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 چارچوب

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

 بخش ................. شهرستان ......................

شمد  ببمه رنمر قرممز  در  مسمه ممور         مستند به ویرایش سوم به انضماام االماتاا ارائمه   :  چهارمویرایش 

 ناسی راهبری مطالعاا.کارش کایته 22/30/89

 مقدمه و کمیاا :

 تبیین و تحمیل وضعیت مو ود –الف 

 (1931، 1931، 1931) موجود شاخص های بیان وضعیتمتغیر ها و  -1

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 1جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف
 جایگاه متغیر/ شاخص )درصد(

 ستانا شهرستان

       

       

       

       

       

: منتخبی از متغیر ها و شاخص ها به ماخذ گزارش تفصیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایددار  1مالحظه 

 طبیعی()شامل متغیرها/ شاخص های تولیدی، زیربنائی/زیرساختی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و  منظومه های روستائی

 اشتغالزائی و منظومه(، ط با توسعه اقتصادی) مرتب مسائل کلیدی بخش -2

 قابلیت ها -9

 محدودیت ها و تنگناها -4

 )نقشه( ساختار و سازمان فضائی موجود -1

نقشده سداختار و  .متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود، در نقشه ساختار و سازمان فضائی موجود بازتاب خواهندد داشدت

بخش ها از الگوی واحد پیروی می نمایند و با موزائیک آن ها، نقشده هدای شهرسدتان و اسدتان شد ل  موجودسازمان فضائی 

 خواهد گرفت. )الگوی واحد قبال توسط گروه نقشه تیم نظارت ارائه شده است.( 

 جمعبندی -1

حی و زیر زمینی به تف یدک منابع آب سط حاوی)طبیعی و تنگناهایمحدودیت ها  ،قابلیت هاتبیین و تحلیل شامل :  2مالحظه 

، اقتصادی، مدیریتی، آموزش عمومی و فنی و حرفه ای( حاوی)فرهنگی-انسانی-محیطی، کالبدی، اجتماعی ،شرب و کشاورزی(

به ماخذ گزارش تفصیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طدرح توسدعه پایددار منظومده هدای  ضائی(فسازمان   و ساختار 

 .روستائی
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و تحلیل وضعیت موجود، با بهر گیری از شاخص های جدول شدماره  1: تبیین وضعیت موجود در قالب جدول شماره  9مالحظه 

بطور خالصه و به ماخذ گزارش تفصیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی تنظیم  1

 و  ارائه خواهد شد.

ی سان باشند. این مهم باید ( 1جدول شماره منع س در متغیرها و شاخص های منتخب )خش استان، ب 11در اسناد :  4مالحظه 

 با اهتمام جمعی و رایزنی فی مابین مهندسین مشاور و عاملیت تیم نظارت علمی پیگیری خواهد شد.

 پایان برنامه هفتم  5031وضعیت هدف بافق برنامه و طرح :  تبیین  -ب 

 ازکلی/ چشم اند اهداف -1

 (موجود شاخص های بیان وضعیتمتغیرها و شاخص های هدف )منتخب  -2

 راهبردها و سیاست ها -9

 محورهای پیشران توسعه بخش -4

 )نقشه( ساختار و سازمان فضائی هدف -1

 ، پیوست سند.فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها بمتضان تحقق وضعیت هدف  –ج 

 رائیفعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اج -1

، مقیدا  عمل درد، روسدتا، طرح های سرمایه گذاری الویت بندی شده در سطح بخش به تف یک کشاورزی، صنعتی و خددماتی -2

 )در صورت اقتضا برای هر روستا دو طرح( با تعیین آورده بخش خصوصی دارای مشخصه کارآفرینی و اعتبار مورد نیاز

 و روسدتا مجری دستگاه، تف یک محیطی، کالبدی، اجتماعی و فرهنگیپروژه های عمرانی الویت بندی شده در سطح بخش به  -9

 و اعتبار الزم )پیشنهاد در صورت نیاز(

 تاثیر گذار باشد.در الویت بندی طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی  ،اهمیت و جایگاه روستا در بخش

