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 م گزارش: يخ تنظيتار
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 م کننده گزارش:يمشخصات تنظ
  85355233540تلفن:    ندسين مشاور آرتا نقشينه شهرهممشاور:  ينام شرکت مهندس

 امضا: 84955338408تلفن:      سعيد نجفير عامل: يدم ينام و نام خانوادگ

 امضا: 84922598343تلفن:    روح اهلل بيات رستميار شرکت مشاور: ياالختنده تامينام نما

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 شرفت پروژه:يدرصد پ

 83/83/9540: يخ ارسال گزارش قبليتار

 درصد .....................................: (مطالعات راهبري کارشناسي کميته)مصوب  يشرفت در گزارش قبليدرصد پ

 درصد 49: حاضر گزارشدر  يشنهاديپشرفت يپدرصد 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 توجه:
خ ارسال گزارش يتار يد و جايده خ عقد قرارداد تاکنون را نام برده و شرحيباشد، مجموع اقدامات از تاريم کيکه گزارش حاضر، گزارش شماره  يدر صورت -1

 د.يبگذار يرا خال يشرفت قبليو پ يقبل

ها و از دستگاهها و روستاها )با ذکر نام دستگاه هال پرسشنامهيد، اقدامات انجام شده در خصوص تکميقرار دار هال پرسشنامهيکه در مرحله تکم يدر صورت -2

 د.ييادداشت نمايها( را يها و بخشداريفرماندار انجام شده با يهايمراجعه شده و هماهنگ يروستاها

ها و شرح خدمات، ت سرفصليپروژه و رعا يبه اهداف و دستاوردها يابيد، به سواالت مربوط به دستيقرار دار يينها يهان گزارشيکه در مرحله تدو يدر صورت -3

 د.يبه دقت پاسخ ده

ند ارسال يره )در فرايو سند و غ يلي( و متن گزارش تحلهال پرسشنامهيند تکميلم و صورتجلسه )در فرايکس و فع :در هر کدام از مراحل، مستندات مربوطه اعم از -4

 د.ييارسال نما CDوست در قالب ي( را به پييگزارشات نها

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 (د اضافه شوديجد ياز سطرهايدر صورت ن) :گزارش حاضر يدر ط ن شرکتيانجام شده توسط ا يهاتيعالفاقدامات و 

 خ انجاميتار ت و اقداميعنوان فعال فيرد
 مستندات ارسال شده

 ريخ يبل

  * 22/12/79 شهرستان هاي ماهنشان وايجرود از تاهاتمامي روسجمع آوري پرسشنامه هاي  1

  * 12/21/72 روستا به نرم افزار اکسل 222ورود داده هاي  2

  * 22/22/72 طبق برنامه ارايه شده به دفترنظارت جلسات مشارکتي تماميبرگزاري  4

  * 22/22/72 روستاهاي شهرستان  ماهنشان وايجرود تدوين وتکميل گزارش  6

  * 21/22/72 جام تمامي اصالحات خواسته شده توسط ناظران 9

  * 13/2/1372 تکميل سند بخش هاي شهرستان ماهنشان و ايجرود 

  * 13/2/1372 مربوط به حوزه ها و منظومه ها ينقشه ها نتدوي • 

  * 12/12/1372 تدوین سند توسعه شهرستان ماهنشان 
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 :اقدامات انجام شده و هاتيفعال شرح

 شهرستان  ماهنشان وايجرود موقعيت جغرافيايي بخش، دهستان و روستاهايتدوين  •

مکان   توصيف، تحليل  و  تبيين  اسناد  باالدستي  و  ارزيابي  طرح ها  و  برنامه هاي  اجرا  شده  و  در  حال  انجام  مرتبط  با  موضوع  و •

 ان  ماهنشان وايجرودشهرستبرنامه  توسعه  اقتصادي  و  اشتغالزايي  روستاهاي 

 شهرستان  ماهنشان وايجرودتوصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع طبيعي و زيستي روستاهاي  •

 شهرستان  ماهنشان وايجرودتوصيف، تحليل و تبيين وضعيت منابع انساني، اجتماعي، اقتصادي و زيرساختي روستاهاي  •

 شهرستان  ماهنشان وايجروديع، خدمات و گردشگري( در روستاهاي توصيف، تحليل و تبيين وضعيت نظام توليدي )کشاورزي، صنا •

 شهرستان  ماهنشان وايجرودتوصيف، تحليل و تبيين فضايي و سلسله مراتب سکونتگاهي روستاهاي  •

ماهنشان شهرستان   توصيف، تحليل و تبيين قوانين و مقررات محدوديت ساز و محدوديت نهادي در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاهاي •

 وايجرود

انساني، زيرساختي و فضايي جهت توليد و عرضه در بخش کشاورزي، صنعت و خدمات روستاهاي  -قابليت ها و تنگناهاي طبيعي، اجتماعي •

