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 ييروستا يهامنظومهو توسعه پايدار  يزائاشتغالو مشترک تحول اقتصادي،  يل عموميکليات: تحل

رات فناورانه و ارتباطات، تحوالت ييع تغيان وسياز جر متأثرکشور  ير روستاهايروستاها در استان زنجان همانند سا

روستاها، چهره و  يکالبد يهارساختيزدر  توجهقابل يهايگذارهيسرما. اندنمودهرا تجربه  يو فرهنگ يع اجتماعيوس

ت راييد و اشتغال در روستا دستخوش تغي، ساختار توليرات اجتماعيير داده است. با وجود تغييرا تغ هاآنکالبد 

 بوده است. يمحدودتر

 يبر مبنا صرفاًاست. البته رشد  يمتک يوربهرهو رشد  يگذارهيسرمارشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. ددهيمرا کاهش  متأخرتر يگذارهيسرماد شده و بازده يعوامل تول يبه سرعت مشمول قاعده بازده نزول يگذارهيسرما

 .شوديمد به سرعت متوقف يجد يگذارهيسرماق ياز طر صرفاًروستا  يلذا توجه به رشد اقتصاد

ر ير مالحظات نظيل تنگناها و سايو تحل يت سنجيق قابلياز طر توانيمدر روستاها را  يگذارهيسرما يهانهيزم

ند رشد اقتصاد روستا و به تبع آن تحول در روستا را با يمختلف فرآ يهاپروژهبازار استخراج نمود و در قالب 

وابسته به  يدرصد رشد اقتصاد 51ش از يع نمود. اما بر اساس مطالعات اقتصاد رشد بيد تسريجد يهايگذارهيسرما

اه نگ يدر اقتصاد روستا به جا يعموم يوربهرهارتقا  يبرا يگذاراستيسو  يگذارهيسرما. است يورارتقا و رشد بهره

قتصاد ا يمحور اصل ياست. از آنجا که کشاورز ينديک و فرآيستماتيکرد سيازمند روين يک بعدي باًيتقرو  ياپروژه

از  ي، بخش مهمشوديمدر روستاها محسوب  يو اجتماع يز از ارکان تحوالت اقتصاديروستا است و تحول در آن ن

و مشترک تحول  ير موانع عموميوابسته است. در جدول ز يدر بخش کشاورز يوربهرهروستا به تحول  يوربهرهتحول 

 ن غالب روستاها مشترک است.يب باًيتقرن عوامل يشده است. ا يبنددستهروستاها  يوربهرهو ارتقا 

 روستاها يورو مشترک تحول و ارتقا بهره يموانع عموم 

 مکانيزم و تبعات عوامل

تغييرات شديد در 

قيمت محصوالت 

 کشاورزي

افزوده کننده وجود دارد و بخش مهمي از ارزشداري بين قيمت در مزرعه و قيمت مصرففاصله معني

هاي کند. اين شکاف به کاهش درآمد و انگيزهها ميرا از روستا خارج و نصيب واسطهبخش کشاورزي 

دهد. به شود. تغييرات شديد قيمت نيز عالئم اشتباه به کشاورزان ميگذاري روستاييان منتهي ميسرمايه

 دهدهاي اصالحي، فرايند تار عنکبوتي قيمت در بيشتر محصوالت رخ ميدليل فقدان توان سياست

ها مقياس خرد فعاليت

 در بخش کشاورزي

گذاري صنعتي بزرگ مقياس در گيري سياستمتأثر از قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شکل

تر نيز شده است. مقياس چندين دهه گذشته مقياس توليد کشاورزي در روستاها بسيار کوچک و کوچک

اقتصادي از توليد موردنظر نباشد و مبناي فعاليت  کوچک توليد موجب شده است در بسياري از موارد هدف

 باشد و بهاي تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادي آن قرار نگيرد.صرفاً معيشتي مي

محدوديت و تقليل 

منابع آب شرب و 

 کشاورزي

هاي محوري اقتصاد روستا است. تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه گذشته، آب از ارکان و نهاده

هاي افزايش شديد تقاضاي مصرف آب در بخش کشاورزي با گسترش اراضي زير کشت آبي با حفر چاه

ش مصرف آب در هاي کاهسو و از طرفي عدم انتشار و تعميق فناوريبه اين 61مجاز و غيرمجاز از دهه 

 هاي کشاورزي است.وري از محل فعاليتبخش کشاورزي و فقدان بازار آب از عوامل محوري ارتقاء بهره

ها و وجود دستگاه

ي گذارمتوليان سياست

 ناهمسو

اي، منابع طبيعي، آب و فاضالب روستايي و... از جمله نهادهاي اثرگذار در جهاد کشاورزي، آب منطقه

  گذاري متوازنبين دستگاهي و فقدان سياست« ناهماهنگي»ستا هستند. رخداد مسئله تحول و توسعه رو

 ها در حوزه روستا شده است.گذاريبه ويژه در مديريت چندگانه منابع ابي موجب عدم همسويي سياست
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کمبود نيروي انساني 

ماهر و متخصص و 

خروج گسترده 

هاي انساني و سرمايه

 فيزيکي

پايين بودن سطح  شود.افزوده بيشتري ميشود که تخصص منجر به ايجاد ارزشبيان ميدر علم اقتصاد 

سواد و تخصص کشاورزان و سن باالي کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادايم ذهني مقاوم و سخت 

و  ها به تغيير رفتاري و کشت خود در برابر مهارت و دانش نيروي کار جوان منجر به شکاف ساختاريآن

گراهاي ديرينه ها عمدتاً در اختيار سنترفتاري بين اين دو دسته گرديده است. مالک و تملک زمين

ا عدم باشند يا بگراها ميباشد دسته دوم يا مجبور به تغيير الگوي فکري و رفتاري و کنار آمدن با سنتمي

هاي انساني و فرين و سرمايهکنار آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگي و مهاجرت نيروي کار ماهر، کارآ

گردد. روستاييان با توجه به شيوه وري پايين ميگرا و اکثراً غير ماهر و با بهرهحفظ بافت جمعيتي سنت

دست به تغيير الگوي سنتي و کاشت محصوالت سختي  فکري و دانش و مهارت پايين و ترس از تغيير، به

 پردازند.دارويي، زعفران و ساير محصوالت ديگر ميهاي زينتي، جايگزين و پربازده همانند گل

عدم مديريت و نظارت 

مستمر و برقراري 

عدالت بين نسلي در 

برداري از منابع بهره

 طبيعي

 باشد بايد عدالت بينها و مراتع جزء منابع نسل فعلي و آينده ميکه منابع آب، خاک، چراگاهبا توجه به اين

هاي حاضر مجبور به فداکاري خود به نفع نسل آينده يا تضعيف حق نسل اي باشد که نسلنسلي به گونه

گيري ، از همان دست که ميرشد پايدار قاعده طاليي تعبيرآتي با مصرف بيش از حد نسل فعلي نشود و به 

گذاري اصولي و مديريت و نظارت بر اين منابع از همان دست نيز پس دهي. متأسفانه فقدان سياست

رود در آينده هاي تجديد ناپذيري زده که انتظار ميهاي جدي به اين منابع داراي آستانهيبخدادادي، آس

 نه چندان دور با بحران منابع مواجه شوند

غلبه رويکرد ارائه 

خدمات رفاهي و 

زيرساختي به 

گذاري سرمايه

 اقتصادي در روستاها

هي روستاها انجام داده ولي با اين وجود هاي زيرساختي و رفاهاي سنگيني در حوزهگذاريدولت سرمايه

ميانگين درآمد روستا افرايش متناسبي نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت 

رد ها موسازي اقتصادي آندر روستا تأمين نيازهاي رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازي و ظرفيت

 تأکيد نبوده است.

اورزي و تله نهادي کش

 توليد سنتي

متأثر از عوامل پيش گفته نهادي، نظام توليد در روستاها سنتي و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده است. 

داري با چندين ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت معنيدر برخي بخش

 دهه و قرن گذشته ندارد

وجود ندارد.  يعيآسان و سر حلراه يوربهرها محدود نمودن آثار عوامل کاهنده يف يتخف يبرا ات:يکل يبندجمع

اختار ر سيي، اصالح بازارها، تغيق منابع مالي، تزريگذاراستيسدر حوزه  داريمعنمستلزم زمان و تحول  هاآنرات در ييتغ

 است. يت مداخالت در روستا و بخش کشاورزيفي، دانش و کينش فکري، بآموزش
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 مقدمه 

 کيلومتر 12 شهرستان مرکز از بخش اين فاصله است. خدابنده شهرستان چهارگانه هايبخش از يکي رود سجاس بخش

 سجاس نام هب شهري نقطه يک و روستا 46 شامل و دهستان دو داراي بخش اين باشد.مي کيلومتر 83 استان مرکز از و

 دخانهرو است. سفلي آقبالغ روستاي نيز اقبالغ دهستان مرکز است. چوزوک روستاي رود سجاس دهستان مرکز باشد.مي

 است. شده خشک اخير سالي در و دارد جريان رود سجاس دهستان در کيلومتر 61 طول به رود سجاس فصلي

ظومه هاي روستايي، با تأکيد بر تقويت شبکه هاي ريزي فضايي توسعه پايدار مناين مطالعه با رويکرد برنامه

شهر و پيوندهاي اقتصادي روستا با منطقه و فرا منطقه و دورني  –منطقه اي و پهنه اي موجود، تقويت پيوندهاي روستا 

 سازي جريان پيوندهاي اقتصادي در قالب الگويي مشارکتي است.