در قالب بودجه سنواتی و سایر منابع تدامین وژه های عمرانی طرح های سرمایه گذاری و پرمنابع اعتباری مورد نیاز :  1مالحظه 

 منظور خواهد شد. اعتبار

و اعتبدارات طدرح توسدعه و  پروژه ها باید مستند به شرح خدمات برنامدهو  طرح ها فعالیت ها، : فیلد های اطالعاتی 1مالحظه 

های سنواتی )به ماخدذ سدازمان مددیریت و برنامده مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی به چارچوب بودجه 

 باشد.ریزی استان( مستند 

پدروژه هدای  و جمعبنددی اعتبدارات مدورد نیداز پروژه های عمراندی ،فهرست فعالیت ها، طرح های سرمایه گذاری:  1مالحظه 

و جددول ( 4ع س در مالحظده )با رعایت مطالب من 4جدول شماره ، 9، جدول شماره 2به ترتیب در قالب جدول شماره  عمرانی

 ارائه خواهد شد.   1شماره 

 نحو  ا را، نظارا و بازنگری سند -د

فعالیت می نماید. تش یالت ایدن سدازمان بدا پیشدنهاد  برنامه ریزی شهرستان: این سازمان زیر نظر کمیته  سازمان اجرائی سند -1

ب اسالمی استان زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مس ن انقال

 استان به تصویب خواهد رسید.

 بدا راهبدریاجرای اسناد بخش ها استان،  مان مدیریت و برنامه ریزیزسا: در قالب چارچوب های مقرر از سوی  نظارت بر اجراء -2

اجدرای نظارت و رصد  رد اهتمام قرار خواهد گرفت.و با مشارکت دستگاه های اجرائی مو اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی
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ماهه به شورای برنامه ریدزی و توسدعه  1خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع سند بخش ها در چارچوب رویه های جاری دنبال 

 استان گزارش خواهد شد.

بصدورت  "ج"و بندد هفدتم(  )در چارچوب مضامین مدرتبط برنامده 1411در سال  "د"و  "ب"بندهای بازنگری :  بازنگری سند -9

 انجام خواهد شد. ساالنه

با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی استان زنجان و تصویب :  8مالحظه 

اسدتفاده سدند  یتسدهیلگران اجدرا بده عندوانمهندسین مشاور مجری مطالعات شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از خدمات 

 خواهد شد.
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 :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی 2جدول شماره 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات مرتبطدستگاه اجرائی 

    

    

    

    

    

    

    

    

 سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مش التفعالیت های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پشتیبان طرح های  -1
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 9جدول شماره 
 وست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیپی

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 
 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 
عمل ردی  

1 

کد 
موضوعی 

 2طرح 

کد 
کارآفرین 
 9محوری 

الویت طرح 
در سطح 
 4بخش 

کد دستگاه 
اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 9 4 1 1 1 8 3 11 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

 .چارچوب 3مراجعه شود به صفحه  ،: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 9توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -1
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 9جدول شماره  1توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف
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 : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 
 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 عنوان برنامه عنوان فصل پروژه عنوان ردیف
 اعتبار مورد نیاز
 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ئی
جرا

ه ا
گا
ست
د

ی  
رد
ل 
عم
ع 
شعا

د 
ک

1 

ژه 
رو
ت پ

لوی
ا

2 

رد 
 دا
یح
ض
تو

9 

1 2 9 4 1 1 1 8 3 11 

          

          

          

          

          

          

          

 چارچوب. 3: فهرست پروژه های عمرانی، مراجعه شود به صفحه  4کدهای جدول شماره  توضیحات مربوط به-9
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 4جدول شماره  9توضیحات پروژه های عمرانی موضوع کد  – 4پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف
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 ایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی(: : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرم 1جدول شماره 
 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 شماره
 طبقه بندی

 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه
 *کد

 دوران اجرا 

 اعتبار میلیون ریال

 سال دوم سال اول
سال های 

 بعد
 جمع

1 2 9 4 1 1 1 8 

        

        

        

        

        

        

        

 9و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1شد. * کد دوران اجرا : ی ساله تولید خواهد  4با استفاده از جدول شماره  1جدول شماره 
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 تولید و اشتغالزائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای  0توضیحاا کدهای  دول شاار  