 شهرستان  ماهنشان وايجرود

 شهرستان  ماهنشان وايجرود روستاهاي اشتغالزايي و اقتصادي توسعه سياستهاي و چشم انداز اهداف، تعيين •

 لشتغاا و توليد جهت فعاليتي منظا و توليد منابع فضايي و ديقتصاا ،جتماعيا ،طبيعي يتنگناها و قابليتها يلويتبنداو و توصيف ،يشناساي •

 شهرستان  ماهنشان وايجرود هايستارو

شهرستان   يروستاها در آنها يهامهارت ارتقاء و کار يايجو خانوار سرپرستان و جوانان ييشناسا قيطر از يانسان يروين يشناس تيظرف •

 ماهنشان وايجرود

 داراي تخدما يا توليد يهارمحو تعيين ايبر تخدما و فعاليتها زيبرندسا بر تاکيد با ستارو يظرفيتها مهمترين يلويتبنداو و شناسايي •

 شهرستان  ماهنشان وايجرود هايستارو ديقتصاا كتحر جهت نهااپيشر و لويتاو

 ديتول يهارمحو و مزيتها ،ظرفيتها با مرتبط ،غيربومي و بومي ادفرا توسط اءجرا قابل فرينيرآکا يهاحطر با مرتبط يهاهيدا آوريجمع •

  شهرستان  ماهنشان وايجرودروستاهاي 

 شهرستان  ماهنشان وايجرودهاي ستارو ييلزاشتغاا و ديقتصاا توسعه برنامه رنتظاا ردمو کمي و کيفي نتايج تعيين •

  شهرستان  ماهنشان وايجرودهاي ستارو دموجو لزايشتغاا و ديقتصاا يفعاليتها ظرفيت ءتقاار ايبر مناسب تمااقدا تعيين •

 شهرستان  ماهنشان وايجرودهاي ستارو ييلزاشتغاا و ديقتصاا يفعاليتها سطح ءتقاار ايبر ييلزاشتغاا و ديقتصاا توسعه يبرنامهها تعيين •

شهرستان   هايستارو سطح در ديکررکا سمقيا با ييلزاشتغاا و ديقتصاا سعهتو اريسرمايهگذ يهاوژهپر و هاحطر يلويتبنداو و تعيين •

 ماهنشان وايجرود

file:///E:/منظومه%20نهایی%20زنجان-%20شهرستان%20ماهنشان%20و%20ایجرود/فایل%20نهایی%20منظومه%20ماهنشان-%20بخش%20مرکزی/طرح%20منظوممه%20پایدار%20و%20توسعه%20اقتصادی%20و%20اشتغالزایی%20زنجان-%20ماهنشان%20بخش%20مرکزی.docx%23_Toc536357939
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 تدوين سند توسعه بخش هاي مرکزي و انگوران شهرستان ماهنشان •

 و انگوران شهرستان ماهنشان يمرکز يسند توسعه بخش ها نيتدواصالح نظظرات ناظر بر  •

 ها تدوين نقشه هاي مربوط به حوزه ها و منظومه •

 تدوين سند شهرستان ماهنشان •

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 د؟يدر کدام مرحله از پروژه قرار دارد ييمشخص نما

 ن پرسشنامه(يبا دستگاهها و تدو ي)اعم از هماهنگمقدمات پروژه  يالف( آماده ساز 

 ل پرسشنامه دستگاهها و روستاهايب( مرحله تکم 

 يلين بخش نخست گزارشات تحليج( مرحله تدو 

 يلين بخش دوم گزارشات تحليد( مرحله تدو 

 ("يگذارهيسرما يهاطرح"و  "يعمران يهاپروژه"، "ماتيتصم" يحاو)اعم از ارائه سند  يليگزارشات تحل يين بخش نهايهـ( مرحله تدو 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

روستاها ميل گزارش براساس اطالعات واصله ازپرسشنامه هاوجلسات مشارکتي تدوين  وتکمرحله با توجه به مطالب ارائه شده در 

 مراحل اوليه بخش نخست بر اساس شرح خدمات هستيم

 د:ير پاسخ دهيد، به موارد زيکه در هر کدام از مراحل )ج ، د ، هـ( قرار دار يدر صورت

 ريخ     يبل  وست ارائه شده است.يبه پ هاو بخش گزارش فصول

 ريخ     يبل  ده است:ير اشاره گرديک فصول در روکش گزارش به موارد زيبه تفکت شده و يرعا ،ن گزارشيات تدوالزام

استان و  يروستاها يو اشتغالزائ يبرنامه توسعه اقتصاد يهاالف( مشخص شده است که در کدام بخش از گزارش
 ريخ     ياستفاده شده است:  بلر ي، از اسناد باالدست زيروستائ يهادار منظومهيطرح توسعه پا