در اين مطالعه با شناسايي ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي و اجتماعي منظومه، برنامه پيشنهادي براي کمک به  

ايجاد پيشرانه هاي منظومه و ارتقا بهره وري اقتصادي روستاها معرفي شده است. در اين مطالعه الگوي ارتقاي اقتصادي 

 اجتماعي و فرهنگي طراحي و پيشنهاد شده است.  –بسته محرک اقتصادي  11و اجتماعي منظومه در قالب 

 سجاسرود بخش يتبيين و تحليل وضعيت موجود روستاها  -1

 وضعيت توسعه بخش يهاشاخص -1-1

  سجاسرود بخشهاي وضعيت موجود متغيرها و شاخص -1جدول 

 عنوان متغير/ شاخص طبقه رديف
سجاس 

 رود
 سال واحد

جايگاه متغير/ 

 شاخص )درصد(
 استان شهرستان

1  

 

و  اجتماعي

 فرهنگي

 

 

 

 

 

 

 371111 99331 1395 درصد 19895 جمعيت روستايي

 33 59 1395 درصد 74 درصد روستانشینی 2

نرخ رشد شاخص نسبت جمعيت منظومه به توان نگهداشت جمعيتي ) 3

 (1395تا  1371جمعيت روستايي استان در دوره 
 درصد 6.5

95-

71 
 

 

 375 447 1395 درصد 474 جمعيت روستاسرانه  4

  1396 درصد 72.3 در سن تحصیلدرصد دانش آموز در حال تحصيل به جمعيت  5
 

 22 تراکم نسبي جمعيت روستايي 6
نفر در 

 کيلومتر
1395  

 

  28758 1397 نفر 5833 تعداد شاغلين روستايي 7

  1397 نفر 2395 براورد تعداد شاغلين روستايي غيرکشاورزي 8
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اقتصادي و 

 توليدي

  1395 درصد 4.8 نسبت اشتغال زنان به کل شاغلين
 

  1395 هکتار 51781 سطح زير کشت ديم )قابل کشت بدون آيش( 11
 

  1395 هکتار 11411 سطح زير کشت آبي 11
 

  1397 درصد 15 هاي آبي به اراضي قابل کشتنسبت مساحت زمين 12
 

  1397 درصد 2.5 هاي عميق در روستاچاهسرانه  13
 

  1397 رأس 121111 دام سبک 14
 

 1397 رأس 12111 دام سنگين 15
  



 نسند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائي و طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستائي استان زنجا ...................................................... 8

  1398 رأس 21.4 سرانه تعداد دام سبک در هر خانوار 16
 

  1398 رأس 1.9 سرانه تعداد دام سنگين در هر خانوار 17
 

18 
 

 طبيعي

   1393 درصد 19.1 فرسايش شديد خاکسهم 

   1393 درصد 13 درصد( 12سطح اراضي شيب دار )باالي  19

 392 متوسط بارش سال 21
ميلي 

 متر
79-96 351 325 

21 

 

 

 کالبدي

+ داراي مشکالت شديد و خيلي 21نسبت روستاهاي با خانوار 

 )شبکه توزيع و وجود منابع سالم آب شرب (شديد آب شرب 
  1397 درصد 21

 

  1397 درصد 16 هادي+ با مشکالت محدوده طرح21خانوار نسبت روستاهاي  22
 

  1397 درصد 78 + گازکشي شده به کل روستاها21روستاهاي با خانوار  جمعيت 23
 

24 
هادي، خانه بهداشت، تلفن براي پوشش راه اسفالته، برق، طرح

 +21روستاهاي با خانوار 
   1397 درصد 96

 

  جمعيت تحوالت -1-1-1

روستاهاي که  معموالًظرفيت پايداري زيستي و اقتصادي روستا است.  هايشاخصجمعيت و تحوالت آن يکي از 

تعداد جمعيت منظومه  1شماره  نمودارخاصي هستند.  هايمزيتو  هاتوانمنديتوان نگهداشت جمعيت را دارند حائز 

ظومه من ييجمعيت روستادهد. هاي ديگر خدابنده را نشان مينسبت به جمعيت روستايي منظومه سجاسرودروستايي 

در  1395تا  1375 از سالنفر بوده است. متوسط ساالنه رشد جمعيت  19895، 1395در سال  سجاسرود)روستاها( 

 21در يک دوره زماني . ولي مقدار آن کم بوده است از روستاهاست يتيخروج جمع دهندهنشانبوده است که منفي آن 

 رسيده است 1395خانوار در سال  5881به 1375خانوار در سال  4114از  سجاسرودساله، تعداد خانوارهاي منظومه 

 .اشدبمي و به نوع افزايش کيفي جمعيت دهنده افزايش مستمر تعداد خانوار )با کوچک شدن ابعاد خانوارها(نشان که 

 گر خدابندهيد يهامنظومه ييت روستاينسبت به جمع سجاسرود ييت منظومه روستايرات تعداد جمعييتغ: 1نمودار 

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:
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 بخشغالب  هايمهارتدرآمدي و و  يساختار اقتصاد -1-1-2

(، عرضه يو دامدارو آبي  ديم بر محورهاي کشاورزي )زراعت به ترتيب  سجاسرودساختار اقتصادي منظومه روستايي 

 شکل گرفته است.  و واحدهاي کارگاهي مشاغل مهارتي و نيروي کار به روستاها و مناطق ديگر
 

 سجاسرودمنظومه  يدرآمد يمنابع اصل: 1شکل 

 مشاور يهاافتهيمنبع: 

. مشاغل دهدميمنظومه را نشان  يروستاهاکار شاغل در  يرويغالب ن يکشاورز يرغ هايحرفهو  هامهارتر يدر جدول ز

 .باشندترين مشاغل منظومه سجاسرود ميقالي ابريشم، گليم و فرش بافي خامه از مهم، يساختمان

 سجاسرود: مشاغل خاص و مهارتي داراي قابليت تقويت در منظومه الفجدول 

 نام روستا عنوان
شتغال ابرآورد ميداني 

 )نفر(
 حوزه فروش يا خدمات

 عمدتاً تهران، کرج و شمال 471 غالب روستاها  مشاغل ساختماني

روستا4و آبی محدد به ( همه روستاها)گندم دیم •

(روستاهای دارای آب های عمیق)سیب زمینی •

حبوبات(/ درصد سطح کشت گندم و خود مصرفی10)جو •

(عمدتا گردو،انگور، زردآلو)محصوالت •

زراعت

(راس120000)دام سبک •

(راس11000)دام سنگین •

مرغداری•
دامداری

(  نفر شاغل210)قالی ابریشم •

(نفر شاغل270)فرش پشمی •

(نفر شاغل20)گلیم بافی •

(نفر شاغل30)چاقو سازی •

(نفر شاغل90) خیاطی•

اهیصنایع دستی و کارگ

(نفر شاغل450)مشاغل ساختمانی •

(نفر شاغل250)معدن کار •

(نفر شاغل250)امور اداری و شرکت ها •

آشپزی( / نفر شاغل150)نانوا •

نیروی کار ساده و فصلی•

عرضه نیروی کار یا 
مشاغل مهارتی
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 زنجان 311 عمدتا در دايانلو، چنگوري، خوش و خنداب / گليم قالي ابريشم

 قيداربازار زنجان و  271 عمدتاً در گوران، اقبالغ سفلي، ده جالل، مجيد آباد فرش بافي خامه

 زنجان 25 بوالماجي و رستاهاي اطرف چاقو سازي

 تهران 91 خنداب، خمارک، خوش  خياطي
 هاي تحقيقمنبع: يافته

 هاتيقابل -1-2 

هاي اکولوژيکي بيشترين اثر در ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به هاي اقتصادي و برخي ظرفيتقابليت

 وريترين محور درآمدي منظومه است که ارتقاي بهرههاي پايين اثرگذاري دارند. دامداري سبک اصليترتيب با وزن

 هد داشت. داري در افزايش درآمد منظومه خواآن تأثيري معني

  اکولوژيک

داري و استخر ها در بخش جنوبي و شمالي منظومه با قابليت آبخوانهاي سطحي و روان آبوجود رودخانه سجاس رود و آب -

 ذخيره

  وجود روستاهاي با قابليت گردشگري )ده جالل و زرند و در مرحله دوم آقاجري و چوزوک( -

 مجاورت با سد گالبر -

 داري و استخر ذخيرهها در بخش جنوبي منظومه با قابليت آبخوانهاي سطحي و روان آبتجميع آبامکان کنترل و  -

