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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 تهیـه طـرح توسـعه پایـدار منظومـه هـای       اشـتغالزائی   ،تدوین برنامه توسعه اقتصادی جلسه مشترک مهندسین مشاور مینهشت احتراما، 

با حضور معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و  روستائی

راهبری پرروهه   پرروهه هرای     محترم ر مدیرحضوبـرای  خواهشمند است به شرح زیر تشکیل میگردد.  برنامه ریزی و بنیاد مسکن

 ترتیبات الزم را اتخاذ فرمایند. در جلسه،  ،ی متبوعشهرستان  شهرستان ها

 دستور جلسه –الف 

 دقیقه( 06)ارائه گزارش نظارت عملیاتی توسط مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم  -2

  روستا 70گزارش  ،تیم نظارت عامل چهارمبیان تجارب و یافته های نظارت عملیاتی 

  روستا 70هارم از مهندسین مشاور مبتنی بر تجارب حاصله از گزارش چانتظارت تیم نظارت عامل 

حد  -5در انطباق با شرح خدمات.  ها همسانی فرمی و شکلی گزارش -2مالحظه : در ارائه گزارش به این نکات نیز توجه شود. 

بین بخشی )اقتصادی و  هماهنگی هایمراعات  -4گزارش ها.  درائی هم سطحی بررسی محتو -3 کفایت در حجم گزارش ها.

انطبـاق خروجـی    -9پرسشنامه روسـتا و تهیـه عکـ  و فـیلم.     تکمیل  -6مراعات مالحظات الزم در نقشه ها.  -2 .جغرافیائی(

رح ها و پـروژه  طان شتیبپاقدامات و زیر ساخت های  ،مطالعات هر بخش در قالب طرح های سرمایه گذاری، پروژه های عمرانی

  و سایر مالحظات.ها 

       ارائه گزارش از تهیه چارچوب و سرفصل های سند توسعه روستائی )سند توسعه روستائی ، سـندی اسـت کـه مبتنـی بـر

 گزارش های گزارش های تایید شده در مراجع ذیربط، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب خواهد شد.( 

  پیشرفت طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی.ارائه گزارش از 
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 دقیقه( 06)مهندسین مشاور محترم توسط  ارائه گزارش -5

  22/25/79، منتهی به جلسات مشارکتیوضعیت و برنامه برگزاری.  

  و گزارش های تهیه شده. طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیآخرین وضعیت 

  22/25/79ظرات تیم نظارت عامل چهارم لغایت روستا با تامین نقطه ن 70ارائه گزارش . 

 دقیقه( 06) محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مسکن نمایندگانانتظارات و پیشنهادات  -3

 دقیقه( 06)سایر موارد  -4

 دقیقه( 06)بنیاد مسکن انقالب اسالمی ون محترم عمران روستائی اداره کل معاجمعبندی مطالب مطروحه توسط  -2

 وز، ساعت و تاریخ تشکیل جلسهر –ب 

 صبح 20:00ساعت  07/25/79شنبه مورخ  پنجروز  -

 محل تشکیل جلسه –ج 

  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان -

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

 

 

 رونوشت :

بـرای استحضـار و دسـتور اعـزام      و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان زنجـان   مهندس خداوردی معاون محترم برنامه جناب آقای  -

 نماینده محترم سازمان به جلسه

و دستور اعزام برای استحضار اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان  روستائی مهندس محمدی معاون محترم عمرانیجناب آقای  -

 هنماینده محترم اداره کل به جلس

محترم تیم نظارت عامل چهـارم   عضا و نمایندهادستور حضور جناب آقای دکتر عظیمی مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم برای استحضار و  -

 در جلسه.

 محسن عطائیان

 عامل چهارم


