
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 (مین جلسه مشترک مهندسین مشاورتشه) 

09/21/2991 

مین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسععه اایعدار منمومعه هعای روسعتائی اسعتا        تشه
اداره کل بنیعاد مسع ن    عمرا  روستائیعاو  آقای مهندس محمدی محضور صبح با  22099ساعت   90/21/09شنبه مورخ  انجزنجا  روز 

بنیاد مس ن انقالب  احمدی نماینده اداره کلمدیریت و برنامه ریزی و آقای مهندس محمدی نماینده سازما  آقای مهندس استا  زنجا ، 
ضعمن طعرح    لسعه در چعارچوب دسعتور ج  تش یل شعد و  تیم نمارت اعضای هارم و چآقای دکتر عمیمی مدیر تیم نمارت عامل  و اسالمی

 زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد. به شرحموضوعاتی، 

 هدستور جلس -الف

 ارائه گزارش نمارت عملیاتی توسط مدیر تیم نمارت عامل چهارم -2

 روستا 09های نمارت عملیاتی تیم نمارت عامل چهارم، گزار ش بیا  تجارب و یافته 

 روستا 09ی بر تجارب حاصله از گزارش انتمارات تیم نمارت عامل چهارم از مهندسین مشاور مبتن 

 های سند توسعه روستاییارائه گزارش از تهیه چارچوب و سرفصل 

 های روستاییارائه گزارش از ایشرفت طرح توسعه اایدار منمومه 

 ارائه گزارش توسط مهندسین مشاور  -1

  21/21/09وضعیت و برنامه برگزاری جلسات مشارکتی، منتهی به. 

 های تهیه شده.های روستایی و گزارشوسعه اایدار منمومهآخرین وضعیت طرح ت 

  21/21/09روستا با تامین نقطه نمرات تیم نمارت عامل چهارم لغایت  09ارائه گزارش 

 انتمارات و ایشنهادات نمایندگا  سازما  مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مس ن -3

 سایر موارد -4

 یی اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی جمعبندی مطالب مطروحه توسط معاو  عمرا  روستا -1

 و تصمیمات متخذه موضوعات مطروحه– ب

 ارائه گزارش نمارت عملیاتی توسط مدیر تیم نمارت عامل چهارم : دستور اول 

های نظارت عملیاتی مواردی مطرح ، آقای دکتر عظیمی در خصوص یافتهعامل چهارم در ابتدای جلسه مدیر تیم نظارت -2

 نمودند.

   روستای واصله از سوی مهندسین مشاور و ارسال ایرادات و ایشنهادات از سوی  09های این راستا، تاریخ ارسال گزارشدر

 (.2تیم نمارت به مهندسین مشاور بررسی و قرائت گردید )ایوست 

 ها در انطباق با شرح خدمات،  تاکید شد.بر همسانی فرمی و ش لی گزارش 

 ها به اصل مطلب بر طبق شرح سی شد و تاکید گردید مهندسین مشاور در ارائه گزارشروستا  برر 09های حجم گزارش

 (.1خدمات ارداخته و از بیا  موارد اضافی اجتناب نمایند )ایوست 

  ارائه  گردد. 21/21/2309روستا با تامین نقطه نمرات تیم نمارت تا مورخ  09مقرر گردید گزارش 



 ها اقدام نمایند تاکید گردید مهندسین مشاور نسبت به رفع کاستی ،ارکتیدر خصوص تهیه فیلم و ع س جلسات مش

 (.3)ایوست 

 های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیایی( را مراعات نمایند.تاکید گردید مهندسین مشاور هماهنگی 

 های رساختهای عمرانی، اقدامات و زیگذاری، اروژههای سرمایهبر انطباق خروجی مطالعات هر بخش در قالب طرح

 ها تاکید گردید.ها و اروژهاشتیبا  طرح

 های روستایی، درصدهای ایشرفت ارائه شده از سوی مهندسین مشاور در مورد گزارش ایشرفت طرح توسعه اایدار منمومه

 های اعالمی از سوی مهندسین مشاور، متضمن بررسی و تأییدتوسط مدیر تیم نمارت قرائت گردید. تأیید درصد ایشرفت

 باشد.تیم نمارت می

 های آتی تیم نمارت بر اساس استعالم از مهندسین مشاور تهیه چارچوب سند توسعه روستایی را مقرر گردید در هفته

 بررسی نمایند.