 هاي نسبتاً حاصل خيززمين -

  اجتماعي و فرهنگي

 حفظ نسبي جمعيت در کل منظومه و افزايش وزن جمعيت روستايي آن در مقايسه با استان -

 روستا( 6کشاورزي در بخشي از روستاها )در نرخ پايين مهاجرت با وجود فقدان آب شرب و  -

 اي و کشاورزي ترويجيهاي فني، حرفهظرفيت توسعه آموزش -

 مذهبي مناسب روستاها در جهت توسعه روستا -وجود ظرفيت مشارکت اجتماعي  -

 هاي قوميفقدان طايفه بندي و ايل محوري و نزاع -

 هسابقه تاريخي و آثار فرهنگي و تاريخي در منظوم -

  اقتصادي

 توسعه زنجيره ارزش گردشگري بت محوريت روستاهاي زرند و ده جالل -

 اصالح نژاد گاوهاي شيري به دورگه سيمنتال اصيل -

اي خمارک و مندي از استقرار منظومه در خط گسترش صنعتي خدابنده با استقرار شهرک صنعتي، مجتمع گلخانهبهره -

 گردشگري –نزيتي هاي پراکنده پيرامون جاده تراشرکت

 دهي به تغيير الگو کشت و زرعتعريف وام جهت -

 وري نگهداشت و پرورش دام سبک و توسعه محدود دام سبکپتانسيل ارتقا دانش و بهره -

 گذاري در استخرهاي ذخيره آبظرفيت سرمايه -

 کالبدي

 هاي انرژيپوشش کامل شبکه برق و حامل -
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 مترمکعبي آب و آبشخور دام در روستاي داراي مشکل تأمين آب احشام در تابستان 11تا  5احداث يا اجراي جايگاه ذخيره  -

 ها براي اجراي طرح هاديافزايش اعتبار و پايدار شدن اعتبار دهياري -

 پوشش نسبي شبکه بهداشت -

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز -

 پوشش کامل مدارس ابتدايي -

 مسکن روستايي در عمده روستاهاي بزرگبخشي غالب بازسازي و استحکام -

 مديريتي

 هاي اقتصادي روستاافزوده به اولويتها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريقابليت جهت -

 سازي قيمت زمين در روستا با تغيير رويکرد به موضوع محدودهقابليت ارزان -

 استفاده از قاعده تبديل به احسنگذاري در روستاهاي موقوفه و صدور اسناد سرمايه -

 ها در طرح هادي درون روستا مثل مشروط شدن اعطاي اشتراک گازهاي حقوقي اجرايي براي بازگشايياتخاذ رويه -

 افزودهقابليت تعريف الگوي انگيزشي براي تعيين اعتبار دهياري روستاها از محل ماليات بر ارزش -

 گذاري در حوزه آبه سرمايهپذيري تغيير رويکرد نسبت بامکان -

 ها و مشارکت اهاليقابليت اجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات دهياري -

 سازمان فضايي

 قابليت ايجاد ناحيه صنعتي چوزوک -

 قابليت حفظ و افزايش جمعيت دهستان اقبالغ با سرمايه گذاري در ذخيره منابع آبي -

 در مرحله دوم آقاجري و چوزوک(قابليت گردشگري )ده جالل و زرند و  -

 هاتيمحدود -1-3

ها قابليت کاهش يا تخفيف را ندارند. عوامل اکولوژيکي بيشترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه همه محدوديت

هاي اثرگذار بعدي هستند. با توجه به اطالعات ميداني، هاي اقتصادي و کالبدي محدوديتمنظومه را دارند. جنبه

هاي اکولوژيک محور ضعف و تهديد منظومه را شامل بندي محدوديتبندي مستندات وزن اولويتثبتي و جمعاطالعات 

 شوند.مي

  اکولوژيک

روستا از متوسط  13محدوديت تأمين آب شرب )مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشکل کمبود منابع آب شرب( در  -

 تا بسيار شديد

 روستا توسط معادن به ويژه در ارقين، ده جالل، ينگجه و شورابتخريب و نابودي مراتع  -

 هااي به همدانيهاي اجارهزميني به ويژه زمينهاي داراي کشت سيبتخريب منابع خاک در زمين -

 روستا 19محدوديت يا افت آب کشاورزي و خشکي منابع آب سطحي به ويژه در مناطق شمالي منظومه در  -

 رزي توسط کارخانه سيمان و معادنتخريب اراضي کشاو -

 هاي زيرزمينيبرداشت غيرمجاز از آب -

  اجتماعي و فرهنگي
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 کاهش سرمايه اجتماعي با منشأ کاهش اعتماد اجتماعي و کاهش تعاون و همياري و اعتماد به نهادي دولتي نظير جهاد -

 درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران 51ترک تحصيل بيش از  -

 روستا 15مهاجرت باالتر از متوسط در نرخ  -

 کاهش کيفيت آموزش با کاهش جمعيت و فقدان معلم اختصاصي هر پايه و نيز مدارس راهنمايي در غالب روستاها -

 هاي ترويجي کشاورزيفقدان اثربخشي آموزش -

 هاي غيرمجازمنابع آب همکاري ضعيف و عدم صداقت در جلسات مشارکتي و تکميل اطالعات به ويژه در روستاهاي با -

 هاي عمدتاً ديميدوري از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار به دليل عدم نياز به کار بر روي زمين -

 فقدان عالقه به معدن کاري و افزايش بيکاران -

  هاي عمومي(اقتصادي )محدوديت

 اشتباهتغييرات زياد قيمت محصوالت و ارسال عالئم  -

 دامداري کاماًل سنتي با مرگ و مير باالي دام -

 برداريهاي بهرهمقياس کوچک زمين -

 هاي آبياري سنتيهدر رفت آب با روش -

 گذاري محدود با خروج سرمايه توسط عمده مالکانسرمايه -

 فقدان الگوي بهينه کشت-

 هاي اختصاصي(اقتصادي ) محدوديت

 ها(تن در هکتار همداني 71تن اهالي و  41) زمينيعملکرد پايين در سيب -

 هاکاران ساير استانزمينيزميني به سيباجاره زمين براي کاشت سيب -

 نداشتن اعتبارات براي احداث و محل نگهداري دام -

زمين درصد روستاهاي منظومه و محدوديت  41هاي ديمي گندم در ديم پايه بودن کشاورزي و اشتغال پذيري محدود زمين -

 هکتار يک نفر اشتغال ناقص( 15ديم در ايجاد اشتغال و درامد )هر  -

 درصد( روستاها 16)7هاي عميق توسط درصد چاه 75برداري توزيع نامتوازن بهره -

  کالبدي

 روستا 7گيري مهاجرت به دليل تکميل شدن محدوده در محدوديت توسعه روستا و شکل -

 -شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشکل کمبود منابع آب شرب و يا نحوه توزيع از محدوديت شبکه آب شرب )مستعمل  -

 روستا از متوسط تا بسيار شديد 13هاي آب( در مجتمع

 عدم نوسازي مطلوب واحدهاي مسکوني روستايي -

 سرازير شدن فاضالب به درياچه سد در دو روستاي مجاور -

 ه در روستاها در روستاهاي با مهاجرت شديدهاي رها شدتجمع حيوانات موذي در خانه -

 کمبود امکانات ورزشي مانند باشگاه و سالن ورزشي -

  مديريتي

 گذاري بخشي/ فقدان رويه هاي نامتوازن و در مواردي ناعادالنه در اجرا و سياست -

 عدم ممانعت و پيگيري نهادهاي متولي به ويژه منابع طبيعي از شخم زدن منابع طبيعي -
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 درصد قانوني 1.5گاليه شديد اهالي از معادن به دليل تخريب مراتع و عدم پرداخت  -

 هاي کاربردي جهاد کشاورزي به ويژه در حوزه دامضعيف بودن آموزش -

 بر صدور مجوزهابر و هزينهمسير طوالني، زمان و هاي بانکيمراحل سخت و آزاردهنده تضمين -

 ح هادي در گذشتهمشارکت محدود اهالي در تنظيم طر -

 مصرف آب شرب در بخش کشاورزي در تابستان و محدوديت آب شرب -

 عدم استفاده از بيمه محصوالت -

  سازمان فضايي

 عدم بهره برداري از مزيت سد گالبر، عدم تعادل فضايي ساختار جمعيتي و تامين خدمات با مهاجرت زياد از دهستان اقبالغ -

 کبودرآهنگ –قيدار  -پيشرفت محدود احداث جاده دو بانده سلطانيه  -

 ماتريس فضاييقالب  درمنظومه رگذار يتأث يهاتيو محدود هاتيابلق -1-4

همگن عملکردي به دست  هاي (پهنهحوزه ) رگذاريتأث هايشاخصاطالعاتي، بر اساس معيارها و  يهاهيال تجميع با

دارند. اين الگو در استخراج  تريهمگنساختار اقتصادي، اجتماعي و جغرافيايي مشابه و همگن  هايحوزهآمد. 

