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 خرمدرهدومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان 

 خرمدرهشهرستان  مرکزیبررسی گزارش سنتز بخش 

 (سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی(

51/51/5931 

سند برنامهه ووسه ه اصتدهادی  )ررسی گزارش سنتز بخش مرکزی شهرستان در مورد ب خرمدرهدومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان 

حجهت مممهدی آصای  تریاسبه صبح  83:5ساعت  51/51/89مورخ  سه شنبهروز ( اشتغالزایی و طرح ووس ه پایدار منظومه های روستایی

در مهوارد زیهر  خرمدرهکزی شهرستان ی پیرامون گزارش سنتز بخش مربوشکیل شد و ضمن طرح مطال خرمدرهفرماندار ممترم شهرستان 

 .مل آمدعاوخاذ ودمیم به 

 مباحث مطروحه : -الف 

 )مدادیق 3 برخورداری از آب آشامیدنی  میزان وولید گندم و ...( آمار و اطالعات ارائه شده نیازمند بازبینی و بهنگام سازی است. -5

زم و از جمله پل و دیوار حاهایتی )روسهتای رای پروژه های الووجه بایسته به روستاهای واصع در مسیل ها از رهگذر پیشنهاد اج -2

 فلج از مدادیق بارز  برای اصدامات حاایتی می باشد(

در روستاهای هدف گردشگری ضمن ووجه به وهمیدات نایر به فرهنگ سازی در حوزه گردشگری  به بستر سازی ووجه جهدی  -:

 ورد عنایت باشد.به عمل آید و این مهم در پیشنهاد پروژه های عمرانی م

صابلیت های اکوووریستی در زمره خوشه های گردشگری هستند و می ووانند در برنامه های گردشگری بها اجهرای پهروژه ههای  -4

 متناسب به امکانات گردشگری وبدیل شوند.

ع پروژه های آبشار آراناج و کوچه باغ های روستاهای بخش مرکزی خرمدره دارای یرفیت گردشگری هستند و می ووانند موضو -1

 عمرانی و طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی باشند.

روستاهای ممروم بطور ویژه مورد ووجه باشند و پروژه های موثر در ممرومیت زدائی برای این صبیل از روسهتاها پیشهنهاد شهود  -6

 )روستای انجلین از مدادیق صابل ووجه برای ووجه مضاعف می باشد(

در صالب های فرهنگی و هنری  جه شود و از یرفیت روستاهای بخش مرکزی در اجرای جشنوارهبه وجوه فرهنگی در گزارش وو -7

 پیشنهادات اجرائی بهره برداری به عمل آید.



 برای روستاهای واجد شرایط  اجرای پروژه های کتابخانه پیشنهاد شود.  -9

 .ووجه داردرسی و بر باد منجیل را هر سه روز یکبار در شهرستان خرمدره داریم. این موضوع جای -8

 یه گذاری پیشنهادی  کمبود آب و مالحظات مربوطه مد نظر باشد.ادر پروژه ها و طرح های سرم -55

 گسترش اب اد سوله برای بهره برداری از سالن رزمی به عنوان سالن ورزش های ووپی.  -55

 و صن ت خرمدره.ووس ه کارخانه شیر کوچک مقیاس روستای فلج با ووجه به وولید صابل ووجه شیر در کشت  -52

میلیهون  71نیاز مت ارف آبی شهرستان از اصالح روش های آبیاری در سطح شهرستان با ارائه وسهیالت مناسب. )در حال حاضر  -:5

متر مک ب کاهش یافته است. اجرای روش های آبیاری ومت فشار من ب هد  17متر مک ب در سال با اوخاذ ودابیر الزم عمال به 

 (ده ولی کیایت آبیاری را بهبود می بخشد.در کاهش مدرف موثر نبو

 در پروژه های پیشنهادی مدارس روستائی هم مورد ووجه باشد. -54

 نمایند.مهندسین مشاور ب د از اومام مطال ه  با ارائه خدمات وسهیل گری نسبت به اجرای طرح های سرمایه گذاری اهتمام  -51

 ایجاد و وکمیل سالن های ورزشی در کنار پروژه های سایر بخش ها مورد ووجه مضاعف باشد. -56

 در جانمائی پروژه های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری دصت الزم م مول گردد. -57

 تصمیمات متخذه –ب  

ارزش پیشهنهاد شهود  بهویژه  ون شیر وولید می کند. طرح های سرمایه گذاری در صالب زنجیره 595کشت و صن ت بنیاد روزانه  -1

 .کارخانه فراورده های لبنی

ایستگاه راه آهن خرمدره از یرفیت مناسبی برخوردار است و به وقاضای شهرستان های اطراف خدمات ارائه می کند. ایهن مههم  -2

جذی گردشهگر در برنامه و طرح ووس ه بخش مرکزی خرمدره از رهگذر ایاای نقش مرکزیت ناحیه ای در حمل و نقل مسافر و 

 مورد عنایت باشد.

شهرستان خرمدره سهم صابل ووجهی در وولید دانه روغنی کلزا در استان زنجان دارد  با عنایت به این موضوع و با هدف ووسه ه  -:

 کشت کلزا شهرستان خرمدره می وواند در کاهش واردات کلزا متناسب با زمین های صابل کشت واثیر گذار باشد.

ردشگری ضمن ووجه به وهمیدات نایر به فرهنگ سازی در حوزه گردشگری  به بستر سازی ووجه جهدی در روستاهای هدف گ -4

 عنایت باشد. موردبه عمل آید و این مهم در پیشنهاد پروژه های عمرانی 



 صابلیت های اکوووریستی در زمره خوشه های گردشگری هستند و می ووانند در برنامه های گردشگری بها اجهرای پهروژه ههای -1

 متناسب به امکانات گردشگری وبدیل شوند.

آبشار ها  سدها و کوچه باغ های روستاهای بخش مرکزی خرمدره دارای یرفیت گردشگری هستند و می ووانند موضوع پهروژه  -6

 های عمرانی و طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی باشند.

 د داشته باشد.مهندسین مشاور به بخشداری و در صورت نیاز به روستاها مراج ه مجد -7

بهه صهورت مکتهوب و  29/51/89  لغایت الحی و وکمیلی را حداکثر یرف دو هاتهصدستگاه های اجرائی مکلاند نقطه نظرات ا -9

 رسمی به دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شهرستان خرمدره ارسال نمایند. 

در  5/51/89:ثر لغایهت رسهتان خرمهدره حهداکنظرات واصله از دستگاه ها بطور یکجا از سوی دبیرخانه کمیته برنامه ریزی شه -8

 دسین مشاور صرار خواهد گرفت.اختیار مهن

مهندسین مشاور مکلاند پیش نویس دوم سنتز مطال ات بخش مرکزی شهرستان خرمدره را با کسب نظهر مویهد وهیم نظهارت و  -55

 ستان و دفتر مطال ات ارائه نمایند.وهیه و به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی ا 56/56/89فرمانداری حداکثر لغایت 

در جلسهه کمیتهه برنامهه ریهزی  55/56/89حداکثر لغایت ویرایش دوم گزارش سنتز مطال ات بخش مرکزی شهرستان خرمدره  -11

 .شهرستان خرمدره مطرح و مدوب خواهد شد

روجلسهه رسهمی کمیتهه برنامهه به منظور وسریع در اعمال اصالحات  مهندسین مشاور می وواند مبتنی بر این صوروجلسه و صو -52

 ریزی شهرستان خرمدره نسبت به ونظیم اولیه ویرایش دوم گزارش سنتز مطال ات اصدام نماید.


