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 جلسه : دستور

قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان طارم توسط فرماندار محترم  01بند الف ماده  7عرض خیر مقدم گویی و ارائه توضیحات در راستای جزء  -7

 شهرستان طارم. 

عملیاتی تدوین و نظارت بر برنامه توسعه اقتصادی،اشتغال زائی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی)سازمان تبیین ساز و کار اجرائی و  -0

 مدیریت و برنامه ریزی(.

 معارفه مهندسین مشاور یورت شهر سبالن طرف قرار داد مطالعات بخش های تابعه شهرستان طارم )سازمان مدیریت و برنامه ریزی(. -9

 ه فایل مشخصات)نام،نام خانوادگی،روستای متبوع و شماره تماس( دهیاران محترم به تفكیک بخش ها)فرمانداری و بخشداریهای تابعه(ارائ -4

 سایر. -5
 مذاکرات:شرح 

 فرماندار ژادهاشم نآیاتی چند از قرآن کریم به ریاست جناب آقای  تالوتبا کمیته برنامه ریزی شهرستان جلسه سومین ، نامه ارسالیبر اسااس دعوت 

عضاء سایر ا شهرستانی وروسای دستگاههای  محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان وکارشناسان  با حضورشاهرستان طارم و   محترم

به اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان بویژه ضمن عرض خیر مقدم  صفری معاون محترم فرماندارجناب آقای مدعو شروع گردید. در ابتدا 

عرض تسالیت به مناسابت آزاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و سا ر شهیدان حضرت   و میهمانانی که از مرکز اساتان در جلساه حضاور داشاتند     

آقای  و جناب شهههرسههتانآقای بیگدلی دبیر محترم کمیته برنامه ریزی جناب پس سااجلسااه را آزاز نمودند  ،اباعبداهلل ا حسااین)ع(

 01بند الف ماده  7در راستای اجرایی نمودن جزء  توضایحاتی   سهتان محمدی رئیس گروه آمایش سهاممان مدیری  و برنامه ریزی ا 

 و ساممان مدیری  و برنامه ریزی استان ناظر مطالعات جناب آقای عطائیان بیان نمودند. در ادامه مطالبیقانون برنامه شاشم توسعه  

تبیین ساز و کار اجرائی و عملیاتی تدوین و نظارت بر  در خصوص توضایحات مبسوطی   مشهاور محترم طر  شهرک  یورت شهر سن ن  

قانون برنامه  01بند الف ماده  7اجرایی نمودن جزء  اشاتغال زائی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان و  برنامه توساعه اقتصاادی،  

 بیان نمودند.ششم توسعه 

انی و ن و کارشناسان استقدردانی از تالش مدیراتقدیر و تشكر و ضمن  طارمشهرستان فرماندار فریدون هاشم نژاد  جناب آقای پایاندر 

 صوصخ، توضیحاتی در و عرض تسلیت به مناسبت آزاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و سا ر شهیدان حضرت اباعبداهلل ا حسین)ع( شاهرستانی 

قانون برنامه ششم توسعه را در  01همین که حاکمیت به این نتیجه رسایده که ماده  نرخ جمعیت در شاهرساتان طارم بیان نمودند و افزودن    کاهش

وزه حاز توسعه روستاهای شهرستان در  سپس اقتصاد جای امیدواری فروان استو با توجه به رشد چشم گیر  روستاها در حوزه  روساتاها اجرایی کند 

در مذکور اهمیت و ارزش طرح توضایحاتی در خصوص   آبرساانی و راههای مواالاالتی و ... در چهل ساال اخیر اشااره نمودند و     ،برق رساانی  های

ورای در مجلس شتوسط نمایندگان محترم  عشایری و روستاییمناطقی از اساتان زنجان بعنوان مناط   تصاوی    در ادامه و بیان نمودندشاهرساتان   

ی جلسه پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصوی  اعضا انتهایدر  .شدندتوجه به توسعه پایدار و اشتغال روستائیان سپس خواستار  و اشاره اسالمی

 کمیته برنامه ریزی شهرستان رسید.
 :جلسه مصوبات

 تاریخ انجام مسؤول انجام اقدامات المم ردیف



7 
شاهرستان طارم در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات با سازمان  مقرر گردید دساتگاه های بخشای و فرابخشای    

مدیریت و برنامه ریزی، بنیاد مساكن انقالب اسالمی و مهندسین مشاور یورت شهر سبالن بطور جدی همكاری  
 نمایند.