در اين جدول قابليت ها و محدوديت هاي اختصاصي  .نمايدمي مؤثرياختصاصي توسعه هر پهنه کمک  هايسياست

 حوزه هاي مورد تاکيد است و موارد عمومي آن در جدول پيشگفتار اشاره شده است.

، (A1بوالماجي )که  باشدپيشنهادي ميعملکردي حوزه همگن  7بر اساس سطح عملکرد داراي  سجاسرودمنظومه  

به عنوان مراکز اين (  C2زرند ) و  (C1(، اقبالغ سفلي )B3مزيدآباد )، (  B2سجاس )، (B1چوزوک )، ( A2دهجالل )

 هستند.   ي عملکردي )عمراني(هاحوزه

    

 ييس فضايماتر بخش در يکهاي تأثيرگذار و محدوديت هاقابليت :بجدول 
 تهديد ها فرصت ها ضعف ها قوت ها نام روستا حوزه

 

 
 
 

A1 

 

 

 
 
 

موقعيت کوهستاني و وجود  امام کندي

منابع ابي سطحي قابل تجميع، 

روحيه کارافريني نسبتا خوب، 

معدن کاري به عنوان شغل 

دوم بخشي از روستاها، حفظ 

دام سبک قابل نسبي جمعيت، 

توجه، قابلبت خوب در روستاي 

 بوالماجي

خشکي منابع اب هاي 

سطحي و ضعيف بودن انها، 

شخم زدن مراتع،  وقفي 

بودن روستاها، قطعي مکرر 

 اب شرب

فرصت توسعه کارگاه 

ها به ويژه در 

بوالماجي،  دهيار و 

سوراي متمايز و  

توانمند در دابانلو و 

 بوالماجي

، خشک شدن منابع آبي

عدم رضايت از معدن 

کاري به دليل اسيب هاي 

جاني و مهاجرت باال در 

 برخي از روستاها

 محمداباد

 ينگجه

 بوالماجي

 چنگوري

 چالخور

 دابانلو

 

A2 

 شوراب

موقعيت مناسبتر دسترسي، 

ظرفيت توسعه زيرساختهاي 

 گردشگري،

گاليه شديد اهالي از معادن 

دليل تخريت مراتع و عدم  به

درصد قانوني،  1.5پرداخت 

 کمبود منابع ابي

وجود انواع معادن و 

امکان توسعه زنجيره 

 توليد انها

رويه تخريب و چراي بي

 مراتع

 ده جالل

 کبوترک

 کشک اباد

 پابند

 
 

B1 

 شيخ موسي

دام سبک و سنگين قابل توجه، 

 توليد  زياد شير،

خشکي منابع ابي، مهاجرت 

گسترده و تخليه سريع 

روستاها و مشکل اب شرب، 

پخش فاضالب در سطح 

 روستا و بهداشت ضعيف،

وجود دو شيرپزي و 

 جوراب بافي

خشکي قنات ها به دليل 

حفر چاه هاي غير مجاز 

 در باال دست

 اسپرين
 النچه

 دولجين
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حال دام سنگين قابل توجه در  خنداب

تبديل به دام سبک ، رشد 

جمعيت متکي بر برداشت اب 

هاي زير زميني در غالب 

روستاها، مجاورت با سد گالبر، 

سطح تحصيالت خوب، اشتغال 

 به گليم و  چاقوسازي

برداشت غيرمجاز اب ، 

خشکي قنات ها و اب هاي 

سطحي ،  همکاري ضعيف 

در جلسات مشارکتي، فقدان 

 الگوي بهينه کشت

تان و وجو مرکز دهس

مراکز خدمات دولتي، 

ظرفيت بوم گردي و 

چشم انداز خوب 

طبيعي و مجاورت با 

 سد گالبر

پلمپ چاه هاي غيرمجاز و 

خشکي منابع ابي سطحي 

 و کاهش سطح چاه ها

 نهاويس

 خوش

 زرزر

 چوزک

 اقاجري

B2 

 ذوينق
حفظ نسبي جمعيت، دام 

توجه،  سنگين نسبتا قابل 

مجاورت با مرکز منظومه و 

 نزديکي به قيدار

کمبود اب شرب و خشکي 

اب هاي کشاورزي،  سطح 

 پايين تر همکاري اجتماعي

 خشک شدن منابع آبي 

 چنگور

 سلطان اباد

 نهروان

 سيامان

 
 

B3 

استقرار در محور توسعه  خمارک

صنعتي خدابنده و وجود 

گلخانه اي شهرک صنعتي و 

خدابنده، منابع ابي زير زميني 

خوب، زمين هاي حاصل خيز، 

 تحصيالت مناسب

فقدان محور تندرو و کند رو 

در جاده اصلي، ضعف 

فرهنگ کار،خروج زياد 

 سرمايه

اشتغال کارگر ان 

روستايي در شرکت ها، 

توسعه محور صنعتي 

 در اينده،

تخريب اراضي کشاورزي 

توسط کا رخانه سيمان، 

ه زمين ها به  اجاره اجار

کاران همداني، فروش 

 بخش زيادي از اراضي

 مجيداباد

 مزيداباد

 
 
 
 

C1 

 قره گل

وجود چشمه هاي و قنات هاي 

متعدد و قابليت ذخيره سازي 

انها، مراتع خوب، ظرفيت 

توسعه دام سبک و زنبورداري، 

 قابلبت خوب در اقبالغ سفلي

هدر رفت منابع ابي جشمه 

خشکي اب هاي سطحي  ها،

، مهاجرت قابل توجه، اعتماد 

پايين به نهادهاي  اجرايي،  

سطح پايين تر تحصيالت، 

مهاجرت قابل توجه در مرکز 

 دهستان

مرکز دهستان و وجو 

مراکز خدمات دولتي، 

ظرفيت بوم گردي و 

چشم انداز خوب 

 طبيعي

خطر وقع سيل، تخليه 

برخي از روستا ها به دليل 

 بيخشکي منابع ا

 مهرين اباد
 اقبالغ سفلي

 اوچبالغ

 قمشلو

 گوران

 سرين دره

 چراغ مزرعه

 نصرت اباد

 باريک اب

 شين
 چراغ حصاري

 
 

C2 

قابليت ويژه گردشگري ميتني  مهدي اباد

بر چشمه زرند و ظرفيت هاي 

آب،  طبيعي ان، مراتع و منابع

 افزايش جمعيت روستا

هدر رفت آبهاي سطحي به 

دليل استفاده سنتي از آبها، 

شکايت اهلي از توزيع 

 غيربهينه اب مجتمع

موقيعت مناسب و 

ظرفيت برند سازي 

 گردشگري و بوم گردي

تخريب کوه  و منابع 

طبيعي ارقين و درگيري 

 اهالي با کارخانه سيمان،

 زرند

 ارقين

 مشاور يهاافتهيمنبع: 
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 مسائل کليدي -1-5

 اقتصادي

 بازده و عملکرد پايين دام سبک و سنگين 

 ها و احداث کانال يا لوله انتقالدر ذخيره آنگسترده گذاري ها و لزوم سرمايههاي سطحي و روان آبهدر رفت آب 

 21گذاري در خطوط انتقال و توزيع آب شرب با توجه به فرسودگي شبکه يا محدوديت آب شرب در حدود لزوم سرمايه 

 درصد روستاها

 اي خمارک و ايجاد ناحيه صنعتي جديد در چوزوکهاي گلخانهتسهيل در توسعه مجتمع 

 ع تبديليو صناي لزوم احداث انبارهاي چندمنظوره و سردخانه در چوزوک و مزيد آباد 

  ،جبران از بين رفتن مراتع، جاده و درامد روستاييان با پرداخت عوارض معادن به روستاها به ويژه در ارقين، ده جالل

 ينگجه و شوراب و نيز جبران حقوق عرفي دامداران از اداره منابع جهت حذف دام در مرتع

 نظومهظرفيت مناسب توسعه صنايع کارگاهي نظير چاقو سازي و خياطي در م 

 فرهنگي-اجتماعي

   احياي قنات ها يا کانال کشي از منابع وقفيمشارکت هدفمند اوقاف در افزايش اشتغال با 

 اکولوژيکي

 هاي آبياري نوين، استخر ذخيره و زمان اعطاي تسهيالت براي استفاده از روشمقابله با برداشت غيرمجاز آب و هم

 داريآبخوان

 کالبدي

  مانده راه شوسه روستاهاآسفالته نمودن قطعات 

 ايجاد محور تندرو و کندرو در جاده اصلي در روستاهاي ده جالل، خمارک و مزيد آباد 

 رفع محدوديت دسترسي به زمين ساخت منازل مسکوني با اصالح طرح هادي در روستاهاي مشخص شده 

 گردشگري

 ( زرند و در اولويت بعد ده جاللتوسعه زنجيره گردشگري) 
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  موجود وضع فضائي سازمان و ساختار -1-6

 سجاسرودساختار فضايي منظومه  :1نقشه 

 
 سجاسرودمنظومه روستايي  موجود وضع فضايي سازمان: 2نقشه 
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 جمع بندي: -1-7