 

 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  9، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیا  / شعاع عمل ردی : خرد/ روستا  1

، صدنعت )بدا  1و ...(  زراعی، بداغی، دامدی، نوغاندداری، زنبدورداری، صدیادی، پدرورش ماکیان(کد موضوعی طرح : کشاورزی  2

اری بدا روی درد ارائده طرح هدای سدرمایه گدذاجرای )با تاکید بر  ،  خدماتی 9،  صنایع دسنی  2و معدن  اولویت صنایع تبدیلی(

و سدایر طدرح هدا  1، گردشگری  4 فنی و حرفه ای و عمومی مرتبط با روستا در قالب ایفای نقش تسهیلگری( خدمات آموزش

 1 فرهنگی و اقتصادی(-بوم شناختی ، کالبدی ، اجتماعی-)شامل محیطی

قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربدومی، مدرتبط بدا ظرفیتهدا، مزیتهدا و ) ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور : طرح دارای  9

 2و خیر  1در روستا( ، بله  محورهای تولید

دی و دارا بودن الویت طرح در سطح بخش : طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی مبتنی بر توان تولید، اشتغالزائی ، شعاع عمل ر 4

 9و الویت سوم  2، الویت دوم  1ایده های کارآفرینی اولویت بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول 

، اداره کل میراث فرهنگی، صدنایع  2، سازمان صنعت، معدن و تجارت  1: سازمان جهاد کشاورزی  4کد دستگاه اجرائی مرتبط  1

 4اجرائی و سایر دستگاه های  9دستی و گردشگری 

  درج می شود. 2) توضیحات طرح ها با درج شماره ردیف در پیوست جدول شماره  2و خیر  1طرح توضیح دارد : بله  1

 

 : فهرست پروژ  های عارانی 0توضیحاا کدهای  دول شاار  

 4و باالتر و فراکالن / شهرستان  9، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیا  / شعاع عمل ردی : خرد/ روستا  1

اولویدت  توسدعه روستا/روسدتاهاالویت پروژه در سطح بخش : پروژه های عمرانی پیشنهادی مبتنی بر اثر بخشی در پشتیبانی از  2

 9و الویت سوم  2، الویت دوم  1بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول 

 

 توضیحاا بماتظاا ناظر بر تشکیل  مساا شهرستان ها 

 ها در دو نوبت برگزار می گردد. جلسات شهرستان  -1

  قبل از جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( 91/14/38نوبت اول : در بازه زمانی منتهی به( 

 : فرماندار، بخشدار، منتخب دستگاه های شهرستانی، مهندسین مشداور، نداظر، مددیر تدیم  مدعوین جلسه

ریزی و اداره کل بنیاد مسد ن انقدالب اسدالمی  نظارت عامل چهارم، نمایندگان سازمان مدیرت و برنامه

 استان زنجان و عامل چهارم.

  : اسدتماع و یادداشدت نقطده نظدرات  -2ارائه گزارش سند بخدش در قالدب پاورپویندت   -1دستور جلسه

 امضای صورتجلسه مبتنی بر جمعبندی فرماندار -9مدعوین و جمعبندی فرماندار  
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 ارش سند بخش مبتنی بر جمعبندی فرماندار.تصمیم جلسه : تهیه ویرایش دوم گز 

  جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها( 21/11/38تا   11/11/38نوبت دوم : در بازه زمانی( 

  مدعوین جلسه : اعضای کمیته برنامه ریزی شهرستان، مهندسین مشاور، ناظر، مددیر تدیم نظدارت عامدل

اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی استان زنجان و  چهارم، نمایندگان سازمان مدیرت و برنامه ریزی و

 عامل چهارم.

