
 بسمه تعالی

 صورتجلسه

 ن جلسه مشترک مهندسین مشاورنهمی

50/50/8931 

ین جلسه مشترک مهندسین مشاور تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجاان  نهم
و مهندس حمید احمادی نماینادنان محتار     ی محمدفرشاد مهندس ان آقایحضور صبح با  05:05ساعت   50/50/89شنبه مورخ  پنجروز 

تیم نظاار  عامال    محتر  آقای دکتر عظیمی مدیربنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان و اداره کل سازمان مدیریت و برنامه ریزی و 
 زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد. به شرح چارچوب دستور جلسه تشکیل شد و درهار  چ

 هدستور جلس -الف

ی ها و اقداما  ناظر به مراعا  هماهنگی های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیائی( در مطالعا  و تدوین نزارش هاا،  برنامه ریز -0

 دقیقه( 35)توسط مهندسین مشاور 

سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روساتائی  "ارائه پیش نویس مقدماتی چارچوب تنظیم  -0

 دقیقه( 80)توسط آقای دکتر عظیمی مدیر تیم نظار  عامل چهار .  "استان زنجان

تبیین تقد  ارائه خالصه نزارش تایید شده مطالعا  )سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه هاای   -0

 دقیقه( 85)بخش و در زمانبندی تعیین شده، توسط عامل چهار .  01روستائی استان زنجان( به تفکیک 

برنامه ریزی ها و اقداما  به عمل آمده برای پیشبرد )موثر و مقید باه زمانبنادی( مطالعاا  باه شارح زیار )ماخاب : جمعبنادی          -4

 دقیقه( 85)ترک مهندسین مشاور( : شهشتمین جلسه م

 از سوی مهندسین مشاور مشتمل بر   -الف 

 عایت حد کفایت در حجم نزارش ها، مراعاا  مالحظاا    همسانی فرمی و شکلی نزارش ها در انطباق با شرح خدما ، ر
الز  در نقشه ها، خروجی مطالعا  هر بخش در قالب طرح های سرمایه نباری، پروژه های عمرانی، اقداما  و زیر ساخت 

 های پشتیبان طرح ها و پروژه ها و ...

 از سوی تیم نظار  عامل چهار  مشتمل بر :  -ب 

  و ... 4نزارش ها و مالحظا  برشمرده در جزء الف ردیف هم سطحی بررسی محتوائی در 

توسط مهندسین مشاور و مدیر تیم نظار  عامل چهار  بصور  مکتوب تهیه و لغایت روز دو شنبه  4مالحظه : نزارش دستور جلسه ردیف 
توساط عامال    4ارش در قالب دساتور  به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دفتر مطالعا  ارسال خواهد شد. این نز 50/50/89مورخ 

 چهار  ارائه خواهد شد.

 دقیقه( 05)اعال  نظر نمایندنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -0

 دقیقه( 90)جمعبندی مطالب مطروحه توسط معاون محتر  عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -6

 و تصمیمات متخذه طروحهموضوعات م– ب

برنامه ریزی ها و اقداما  ناظر به مراعا  هماهنگی های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیائی( در مطالعا  و تدوین نازارش   دستور اول :

 ها، توسط مهندسین مشاور

مطالعاه  باا   مهام ایان  مطمح نظر می باشد ولی هنوز عملیاتی نشده اسات.  اقداما  : تعامل بین بخشی )جغرافیائی و اقتصادی(  -0

 ارتباطا  بین بخشی تبیین خواهد شد. ،و در سرخط مربوطه پیگیری می شودبخش های همجوار نزارش 



 یهماهنگی بین بخشهماهنگی های بین بخشی )اقتصادی و جغرافیائی( بر اساس همجواری مراعا  خواهد شد.، برنامه ریزی :  -0

همزمان با پیشرفت مطالعا  هماهنگی های بین بخشی معمول خواهد . استای جاده  ارتباطا  یبه برقرار مشروط)جغرافیائی( 

 شد.

با رعایت هماهنگی های بین بخشی، تاا نیماه اول    ی مربوطه رامقرر شد، مهندسین مشاور ویرایش اول نزارش کامل بخش ها -0

اقداما  زیر با اتخاذ تدابیر الز  مورد مالحظاه   0089تا پایان تیر ماه  ارائه نمایند. در بازه زمانی نیمه دو  خرداد ماه 0089خرداد 

 قرار خواهد نرفت.