 عتنو امکان و وجود زنجان، شهر با تر نزديک فاصله و و بازار به دسترسي سهولت بودن دارا با رود سجاس منظومه

 لگهج بستر از برخورداري و کشاورزي هاي زمين خوب نسبتا کيفيت خوب، مکانيزاسيون کشاورزي، غير درآمدي منابع

 روستاي چند در رداريب بهره قابل زيرزميني ابي منابع وجود و تجميع قابل سطحي هاي اب و رود سجاس رودخانه اي

 راه لکام تقريبا پوشش جمعيتي، نگهداشت توان از نسبي برخورداري زراعي، و دامي محصوالت خوب هاي ظرفيت اصلي،

 مهه در مراحل تمام نه )البته هادي طرح اجراي در نسبي توفيق موبايل، بهداشت، هاي خانه برق، شبکه و آسفالته هاي

 ميانگين توانمندي و قوت نقاط و ها مزيت از منظومه روستايي هاي خانه از وجهيت قابل بخش نوسازي و روستاها(

 شدر پايداري تثبيت و ارتقا براي منظومه خوب قابليت دهنده نشان ها ظرفيت اين است. رود سجاس منظومه روستاهاي

  است. آن در

 ،زميني زير هاي اب دار معني افت و سطحي هاي اب منابع خشکي با اکولوژيکي – درامدي ناپايداري  ديگر سوي از

 محدوديت موجب همنظوم وستاهاير از برخي در بهداشتي شرب آب به دسترسي تنگناي ، غيرمجاز هاي چاه تعدد

 سردخانه، يرنظ کشاورزي پشتيبان خدمات و تبديلي صنايع توسعه ظرفيت است، شده منظومه توسعه اجتماعي و اقتصادي

 در ذاريگ سرمايه بافي، گليم و چاقوسازي ويژه به کارگاهي صنايع توسعه زرند، روستاي ويژه به گردشگري هاي ظرفيت

 نمايد. کمک نيز منظومه درامدي توجه قابل ارتقاي به مهاجرت کاهش بر عالوه تواند مي سطحي هاي اب تجميع

 

 ان برنامه هفتم(يپا 1445)افق برنامه و طرح:  تصوير کالن توسعه روستاهاي بخش-2

  يکل اهداف -2-1

در  ريپذامکانو  ياتيعمل هايدر توسعه منظومه، راهبرد هاتيقابلو  هاتيمحدودت ياهم يبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  يريگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتيقابل يارتقا و هاتيمحدودکاهش  يراستا

ه عنوان ب توانديمکه  شوديمجاد يا هاتيقابلند ارتقا يکاهش تنگناها و فرا يهاروشن يوجوه مشترک ب يالبته در موارد

  .باشديمداگالس  يامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنيکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولوي

 هايتيمحدودوري است. از تلفيق انتخاب توسعه منظومه مستلزم بهبود درآمد با افزايش اشتغال به همراه ارتقا بهره     

زير  هدافاهاي قابل ارتقا با باالترين امکان بالقوه ارتقا پذيري، با باالترين امکان بالقوه کاهش پذيري و انتخاب قابليت

 باشد.يممنظومه اي توسعه  اهداف اولويت داربه عنوان 

 پايداري منابع اکولوژيکي 

  ارتقا درآمد توانمندي اقتصادي و  رشد اشتغال 

 ارتقا کيفيت زيستي و توانمندي انساني و اجتماعي 
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 اهداف کمي-2-2

 هدف در افق برنامه به شرح زير و به صورت متوازن تنظيم شده است. هايشاخص تريناصليمتناسب با اهداف کلي، 

بي به اهداف رشد هدف جمعيت روستايي مفروض به دستياحفظ در مورد جدول زير توضيح اين نکته ضروري است 

وري و پايداري منابع منظومه است.اشتغال، ارتقاي بهره

1445در افق  سجاسرود: اهداف کمي رشد بخش  2جدول 

سرفصل 

 کلي هاي
 واحد عنوان متغير/ شاخص رديف

سال 

 پايه

مقدار سال 

 پايه
 1445 ينيبشيپ

جمعيت و 

 جوامع

 19776 19895 1395 نفر جمعيت روستايي 1

 -. 16 - 1395 ساالنه 1395-1415نرخ رشد جمعيت روستايي متوسط  2

 79 82.25 1395 درصد درصد روستانشيني 3

 44 45 1397 تعداد  روستاهاي داراي سکنه 4

نفر در  تراکم نسبي جمعيت کل 5 سرزمين

 22.8 23 1395 لومترمربعيک

روي ني

 انساني

 7911 7691 1395 نفر منظومه تعداد کل شاغلين 6

 5831 5833 1395 نفر تعداد شاغلين روستايي 7

 784 1 1399 نفر هدفگذاري اشتغال جديد با اجراي برنامه 8

اقتصاد و 

 توليد

 1.85 2 1395 نفر بار تکفل اقتصادي 9

 62194 62194 1397 هکتار سطح کل زير کشت  11

 52191 51781 1397 هکتار سطح زير کشت ديم )زراعت( 11

 11111 11411 1397 هکتار آبي  محصوالت سطح زير کشت 12

 1851 1851 1397 هکتار سطح باغات 13

 111111 121111 1397 رأس دام سبک 14

 1111 11111 1397 رأس دام سنگين 15

زيرساخت 

 و زيربنا

 71 58 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزي و بتون آرمه 16

 95 86 1397 درصد يکشلولهاز آب سالم  مندبهرهروستاهاي  17

 111 111 1395 درصد روستاهاي برخوردار از برق 18

 65 58 1397 درصد روستاهاي برخوردار از گاز طبيعي 19

 45 45 1397 تعداد هاديطرحداراي سکنه دار روستاهاي  21

 توسعههاي يريگجهت -2-3

  پايدار از منابع طبيعي  برداريبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادي با 

 توليدي ايهنظام ريزوري در وجه محوري به ارتقاي بهرهت 

  به ويژه بخش گردشگرياقتصادي  هايزيرساختارتقاي  

 شغلي هايمهارتکـاربردي کشـاورزي، دامپـروري و  هايمهارتموزش توسعه و ارتقا کيفيت آ 

  گيو کيفيت زند کالبدي هايزيرساختارتقاي 

  اقتصادي و اجتماعي هايحوزهمشارکتي روستاييان در  هايتقويت زمينه 
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 راهبردها -2-4

 درامد و اشتغال منظومه  تي( منظومه به منظور تثبيبر منابع اب دي)با تاک يکيمنابع اکولوژ يداريپا 

 يکشاورز تيفعال شيو افزا يدر بخش کشاورز يليتبد عيصنا تيتقو  

 يو صنعت يبخش کارگاه يها يتوانمند تيتقو  

 يو خدمات دولت ديخدمات مکمل تول يو بخش ها يتوسعه گردشگر 

 و سکونت پذيري منظومه يارتقا امکانات  کالبد 

 يانسان يها هيسرما يساز يتوانمند 

  اجرايي هايسياست -2-5

در رشد و توسعه منظومه بيشتر از وزن ارتقاي  هاتيمحدودوزن  کنديممشخص  هاتيقابلو  هاتيمحدودبررسي 

د و نها هاتيقابلق تنگناها و يمستخرج از تلف ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ي آن است.هاتيقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  يا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه ييو اجرا ياستي، اقدامات سراهبردها بسته: 1-2جدول    

 سياست هاي اجرايي )برنامه( راهبرد هدف

پايداري منابع 

 اکولوژيکي

پايداري منابع اکولوژيکي 

)با تاکيد بر منابع ابي( 

منظومه به منظور تثبيت 

 درامد و اشتغال منظومه

 بهره برداري اصولي از مراتع و احياءبرنامه آبخيزداري و حفاظت خاک و برنامه و 

 برنامه تامين و عرضه پايدار آب کشاورزي

 تنوع کشت و کاشت محصوالت با بهره وري باالتر ابي

ارتقا درآمد 

توانمندي 

اقتصادي و  رشد 

 اشتغال

تقويت صنايع تبديلي در 

بخش کشاورزي و افزايش 

 فعاليت کشاورزي

 )طرح هاي  متوسط و بزرگ مقياس(توسعه صنايع تبديل و مکمل دربخش کشاورزي 

 ارتقاي بهره وري دام و طيور

 توسعه پرورش دام و طيور و آبزيان  )ارتقاي کمي(

تقويت توانمندي هاي 

 بخش کارگاهي و صنعتي

هاي کوچک و توليدي )طرح  -گسترش کارگاه هاي و واحدهاي کوچک صنعتي 

 متوسط مقياس(

توسعه گردشگري و بخش 

هاي خدمات مکمل توليد 

 و خدمات دولتي

 گردشگري -تقويت ظرفيت فرهنگي 

 خدمات مکمل بخش توليد )طرح هاي  متوسط مقياس(

 بهبود حکمراني محلي

ارتقا کيفيت 

زيستي و 

توانمندي 

انساني و 

 اجتماعي

ارتقا امکانات  کالبدي و 

 سکونت پذيري منظومه

 نوسازي و احداث مدارس

 توسعه ظرفيت هاي توليدي کارگاهي

 ارتقا سالمت و بهداشت محيط

 تکميل شبکه راه هاي ارتباطي تسهيل کننده

 تامين اب شرب بهداشتي

 توسعه زيرساختهاي کالبدي

 کنترل و هدايت فاضالب

 کانال کشي و احداث پل تامين زيرساخت هاي مقابله با بحران

 ارتقا بهداشت محيط

توانمندي سازي سرمايه 

 هاي انساني

 توسعه امکانات ورزشي

 نگهداشت اثار تاريخي

 آموزش و توسعه منابع انساني

 قيتحق يهاافتهيمنبع: 
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  هاسياست و اهداف تحقق الزامات يينتع -2-6

