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  های روستایی و اشتغالزایی روستایی شهرستان سلطانیهصورتجلسه معرفی و اطلاع رسانی طرحهای توسعه منظومه

 62/8/79روز شنبه مورخ 

 

برنامه  61نشست معرفی و اطلاع رسانی طرح توسعه اشتغالزایی روستایی موضوع ماده  62/80/7931در تاریخ 

منظومه های روستایی با حضور ناظر پروژه آقای دکتر فرهادی، بخشدار بخش ششم توسعه و طرح توسعه 

مرکزی آقای انصاری، سرپرست شعبه شهرستان بنیاد مسکن آقای مهندس نبی لو، دهیاران بخش مرکزی و باغ 

حلی شهرستان سلطانیه و مدیرپروژه آقای کنگری و نماینده مشاور خانم محمدلو در محل فرمانداری شهرستان 

 برگزار گردید.

، اهمیت اهداف، ویژگی ها ها توسط آقای کنگری موارد دیگر از جمله:  در ابتدای جلسه ضمن معرفی طرح

نقش و جایگاه دهیاران، مردم و مسولین دستگاههای اجرایی به ویژه فرمانداری،بخشداران و همچنین و طرح ها 

 تشریح گردید.پاورپوینت  با ارایه در طرح های مذکورشعبه بنیاد مسکن در طرح های 

سپس آقای انصاری بخشدار بخش مرکزی ضمن تایید بر اهمیت و اهداف طرح های فوق تاکید بر همکاری 

 و دقت دهیاران در ارایه اطلاعات مورد نیاز طرح داشتند.

آقای دکتر فرهادی ناظر طرح نیز ضمن تایید اهداف و اهمیت طرح ها، نقش و جایگاه دستگاه ناظرین و 

 عامل چهارم در ارتقاء کیفیت مطالعات و نحوه نظارت بر حسن انجام وظایف مشاور را تشریح نمودند.

آقای مهندس نبی لو نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری از دهیاران درخواست داشتند در روند انجام 

ه که توسط مدیر پروژه طرح ها مشاور را همراهی نمایند. در ادامه سوالاتی را در خصوص طرح ها مطرح نمود

 پاسخ های لازم ارایه گردید.

عمده سوالات از سوی قسمت آخر جلسه به پرسش و پاسخ دهیاران و ارایه نظرات آنان اختصاص داده شد.

دهیاران در خصوص ضمانت اجرایی طرح ها و اثر بخشی آنها، و همچنین مسایل و مشکلات پیش روی اجرای 

گردید. و در ادامه پاسخ های مورد نیاز توسط مدیر پروژه و آقای دکتر  طرح ها در حوزه روستایی مطرح

 فرهادی ارایه گردید.

 خاتمه یافت. 98/79صبح آغاز و در ساعت  98/77این جلسه راس ساعت 

 