 د:يين نمايهر سند مع يروبرور استفاده شده، را يکه در گزارش خود از اسناد ز ييهست، بخشها يکه پاسخ بل يدر صورت
 ه توسعه استانيسند پا 

 و آب( ي، کشاورزينعت و معدن، فرهنگ عموم، صي، خدمات، عمران و شهرسازيگردشگر يهامنتشره اتاق فکر توسعه استان )مشتمل بر بخش ياسناد راهبرد 

 جلد( 22ش استان ) مشتمل بر يمطالعات آما 

 ش استانيسنتز مطالعات آما 

 استان يگذارهيسامانه کارا و سند توسعه اشتغال و سرما 

 برنامه ششم توسعه استان 

 ست، صنعت و معدن، يط زي، محيت بدني، تربي، بازرگاني، انرزيآب، آموزش عموم يهاتوسعه استان ) شامل بخش يراهبرد يهابرنامه يابيش و ارزشياسناد پا
 و حمل و نقل ( ي، کشاورزيآموزش عال

 ياهيطرح توسعه و عمران )جامع( ناح 

 هااسناد توسعه شهرستان 

مه ها و پس از تکميل پرسشنا وکليه طرح ها بررسي شده و اهداف و راهبردها پيش بيني شده شناسايي شده است 

 اخذ نظرات ادارات، نهايي خواهد شد
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ک ي يث همجوارياز ح ييايو جغراف ياقتصاد ين بخشيو ارتباطات ب يب( در گزارش، ارتباطات درون بخش
  ريمورد توجه قرار گرفته است.   خ يرامونيپ يهاشهرستان با شهرستان

 اطات لحاظ شده است؟ ن ارتبيا ،در کدام بخش از گزارش دييبودن، مشخص نما يدر صورت بل

.................................................................................................................................................................................................................................. 

 
 

 م شده است: بلهيتنظ ييتوسعه روستاسند ج( 
 بله وست ارسال شده است:  ي: سند در پيدر صورت بل

 بله.    باشديم "يگذارهيسرما يهاطرح"و  "يعمران يهاپروژه"، "ماتيتصم" يحاو م شده،يتنظ ييسند نها

................................................................................................................................................................................................................................... 
 

 يت شده است: بليرعا يدر گزارش ارسال طرح و گزارش برنامه در هابخش و د( شرح خدمات و فصول
 وست ارائه شده است؟يها و فصول برنامه و طرح در گزارش حاضر به پک از بخشيد کداميينما : مشخصيدر صورت بل

 به دليل عدم تکميل اطالعات مورد نياز، گزارش ارسال نشده است
 

 ييروستا ييو اشتغالزا ين برنامه توسعه اقتصاديتدودر  -9
 اتيکل: اول بخش 
  موجود وضع ليتحل و فيتوص اسناد و يدوم: بررسبخش 
 ييروستا ييزااشتغال و ياقتصاد توسعه برنامۀ نيبخش سوم: تدو 
 

 ييروستا يهادار منظومهين طرح توسعۀ پايدر تدو -2
 منظومه يکارکرد -يساختار يهايژگيو ليتحل و شناخت: بخش نخست 

 منظومه تيموقع 
 يمحل جامعه نگاه از منظومه يديکل مسائل ييشناسا 
 يشناختبوم -يطيمح نظام يعملکرد و يرساختا يهايژگيو 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در يکالبد نظام يهايژگيو 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در يفرهنگ -ياجتماع عملکرد و ساختار 
 منظومه و هاسکونتگاه سطح در يقتصادا عملکرد و ساختار 
 منظومه و هاکونتگاهس سطح در يتيريمد -ياسيس يعملکردها و ساختارها يژگيو 
 منظومه يسکونتگاه شبکة ييفضا نظام عملکرد و ساختار 

 بخش دوم 
 فرادست يهاطرح و هابرنامه در منظومه گاهيجا 
 داريپا توسعه بر مؤثر يکارکرد -يساختار يروهاين و عوامل ييشناسا و هاتيمحدود و هاتيقابل ليتحل 
 نظومهم داريپا توسعة ييفضا يزيربرنامه 
 (يشنهاديپ برنامة) منظومه داريپا و هماهنگ توسعة برنامة يدستاوردها و يطراح 

 اسناد طرح -بخش سوم 
 طرح يشنهاديپ ضوابط و ارهايمع

 طرح يهانقشه

 ريخ ارائه شده است. طرح يهاقشهن

 يرسم يهانقشه 

 بانيپشت يهانقشه 
 

 ريخ  :حاصل شده است پروژه يو دستاوردهااهداف هـ( 
  :استان يروستاها يو اشتغالزائ يبرنامه توسعه اقتصاد به اهداف يابيزان دستيم -9