 تايي، تعهد و تقيد به برنامه به ويژه از سوي مجريان بخش عموميدر بين جامعه روس برنامه محور ايجاد گفتمان -

 به مسير رشد و ارتقاي روستايي يدهجهتترويج و توسعه تسهيل گري روستايي و  -

 تأمين آب شرب بهداشتي )يکي از داليل مهاجرت در اين منظومه محدوديت شديد آب سالم است( -

 ازيموردنمنابع عمومي و تسهيالت  تأمين -

 توزيع امکانات فضاييعدالت  -

 آبوري و ارتقاي بهره شرب و کشاورزي آبتوجه جدي به محدوديت و تقليل منابع  -

 برداري از منابع طبيعينظارت مستمر و برقراري عدالت بين نسلي در بهره -

 در خود روستا گذاريسرمايهبه خروج سرمايه از روستا به شهر براي  دهيجهت -

 مورد نياز هايماهر و متخصص با آموزشوي انساني تقويت کيفيت نير -

نقش محرک و در حلقه تکميلي و زنجيره توليدات منظومه و منطقه  يبنددستهبه لحاظ  زير هايطرح اقدامات و 

 .پيشران را دارند

  محرک يوکارهاکسب و اقدامات عناوين: 3جدول      

 طرح يا اقدام رديف

 داريها در بخش جنوبي منظومه به منظور آبخوانآبهاي سطحي و روان کنترل و تجميع آب 1

 هاي پر آبهاي دائمي و قناتبا ارائه تسهيالت به وِيژه براي چشمه pvcگذاري براي تجميع آب در استخرهاي سرمايه 2

 تعمير و بازسازي قنات ها 3

 کشي يا لوله کشي بين مزارع با قنات و چشمهکانال 4

 کاشت گياهان دارويي 5

 تسريع در راه اندازي مجتمع گلخانه اي و گل هاي تزئيني 6

 ايجاد سردخانه سيب زميني و ميوه 7

 کارخانه توليد آرد 8

 توليد عصاره گندم و صنايع وابسته به گندم 9

 زمينيصنايع تبديلي سيب 11

 فرنگي و صنايع تبديلي وابستهتوليد پودر گوجه 11

 شير و لبنيات متوسط مقياسهاي واحد توليد فراورده 12

 مطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي بهره وري دام در سطح تمام منظومه 13

 پرورش ماهي در ذيل چشمه ها و قنات ها 14

15 
ايجاد مجموعه گردشگري مبتني بر توان چشمه و کوه زرند)بهسازي چشمه زرند، پرورش ماهي، خانه هاي بوم گردي، 

 معدني، فروشگاه ...کارخانه توليد اب 

 چاقوسازي 16

 هاي خياطي و توليد لباسکارگاه 17

18 
گذاري هاي سرمايهگذاري عمده مالکان با ارائه طرحهاي سرمايهها و ايجاد تعاونيايجاد تشکل عمده مالکان دهستان

 محلي با تسهيالت مناسب

 احيا و اليروبي قنات ها از محل منابع جمع اوري شده وقفي 19

21 
هاي کنترل و ذخيره منابع اب هاي سطحي افزوده به زيرساختها از محل ارزشدهي بخشي از اعتبارات دهياريجهت

 روستا به جاي رويکرد کالبدي
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  هدففضايي  همگن هايحوزهو  ساختار -2-7

 همگن فضايي هايحوزهي و احصا سطوح و مراکز عملکرد: 3نقشه 

 
 همگن فضايي هايحوزهمحوري اقتصادي  هايماموريت گرايش و اولويت : 4نقشه 
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 بخش )پيوست سند( توسعه هاي پروژه و هاطرح ،هافعاليت اقدامات، -3

 پيشنهادي هايفعاليتبسته  امات وچارچوب اقد -3-1

 هايه بست، هابرنامهبا توجه به اهداف مالحظه شده براي توسعه منظومه؛ متناظر با راهبردهاي ذکر شده، در قالب 

 هرکدامو اقدامات سياستي است که  هاپروژهاستخراج شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هايپروژهو  هاطرحاجرايي 

 شده است.  بندياولويتاحصا و  ريزيبرنامهدر  تأخرو وجود تقدم و  ايزنجيرهبا رويکرد روابط 

 

 اثربخش هاي و پروژه هاطرحاجرايي  هايه بست -4جدول 

 بسته شماره
تعداد پروژه 

 هاي قابل اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني اعتبار 

مورد نياز )ميليون 

 ريال(

 82111 38 9 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 694811 257 92 ارتقاي بهره وري مصرف و اصالح الگوي کشتکنترل و  2

 1189111 123 12 توسعه صنايع تبديلي و مکمل 3

 117311 122 221 ارتقاي بهره وري دام سبک و توسعه کمي )طرح هاي کوچک و متوسط مقياس( 4

 71111 31 11 بهره برداري از ظرفيت هاي گردشگري 5

 23411 39 13 توليدخدمات مکمل و پشتيباني از  6

 55511 98 59 توسعه واحدهاي  کارگاهي 7

 1 61 11 ارتقا کيفيت حکمراني محلي 8

 83311 15 43 توسعه و تکميل کمبودهاي خدماتي و رفاهي سکونت گاه ها و زيرساخت ها 9

 153911 2 71 توانمندي سازي سرمايه هاي انساني 14

 2E+16 784 541 جمع

 

را پوشش  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمراني هايکالبدي )طرح  گذاريسرمايه عمدتاً 11 و 9 هايرديف 

 .دهدمي
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 منظومهشده در سطح  بندياولويت يگذارهيسرماي هاطرح -3-2

  .شودميپيشنهادي احصا شده ارائه  هايدر قالب بسته  يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه: 1-5جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

مورد 

نياز 

)ميليون 

 ريال(

تا زمان بندي 

 طول برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 
 

برنامه آبخيزداري و 

حفاظت خاک و 

احياء، برنامه و 

توسعه و بهره 

برداري اصولي از 

 مراتع

ها در هاي سطحي و روان آبکنترل و تجميع آب

 داريبخش جنوبي منظومه به منظور آبخوان
منابع طبيعي / اب منطقه 

 اي / جهاد کشاورزي
1 2 36 81111 

هر دو سال يک 

 پروژه
C1, A1 اقبالغ سفلي، چنگوري 

برداري و محدود نمودن کنترل و نظارت بيشتر بر بهره

 هاي زيرزمينيبرداشت نامتوازن از آب
 211  1 1 اب منطقه اي / جهاد

سال اول  5

 برنامه
  B مجموعه

زميني هاي کشت سيبايجاد محدوديت اجاره زمين

همجوار با به دليل تخريب گسترده هاي به استان

 منابع خاکي و  حفط درامد واشتغال در درون منظومه

دادستاني/ اداره غذا و 

 دارو/جهاد کشاورزي
  B3حوزه  سال اول برنامه   1 1

مترمکعبي  11تا  5احداث يا اجراي جايگاه ذخيره 

 هاي مراتعآب و آبشخور دام در مکان يا چشمه
 511  4 1 منابع طبيعي

 5هر سال 

 پروژه
A1, C1 

شيخ موسي، نهروان، 

 اسپرين

تقويت اداره منابع طبيعي در برخورد با تخريب منابع 

 با تقويت منابع انساني آن
 روستاهاي با دام بيشتر کل منظومه 1411-1399 1411 2 1 1 منابع طبيعي

 جمع

 
 9 38 82111  
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 کشت يمصرف و اصالح الگو يبهره ور يکنترل و ارتقابسته  -2-5جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي 

تا طول 

 برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 
 
 
 
 
 
 

