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 بنام خدا

 صورتجلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان

 70/70/8931مورخ 

، بهه رياسهت مدعوين و اعضاي محترم كميته با حضور 30/30/8038مورخ  شنبهيکروز  صبح 8:03، در ساعت زنجانريزي شهرستان برنامه كميته جلسه

  تشکيل شد.  در سالن جلسات فرمانداري زنجان فرماندار محترم و رئيس كميته برنامه ريزي شهرستان عسگري جناب آقاي

ضمن عرض خير مقدم به اعضاي كميته برنامه ريزي و ساير مدعوين، دسهتور  كميتهدبير محترم ، تالوت آياتی از كالم اهلل مجيد پس از جلسه ابتدايدر 

، را در راسهتاي سهاماند ی روسهتا اقانون برنامه پهنجم  831قانون برنامه ششم و بند ح ماده  70بند الف ماده  8جزء  ماموريتو ه جلسه را قرائت نمودند

در توسعه اقتصادي، نگهداشت و افزايش جمعيت روسهتائی  و اشتغالزائی در مناطق روستائی ارزيابی نموده و نسبت به انتظار توفيق نسبیاقتصادي  توسعه

معرفی گزارش  از پسو ابراز اميدواري نموده  استان از ر گذر اجراي برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار منظومه  اي روستائی استان

، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار منظومه  اي روستائی برنامه توسعه اقتصاديبراي تبيين مهندسن مشاور يورت شهر سبالن از   اي مطالعه به شرح زير،

 دعوت به عمل آوردند.بخش  اي شهرستان زنجان 

 گزارش  اي مطالعه به تفکيک بخش  اي شهرستان زنجان :

 قانون برنامه ششم( 70بند الف ماده  8تصادي و اشتغالزائی روستائی )موضوع جزء برنامه توسعه اق 

 قانون برنامه پنجم( 831)موضوع بند ح ماده  طرح توسعه پايدار منظومه  اي روستائی 

 يتهه برنامهه ريهزي )بهراي طهرح، تاييهد و تصهوي  در كم سند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائی و طرح توسعه پايدار منظو مهه اي روسهتائی

 شهرستان  ا، كارگروه آمايش و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان(

جمعبندي و  دستگاه  اي اجرائی محترم پس از ارائه گزارش مطالعات از سوي مهندسين مشاور و اعالم نقطه نظرات اصالحی و تکميلی از سوي مديران

 در موارد زير اتخاذ تصميم به عمل آمد. ، شهرستان زنجانم فرماندار محتر عسگريآقاي  از سوي جناب مباحث مطروحه

 مباحث مطروحه -الف

 در محور اي پيشران ارائه شده به تفکيک بخش  اي زنجانرود، قره پشتلو و مركزي.بازبينی  -8

 برجسته شود. بخش  اي شهرستان در گزارش مطالعاتجنبه  اي تحليلی  -7

   قره پشتلو و مركزي. زنجانرود،مسائل كليدي بخش  اي بينی در باز -0

 كنترل آمار و ارقام ارائه شده در گزارش بخش  اي شهرستان. -1

   توجه شود.سال آماري بيان و از جمله جداول آماري به مالحظات الزم در ماخذ نويسی  -5

 با دستگاه  اي اجرائی در راستاي بازبينی و اصالح گزارش بخش  اي زنجانرود، قره پشتلو و مركزي. تعامل -6

 زير مراعات گردد. نکاتيشنهادات اجرائی در پ -0

  ساكن پر يز گردد.ه تکميل زنجيره  اي توليد باشد و از پيشنهادات ابتدا بماخوذ از طرح  اي سرمايه گذاري اشتغالزا 

  نظر باشد. مدقانونی  محدوديت  ايرعايت  

 دستگاه  اي شهرستانی باشد.داري  ا و بخشو نقطه نظرات مقامات محلی  خواسته  ايبرآيند كارشناسی  حاصل ،پيشنهادات 

 اي آب، منابع طبيعی و محيط زيست. بخشست  اي جاري در اتوجه موكد به سي  

  ايجاد فرصت  اي شغلی در مناطق روستائی.توجه مضاعف به صنايع تبديلی، صنايع دستی و گردشگري با  دف 

 .پيشنهادات  مه روستا ا را شامل شود 

 وجود و باالخص گلخانه  ا مورد توجه باشد.رفع مشکالت در طرح  اي م -8

 جلوگيري از عرضه محصوالت استان با شناسنامه  اي ساير استان  ا از قبيل فرش، عسل و ...پيشنهاد تمهيدات و اقدامات الزم براي  -3
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بها محدوديت  ا، را برد ا و سياست  ا و محور اي پيشران توسعه بخش  اي زنجانرود، قهره پشهتلو و مركهزي مسائل كليدي، قابليت  ا و  -83

 دقت تبيين و طرح  اي سرمايه گذاري متضمن تحقق ا داف اشتغالزا پيشنهاد گردد.

