چارچوب تنظيم گزارش عملكرد سيستم مديريت پسماندهاي روستايي از محل اعتبارات موافقتنامه«طرح
كمك به تجهيز و سازماندهي پسماندهاي استانهاي ساحلي» به شماره طبقهبندي 00000004
 -1نام و تقسيمات كشوري روستا /تعاوني محور.
 -2اسامي روستاهاي تحت پوشش.
 -3كل جمعيت تحت پوشش روستايي در طرح سال مورد نظر و تعيين درصد جمعيت تحت پوشش از كل جمعيت روستاهاي استان.
 -0ارائه نقشه روستاهاي تحت پوشش طرح و تعيين موقعيت آنها نسبت به يكديگر.
 -5ارائه وضعيت جغرافياي طبيعي منطقه و مشخص نمودن تقريبي نقاط حساس زيست محيطي (منابع سطحي يا زير زميني آب بهه ويه آ آب
شرب ،تاالبها ،جنگل )... ،بر روي نقشه موضوع بند .0
 -6امكانات و ماشينآالت موجود و در حال فعاليت در روستاي محور و نيز ساير روستاهاي تحت پوشش در ارتباط با مديريت پسماندها.
 -4كميت تقريبي و ميزان توليد پسماندهاي عادي در روستاها.
 -8كيفيت (آناليز فيزيكي) تقريبي پسماندهاي توليدي (در صورت وجود اطالعات).
 -0توزيع هزينهها/تجهيزات از محل موافقتنامه در روستاها.
 -10وضعيت و اطالعات مربوط به آموزش مردم در روستاهاي تحت پوشش.
 -11وضعيت سيستم ذخيرآسازي موقت در تمام روستاهاي تحت پوشش (تعداد تقريبي ،نوع ظروف ،اندازآ و حجم تقريبهي )... ،قبهل و بعهد از
اجراي طرح و تخصيص اعتبار.
 -12تعداد ،نوع و مشخصات فني ماشين آالت تخصيص يافته به روستاهاي تحت پوشش از محل اعتبارات موافقتنامه.
 -13مسيرهاي كلي جمعآوري بين روستاها و مشخص كردن اين مسيرها بر روي نقشه موضوع بند .0
 -10ارائه وضعيت تفكيك از مبدأ ،پردازش و بازيافت شامل اجزاي خشك و نيز اجزاي تر پسماند به وي آ كمپوست سازي (خهانگي و متمركهز)
در روستاهاي تحت پوشش قبل و بعد از اجراي طرح و تخصيص اعتبار.
 -15ارائه وضعيت دفع پسماندها در روستاهاي تحت پوشش قبل و بعد از اجراي طرح و تخصيص اعتبار.
 -16تعيين موقعيت محل/محلهاي دفع بر روي نقشه موضوع بند  0و ارائه فواصل روستاها از اين محلها.
 -14ارائه وضعيت مراكز دپوي موقت (ايستگاآ انتقال بين چند روستا و يا بين چند روستا و شهر) در صورت وجود.
 -18ميزان درآمد حاصله از اجراي طرح توسط دهياريها يا شركت تعاوني (در صورت وجود).
 -10نحوآ همكاري با شهرداريهاي مجاور در طرح (در صورت وجود چنين همكاري يا برنامهريزيهاي آتي).
 -20مجموعه اقدامات انجام شدآ توسط بخش خصوصي ،سازمانهاي مردم نهاد و  ...در ارتباط با موارد اجرا شهدآ فهود در روسهتاهاي تحهت
پوشش.
 -21موانع و مشكالت موجود در ارتباط با اجراي هر يك از برنامهها.
 -22ارائه پيشنهادات و راهكارها.
* ضروري است كه پس از هر مرحله تخصيص اعتبار ،گزارش عملكرد بر اساس مفاد فوق تهيه و بهه همهرات تصهاوجر عهامز از وضهزيت
موعود و همچنين تصاوجري از تجهيزات تهيه شدت و وضزيت منطقه پس از اعراي طرح به حوزت مزاونت امور دهيارجها ارسال گردد.
1