برنامه تامين و 

عرضه پايدار 

 کشاورزيآب 

گذاري براي تجميع آب در استخرهاي سرمايه

pvc  با ارائه تسهيالت ارزان به ِويژه براي

 هاي پر آبهاي دائمي و قناتچشمه

بخش خصوصي 

و تسهيالت 

 بانکي
1 15 61 311111 

هر  سال 

 سه پروژه

C1, B1, B2, 

A1 

ينگجه، زرزر، چنگوري، بوالماجي، خوش، 

چالخور، ذوينق، اقبالغ چنگور، پابند، ده جالل، 

سفلي، آقاجري، خنداب، زرند، کشک آباد، 

 آباد، دابانلومحمدآباد، نصرت

 تعمير و بازسازي قنات ها
اب روستايي / 

 جهاد کشاورزي
1 4 21 4111 

هر  سال 

 يک پروژه

روستاهاي 

داراي قنات 

 قابل بازسازي

 ده جالل، اقاجري، چنگوري، خنداب

بين مزارع با قنات و  کشي يا لوله کشيکانال

 چشمه
جهادکشاورزي با 

 مشارکت اهالي
1 15 15 91111 

هر  سال دو 

 پروژه
 غالب حوزه ها

اوچبالغ، باريک آب، نهروان، ذوينق، ينگجه، 

سرين دره، شين، اقبالغ سفلي، دولجين، 

آباد، آقاجري، ده جالل، چراغ حصاري، مهدي

 خمارک و چنگور

ايجاد سد  احداث بند )سد( چنگوري محل

برداري از آن نيز انجام مشخص شده و نقشه

 گرفته

اب منطقه اي / 

 جهادکشاورزي
2 1 21 111111 

پنج سال 

 اول برنامه
A1 چنگوري 

 ايجاد سدهاي کوچک و يا معيشتي
جهادکشاورزي با 

 مشارکت اهالي
2 2 24 61111 

پنج سال 

 اول برنامه
C1 اقبالغ سفلي و نصرت اباد 

تمام چاه هاي عميق و نيمه  نصب کنتور بر

 عميق
   1 1 اب منطقه اي

سه سال 

 اول برنامه
 Bبا تاکيد بر مجموعه  Bمجموعه 

   1 1 اب منطقه اي محدود نمودن چاه هاي غيرمجاز
سه سال 

 اول برنامه
 Bبا تاکيد بر مجموعه  کل منظومه

 
 
 

پيگيري اجراي مدل اجرا پذير تصويب و 

الگوي بهينه کشت و پيگيري امکان اخذ اب 

 بها از مصارف ناسازگار با الگوي بهينه کشت

جهادکشاورزي/ 

 اب منطقه اي
1 1   

1399-

1411 
 Bمجموعه  Bمجموعه 
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 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش بيني 

اعتبار مورد 

نياز 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي 

تا طول 

 برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 
 

تنوع کشت و 

کاشت 

محصوالت با 

بهره وري باالتر 

 ابي

 کاشت سير
جهاد کشاورزي 

/ تسهيالت 

 بانکي
 شين C1 مستمر 311 3 3 1

 کم فشار آبياري استفاده از سامانه هاي نوين

 به ويژه توسعه کشت زراعي از طريق تيپ

جهاد کشاورزي 

/ تسهيالت 

 بانکي

 کل منظومه مستمر 61111 24 31 1
بوالماجي، قره گل، اوچبالغ، چنگور، اقبالغ 

 سفلي، کشک آباد، ذوينق، زرزر، چراغ حصاري

 گلستان گل محمدي / کاشت زعفران
بخش خصوصي 

 / جهاد / بانک
2 11 11 3111 

سال اول  4

 برنامه

 مجموعه

A  .C 

گوران، سرين دره، نهروان، آقاجري، دابانلو، 

چالخور، ده جالل، قره گل، شين، چنگوري، ده 

 جالل، اقبالغ سفلي

 گلخانه تره بار و سبزيجات
بخش خصوصي 

 / جهاد / بانک
2 3 9 25111 

سه سال 

 اول برنامه
A1, A2, B1 بوالماجي و چوزوک، کشک آباد 

 کاشت گياهان دارويي
بخش خصوصي 

 / جهاد / بانک
1 3 9 2111 

سه سال 

 اول برنامه
A1, A2, C1 اقبالغ سفلي، پابند، بوالماجي 

تسريع در راه اندازي مجتمع گلخانه اي و گل 

 هاي تزئيني
بخش خصوصي 

 / جهاد / بانک
1 1 61 51111 

سه سال 

 اول برنامه
 خمارک خمارک

 کشت محصول فيساليس
بخش خصوصي 

 / جهاد / بانک
2 1 2 511 

دو سال اول 

 برنامه
B2 زرزر 

 جمع

 
 

92 257 694811  
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 توسعه صنايع تبديلي و مکملبسته : 3-5جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

مورد نياز 
)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 
 

توسعه صنايع تبديل و 

مکمل دربخش 

کشاورزي )طرح هاي  

متوسط و بزرگ 

 مقياس(

 ايجاد سردخانه
بخش خصوصي / جهاد / صمت و 

 بانک
 سه سال اول برنامه 151111 12 3 1

B1, B3 
مزيد آباد، خمارک، 

 چوزوک

 سه سال اول برنامه 121111 12 1 1 بخش خصوصي / جهاد / بانک کارخانه توليد آرد

توليد عصاره گندم و صنايع 

 وابسته به گندم
 سه سال اول برنامه 251111 21 1 2 بخش خصوصي / جهاد / بانک

 سه سال اول برنامه 251111 24 1 1 بخش خصوصي / جهاد / بانک نيزميصنايع تبديلي سيب

 سه سال اول برنامه 81111 11 1 2 بخش خصوصي / جهاد / بانک فرنگيگوجهتوليد پودر 

صدور مجوز واحد کنستانتره 

 فعال در روستا
 نصرت آباد نصرت آباد سال اول برنامه  3 1 1 بخش خصوصي / جهاد / بانک

صنايع تبديلي از سنگ 

 سليس
 شوراب، ينگجه، ده جالل A2, A1 برنامهپنج سال اول  311111 15 1 1 بخش خصوصي /  صمت و بانک

هاي شير واحد توليد فراورده

 و لبنيات متوسط مقياس
 چوزک چوزک پنج سال اول برنامه 31111 15 1 1 بخش خصوصي / جهاد /  بانک

آوري شيرپزي و مرکز جمع

 شير
 B1, B2, C2 سه سال اول برنامه 9111 12 2 1 بخش خصوصي / جهاد /  بانک

نهروان، خوش، دولجين، 

زرند، اقبالغ سفلي، 

 نهاويس، زرز

    1189111 123 12   جمع 
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 (اسيکوچک و متوسط مق ي)طرح ها يدام سبک و توسعه کم يبهره ور يارتقا بسته -4-5جدول

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

مورد نياز 
)ميليون 

 ريال(

زمان 

بندي تا 

طول 

 برنامه

حوزه هاي فضايي 

 هدف
 سکونت گاه ها

 
 
 
 
 
 
 

ارتقاي 

بهره وري 

 دام و طيور

بردار بازبيني سياست ترويجي جهاد با تأکيد بر اثربخشي آن براي بهره

 هاي ترويجينهايي و اولويت دادن به دام در برنامه
   1 1 جهاد کشاورزي

تا سال 

 اول برنامه

 
 
 
 

کل منظومه با تاکيد 

بر حوزه هاي داراي 

 دام بيشتر

 
 
 
 

همه روستاهاي منظومه با اولويت 

 روستاهاي با دام بيشتر

مطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي بهره وري دام در سطح تمام 

 منظومه
 511  1 1 جهاد کشاورزي

تا سال 

 اول برنامه

 سنگين به نژاد سمينتال با تلقيح ژن سيمنتال اصالح نژاد دام

جهاد کشاورزي / 

قرارگاه پيشرفت و 

آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي

1 21 2 511 
سه سال 

 اول برنامه

   21 1 آميخته گري تجاري
سه سال 

 اول برنامه

ايجاد مرکز اصالح نژاد دام هاي سبک به چند قلوزا و داراي سازگار با 

 محيط
1 1 4 1111 

هر سال 

 پروژه 11

 مستمر 21111  51 1 تسهيالت بهسازي فضاي بهداشتي براي نگهداشت دام

 مستمر   21 1 تغذيه تکميلي بره شير خوار

آموزش هاي به روز در نحوه ارتقا دانش دامداري توسط خبرگان 

 دامداري
 مستمر 811 1 21 1

 مستمر 811  21 1 مير قابل توجه دام در روستاکنترل بيمارهاي و کاهش مرگ و 

تبديل گله هاي بزرگ در هر روستا به دامداري صنعتي با تعريف وام 

 صنعتي سازي به جاي توسعه دام
2 11  15111 

پنج سال 

 اول برتامه

 
 
 
 

 توسعه دام سبک اصالح نژاد شده
خصوصي / بخش 

 جهاد /  بانک
2 39 81 32111 

پنج سال 

 اول برتامه
 همه حوزه ها

آباد، امام کندي، شيخ موسي، اسالم

پابند، کشک آباد، ذوينق، النچه، 

آباد، چالخور، سرين شين، مهدي

 دره، خمارک، محمدآباد
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 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

مورد نياز 
)ميليون 

 ريال(

زمان 

بندي تا 

طول 

 برنامه

حوزه هاي فضايي 

 هدف
 سکونت گاه ها

 