 های شرکت مهندسی مشاور مربوطه را قرائت نمودند.ها، اعضای تیم نمارت گزارشدر مورد بررسی محتوایی گزارش 

 آقای دکتر چراغی ناظر شرکت مهندسی آرتا نقشینه شهر:  موارد مطروحه از طرف -1

 ای انجام نشده است.گونه مطالعهمطالعات انجام شده در مواردی طبق شرح خدمات انجام نشده است و در برخی موارد هیچ 

 باشد.برخی اطالعات و محاسبات ارائه شده درست نبوده و نیازمند بازنگری اساسی می 

 بود کیفیت مطالعه انجام شده در اختیار مشاور قرار گرفته است.ایشنهادی در قالب به 

 باشد.در مجموع مطالعه ارائه شده از نمر علمی قابل تایید نمی 

توسط  21/21/91مالحظه : مطالب فوق در چارچوب مباحث مطروحه در جلسه روز سه شنبه مورخ 

 آقای دکتر چراغی باز بینی خواهد شد.

 های مهندسی سبز سامانه سبالن و راژان آب زاگرس: نم دکتر حسنلو ناظر شرکتموارد مطروحه از طرف خا -9

  .ارائه اروژه ها به صورت موردی و جزیره ای و نقطه ای بوده است و به صورت اهنه ای و منطقه ای دیده نشده است 

 .ارتباط اسناد باالدستی در ارائه اروژه ها لحاظ نشده است 

 ئه اروژه ها عمال دیده نشده است. خروجی جلسات مشارکتی در ارا 

  الزم بود عالوه بر جلسات مشارکتی از  هم اری با دستگاه های اجرایی در ارائه هرچه بهتر اروژه های تعریف شده استفاده

نمود و صرفا به گفته های روستاییا  اکتفا نشود به نمر می رسد در این صورت خروجی اروژه ها بیشتر منطبق بر واقعیت 

 د در روستا خواهد بود.  موجو

  از نمر فرمت نقشه های موجود در گزارش ها،  نقشه های ارائه شده به صورت یک فرمت واحد نبوده و در بعضی موارد

 مستقیما از ع س های هوایی برای نشا  داد  موقعیت  نقاط روستایی استفاده شده است.

   ی ی از موانع و مش الت روستا عنوا  شده است. صرف نمر از برای بسیاری از روستاها عدم اجرای طرح هادی به عنوا

این ه اجرا یا عدم اجرای طرح هادی به عنوا  مانع و مش ل نمی باشد، با این وجود در بسیاری از روستاهای عنوا  شده 

 طرح هادی اجرا شده است. 

 موارد مطروحه از طرف آقای دکتر بادسار ناظر شرکت مهندسی یورت شهر سبالن: -1

گردد نسبت به ت یه شده است که ایشنهاد می 2309های برگرفته از سرشماری سال در بخش دوم شرح خدمات در موارد زیادی بر داده

 اهتمام الزم را داشته باشند.  هابروزرسانی این داده



مرتبط با  یهادهیادر رابطه با . در بخش سوم شرح خدمات گزارش ارسالی بسیار کلی و بیشتر در سطح اطالعات شناسایی باقی مانده است

تنها بر اساس یک نقشه  دیتول یها و محورهاتیها، مزتیبا ظرف مرتبط ،یربومیو غ یقابل اجراء توسط افراد بوم ینیکارآفر یطرح ها

گردد ورین تاکید میاین موارد ایگیری شده است. مجددا ایرو تاکید و درخواست شفاهی و کتبی جلسه قبل با مشاکیفیت مشارکتی بسیار بی

 0 که جلسات مشارکتی با دقت هر چه بیشتر و با صرف زما  مناسب و رعایت همه اصول برگزاری جلسات مشارکتی مانند

 های مختلف به جای ت یه بر یک ت نیک )فقط نقشه کشی(،گیری از ت نیکبهره 

 ، کشاورزا ، دامدارا  و ...( به جای ت یه بر یک منبع  جمع آوری اطالعات میدانی از منابع مختلف محلی )زنا ، مردا ، جوانا

 )فقط دهیار یا شورا(،

 های مختلف متناسب با شرایط سنی و جنسی جامعه محلی )نه تنها یک تسهیل گر برای همه گرا  با تخصصاستفاده از تسهیل

 موارد( و

  بندی، تدوین و شناسایی و در نهایت جمعبرگزاری جلسات در چند مرحله شامل شناسایی، ارزیابی مجدد اطالعات مرحله

 ایشنهاد طرح ها برای روستاهای هدف، دنبال گردد. 