  : استماع و یادداشت نقطده  -2ارائه ویرایش دوم گزارش سند بخش در قالب پاورپوینت   -1دستور جلسه

 امضای صورتجلسه مبتنی بر جمعبندی فرماندار -9نظرات مدعوین و جمعبندی فرماندار  

 م گزارش سند بخش مبتنی بر جمعبندی فرماندار.تصمیم جلسه : تهیه ویرایش سو 

 ترتیب تش یل جلسات شهرستان ها -2

 )اولین جلسه نوبت دوم، شهرستان زنجان )با دعوت از سایر فرمانداران، فقط در اولین جلسه 

 دومین جلسه نوبت دوم، شهرستان ماهنشان 

  و برنامه ریدزی و اداره کدل بنیداد مسد ن ترتیب جلسات نوبت دوم سایر شهرستان ها را نمایندگان سازمان مدیریت

 انقالب اسالمی استان زنجان ارائه می نمایند.

 برقراری ارتباط با دستگاه های اجرائی شهرستانی -9

 حول محورهدای مدرتبط در گدزارش سدند  منتخب مهندسین مشاور قبل از جلسات نوبت اول با دستگاه های اجرائی

 یابد.الحظات کارشناسی در سند انع ا  بخش تعامل داشته و نظر آن ها با رعایت م

  : اداره کل میدراث  -9سازمان صنعت، معدن و تجارت،  -2سازمان جهاد کشاورزی،  -1دستگاه های اجرائی منتخب

اداره کدل  -1 شرکت آب و فاضدالب روسدتائی -1شرکت آب منطقه ای،   -4فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

اداره کدل آمدوزش و  -3اداره کدل آمدوزش فندی و حرفده ای  -8 محیط زیسدتاداره کل حفاظت  -1منابع طبیعی 

اداره کدل  -12دفتر امور روستائی و شدوراها،  -11دانشگاه علوم پزش ی و خدمات بهداشتی و درمانی،  -11، پرورش

 -11و  ریدزیسازمان مدیریت و برنامه  -14، اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی -19تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 

 به تشخیص مهندسین مشاورسایر دستگاه های اجرائی 

 

 توضیحاا بگزارش تفصیمی نتایج مطالعاا                      

"تشت"طهر توسعه  تیااه تات"برنامه توسعه  تتصادهاو تشتتاهااای توستاشعهاا اگزارش تفصیلی نتدایج مطالعدات شدامل  -1

تشل،تواتکنااتگ تاشتتعهناوتبشههت هاتواتعهااتتماای هاتتمنظسم ت ا تاشعااوس"تصبلتتزتوشکیلتجلساتتنسبتت

 بااگذتا تخست  تا .

براعستگ تاشتوفدیلستبشهت اتواتکنااتگ تاشتتعناوتبشهت اتب توعاگاهت ا تتجرتوستوسصی تمستاهسوتشتتزت -2

 نظرتتتتصالحستآنت اتتعاقبالتمستگروو.
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مسان تب تنسش تمدهس تتعهناوتبشههتتنظرتتتتصالحستشتوکمیلستشتصل تواتتاوباطتباتگ تاشتوفدیلستبشهت ا، -9

  ات)مدس تاسات تبرنام تاا  تشتوسع  تتعاان(تمساوتبازبینستشتتصال تصرتاتخست  تگرفت.

تعمالتنقا تنظرتتتتصالحستشتوکمیلستواتگ تاشتوفدیلستبشهت اتشتگ تاشتعن تبشهت اتوسعطتویمتنظهااتت -4

 خست  تا .تتتشتواای تعاملتچهاامتکنارل

 

 کارا  سرمایه گذاری سامانه  از نتایج تحمیمی طرح های توضیحاا ببهر  گیری

مهندسین مشاور مبتنی بر تحلیل طرح های سرمایه گذاری سامانه کارا، عطف به فیلدهای اطالعاتی طرح ها، تقاضاهای واصدله  -

 از روستاها را ارزیابی نموده و در بازنگری طرح های عرضه محور از نتایج ارزیابی استفاده نمایند. 

-  

 توضیحاا بضوابط ا رای سند بخش ها  

مهندسین مشاور ضمن رایزنی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی، نسبت به تهیه ضوابط  -

 ضوابط اجرای سند بخش ها اقدام نموده و دستگاه های اجرائی، سند بخش ها را مبتنی بر ضوابط تعیین شده اجرا می نمایند.

اجرای سند بخش ها حسب تشخیص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مس ن انقالب اسالمی استان زنجان در 

 مرجع مربوطه به تصویب خواهد رسید.

 