 نوع هدف:به با اشاره 
  :هدف برنامه يروستاها يو اشتغالزائ يتوسعه اقتصادهدف عمده 
 ژه:ياهداف و 
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 محور و توسعه اقتصاد صادرات ييت اقتصاد روستايو تقو يامنطقه يزيربرنامه 
 ا بخش؛يهدف دهستان  يدر روستاها يزائو اشتغال يتوسعه اقتصاد ياساس يها و تنگناهايها، توانمندتيمز يل راهبرديو تحل يخت علمشنا 

 ا بخش؛يهدف دهستان  يدر روستاها يزائو اشتغال يتوسعه اقتصاد يهاياز توانمند يريگجهت رفع تنگناها و بهره يبسترساز 

 ا بخش؛يهدف دهستان  يزا در روستاهااشتغال ياقتصاد يهايگذارهيسرما يهاتين اولوييند کردن و تع، هدفميسازکپارچهي 

 هدف  يدر روستاها يردولتيد با مشارکت بخش غيره توليره ارزش و زنجيل زنجيد بر تکميبا تاک يديتول يديجد يهاتيجاد ظرفيموجود و ا يهاتيت ظرفيتقو
 ا بخش؛يدهستان 

 يدر روستاها يزائو اشتغال يهدف( در توسعه اقتصاد ينفعان روستاهاين و ذي)ساکن يو مردم ي، تعاوني، خصوصيمشارکت بخش عموم يسازنهينهاد ت ويتقو 
 ا بخش.يهدف دهستان 

 

 درصد 3استان زنجان:  يروستائ يهادار منظومهيطرح توسعه پا به اهداف يابيزان دستيم -2

 نوع هدف: به با اشاره
 داريتوسعه پا يفضائ يزيبر اصول برنامه ر يمبتن يروستائ يهاشرفت منظومهيپ :يف اصلهد 
 ياهداف فرع: 

 محدود کياکولوژ- يعيطب منابع از داريپا و سازگار يبردار بهره 
 ياجتماع تعامالت شبکه تيتقو 
 منظومه توسعه نديفرا در مدخالنيذ مشارکت تيتقو 
 يمل و يا منطقه توسعه با ييهمگرا و ندويپ در يمحل اقتصاد تيتقو 
 (روستا و شهر به کپارچهي نگاه با)مجاور يهامنظومه با هماهنگ منظومه يشبکها ييفضا انتظام 
 ييروستا منظومه شرفتيپ کارآمد تيريمد يبرا الزم يچارچوبها نيتدو 
 مرتبط يدستگاهها يهابرنامه يبخش نيب و يفرابخش يهماهنگ 

 

 درصد 2ن گزارش: يم ايحقق دستاوردها در زمان تنظزان تيم -5

 نوع دستاورد:به با اشاره 
 ا بخشيدهستان  هدف يدار و رونق کسب و کار در روستاهايجاد اشتغال پايا 

 يشهر – ييروستا يو تعادل بخش يکاهش شکاف توسعه اقتصاد 
 ا بخشيدهستان  هدف يروستاها در ياوند با اقتصاد منطقهيصادرات محور در پ يت اقتصاد محليتقو 

 ا بخشيهدف دهستان  يروستاها يش مشارکت اقتصاديافزا 

 ؛يتوسعه اقتصاد يهادر طرح يلکردگان محليمشارکت تحص يسازتيان و ظرفيروستائ ياقتصاد يتوانمندساز 

 ان؛يشت روستائيبه اقتصاد و مع يبخشتنوع 

 يو درون نسل ين نسلينه عدالت بيدر زم يمطابق با اهداف اقتصاد مقاومت يستيدار از منابع زيعادالنه و پا يسهم بر 
 ا بخشيهدف دهستان  يروستاها ياقتصاد يهاتيره ارزش فعاليعادالنه عوامل در زنج يسهم بر 

 ا بخشيدهستان  هدف يدر روستاها يورش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهرهيافزا 

 ييروستا ييو اشتغالزا يات توسعه اقتصاددر انجام مطالع ييت تمرکززدايتقو 

 ييبازگشت مهاجران روستا يزه براينگجاد ايو ا يت روستائيت جمعيتثب. 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



 مشاور( يمهندس يها)ويژه شرکت   شرفت پروژهيفرم گزارش پ

 يروستائ يهادار منظومهيه طرح توسعه پاياستان زنجان و ته يروستاها يو اشتغالزائ ين برنامه توسعه اقتصاديتدو
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 :حاضر م نظارت در مورد گزارشيت يهايجه بررسينت

 
 ق تر و ارسال مجدد داردين دقيياز به تبين    از به اصالح داردين    د استييمورد تاگزارش 

 

 :باشديم ليارسال مجدد، موارد به شرح ذن و ييا تبياز به اصالح يدر صورت ن
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