 بازبینی نزارش ها توسط تیم نظار . -0-0

. در این و ثبت و ابالغ موارد اصالحی و تکمیلی به مهندسین مشاور در جلسا  نزارش های بازبینی شده رسمی ارائه -0-0

)اعضای جلسه توسط کارفرماا   ودنمخواهد راهی ، مشاور را همنزارش های تایید شده تبیینجلسا ، تیم نظار  در 

 اعال  خواهد شد.( 00/50/89تعیین و لغایت 

اور باا  شا مهندساین م  نزارش های های بازبینی شده، در قالب پاورپوینت توسط مهندسین مشاور ارائاه خواهاد شاد.    -0-0

 اهتما  می نمایند.همسان پاور پوینت برای ارائه نزارش ها عاملیت شرکت راژان آب زانرس نسبت به الگوی 

  ، باید از طریق نامه رسمی صور  پبیرد.نردش نزارش ها میان مهندسین مشاور، عامل چهار  و تیم نظار  -0-4

 0: مسئولیت اصلی نظار  عملیاتی به عهده مدیر و اعضای تیم نظار  عامل چهار  می باشد و کلیه اقداما  موصاو  در بناد    0 مالحظه

 تیم نظار  نمی باشد. این صورتجلسه نافی مسئولیت 

اهتما  جدی به عمل آورند و اسناد مربوطه )شاامل صافحه    00/50/89مهندسین مشاور نسبت به اتما  جلسا  مشارکتی لغایت  -4

 اول پرسشنامه، عکس و فیلم را در اختیار نماینده تیم نظار  در دفتر مطالعا  قرار دهند.(

ایان صورتجلساه    0نزارش هاای موواوب بناد    با ر دسترس خواهد بود و روستا همچنان از طریق سایت مطالعا  د 85نزارش  -0

 جایگزین خواهد شد.

 ه دیجی روستا توجه خواهد شد.ژبه مشاهیر شغلی در روستاهای استان زنجان از رهگبر پرو -6

چنانچاه   ت شاود. تقویبا بهره نیری از شبکه موجود در واتساپ، ارتباط میان مشاوران و اعضای تیم نظار  و نمایندنان کارفرما  -1

  این اهتما  در تامین اهدا  مورد نظر موثر واقع شود نسبت به تشکیل جلسا  تجدید نظر خواهد شد.

سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های "ش نویس مقدماتی چارچوب تنظیم پیارائه دستور دوم : 

 عظیمی مدیر تیم نظار  عامل چهار .توسط آقای دکتر  "روستائی استان زنجان

کیل شا از بخشاهای زیار ت   "برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجاان "سند  -9

 خواهد یافت.

 تفصیلی برنامه و طرح توسعه. چکیده سرفصل های کالن نزارشمتضمن  ،شامل نزارش انشائی –بخش اول 

 مان اجرائی و پایش سند ساز –بخش دو  

 به عنوان پیوست شامل فهرست طرح های سرمایه نباری، پروژه های عمرانی، فعالیت ها و اقداما  پشتیبان. –بخش سو  



طرح های سرمایه نباری اشتغالزا مقید به استعداد، امکانا  و قابلیت های روستاها در مقیااس هاای خارد )روساتا(، متوساط       – 0مالحظه 

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اساالمی اساتان    06/50/0089مورخ  054/05خش( و کالن )شهرستان(. موووب دعوتنامه شماره )دهستان/ب

 زنجان )جلسه استماب نقطه نظرا  دستگاه های متولی حوزه سرمایه نباری و اشتغالزائی(

واهد رسید. بخش سو  سند به تایید کمیته برنامه ریزی بخش اول و دو  سند به تایید و تصویب مراجع شهرستانی و استانی خ – 0مالحظه 

ژه ها باید حاوی کلیه فیلدهای اطالعاتی برشامرده در شایوه   شهرستان می رسد و بصور  ساالنه قابل تجدید نظر می باشد. طرح ها و پرو

و پروژه های پیشنهادی مشخص خواهاد   محل تامین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز هر یک از طرح ها نامه و شرح خدما  مطالعا  باشند.

 شد.

