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 بسمه تعالی

 1397طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای تحویل در دی ماه تهیه گزارش پیشنهادی  چارچوب

 چارچوب پیشنهادی تهیه گزارشالزامات رعایت شده در 

 صورتجلسات و موارد تاکید شده دردر نظر گرفتن زمانبندی  -1

های توسعه پایدار اندیشی با مهندسان مشاور تهیه کننده طرحصورتجلسه نشست هم« 12بند »با توجه به 

در اجرای تعهدات »مقرر شده است تا  1397آبان  24و  23های روستایی استان زنجان در روزهای منظومه

دسین مشاور مکلفند نسبت به تهیه گزارش ناظر به تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی، مهن

های تایید شده تا روز یکشنبه اقدام نمایند. نظارت و بازبینی و ارائه گزارش 10/10/97روستا تا روز دوشنبه  60

 «انجام خواهد شد....  30/10/97

شد مقرر  1/9/97صورتجلسه پنجمین جلسه مشترک مهندسین مشاور در تاریخ « 7بند »برهمین اساس در 

روستا را ضمن رایزنی  60آقای مهندس ابراهیمی )مهندسی مشاور یورت شهر سبالن( چارچوب تهیه گزارش »

با مهندسین مشاور و آقای مهندس محمدی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و لغایت روز شنبه 

 «نماید.به عامل چهارم ارسال می 3/9/97مورخ 

 علمی-از یک روند منطقیروستا  60استخراج پیشنهادات مرتبط با  -2

از طرح توسعه اقتصادی و روستا  60های پیشنهادی برای ها و پروژهبا توجه به زمانبندی ارائه شده، ارائه طرح

اشتغالزایی استان زنجان، قبل از اتمام روند مطالعات تدوین خواهدشد. برهمین اساس ممکن است که این 

نهادات بدون توجه به ساختار مطالعات صورت گیرد و در نهایت در اختالف با نتایج نهایی مطالعات قرار پیش

 گیرد. 

علمی لحاظ گردد تا عالوه بر -روستا، یک روند منطقی 60در تهیه گزارش برای حل این مساله الزم است تا 

گی و انطباق نسبی با کل مطالعات باشد. امکان ارائه گزارشات در زمان مشخص شده، نتایج گزارشات در هماهن

 و روستا ارائه شود.  بخششود تا گزارش این روستاها در دو مقیاس برهمین اساس پیشنهاد می

آمده است( شناسایی کلی از ساختار، چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش)به تفصیلی که در  بخشدر گزارش 

های هم شود و براساس این شناسایی کلی، پهنهارائه میعملکرد، جریانات، پیونها و زنجیره عرضه و تولید 

به لحاظ توسعه اقتصادی، اشتغالزایی  بخشهای ها و محدودیتکارکرد به صورت خوشه مشخص شده و قابلیت

 شود.های پشتیبان مورد نیاز مشخص میو فعالیت

شود و با در نظر گرفتن وضعیت های اساسی اقتصادی روستا مشخص میویژگی های هدفدر گزارش روستا

شود. این پیشنهادات در ترکیب با های هم کارکرد پیشنهادات مشاور ارائه میو تقسیم وظایف بین پهنه بخش
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شود و طرح های محلی حاصل از جلسات مشارکتی در سطح هر روستا، به پیشنهادات نهایی منجر میایده

جیهی برای مشخص شدن میزان منابع اولیه مورد نیاز، میزان اعتبار الزم، مساحت زمین، تعداد اشتغال تو

 . شودایجاد شده و... برای هر یک از پیشنهادات ارائه می
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 چارچوب پیشنهادی تهیه گزارش

  بخشمطالعات در مقیاس 

 شناختیبوم-ساختار و عملکرد محیط طبیعی
تواند در توسعه اقتصادی ها و مشکالتی است که میتاکید بر شناسایی معادن، گیاهان دارویی و توانمطالعات این بند با 

 اکولوژیک شهرستان است.-و اشتغالزایی تاثیرگذار باشد. خروجی اصلی این بخش از مطالعات پهنه بندی محیطی

 ساختار و عملکرد وضعیت کالبدی

معیت، خدمات و زیرساخت هدف اصلی این بند است. پهنه بندی کالبدی ها، جشناسایی تمرکز و پراکندگی سکونتگاه

 خروجی اصلی این بند است.

