
 استاد ارجمند، جناب آقای دکتر عظیمی

با عرض سالم و خسته نباشید، احتراما شرح گزارش مربوط به فعالیت های شرکت آرتا نقشینه در ارتباط با 

 مطالب ارسالی و فرم گزارش پیشرفت کار ارائه می گردد.

با عنوان مطالعات تدوین بخش شهرستان های ماه نشان و ایجرود  4چهار فایل مربوط به  5/11/1931در تاریخ 

صفحه از سوی شرکت مشاور محترم ارائه گردید، جهت  1511برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در 

جلوگیری از هر گونه اعمال نظر خارج از ضوابط، شرح خدمات مصوب جهت تهیه این طرح به عنوان معیار 

ادات تنها بک بخش ) انگوران( به عنوان نمونه ارئه می ارزیابی قرار گرفته و طبق بند به بند این شرح خدمات ایر

 گردد:

 چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش

 بخش اول: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود

 موقعیت جغرافیایی دهستان و روستاهای هدف. -

باط با موقعیت جغرافیایی دهستان اطالعات مربوط به این بند ارتباط کمی با شرح خدمات خواسته شده دارد و مطالب اندکی در ارت

و روستاهای هدف ارائه شده است، بنابراین نیازمند بازنویسی مجدد و بازنگری اساسی دارد. به عنوان نمونه چه نیازی به ارائه 

جمعیت روستاها در بند موقعیت جغرافیایی وجود دارد؟؟؟ توضیحات مربوط به تقسیم بندی روستاها به سه نوع دشتی و 

انی و پایکوهی بدون شناخت کافی از منطقه انجام شده است و حتما بازنگری شود. نیازی به ارائه نقشه توپوگرافی در این کوهست

 بند وجود ندارد. کیفیت این قسمت از شرح خدمات دور از انتظارات می باشد.

در حال انجامِ مرتبط با موضوع و  های اجراء شده و توصیف، تحلیل و تبیینِ اسناد باالدستی و ارزیابی طرحها و برنامه -

 مکان برنامۀ توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاها به تفکیک بخش و روستاهای مورد مطالعه.

در این بند از شرح خدمات صرفا مشاور به وارد کردن مطالب اسناد مرتبط پرداخته است و کمتر اثری از تبیین و تحلیل اسناد و 

ای اجرا شده و در حال انجام مرتبط با موضوع و مکان به تفکیک بخش و روستاهای مورد مطالعه دیده ارزیابی طرح ها و برنامه ه

می شود. چه تحلیلی انجام شده است؟؟؟ تبیین اسناد کدام قسمت انجام شده است؟؟؟؟ ارزیابی طرح ها؟؟؟ روش های علمی 

صه نویسی بر مبنای شرح خدمات و استفاده از روش های مرتبط جهت تحلیل و تبیین اسناد وجود دارد. این بخش نیازمند خال

 کیفی مرتبط با تحلیل محتوا جهت تبیین و تحلیل اسناد دارد.

 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع طبیعی و زیستی روستاهای هدف دهستان یا بخش. -

م شود، در قسمت زمین شناسی توصیف اطالعات زمین شناسی در این قسمت انجام شده و می تواند حتی خالصه تر انجا

 کمترتحلیل و تبیین انجام شده و صرفا گزارش پشت زمین شناسی به صورت کامل ارائه شده است.

 توضیحات مربوط به تیتر زمین شناسی اقتصادی هم دارای ارتباط اندکی با تیتر می باشد و نیازمند بازنگری اساسی است.  

 اصالح شود.  دو نقشه اول مربوط به پهنه بندی زلزله

 مطالب مربوط به زلزله  وسایر سوانح می تواند به تیتر قابلیتها و تنگناهای طبیعی انتقال داده شود.

 در اطالعات ارائه شده مربوط به معادن تحلیل و تبیین به هیچ عنوان وجود ندارد.



 ود.مطالب مربوط به انواع روش های طبقه بندی اقلیمی حذف شود و تنها نتایج اارئه ش

 محاسبات مربوط به آسایش اقلیمی نیازمند بازنگری اساسی می باشد. فقط یک نمونه ارائه می شود:

 
گزارش  4به نظر میرسد به احتمال زیاد محاسبات آسایش اقلیمی مربوط به اردبیل باشد که بدون دلیل ارائه شده است و در هر 

 تکرار شده است.

 نیاز داشته و باید در غالب تیترهای زیر ارائه شود:مطالب این بخش به بازنگری اساسی 

 شناسیزمین

 ژئومورفولوژی

 توپوگرافی و شیب

 های اقلیمی ) در قسمت های عوامل اقلیمی و عناصر اقلیمی و اقلیم گردشگری و تعیین اقلیم محدوده(ویژگی

 منابع آب ) در دو بخش آب های سطحی و آب های زیرزمینی(

 اراضی منابع خاک و قابلیت

 پوشش گیاهی

 زندگی جانوری

 الزم به ذکر است که رعایت اولویت ها الزامی می باشد.

 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت منابع انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی روستاهای هدف دهستان یا بخش؛ -

ول ارائه شده هیچ تناسبی با تیتر ندارد و در شروع این بند از شرح خدمات، اطالعات تاریخی گنگ و نادرستی ارائه شده است، جد

تسمیه محدوده ارائه شود. ) مطالعه کتاب حذف شود. در شروع این قسمت باید مطالبی مستند در ارتباط با پیشینه تاریخی و وجه

 های اقای خالقی مقدم و سایر کتاب های مربوطه(.