 تجاوز ننماید. A4صفحه  05حجم نزارش بخش های اول و دو  از  – 4مالحظه 

تایید تیم نظار ، برای نظرخواهی از مراجع مربوطه در سایت بارنباری خواهد شد. نانه مورد  01مشروح نزارش بخش های  – 0مالحظه 

بینی قرار خواهد نرفت. از مشروح نزارش بخاش هاا باه    زبدیهی است نظرا  واصله بررسی و در صور  نیاز نزارش های مربوطه مورد با

 عنوان مستندا  سند هر بخش یاد خواهد شد.

 00/50/89صورتجلسه( را حداکثر لغایات   9حی و تکمیلی ناظر به چاچوب سند )موووب بند مهندسین مشاور نقطه نظرا  اصال -8

تنظیم و ارائاه مای    05/50/89مدیر تیم نظار  عامل چهار  ویرایش دو  چارچوب سند را تا به دفتر مطالعا  ارسال می نمایند. 

 خواهد شد.  نانه 01نمایند. نسخه مصوب کمیته راهبری مبنای تنظیم اسناد بخش های 

صافحه اول پرسشانامه، عکاس و فایلم از جلساا  مشاارکتی لغایات        مقرر شد مهندسین مشاور یور  شهر نسابت باه ارساال     -05

 اقدا  نمایند. مراتب توسط نماینده تیم نظار  در دفتر مطالعا  مورد پیگیری قرار خواهد نرفت. 00/50/89

موازین فنی نقشه ها، با آقای مهنادس فرشااد محمادی ) عضاو تایم      مقرر شد مهندسین مشاور با هماهنگی قبلی برای کنترل  -00

 تشکیل شود. 05/50/89نظار  عامل چهار ( جلسه ای داشته باشند. این جلسا  باید تا 

مقرر شد، به منظور مستند سازی و رعایت برخی مالحظا ، ارتباط مهندسین مشاور با اعضای تیم نظار ، به مدیر تایم نظاار     -00

 منعکس نردد.  عامل چهار  هم

تبیین تقد  ارائه خالصه نزارش تایید شده مطالعا  )سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظوماه  :  سومدستور 

 بخش و در زمانبندی تعیین شده، توسط عامل چهار . 01های روستائی استان زنجان( به تفکیک 

 ه با رعایت تقد  به شرح زیر تهیه و ارائه خواهد شد.این صورتجلس 9سند مورد اشاره در بند   -00

نانه به تفکیک برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های  01نزارش مشروح بخش های  -00-0

 روستائی تهیه و پس از کسب نظر موید تیم نظار  در سایت مطالعا  بارنباری خواهد شد.

انی شاده و نظارا  واصاله باا بررسای      سا اعال  نظر نسبت به مشروح نزارش ها به مراجع ذیربط اطالب ر مطالعه، بررسی و – 6مالحظه 

و در صور  نیاز بازبینی نزارش ها توسط مهندسین مشاور مورد اهتماا  قارار خواهاد    مشترک مهندسین مشاور و تیم نظار  عامل چهار  

 نرفت و مراتب به صاحبان آراء و نظرا  اعال  خواهد شد.

این صورتجلسه، از نزارش های مبکور در بند  9نانه مطابق چارچوب موصو  در بند  01سند هر یک از بخش های  -00-0

نانه در کمیته برنامه ریزی شهرساتان هاا، کاارنروه     01این صورتجلسه استنتاج خواهد شد. اسناد بخش های  00-0

اهد رسید. انتشار به موقع اسناد بخش ها، متضمن آمایش و شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و به تصویب خو



از مراجاع مختلاف را فاراهم    امکان نظرخواهی  ،(0089)ترجیحا تا پایان خرداد ماه  نظر موید تیم نظار  عامل چهار 

    نموده و قطعا نسخه ارسالی به کمیته برنامه ریزی شهرستان ها کمتر مورد مجادله و مباحثه قرار خواهد نرفت.

برنامه ریزی ها و اقداما  به عمل آمده برای پیشبرد )موثر و مقید به زمانبندی( مطالعا  به شرح زیر )ماخب : جمعبنادی  چهارم :  دستور

 هشتمین جلسه مشترک مهندسین مشاور( :

م مقرر شد مهندسین مشاور نسبت به همسانی فرمی و شکلی نزارش ها در انطباق با شارح خادما ، رعایات حاد کفایات در حجا       -04
نزارش ها، مراعا  مالحظا  الز  در نقشه ها، خروجی مطالعا  هر بخش در قالب طرح های سرمایه نباری، پروژه های عمرانی، 

 مالحظا  الز  را معمول نمایند.اقداما  و زیر ساخت های پشتیبان طرح ها و پروژه ها و ... 