 و و مركزي مورد تاكيد باشد.استفاده از تسهيل گري در اجراي طرح  اي سرمايه گذاري پيشنهادي در بخش  اي زنجانرود، قره پشتل -88

نسبت به كنترل گزارش  اي بازبينی شده توسط مشهاور، ا تمهام الزم بهه  ،با تشکيل جلسه كارشناسی و دعوت از دستگاه  ا و مراجع مرتبط -87

 عمل آيد.

 مصوبات جلسه: -ب

در بهه  مهراه ليسهت امضهاء  30/30/8038 مورخ يکشنبهروز زنجانرود، قره پشتلو و مركزي گزارش بخش  اي  و متن لوح فشرده پاورپوينت -8

 . گرفتقرار زنجان اختيار اعضاي كميته برنامه ريزي شهرستان 

دفتر فنی به صورت مکتوب و رسمی به  86/30/38، لغايت نظرات اصالحی و تکميلی را حداكثرمکلفند نقطه عضو كميته دستگاه  اي اجرائی  -7

 ارسال نمايند. ان اداره كل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنج

در  88/30/38حهداكثر لغايهت دفتر فنی اداره كل بنياد مسکن انقالب اسالمی اسهتان زنجهان نظرات واصله از دستگاه  ا بطور يکجا از سوي  -0

 اختيار مهندسين مشاور قرار خوا د گرفت.

 تشکيل گردد.می استان زنجان جلسه اي به شرح زير مقرر شد با ا تمام سازمان مديريت و برنامه ريزي و اداره كل بنياد مسکن انقالب اسال -1

 گزارش  اي بهازبينی  دستور جلسه : كنترل گزارش  اي بازبينی شده بخش  اي زنجانرود، قره پشتلو و مركزي شهرستان زنجان(

عوين جلسه قرار مددر اختيار  88/30/38شده، متضمن مباحث مطروحه در جلسه و نظرات واصله از دستگاه  ا، روز پنج شنبه مورخ 

  خوا د گرفت(

  : آب منطقهه اي، آب و گردشهگريجهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجهارت، ميهراف فر نگهی صهنايع دسهتی و مدعوين جلسه ،

اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بنيهاد فاضالب روستائی، محيط زيست، منابع طبيعی، آموزش فنی و حرفه اي، آموزش و پرورش، 

 .بخشداري زنجانرود، بخشداري قره پشتلو و بخشداري مركزيارت، تيم نظمسکن، 

  3:33ساعت  77/30/38شنبه مورخ دو جلسه : روز و ساعت 

 محل تشکيل جلسه : اداره كل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان 

اعمال نقطه نظهرات را با  زنجانرستان شهزنجانرود، قره پشتلو و مركزي مهندسين مشاور مکلفند پيش نويس دوم سنتز مطالعات بخش  اي  -5

كسه  نظهر مويهد تهيم نظهارت حهداكثر لغايهت و  بند ب 1، اصالخات ماخوذ از جزء مباحث مطروحه )بند الف صورتجلسه(اصالحی به شرح 

 تهيه و به اداره كل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان ارائه نمايند. 75/30/38

و مركزي شهرستان  زنجانرود، قره پشتلوبخش  اي تغالزائی و طرح توسعه پايدار منظو مه اي روستائی سند برنامه توسعه اقتصادي، اشگزارش  -6

در جلسه  03/30/38به تصوي  رسيد و مقرر شد ويرايش دوم گزارش حداكثر لغايت ، به شرح مرات  فوق، با اعمال اصالحات مطروحه زنجان

مطهرح و رعايهت اصهالحات  زنجانو مركزي شهرستان زنجانرود، قره پشتلو ان بخش  اي اي با حضور فرماندار، معاون فرمانداري و بخشدار

 مطروحه در ويرايش دوم مورد تاييد قرار گيرد.