اعضای کمیته برنامه 
 ریزی شهرستان

 بصورت مستمر

0 
فرمانداری شهرستان طارم، کلیه نهاد های تابعه شهرستانی، بخش ها و محلی را برای ارائه اطالعات مقرر گردید 

 و مشارکت در پیشبرد و نظارت بر انجام مطالعات بسیج و راهبری نماید. 
فرمانداری شهرستان 

 طارم
 بصورت مستمر

9 
 شدهیاران بخ) نام، نام خانوادگی، روستای متبوع و شماره تلفن تماس ( فایل فهرسات مشاخصات   مقرر گردید 

 به مشاور محترم طرح ارائه گردد. های چورزق و مرکزی
 در اسرع وقت فرمانداری طارم

4 
کارگاه آموزشااای برای دهیاران در مهرماه ساااالجاری به منظور توجیه دهیاران برای ایجاد برگزاری  مقرر گردید
مابین مقامات محلی، دسات اندر کاران مطالعه در ساطش شاهرستان و مهندسین مشاور و مشارکت در    تعامل فی 

 .انجام گیرد تكمیل پرسشنامه های محلی
 بخشداری های تابعه

مهر ماه 
 سالجاری

5 
رای بفرمانداری کارشااناس مجرب به عنوان نماینده معرفی شااهرسااتان طارم نساابت به فرمانداری  مقرر گردید 

 اقدام نمایند. گی تعامل مهندسین مشاور و عامل چهارم با مقامات محلی، بخش و شهرستانهماهن
 در اسرع وقت فرمانداری طارم

0 
مقرر گردید مشااور محترم طرح ررفیت های بالقوه )کشاورزی و گردشگری و ...( و مشكالت عمده)آب شرب و  

 کشاورزی و راههای مواالالتی و ...(  شهرستان را در زمان مطالعه و تهیه طرح مد نظر قرار دهد. 
 مشاور طرح

در زمان تهیه 
 طرح

 :جلسهاعضای حاضر در 
 آقای عطائیان محمدیآقای  آقای بیگدلی آقای محمدی شفیعی آقای آقای الفری هاشم نژادآقای  نام و نام خانوادگی

 بخشدار چورزق بخشدار مرکزی معاون فرماندار فرماندار سمت
سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی استان

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی استان

سازمان مدیریت و 
 برنامه ریزی استان

 آقای ابراهیمی نجفی آقای آقای محمدی آقای عزیزی آقای جهانبخشی آقای احمدی آقای خدایی نام و نام خانوادگی

 سمت
دفتر امور روستایی 
و شوراهای 
 استانداری

 شورای شهرستان بهزیستی سپاه ناحیه طارم بنیاد مسكن استان
راهداری و حمل و 
 نقل جاده ای

 بنیاد مسكن

 اکبری آقای محمدی آقای آقای ابراهیمی آقای رحمانی آقای شفیعی حیدری آقای آقای اوالانلو نام و نام خانوادگی

 میراث فرهنگی مشاور طرح آموزش و پرورش ثبت احوال جمعیت هالل احمر فنی و حرفه ای سمت
شورای بخش 

 چورزق
 آقای اسكندری قزلباش آقای آقای الفری آقای داوودی آقای عباسی اسماعیلی آقای حسنلو آقای نام و نام خانوادگی

 سمت
نماینده دهیاران 
 بخش چورزق

 جهاد کشاورزی دانشگاه آزاد کمیته امداد آبفای محیط زیست دانشگاه پیام نور

 آقای عباسی مهر علیزاده آقای آقای شیوای آقای اسكندری آقای شفیعی آقای شفیعی آقای حسینی نام و نام خانوادگی

 سمت
تعاون کار و رفاه 

 اجتماعی
 ثبت اسناد شهر سازیراه و 

شبكه بهداشت و 
 درمان

 شهردار آببر دامپزشكی
شورای بخش 

 مرکزی

 آقای واعظی آقای محمدی روحانی آقای آقای حیدری آقای نجفی شفیعی آقای آقای الفری نام و نام خانوادگی

 فرهنگ و ارشاد هواشناسی الدا و سیما ورزش و جوانان سمت
کتابخانه های 

 عمومی
کانون پرورش 

 فكری
 النعت و معدن

 آقای محمدی آقای محمدی عزیز خانی آقای حسنلو آقای آقای شعبانی آقای اکبری آقای جمشیدی نام و نام خانوادگی

 تامین اجتماعی سمت
بنیاد شهید و امور 

 ایثارگران
 پست

منابع طبیعی و 
 آبخیزداری

 شورای شهر چورزق آبفار امور منابع آب

 اکبر حبیبیعلی  آقای محمدی کمال سمت

 کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی تبلیغات اسالمی نام و نام خانوادگی