مهندس مشاور یورت شهر سبال  فاقد تحلیل و توجیهات الزم اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و توسط ایشنهادی  یهاطرحهمچنین 

های بی آوری اطالعات میدانی )تنها ت یه بر نقشهمشاور در جمعباشد. بخش مهمی از این نواقص به دلیل رویه نامناسب کالبدی می

باشد. بی تردید گیری مناسب از ت نیک ها و ابزارهای مشارکتی در کنار روش و ابزارهای کمی میکیفیت و غیر قابل قبول( و عدم بهره

 های ایشنهادی به این صورت قابل قبول نیستند.  طرح

 تر مرادخانی ناظر شرکت مهندسی یورت شهر سبالن:موارد مطروحه از طرف خانم دک -5

 های روستایی تاکنو  ارائه نشده است.اصالحات ایشنهادی مربوط به روش شناسی منمومه 

 ها و ابزارهای جلسات مشارکتی آوری شده از مطالعات اسنادی است و ارسشنامه بدلیل عدم رعایت ت نیکعمده اطالعات جمع

 نقش چندانی نداشته است.

 ها باشد. به عبارت دیگر اروژههای شخصی میهای ایشنهادی به صورت ش لی مرتبط با مطالعه نبوده و برداشتروژها

اند و مخاطب برای ارتباط شدند درحالی ه به صورت جداگانه ذکر شدهمند و دقیق با مطالعه مرتبط میبایست به صورت نماممی

 نجد و ارزیابی کند.اروژه با مطالعه خود باید تطبیق دهد و بس

 اوشی شده است.سنجی اجرای آنها به کلی چشمها بسیار کلی است و ام ا نحوه ارائه اروژه 

 های زیرساختی گذاری هستند و علی رغم این ه در مطالعه به ت میل و ایجاد اروژههای سرمایههای ایشنهادی صرفا اروژهاروژه

 ای نشده است.اشاره و عمرانی اشاره شده ولی در اایا  به آنها

 اندازی کارخانه چیپس و رب گوجه فرنگی ها به صورت انتزاعی بوده است، به عنوا  مثال راهرسد که ایشنهاد اروژهبه نمر می

گذار و نیز نهایتا بازار فروش هریک اگر به صورت یک کارخانه موثر و برند در منطقه باشد، تأمین مواد اولیه، تأمین سرمایه

اوشی شده است. اگر کارخانه چیپس و یا رب گوجه فرنگی به صورت کارگاه خانگی فصل و قابل بحث است که چشمموضوع م

 باشد میزا  اثرگذاری و اایداری آ  قابل بحث است.

 ها بر اساس کمک و شود اروژهبینی نشده است، ایشنهاد میگذاری ایشنهاد شده ایشهای سرمایهژهساز وکار اجرایی ارو

 ها با مشارکت عمومی و خصوصی تعریف شود.مشارکت روستائیا  و مردم محلی طراحی و اجرا شده و اروژه

 رشادی ایشنهاد نشده است.خیلی عجیب است که علی رغم انجام مطالعات میدانی، هیچ اروژه عمرانی، فرهنگی و ا 

 ها:فرشاد محمدی ناظر مربوط به نقشه مهندس موارد مطروحه از طرف آقای -6

 صورت گیرد.  GISها ارائه گردید. تاکید گردید یک دستی در بخش مواردی در خصوص مراعات مالحمات بین بخشی در  نقشه



مهندسین مشاور به ارائه گزارش وضعیت و برنامه برگعزاری جلسعات مشعارکتی،    در ادامه جلسه، ارائه گزارش توسط مهندسین مشاور ) دستور دوم :

 (های تهیه شده ارداختند.های روستایی و گزارشو آخرین وضعیت طرح توسعه اایدار منمومه 21/21/09منتهی به 

 موارد مطروحه از طرف نماینده شرکت سبز سامانه سبالن: -1

  0روستا 31تعداد روستاهای مراجعه شده 

 روستا 21داد روستاهای باقی مانده0 تع 

  روستا 4خانوار0  19تعداد روستاهای باقی مانده زیر -روستا 3تعداد روستاهای خالی از س نه 

  سرخه -بوئین-خیرآباد-ویر-سلما  کندی-روستا )خرمدرق 0تحویل و نگارش گزارش طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی شامل

 (ش ورآباد و واالیش-ساریجالو-دیزج

 اسفند  19ها استخراج شده و گزارش در نهایت تا گزارش طرح منمومه روستایی در مرحله نگارش بخش نخست بوده کلیه نقشه

 ارائه خواهد شد.

