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بسمه تعالي
مدیریت محترم جهاد کشاورزی شهرستان زنجان، مدیر کل محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان زنجان،  
ریاست محترم اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان زنجان، مدیریت محترم امور آب شهرستان 
زنجان، مدیر عامل محترم آب و فاضالب روستایی شهرستان زنجان، ریاست محترم منابع طبیعی شهرستان زنجان، 
ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ زنجان، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ زنجان، مدیر 
محترم تعاون،کارو رفاه اجتماعی شهرستان زنجان، بخشدار محترم بخش مرکزی، بخشدار محترم بخش قره پشتلو، 

بخشدار محترم بخش زنجانرود،

باسالم

      احتراما، بپیوست صورتجلسه کنترل گزارش های بازبینی شده بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان 

زنجان، روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ مستند به موضوع بند ۴ مصوبات کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان مورخ 

۱۳۹۸/۰۷/۰۷ به حضور ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات الزم نسبت به اجرای مصوبات جلسه با 

رعایت زمانبندی های مقرر را معمول نمایند. ضمنا جلسات اختصاصی مهندسین مشاور با دستگاه ها مستند به بند ۲ 

مصوبات جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ و بدون ارسال دعوت نامه جداگانه به دستگاه ها تشکیل خواهد شد.

رونوشت :
سرکار خانم مریم رشتچی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان زنجان

برادر ارجمند جناب آقای احمد خداوردی  معاونت محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان زنجان  

مدیر عامل محترم مهندسین مشاور یورت شهر سبالن

جناب آقای مهندس عطائیان عامل چهارم طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی 

جناب آقای دکتر عظیمی  مدیر محترم تیم نظارت عامل چهارم 



 بسمه تعالی

  کنترل گزارش های بازبینی شده بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان هجلسصورت

 (22/70/89)روز دوشنبه مورخ 

 (70/70/8989) زنجان کمیته برنامه ریزی شهرستانمصوبات  4مستند به موضوع بند 

جلسه کنترل گزارش هاای باازبینی شاده بخاش هاای بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان  27/70/89مورخ  4898/22به موجب دعوت نامه شماره 

با حضور سرکار خانم رشتچی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان زنجاان و جنااب زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان 

 و دستگاه های مخاطب دعوت نامه فوق الذکر مهندس محمدی معاون محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجانآقای 

 تشکیل شد.  اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجاندر سالن جلسات  22/70/8989مورخ  دوشنبه روز  88:77در ساعت 

معاون محترم برنامه ریزی ضمن عرض خیر مقدم به محترم عمران روستائی اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان  جلسه معاون ابتدایدر 

پس از تبیین اهداف و مقاصاد ماالعاات برناماه توساعه اقتصاادی، و ه مدعوین، دستور جلسه را قرائت نمودو توسعه فرمانداری شهرستان زنجان و سایر 

رح توسعه پایدار منظومه های روستائی بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان برنامه جلساه را باه شارح زیار تبیاین اشتغالزائی و ط

 نمودند :

باه شارح مانعکس در صورتجلساه ) مبنی بر کنترل رعایت نقاه نظرات اصالحی و تکمیلی دستگاه ها محترم، ارائه گزارش از سوی مدعوین -8

در گزارش های بازبینی شده بخش های زنجانرود، قاره پشاتلو و مرکازی شهرساتان  (70/70/89مورخ  شهرستان زنجان یزیکمیته برنامه ر

 .زنجان

 پاسخگوئی مهندسین مشاور محترم یورت شهر سبالن در موارد ضرور. -2

 جمعبندی مباحث ماروحه توسط معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان زنجان   -9

 جمعبندی مباحث ماروحاهو مهندسین مشاور مدیران محترم دستگاه های اجرائی شهرستان و پاسخگوئی مهندسین مشاور ز ارائه گزارش از سوی پس ا

 در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد. ، سرکار خانم رشتچی معاون محترم برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان زنجاناز سوی 

 مباحث ماروحه -الف

دستگاه ها فاراهم نیاماده  برخی ازفرصت ماالعه گزارش های بازبینی شده بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجان برای  -8

 است.

