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 بسمه تعالی

 مهندسین مشاور محترم

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

 سالم علیکم

تائی تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و تهیه طرح توسعه پایدار منظومه های روس همین جلسه مشترک مهندسین مشاورداحتراما،  

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

مسکن انقالب اسالمی به شرح زیر تشکیل میگردد. خواهشمند است برای حضور مدیر محترم راهبـری پـروژه / پـروژه هـای شهرسـتان/      

 در جلسه، ترتیبات الزم را اتخاذ فرمایند.  همربوطشهرستان های 

 دستور جلسه –الف 

 دقیقه( 01) افتتاح جلسه توسط معاون عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی -1

)ویـرای    چـارچوب سـند بخـ     11و  13صـححات  مطالب به شرح  33/34/89و  21/35/89، منتهی به مطالعاتبرنامه تبیین  -3

 دقیقه( 01) عامل چهارم.توسط ، چهارم(

 دقیقه(25)توسط مدیر تیم نظارت  در موارد زیر : ارائه آخرین وضعیت نظارت بر مطالعات -2

  پیشرفت کمی و کیحی فعالیت های نظارتی در انطباق با زمانبندی مطالعات  پیشرفت تهیه آلبوم نقشه ها 

  داد و شهریور شامل حضور در جلسات شهرستانی و استانیدر ماه های تیر، مردر تعامل با مشاوران تبیین فعالیت های تیم 

 دقیقه( 01):  انتظارات مطروحه در موارد زیرموفقیت آمیز  نحوه پی  بردگزارش مهندسین مشاور در باب ستماع ا -5

  1289اجرای موفق برنامه مطالعات در ماه های تیر، مرداد و شهریور   آلبوم نقشه ها و تامین انتظارات تیم نظارت 

  چارچوب تنظیم سند بخ  )ویرای  چهارم(  اجرای  سایر موارد حسب تشخیص 

 دقیقه( 21)اعالم نظر نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -4

 سایر موارد. -2

 دقیقه( 25)جمعبندی مطالب مطروحه توسط معاون عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -7
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 روز، ساعت و تاریخ تشکیل جلسه –ب 

 صبح 13:33ساعت  23/32/89شنبه مورخ  پنجروز  -

 محل تشکیل جلسه –ج 

 اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان  -

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

 

 

 

 رونوشت :

برنامه و بودجـه سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی اسـتان زنجـان  بـرای         هماهنگی محترم  جناب آقای مهندس خداوردی معاون -

 استحضار و دستور اعزام نماینده محترم سازمان به جلسه

جناب آقای مهندس محمدی معاون محترم عمرانی روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان برای استحضـار و   -

 محترم اداره کل به جلسه دستور اعزام نماینده

جناب آقای دکتر عظیمی مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم برای استحضار و دستور حضور اعضا و نماینده محتـرم تـیم نظـارت     -

 عامل چهارم در جلسه.

 

 محسن اعطائیان

 عامل چهارم


