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 بسمه تعالی

 محترم مهندسین مشاور

  طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیو  اشتغالزائی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی

 آرتا نقشینه شهر  برنامه ریزی چشم انداز سامان  راژان آب زاگرس  سبز سامانه سبالن  یورت شهر سبالن 

 سالم علیکم

 و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیاشتغالزائی  ،دوین برنامه توسعه اقتصادیت جلسه مشترک مهندسین مشاور پنجمین احتراما، 
در  ،راهبری پروژه / پروژه های شهرستان/ شهرسـتان هـای متبـو     محترم برای حضور مدیرخواهشمند است به شرح زیر تشکیل میگردد. 

 ترتیبات الزم را اتخاذ فرمایند. جلسه، 

 دستور جلسه –الف 

صورتجلسه نشست هم اندیشی با مهندسان مشاور تهیه کننده طرح هـای توسـعه پایـدار منظومـه هـای روسـتائی اسـتان        مرور  -1
 : زیرتوجه موکد به موارد  اب 1220آبان ماه  52و  52 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ،زنجان
 هتوسط متولیان هر یک از بندهای صورتجلس ،اقدامات /برنامه ریزیارائه گزارش 

  صورتجلسه 15تبادل نظر در مورد اجرای بند 

  صورتجلسه.  10بررسی پیشنهاد تیم نظارت عامل چهارم، موضو  بند 

 ارائه گزارش از پیشرفت کار عملیات میدانی توسط مهندسین مشاور -5

 سایر موارد -2

 روز، ساعت و تاریخ تشکیل جلسه –ب 

 صبح 17:77ساعت  71/72/20شنبه مورخ  پنجروز  -

 محل تشکیل جلسه –ج 

 چهارمطبقه ، سایت انصاریه، پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان -

 ضمن آرزوی توفیق مراتب برای استحضار و دستور اقدام ایفاد می گردد.

 

 

 

 رونوشت :

برای استحضار و دستور اعزام  ریزی استان زنجان مهندس خداوردی معاون محترم برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه جناب آقای  -
 نماینده محترم سازمان به جلسه

 

 محسن عطائیان

 عامل چهارم
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و برای استحضار آقای مهندس محمدی معاون محترم امور عمرانی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان جناب آقای مهندس  -
 دستور اعزام نماینده محترم اداره کل به جلسه

 مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم برای استحضار و حضور در جلسهجناب آقای دکتر عظیمی  -