 انداز سامان:ه از طرف نماینده شرکت چشمحموارد مطرو -8

  011تعداد روستاهای مراجعه شده 

  روستا 09روستای هدف  21ارائه گزارش 

 ها که منبعث از قوانین است. توجه به اسناد باالدستی کم ی به های ادارات و سازما نامهررات و آیینلزوم توجه به مق

 کند.مطالعه نمی

 شود.اس از مطالعات میدانی، جلسات با سازما  و نهادهای درگیر با روستا انجام می 

 یین است.ها به ویژه وام و تسهیالت بسیار ااسطح اعتماد بین روستائیا  با دستگاه 

 های ناظر به توا  اشتغالزایی در سطح خرد در بسیاری موارد با هدف تولید و بازدهی اقتصادی در مفهوم اشتغال و اروژه

 خوبی نیستند. یهای با بازده خوب اقتصادی، طرح اشتغالزاتقابل است. لزوما طرح

  اغل کند چرا زمین دیمی یا دیمی شده را آبی نفر را شاید ش 19اجرای یک طرح انتقال آب از سرچشمه تا مزرعه حداقل

 کنند.می

 موارد مطروحه از طرف نماینده شرکت راژان آب زاگرس: -9

  های ابهر و خرمدرهروستای واقع در شهرستا  33ارائه گزارش از مراجعه به 

  تهیه گردد.ابهام در خصوص اروژه اشتغالزایی و لیست روستاهایی که اجبارا بایستی برایشا  طرح اشتغالزایی 

 ارائه مش الت در خصوص مراجعات میدانی مخصوصا روستای فونش آباد شهرستا  ابهر 

 های الزم برای روستاهای کوچک فاقد دهیار در شهرستا درخواست در خصوص هماهنگی 

  ارکتیهای مشهای ابهر و خرمدره و مش الت خاص مطرح شده از طرف اهالی در کارگاهارائه گزارش از وضعیت شهرستا 

 موارد مطروحه از طرف نماینده شرکت یورت شهر سبالن: -20

  آبادی جلسه مشارکتی برگزار شده است. 162آبادی دارای س نه، برای  331از مجموع 

  کل( روستاها با در نمر گرفتن ایوندهای مختلف در جداول و  %49روستا ) 09روستا از  36گزارش بخش سوم مشاور برای

 شده است.های مشترک آورده نقشه

 ها و اسناد مهم در انطباق با همدیگر ها، استعالمدر نحوه استفاده از ارسشنامه تالش بر این است که اطالعات سرشماری

 مورد توجه قرار گیرد.



 برداری از منابع های اجرایی داخل استا  و همچنین هماهنگی بین استانی ام ا   بهرهالزم است در هماهنگی بین دستگاه

به خصوص در شهرستا  طارم مورد بازبینی قرار گیرد و ام ا  ایجاد سدهای معیشتی فراهم شود و همچنین  آب سطحی

ام ا  اتصال مطمئن بین استا  اردبیل با مرکز کشور به استا  تهرا  از طریق طارم فراهم شود )تعریف ال در جوار سد 

 کند(منجیل که تنها برای یک خودرو ام ا  عبور را فراهم می

  اقتصاد روستایی به خصوص در شهرستا  زنجا  تحت تاثیر بازار شهر زنجا ، بازار تهرا  و البرز، کرج، و همچنین

 شهرهای میانه و تبریز قرار دارد، همچنین صنایع دستی، فرشبافی تحت تاثیر شهر قم و زنجا  است.

 موارد مطروحه از طرف نماینده شرکت آرتا نقشینه شهر: -22

 روستا 299اجعه به ارائه گزارش مر 

  روستا 09روستا از روستاهای هدف  21ارسال گزارش 

  ها و ایوندها وجود ندارد.در شرح خدمات طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، بند جریا 

 رسد دیتابیس مربوط به به نمر میGIS  که با روی رد طرح هادی تهیه شده بهتر است توسط کارفرما و ناظرین بازنگری

 شود.

 دید زما  برگزاری جلسات مشارکتیتم 

انتمارات و ایشنهادات نمایندگا  سازما  مدیریت و برنامه ریزی و بنیاد مس ن، سایر موارد و جمعبندی دستور سوم، چهارم و پنجم : 

 مطالب مطروحه توسط معاو  عمرا  روستایی اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی 

وحه توسط معاون عمران روستایی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی به شرح در خاتمه جلسه، جمعبندی مطالب مطر -21

 زیر صورت گرفت.

