
 استاد ارجمند، جناب آقای دکتر عظیمی

 با عرض سالم و خسته نباشید، 

 بخش اول: بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود

. 

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

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

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 

ش و روستاهای مورد مطالعه دیده ارزیابی طرح ها و برنامه های اجرا شده و در حال انجام مرتبط با موضوع و مکان به تفکیک بخ

می شود. چه تحلیلی انجام شده است؟؟؟ تبیین اسناد کدام قسمت انجام شده است؟؟؟؟ ارزیابی طرح ها؟؟؟ این بخش نیازمند 

 خالصه نویسی بر مبنای شرح خدمات و استفاده از روش های کیفی مرتبط با تحلیل محتوا جهت تبیین و تحلیل اسناد دارد.

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

 مطالب این بخش در غالب تیترهای زیر ارائه شود:

 شناسیزمین

 ژئومورفولوژی

 توپوگرافی و شیب

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

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

 منابع خاک و قابلیت اراضی

 پوشش گیاهی

 زندگی جانوری

 

 

در قسمت پرداخت تسهیالت روستایی که به امارهای کمیته امداد اشاره شده است می توان از تلفیق سایر بخش های حمایتی که 

 فاده کرد از جمله سازمان بهزیستی و بنیاد شهیددر پرداخت تسهیلت اشتغال روستایی نقش دارند نیز است

همچنین آمار تسهیالت پرداخت شده از طریق سامانه کارا در قالب اشتغال روستایی و اشتغال فراگیر نیز لحاظ شده و بازخورد و 

 نتیجه آن تحلیل شود.

 

سد توانمندی و قابلیت های ااره شده برای برند در ادامه برای نمونه در مطالعات روستای پیرسقا در زمینه برند سازی به نظر می ر

 سازی موردی مشترک بین روستاهای اطراف نیز می باشد. بنابراین برند سازی باید در محدوده منطقه ای تعریف شود.



در مورد طرح های مربوط صنایع تبدیلی و تکمیلی به نظر می رسد ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی صرفا صرفا برای محصوالت 

تولیدی یک روستا ) یک یا دو محصول( صفه اقتصادی نخواهد داشت و سرمایه گذاری در آن عمال غیر ممکن است. با توجه به 

 پتانسیل شهرستان در محدوده منطقه ای تعریف شود.

ایی که طرح پرورش ماهی با مطالعه زیر ساخت های موجود د شهرستان و شعاع عملکری باید مورد بررسی قرار گیرد. از انج

شهرستان ماهنشان نیز در پرورش ماهی فعال می باشد این دو قطب پرورش ماهی با توجه به همجواری با یک شمالی باید  با توجه 

 بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

 

 در مورد تمامی طرح های پیشنهادی باید حتما و حتما مالحظات زیست محیطی لحاظ شود.

 .میباشد ویرایشی عمده اشکاالت دارای و شده نوشته زده شتاب صورت به طرح
 تشکر با

 زاگرس آب راژان ناظر


