پالن عملیاتی کمپاین ملی نهال شانی بهاری سال 1399
ریاست عمومی منابع طبیعی
شماره مسولیت ها
1

تعین اعضای کمیته برگذاری کمپاین ملی نهال شانی

2

انتخاب ساحه برای راه اندازی کمپاین نهال شانی

3
4
5
6
7
8
9
10
11

اجرا کننده
محترم امانیار صاحب ،امرخیل صاحب ،طاهر،
نثار و الهام صاحب
قلعه مسلم ،منشی میرغالم ،بادام باع ،بند قرغه،
قصبه ،شیر دروازه و تنگی غارو

آماده ساختن ساحه ،چقرک ،ترمیم تراس ها ،احداث

قوت علی فکرت ،جمیل ،میرداد ،مسعود اهلل،

تراسها،

منگل ،عثمان ،زمری ،شاکر و مظهرالدین

فعال ساختن شبکه آبیاری و پر کردن ذخیره آب و حل تیم انجنیری ،فتح اهلل ،مظهر الدین جمیل،
مشکالت تخنیکی شبکه

مسعود اهلل ،منگل ،عثمان و فکرت.

کشیدن نهال از فارم ،بسته بندی مناسب آن و انتقال

مدیران فارم ها ،عاشق اهلل ،احمد شاه امیر خل و

نهال در ساحه کمپاین

امین نثار،

تهیه معلومات و آمار ها در مورد تولید نهال از سراسر
کشور برای متن سخنرانی مقام وزارت
تهیه و آماده ساختن متن بنر کمپاین نهال شانی به دو
زبان ملی
تعین و انتخاب شعار سال برای نهال شانی
ترتیب اجندای سخنرانی و شریک ساختن آن با ریاست
نشرات
ترتیب لست ضروریات کمپاین نهال شانی
پیشنهاد خریداری اجناس و ظروف کمپاین از سکتور
خصوصی

ریاست جنگالت
نیکزاد و تائید ریاست نشرات
نیکزاد و تائید ریاست عمومی و نشرات
اعضای کمیته موظف و ریس منابع طبیعی
نیکزاد و تائید ریاست عمومی منابع طبیعی
شهیداهلل و ایرم بی بی

12

ترتیب لست اشتراک کنندگان کمپاین نهال شانی

مدیریت عمومی اجرایه

13

آماده ساختن کارت عوت اشتراک کنندگان

نیکزاد و الهام

14

نوشتن کارت دعوت

فریبا و عبدالحق خان

15

توزیع کارت دعوت ادارات مربوطه

ریاست دفتر  ،ریاست اطالعات و آمریت پالن

16
17

هماهنگی با ریاست های مالی و اداری و تدارکات بخاطر
تهیه اجناس از طریق یک شرکت قرار دادی
تهیه وسایط نقلیه شامل الری ،تانکر آب و سایط مسافر
بری

امانیار صاحب و تعقیب آن توسط شهید اهلل
نثار شهیداهلل و ریاست اداری

حوت

حمل

پیشرفت

دالیل عدم اجرا

نظارت کننده

امضا

18
19

تهیه مکتوب غرض اطالع دهی به ارگان های امنیتی در
مورد تدابیر امنیتی ساحه
تهیه استعالم به ریاست نشرات غرض دعوت رسانه ها و
پوشش خبری

مدیریت محترم عمومی اجرایه
مدیریت عمومی اجرایه

20

هماهنگی با دفتر مقام محترم وزارت زراعت

محترم رئیس جنگالت

21

تعین و تنظیم ساحه کمپاین نهال شانی

امانیار صاحب ،نثار ،ریاست نشرات

22

انتقال ،نصب ،توزیع مواد تبلیغات در ساحه

نیکزاد -عثمان ،شاکر ،جمیل ،شبیر احمد امرخیل

23

تنظیم کننده لباس سبز در ساحه

نیکزاد

24

تهیه و آماده نمودن نوار ،چاکلیت ،قیچی و پتنوس

نیکزاد ،ایرم بی بی ،فریبا ،آرزو ،عثمان و جمیل

25

عکاسی و تهیه راپور نهال شانی و نشر در مطبوعات

الهام نیکزاد و تیم ریاست اطالعات

26

تهیه و تنظیم طعام و میوه برای مهمانان در ساحه

انجنیر ربیع ،هدایت و شکیب تحت نظارت منگل

27
28
29
30
31
32
33
34

تعقیب و هماهنگی با شرکت قرار دادی بخاطر مهیا
ساختن وسایل کراکری

نیکزاد ،و شهید اهلل

تسلیم گری اجناس از شرکت قرار دادی مطابق پیشنهاد نیکزاد و نجیب متعمد
تهیه و آماده ساختن بیل و سطل در ساحه و تسلیم
دهی مجدد آن به مسول مربوطه
تهیه و انتقال خوراک باب از بخش مربوطه تنظیم و
توزیع آن برای مهمان و مقامات
انتقال وسایل سوند سیستم و میز خطابه در ساحه و
جمع آوری مجدد آن
موجودی و تسلیم گیری مجدد اجناس و جمع قید آن
به وجه متعمد جنسی

آمرین ساحات ،و نجیب متمد
منگل و فکرت ،هدایت اهلل سبحان
ریاست نشرات نیکزاد
شهید اهلل ،علی داد و نجیب معتمد

ترتیب پالن مالی ودریافت بودیجه مورد ضرورت پروگرام امانیار صاحب و قاضی زاده صاحب
تهیه پیشنهاد برای تهیه وسایل کراکری از سکتور
خصوصی

تهیه لیست نیکزاد و تهیه پیشنهاد شهید اهلل

