شره )ودعرادش دوم  در جلسعه ای بعا حضعور  07/07/98صورتجلسه مورخ  6مستور به بور -3

فرمانرار و بخشراران محترم شهرستان زنجان مطرح و رعادت اصالحات مطروحه در ودرادش دوم معورد تادیعر قعرار خوا عر گرفعت. مراتعب  عمن 

 مورد ا تمام قرار می گیرد. 15/11/98با فرمانراری شهرستان زنجان حراک ر لغادت  ما وگی 

 
 

 

 
 

 رونوشت :

 جناب آقای مهندس عباس محمدی معاون محترم  عمران روستایی؛  جهت استحضار

 بخشدار محترم بخش قره پشتلوی شهرستان زنجان؛  برای استحضار

 جناب آقای مهندس عطاییان عامل چهارم جهت استحضار ؛  برای استحضار 

 کارشناس فنی و اجرایی )جناب آقای مهندس حسین واحدی(؛  برای اطالع و پی گیری 


