
 (تصمیمات متخذه و موضوعات مطروحه 11ردیف ) دوم پیوست
 روستا 09تحویل گزارش های  هصورتجلس

 روستا 09پیرامون گزارش پیشرفت کار مشاورین و ناظرین بررسی و تبادل نظر 

 
  تیم نظارت با  نظر به ضرورت برگزاری جلسه مشترک )به پیوست( و آقای دکتر عظیمی توسط روستای هدف 09کار پیرو گزارش پیشرفت

 رساند که مواردی به شرح ذیل مقرر گردید:مشاورین محترم به استحضار می

با توجه به اینکه به محدودیت زمانی مقرر گردید مشاورین محترم در کمترین زمان ممکن نسبت به تکمیل گزارش و نهایی کردن اطالعات  -

 ا در اولویت کاری خود قرار دهند. اقدام نمایند و این موضوع ر 90/11/09خ روستا( تا مور 09میدانی در روستاهای هدف تحت قرارداد )از 

در گزارش پیوست مقرر گردید که جلسات مشارکتی با دقت هر چه بیشتر و با صرف در خصوص جلسات مشارکتی در خصوص مشکالت مذکور  -

های مختلف به جای تکیه بر یک تکنیک )فقط تکنیک( بهره گیری از 1زمان مناسب و رعایت همه اصول برگزاری جلسات مشارکتی مانند 

( استفاده از تسهیل گران با 3( جمع آوری اطالعات میدانی از منابع مختلف محلی به جای تکیه بر یک منبع )فقط دهیار یا شورا(، 2کشی(، نقشه

( برگزاری جلسات در چند مرحله 4و  ه موارد(گر برای هم)نه تنها یک تسهیل شرایط سنی و جنسی جامعه محلیهای مختلف متناسب با تخصص

 ها برای روستاهای هدف. شامل شناسایی، ارزیابی مجدد اطالعات مرحله شناسایی و در نهایت جمع بندی، تدوین و پیشنهاد طرح

گیری روستا مقرر گردید که مهندسین مشاور محترم ضمن بهره 09موجود در گزارش ارسالی مهندسین مشاور از در خصوص کاستی ها و نواقص  -

ها و اطالعات میدانی بهره بیشتری بگیرند. و در ارائه های پیشنهادی برای روستاهای هدف از دادهها و اطالعات اسنادی در ارائه طرحاز داده

 ، کالبدی و غیره را در نظر بگیرند. ات اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطیپیشنهادات همه توجیهات و مالحظ

 روستا مطابق سرفصل های برگرفته از شرح خدمات جایگزین در شیوه نامه باشد.  09مقرر گردید که فرمت ارائه گزارش برای  -

 را استفاده نمایند. مقرر گردید که همه مشاورین محترم در ارائه گزارش فرمت و استایل استاندارد و یکسانی  -

بر اساس گزارش مهندسی مشاور محترم پیشرفت کار کل پروژه در دو طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی و طرح توسعه پایدار  -

 های روستایی به شرح جدول ذیل می باشد که البته در این خصوص الزم به ذکر است که مقرر گردید تایید درصد پیشرفت منوط بهمنظومه

 باشد.  زارش توسط تیم نظارت و تایید آندریافت گ

 مالحظات درصد پیشرفت مشاور طرح

طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی 

 روستایی

 

 عدم ارائه گزارش - آرتا نقشینه

 - 33 چشم انداز سامان
 - 33 یورت شهر سبالن

 - 23 سبز سامانه
 - 22 راژان آب

 روستاییهای طرح توسعه پایدار منظومه

 عدم ارائه گزارش - آرتا نقشینه

 - 3/23 چشم انداز سامان

 - 23 یورت شهر سبالن
 - 29 سبز سامانه

 - 13 راژان آب

  

 

 