 اجتماعیساختار و عملکرد وضعیت 

های اجتماعی از مهمترین اهداف مطالعه این بند است. پهنه بندی اجتماعی ها و واگراییشناسایی طوایف، همگرایی

 باشد. مهمترین خروجی این می

 ساختار و عملکرد وضعیت اقتصادی

با توجه به اهداف طرح توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، شناسایی ساختار و عملکرد وضعیت اقتصادی، مهمترین قسمت از 

در این بند از مطالعات شناسایی وضعیت و زنجیره ارزش محصوالت اصلی زراعی،  مطالعات این طرح است. براین اساس

گیرد. در کنار این موارد به علت اهمیت صنایع دستی در ایجاد اشتغال خرد و باغی و دامی مورد توجه ویژه قرار می

قرار خواهد گرفت. همچنین  های تولید صنایع دستی به صورت گسترده، این موضوع نیز مورد توجههمچنین ایجاد کارگاه

گیرد. برهمین اساس در مطالعات این بند موارد زیر مدنظر های و امکان توسعه گردشگری مورد بررسی دقیق قرار میتوان

 قرار خواهد گرفت:

 شناخت وضعیت و زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی زراعی 

 شناخت وضعیت و زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی باغی 

 ناخت وضعیت و زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی دامیش 

 شناخت وضعیت و زنجیره تولید و عرضه محصوالت اصلی صنایع دستی 

 ها و امکان توسعه در بخش گردشگریشناخت توان 

 های فعال صنعتیهای صنعتی و کارگاهشناسایی پهنه 

 ها و امکان توسعه در بخش خدماتشناخت توان 

 هاو پیوندهای بین سکونتگاهشناسایی جریانات 

هایی همچون ها با استفاده از شاخصهای همپیوند الزم است تا جریانات و پیوندها بین سکونتگاهبرای دست یابی به پهنه

 جریان افراد، کاال، خدمات، سرمایه و نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.
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 نتیجه گیری در مقیاس بخش

 گیری از مطالعات در مقیاس بخش به شرح زیر است: مهمترین مسائل مد نظر در نتیجه

 عملکردی-های همگن ساختاریمشخص شدن پهنه 

 های بخشها و محدویتمهمترین قابلیت 

 انداز، اهداف کالن و راهبردهای طرح در مقیاس بخشچشم 

 انداز، اهداف و راهبردهای طرحهای همگن براساس چشمتقسیم وظایف برای هر یک از پهنه 

  روستامطالعات در مقیاس 

 جایگاه روستا در سطح بخش )براساس بند نتیجه مقیاس بخش(

ها و وظایف های و محدودیتدر این بند مشخص خواهد شد که روستای هدف در کدام پهنه همگن واقع شده است و توان

بندی محیطی، کالبدی، اجتماعی، همچنین جایگاه روستا در پهنه کلی تعریف شده در مورد این روستا کدام است.

 شود.اقتصادی و جریانات و پیوندها آورده می

 های جمعیتی روستاویژگی

 گیرد.در این بند مطالعات، تعداد جمعیت، کمیت و کیفیت نیروی انسانی مورد توجه قرار می

 های اقتصادی روستاویژگی

شود. همچنین بردار و دام روستای مشخص میاراضی زراعی و باغی و تعداد بهرهر و مساحت بردادر این بند تعداد بهره

های گردشگری روستا استخراج گیرد و تواننوع صنایع دستی و تعداد افراد فعال در این بخش مورد بررسی قرار می

 گیرند.( مورد شناسایی قرار میهمچنین شناسایی جوانان، سرپرستان خانوار جویای کار )اعم از زن و مردشود. می

 جمع بندی اولیه و پیشنهادات اولیه مشاور برای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

بندی مطالب ارائه شده در فصول اول و دوم، مشاور پیشنهادات متناسب با روستای در این بخش از مطالعات، با جمع

 کند.هدف را ارائه می

 ت نهاییبندی نهایی و پیشنهاداجمع

 شود:های پیشنهادی اقدام میدر این بند با در نظر گرفتن موارد زیر نسبت به تدوین طرح

  های پیشنهادی با تکمیل زنجیره تولید و عرضهطرح تناسبزنجیره تولید و عرضه پیشنهادی و 

 (و...باغی، تعداد دام میزان مساحت اراضی زراعی و های پیشنهادی با توان روستا )طرح تناسب 

 ها های مشارکتی / امتیازدهی به ایدههای پیشنهادی با ایده های کارآفرینی اهالی؛ اخذ شده از کارگاه انطباق طرح

 بر اساس انطباق با وضعیت توان روستا / انطباق ایده ها با چشم انداز، اهداف و راهبردهای طرح

  هدفپروژه پیشنهادی با جمعیت روستای  تعداد اشتغالزاییهمخوانی 

 پروژه های مشابه توجه به پراکنش و عدم تمرکز جغرافیایی 

 های پیشنهادیشناسنامه طرح

در این قسمت طرح توجیهی هر پروژه با دارا بودن اطالعاتی از قبیل نام طرح، تعداد شاغلین، مساحت مورد 

 شود.نیاز، میزان سرمایه مورد نیاز، نحوه تامین اعتبارات و... ارائه می