ز برخای ااز ساوی  70/70/89بازخوانی نقاه نظرات اصالحی و تکمیلی عنوان شده در جلسه کمیته برنامه ریازی شهرساتان زنجاان ماورخ  -2

 دستگاه ها.

مرور اجمالی گزارش های بازبینی شده توسط مشاور، با تاکید بر اعمال نقاه نظرات اصالحی و تکمیلی ماروحه در جلسه کمیته برنامه ریزی  -9

  . 70/70/89شهرستان زنجان مورخ 

 مصوبات جلسه: -ب



گازارش هاا از دسترسی به ماالعه نمایند. ) ،22/70/89ورخ م ارائه شده در پایان جلسه CDدستگاه ها گزارش های بازبینی شده را مستند به  -8

 نیز فراهم است(  www.abepi.irطریق سایت ماالعات به آدرس 

 به شرح زیر : 22/70/89تشکیل جلسات اختصاصی مهندسین مشاور یورت شهر سبالن با دستگاه های مخاطب جلسه مورخ  -2

  288دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان، طبقه دوم، واحد سه : دفتر ماالعات مستقر در پارک علم و فناوری جلتشکیل محل 

  به شرح زیر : ساعت ،28/70/89روز و ساعت جلسه : روز دوشنبه مورخ 

 28/70/89دوشنبه مورخ  برنامه حضور دستگاه ها در جلسه

 ساعت دستگاه ردیف

 8:77-87:97 ، معدن و تجارت، میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریجهاد کشاورزی، صنعت 8

 88:77-82:97 امور آب، آب و فاضالب روستائی، محیط زیست، منابع طبیعی 2

 89:77-84:97 آموزش فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 9

 80:77-89:77 پشتلو و بخشداری مرکزی بنیاد مسکن، بخشداری زنجانرود، بخشداری قره 4

 

دستگاه های مشروحه فوق جمعبندی نقاه نظرات اصالحی و تکمیلی خود را بصورت مصداقی )در قالب پیشنهاد جایگزین/ اصالحی/  -9

 به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان ارسال نمایند. 29/70/89تکمیلی( حداکثر لغایت 

در  گزارش های بازبینی شده بخش های زنجانرود، قره پشتلو و مرکازی شهرساتان زنجاان 28/70/89ه روز دوشنبه مورخ مالحظه : در جلس

 در صورت لزوم و در حضور دستگاه ها مورد بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت. 9اناباق با پیشنهادات مصداقی موضوع بند 

)متضمن نقااه نظارات  زنجانرود، قره پشتلو و مرکزی شهرستان زنجانخش های ویرایش دوم گزارش بمهندسین مشاور یورت شهر سبالن  -4

در اول وقات روز ساه ( را و نظر موید تایم نظاارت 28/70/89مصوبات جلسه روز دوشنبه مورخ  9اصالحی و تکمیلی دستگاه ها به شرح بند 

 ائه می نماید.به اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان ار 97/70/89شنبه مورخ 

کمیته برنامه ریزی شهرستان زنجان باه شارح  70/70/89مصوبات مورخ  0اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در اجرای بند  -5

  متن زیر هماهنگی ها و اقدامات الزم را معمول می نماید.

بخاش هاای زنجاانرود، قاره پشاتلو و مرکازی ماه ای روساتائی  سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظوگزارش "

شهرستان زنجان با اعمال اصالحات ماروحه، به شرح مراتب فاوق، باه تصاویب رساید و مقارر شاد ویارایش دوم گازارش حاداکثر لغایات 

مرکزی شهرستان زنجان مارح و  در جلسه ای با حضور فرماندار، معاون فرمانداری و بخشداران بخش های زنجانرود، قره پشتلو و 97/70/89

 "رعایت اصالحات ماروحه در ویرایش دوم مورد تایید قرار گیرد.
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