 .توسط تیم نظار  عامل چهار  کنترل خواهد شد 04اجرای مفاد بند  -00

 اعال  نظر نمایندنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی:  و ششم دستور پنجم

مطالب منعکس در دستورا  اول تا چهار  مبتنی بر نقطه نظرا  نمایندنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مساکن   -06

 انقالب اسالمی جمع بندی شده است.

برای ارائه نزارش های تفصیلی به تفکیک برنامه توسعه اقتصاادی و اشاتغالزائی و    00/54/0089یت برنامه زمانبندی منتهی به رعا -01

طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان و همچنین سند برنامه و طرح توسعه مورد تاکید می باشد. این نزارش ها در 

 نیز رسیده باشند.تیم نظار  عامل چهار   زمانبندی مبکور باید به تایید

مقرر شد مهندسین مشاور نسبت به همراهی هیا  اعزامی از مرکز، برای بازدید از روستاها و تبیین مطالعا  انجا  یافته با تاکید بار   -09

هندساین مشااور و   خروجی مطالعا  تمهیدا  الز  را معمول نمایند. بدیهی است به محض آناهی از سفر هیا  اعزامی مراتب به م

عامال چهاار  مبنای بار      00/50/89مورخ  0008نامه شماره  0)موووب بند  مدیر تیم نظار  عامل چهار  اطالب رسانی خواهد شد.

 معرفی روستاها برای بازدید(

  مالحظاتسایر 

 (05/50/89) خواهد شد. تشکیل 0089ماه  خردادآخرین پنجشنبه در جلسه مشترک مهندسین مشاور  همیند -0

رائه نزارش مربوط به اجرای مصوبا  این صورتجلسه، یکی از دساتورا  دهماین جلساه مشاترک مهندساین مشااور را       ا -0

 تشکیل خواهد داد.

خانم مهندس محمدی نسبت به پیگیری مصوبا  این صورتجلسه، با رعایت زمانبنادی هاای مقارر اقادا  کارده و نتاایج        -0

 پیگیری ها را ثبت و نزارش می نمایند   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه در حاضرین – ج

 ردیف
 نا  و نا  خانوادنی

 خانم ها و آقایان
 دستگاه / شرکت متبوب

مسئولیت در دستگاه / شرکت 

 متبوب
 شماره تلفن همراه

 58004409014 نماینده سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فرشاد محمدی 0

 58000400900 مسئول واحد فنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی حمید احمدی 0

 58000405455 مدیر تیم نظار  عامل چهار  دانشگاه زنجان حسین عظیمی 0

 58000400060 کارشناس بنیاد مسکن انقالب اسالمی جعفر مهدیون 4

برنامه ریزی چشم انداز  مهندسین مشاور مصطفی دین محمدی 0

 سامان

 58006405000 مدیر پروژه

 58044810160 نماینده مهندسین مشاور شهر سبالنمهندسین مشاور یور   سخاو  شیدا 6

 58040005895 مدیرعامل مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر سعید نجفی  1

 58080055086 مدیر پروژه مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن حسین کنگری 9

 58040084060 کارشناس مهندسین مشاور سبز سامانه سبالن احمد پیردوموسی 8

 58040500450 مدیرعامل مهندسین مشاور راژان آب زانرس قی زادهداود ن 05

 58040505096 مدیر پروژه مهندسین مشاور راژان آب زانرس احمد جوانی 00

 58000405081 نماینده مهندسین مشاور آرتا نقشینه شهر روح اله بیا  رستمی 00

 58000400010 چهار  عامل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان محسن عطائیان 00

 58081494101 نماینده مهندسین مشاور راژان آب زانرس فریبا عباسی 04

 58054954001 مسئول دفتر مطالعا  عامل چهار  زهرا محمدی 00

 58046569000 نماینده مدیر تیم نظار  تیم نظار  سودابه کرمی 06

 ند.در جلسه حضور نداشت 9مالحظه : نامبرده ردیف 