 ع س و تصویر صفحه اول ارسشنامه( ،رعایت مستندسازی در جلسات مشارکتی )ارائه فیلم 

 ها بر طبق شرح خدماترعایت ساختار نگارشی گزارش 

 ارسال گردد و  21/21/09ی طرح تاکنو  همراه با مستندات تا مورخ مقرر گردید گزارشی از اقدامات صورت گرفته از ابتدا

 های الزم را انجام داده و درصد ایشرفت کار را تعیین نمایند.تیم نمارت بررسی

  ارائه  گردد. 21/21/2309روستا با تامین نقطه نمرات تیم نمارت تا مورخ  09مقرر گردید گزارش 

 های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیایی( را مراعات نمایند.تاکید گردید مهندسین مشاور هماهنگی 

 .در مطالعات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی روستائی استا  زنجا ، کلیه روستاها مشمول می باشند 

  خانوار جلسات  19خانوار و باالتر مورد تاکید است. برای روستاهای زیر  19برگزاری جلسات مشارکتی در کلیه روستاهای

 متمرکز تش یل می گردد.

  اشتغالزا )مقید به استعداد، ام انات و قابلیت های روستا/روستاها( در مقیاس های خرد  طرح های سرمایه گذاریایشنهاد

)روستا(، متوسط )دهستا /بخش( و کال  )شهرستا ( و همچنین اروژه های عمرانی و سایر اقدامات اشتیبا  طرح ها و 

 ت.اروژه ها مورد تاکید اس

  همچنا  مورد تاکید است. بدیهی است زمانبندی منتهی به  2309برگزاری جلسات مشارکتی و متمرکز در اسفند ماه

)ارائه کلیه گزارش های مورد تایید تیم نمارت( مطلقا از احاله برگزاری جلسات مشارکتی به خارج از اسفند ماه  32/94/09

 ن رابطه مسئولیت دارند.متاثر نخواهد شد و مهندسین مشاور شخصا در ای

 مالحظات 

 (10/92/01) خواهد شد. تش یل 2301آخرین انجشنبه فروردین ماه در جلسه مشترک مهندسین مشاور  همینن -2



ارائه گزارش از اتمام جلسات مشارکتی، ی ی از دستورات نهمین جلسه مشترک مهندسعین مشعاور خواهعد بعود. چعارچوب       -1

 گزارش اعالم خواهد شد، 

 

 ن در جلسهحاضری – ج

 ردیف
 نام و نام خانوادگی

 خانم ها و آقایا 
 دستگاه / شرکت متبوع

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوع
 شماره تلفن همراه

 90216412499 معاو  عمرا  روستائی بنیاد مس ن انقالب اسالمی عباس محمدی 2

 90214421294 نماینده سازما  سازما  مدیریت و برنامه ریزی فرشاد محمدی 1

 90211413131 مسئول واحد فنی بنیاد مس ن انقالب اسالمی حمید احمدی 3

برنامه ریزی چشم انداز  مهندسین مشاور مصطفی دین محمدی 4

 ساما 

 90216419111 مدیر اروژه

 90244091961 نماینده مهندسین مشاور مهندسین مشاور یورت شهر سبال  میر معمم ابراهیمی 1

 90243119019 مدیرعامل ین مشاور آرتا نقشینه شهرمهندس سعید نجفی 6

 90203299106 مدیر اروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبال  حسین کنگری 9

 90241104163 کارشناس و عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور سبز سامانه سبال  احمد ایردوموسی 1

 9023491143 نماینده  مهندسین مشاور سبز سامانه سبال  لیال اسالمی 0

 90243922492 مدیرعامل مهندسین مشاور راژا  آب زاگرس داود نقی زاده 29

 90242929116 مدیر اروژه مهندسین مشاور راژا  آب زاگرس احمد جوانی 22

 90211429109 نماینده مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر روح اله بیات رستمی 21

 90212421291 عامل چهارم مییاد مس ن انقالب اسالبن محسن عطائیا  23

 90212429499 مدیر تیم نمارت عامل چهارم دانشگاه زنجا  حسین عمیمی 24

 90201914201 عضو تیم نمارت عامل چهارم دانشگاه زنجا  مهدی چراغی 21

 90211424916 عضو تیم نمارت عامل چهارم سازما  جهاد کشاورزی استا  زنجا  علی فرهادی 26

اداره کل تعاو ، کار و رفاه اجتماعی  لولیال حسن 29

 استا  زنجا 

 90211411641 عضو تیم نمارت عامل چهارم

 90213613622 عضو تیم نمارت عامل چهارم دانشگاه زنجا  محمد بادسار 21

 90219439312 عضو تیم نمارت عامل چهارم دانشگاه زنجا  نرگس مرادخانی 20

 90240161349 ضو تیم نمارت عامل چهارمع دانشگاه زنجا  حیدر قلی زاده 19

 90294194119 مسئول دفتر مطالعات عامل چهارم زهرا محمدی 12

 90246961322 نماینده مدیر تیم نمارت تیم نمارت سودابه کرمی 11

 ند.در جلسه حضور نداشت 19و  23، 9ردیف های مالحمه 0 نامبرده 

 