نداشته و اگر ضرورت به ارائه دارد دلیل این طبقه بندی مستند  تقسیم بندی روستاهای مورد مطالعه بر مبنای جمعیت پایه علمی

 ارائه شود.

 مطالعات منابع انسانی ضرورت دارد در بخش های زیر و طبق موارد درخواستی انجام شود:

 یست(ارائه شود و نیازی به ارائه تعداد مردان و زنان در این قسمت ن 1935تا  1945تعداد جمعیت و خانوار ) حتما از سال 

و به صورت ده و پنج ساله(، حتما ضرورت دارد در هر دوره از سرشماری رشد  1935تا  1945روند تحوالت رشد جمعیت ) از سال 

یا هفت گروه و بر مبنای میزان رشد جمعیت. مشاور محترم ضرورتی ندارد  5جمعیت برای روستاها دسته بندی شود در سه یا 

 رائه دهد ولی جدول دسته بندی حتما ارائه شود(جدول های پیاپی به تفکیک نقاط ا

ارائه شود(. می تواند دسته بندی شود بر مبنای درصد هر گروه  1935، و 1931، 1935ساختار سنی جمعیت ) سه سرشماری 

 سنی.

 ساختار جنسی جمعیت ) دسته بندی انجام شود(



 ده خواهد بود.ارائه جدول بعد خانوار جهت تحلیل وضعیت نوع خانوارها گمراه دهن

 و به صورت دسته بندی ارائه شود. 1935وضعیت سطح سواد در ارتباط با سرشماری 

 استفاده شود. 1935مقدار بار تکقل حتما دسته بندی شود واز آمار سال 

 ساختار سیاسی و مدیریتی تنها شامل دهیاری نیست و حتما موارد تکمیلی ارائه شود.

 از روش های مرتبط به سطح بندی پرداخت. برای وضعیت زیرساخت ها می توان

 توصیف، تحلیل و تبیینِ وضعیت نظام تولیدی در روستاهای هدف دهستان یا بخش. -

 در قسمت کشاورزی اطالعات بسیار ضعیف و ناقص می باشد. تحلیل اولیه ناقص و فاقد ارزش علمی است. 

 مطالب نظام و روابط کارگاهی به بازنگری اساسی نیازمند است.

 مطالب نظام و روابط خدماتی به بازنگری اساسی نیازمند است.

متاسفانه اطالعات ارائه شده در این بخش علی رغم اهمیت زیادی که دارد، فاقد کوچکترین مطالب علمی بوده و باید از اول نوشته 

مستند در این بخش انجام شود و شود. حتی توصیف اولیه از نظام و روابط تولید در این بخش انجام نشده است، ابتدا توصیف 

 سپس تحلیل و تبیین براساس بررسی های توصیفی.

 تیتر کمیت و کیفیت نیروی انسانی تنها یه متن روزنامه وار می باشد بر مبنای اطالعات طرح هادی.

 تیتر منابع انرژی و سوخت تنها یه متن روزنامه وار می باشد.

 فاقد تحلیل می باشد.مطالب تیتر مالکیت عوامل تولید ناقص و 

 تیتر مالکیت زمین بسیار ناقص است.

کل مطالب تیتر ساختار تولید کشاورزی نیازمند بازنگری اساسی می باشد. اگر اطالعات نبود و با توانایی بررسی و توصیف بهتر بود 

 مطلبی ارائه نشود.

 ف دهستان یا بخش.توصیف، تحلیل و تبیینِ فضایی و سلسله مراتب سکونتگاهی از روستاهای هد -

 بررسی عوامل موثر بر شکل گیری جزوه اموزشی بوده و ارتباطی با محدوده ندارد.

 شناسایی جریانات و پیوندهای بین سکونتگاهها -

 هیچ گونه بررسی انجام نشده است.

اشتغالزایی روستاهای توصیف، تحلیل و تبیینِ قوانین و مقررات محدودیت ساز و محدودیت نهادی در توسعه اقتصادی و  -

 هدف دهستان یا بخش،

انسانی، زیرساختی و فضایی، منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و عرضه در  -قابلیتها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی  -

 بخش کشاورزی، صنعت و خدمات روستاهای هدف دهستان یا بخش.

نقض کننده یکدیگر می باشد. به نظر می رسد مطالب از چندین منبع و  نیاز به تجدید نظر اساسی دارد در بسیاری از موارد مطالب

محدوده برداشته شده است.  نقاط قوت و صعف بسیار سطحی و غیر علمی پرداخته شده است. فقط برای یک نمونه سطح 

 تحصیالت را می توان مشاهده کرد که در موارد متعدد مطالب در تضاد با یکدیگر می باشد. 

 کامال کلی گویی بوده و برگرفته از هیچ کدام از اطالعات نمی باشد. 12-2جدول 

 بخش دوم: برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای هدف



 هیچ گونه بررسی برای این بخش انجام نشده است.

 در کل می توان نتیجه گیری کرد، گزارش اولیه از نظر علمی غیر قابل پذیرش می باشد.

ش پیشرفت کار تنها می توان تکمیل پرسشنامه ها را در صورتی که فایل اکسل مربوط به آن دریافت و بررسی و در ارتباط با گزار

تایید شود به عنوان پیشرفت مورد تایید قرار داد، بنابراین گزارش پیشرفت کار شرکت مشاور محترم نمی تواند در بهترین حالت 

 درصد باشد. 5بیشتر از 

 نظارت تیم -با سپاس

 

 