توسعه 

پرورش 

دام و طيور 

و آبزيان  

)ارتقاي 

 کمي(

 2511 3 1 1 پرورش اسب
سه سال 

 اول برنامه
B3 مزيد آباد 

 12111 9 3 1 چشمه ها و قنات هاپرورش ماهي در ذيل 
سه سال 

 اول برنامه
C1, C2 زرند، اقبالغ سفلي، نصرت اباد 

 21111 12 4 1 پرورش ماهي در استخرهاي دومنظوره
پنج سال 

 اول برتامه
B1, B3 خمارک، پابند، چنگور، چوزوک 

 2211 11 11 1 هاي زنبورداريتوسعه فعاليت
پنج سال 

 اول برتامه
A1, A2, C1, C2 

آباد، سرين دره، باريک آب، نصرت

آباد، شين، النچه، قره گل، مهدي

چنگوري، اقبالغ سفلي، کشک آباد، 

ده جالل، چراغ حصاري، پابند، 

 دولجين

 جمع

 
 221 122 117311  
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 يگردشگر يها تياز ظرف يبهره برداربسته  -5-5 جدول

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

 پيش بيني

اعتبار 

مورد نياز 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا 

 طول برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 

تقويت ظرفيت 

 -فرهنگي 

 گردشگري

رستوران باغي / فروشگاه صنايع دستي/خانه بوم گردي / 

 درمانيهاي اقامتي/آبباغچه باغ

بخش خصوصي/ 

 گردشگري
1 5 15 31111 

پنج سال اول 

 برنامه
 ده جالل ده جالل

ايجاد مجموعه گردشگري مبتني بر توان چشمه و کوه 

زرند)بهسازي چشمه زرند، پرورش ماهي، خانه هاي بوم 

 گردي، کارخانه توليد اب معدني، فروشگاه ...

بخش خصوصي/ 

 جهاد/گردشگري
1 6 15 41111 

پنج سال اول 

 برنامه
 زرند زرند

احداث بند انحرافي در اراضي باالدست روستاي مهدي اباد 

 جهت توسعه کشاورزي و جذب توريست 

بخش خصوصي/ 

 جهاد/گردشگري
2 3 11 31111 

پنج سال اول 

 برنامه
 مهدي آباد زرند

 خانه بوم گردي
بخش خصوصي/ 

 گردشگري
1 7 7 7111 

 2هر سال 

 پروژه
A1, A2, C1 

چنگور، اقاجري، دابانلو، 

 ،گوران، کشک اباد، پابند

 شيخ موسي

    71111 31 11   جمع 
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 يکارگاه  يتوسعه واحدها بسته -6-5 جدول

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 
)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه

حوزه هاي 

 فضايي هدف
 سکونت گاه ها

 
 
 

گسترش کارگاه هاي 

و واحدهاي کوچک 

توليدي  -صنعتي 

)طرح هاي کوچک و 

 متوسط مقياس(

 زمينيبندي سيبسورت و بسته

 
 
 

بانک و بخش 

خصوصي 

)اهالي 

 روستا(

 مزيد آباد، خمارک، مجيد آباد، چوزوک B1, B3 دو سال اول برنامه 25111 21 2 1

 زرزر، چوزک B1 دو سال اول برنامه 1511 2 1 2 زنيبلوک

 A1, C1, C2 مستمر 4111 41 21 2 کارگاههاي فرش و ابريشم بافي
مجيدآباد، ارقين، دابانلو، ذوينق، النچه، اقبالغ 

 آباد، نهروان، نهاويسسفلي، مهدي

 خمارک، مزيداباد B3 سه سال اول برنامه 1611 32 2 1 هاي جوشکاري و تعمير تراکتورکارگاه

 چوزک B1 سه سال اول برنامه 5111  1 1 کارگاه توليد چيپس ميوه

 پابند A2 سه سال اول برنامه 5111  1 2 بندي کشمشکارگاه توليد و بسته

 بوالماجي، نصرت آباد، خنداب، خوش، چنگوري A1, C1, B1 هر سال سه پروژه 4111  11 1 چاقوسازي

 بوالماجي A1 سال اول برنامه 411  2 1 انگشترسازي

 بوالماجي A1 سال اول برنامه 311  2 1 کارگاه تشک سازي

 اقبالغ سفلي C1 سال اول برنامه 211  2 1 بافيگوني

 A2, C2, B2 هر سال چهار پروژه 7111 3 15 1 هاي خياطي و توليد لباسکارگاه
ده چنگوري، ارقين، چالخور، زرزر، چنگور، پابند، 

 جالل، خنداب

 ، اقبالغ سفليخمارک B3 سه سال اول برنامه 3111 2 2 2 کارگاه بسته بندي حبوبات

    55511 99 61   جمع 
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 جدول 5- 7-بسته توسعه بخش خدمات  پشتيباني 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه

حوزه 

هاي 

فضايي 

 هدف

 سکونت گاه ها

خدمات مکمل 

بخش توليد 

)طرح هاي  

 متوسط مقياس(

 چوزک B1 سال اول برنامه 211 1 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي نتکافي

توسعه صندوق قرض الحسنه فعال روستا در سرمايه 

 با  تعريف و تامين آورده دولتيهاي مشترک گذاري
 چوزوک، خنداب، زرزر B1 دو سال اول برنامه 11111 21 1 1 اداره تعاون/ شورا و معتمدين/ اهالي

 خدمات گياه پزشکي
بخش خصوصي / تسهيالت بانکي / 

 جهادکشاورزي
 مزيد آباد، خمارک، چوزوک B1, B3 دو سال اول برنامه 2111 6 1 1

 خمارک، مزيدآباد B3 دو سال اول برنامه 1211 3 1 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي ادوات کشاورزيمرکز تعميرات 

 خمارک، مزيدآباد، ده جالل B3 سه سال اول برنامه 5111 8 8 1 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي هاي خدماتي کنار جادهها و فروشگاهکارگاه

 چوزوک B1 سه سال اول برنامه 5111 1 1 2 بخش خصوصي / تسهيالت بانکي انبار گندم

    23411 39 13   جمع 
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 جدول 5-8- ارتقاي کيفيت حکمراني محلي

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان 

تا  يبند

طول 

 برنامه

 سکونت گاه ها فضايي هدفحوزه هاي 

 
 
 

بهبود 

حکمراني 

 محلي

هاي ها و ايجاد تعاونيعمده مالکان دهستان ايجاد تشکل

هاي گذاري عمده مالکان و ارائه طرحسرمايه

 گذاري محلي با تسهيالت مناسبسرمايه

بخشداري / فرمانداري/ 

دفتر سرمايه گذاري 

 استان
1    

سال اول 

 برنامه
 مراکز دهستان ها مراکز دهستان ها

پرداخت حقوق تحريب مراتع و زمين هاي کشاورزي از 

 سوي معدن کاران به روستاها
    1 فرمانداري / استانداري

سال اول 

 برنامه

ارقين، ده جالل، شوراب، 

 مهدي اباد و ينگجه

ارقين، ده جالل، شوراب، 

 مهدي اباد و ينگجه

ها و دهيارياجباري شدن بيمه حوادث از محل اعتبارات 

 مشارکت اهالي
 کل منظومه کل منظومه مستمر    2 فرمانداري / بخشداري

احيا و اليروبي قنات ها از محل منابع جمع اوري شده 

 وقفي
 روستاهاي وقفي روستاهاي وقفي مستمر  15  1 اوقاف

ها در هاي حقوقي اجرايي براي بازگشايياتخاذ رويه

مشروط شدن اعطاي هادي درون روستا مثل طرح

 اشتراک گاز

    2 استانداري/ دولت
سال اول 

 برنامه
 کل منظومه کل منظومه

تشکيل پايگاه اطالعاتي روستا و ايجاد محوريت براي 

 مديريت روستاها و دهياري ها
    1 بنياد/ سازمان مديريت

سال اول 

 برنامه
 کل منظومه کل منظومه

ها از محل دهياريدهي بخشي از اعتبارات جهت

هاي کنترل و ذخيره منابع اب افزوده به زيرساختارزش

 هاي سطحي روستا به جاي رويکرد کالبدي

 مستمر  45 11 1 بنياد/ سازمان مديريت

روستاهاي داراي قابليت  با 

تصويب شوراي برنامه 

 ريزي

 روستاهاي داراي قابليت

    1 61 11   جمع 
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 در سطح بخش  عمرانيو  گذاري اجتماعيسرمايه هايپروژه  -3-3

است. شده بندي طبقه ياشبکه – يانقطه يرساختيز يعمران هاي طرح ستهب و انساني و ياجتماع گذاريسرمايه بسته دسته 2 در بخش حسط در شده بندياولويت يعمران هاي پروژه  

 

 يانسان يها هيسرما يساز يتوانمندبسته   -1-6جدول 

 اولويت متولي اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه
 سکونت گاه ها

توسعه امکانات 

 ورزشي

 بوالماجي تا چهار سال اول برنامه 51111  1 2 تربيت بدني احداث سالن ورزشي

 چنگوري تا پنج سال اول برنامه 51111  1 2 تربيت بدني توافق تکميل مجموعه ورزشي روستا از سوي سازمان جوانانعدم تعهد به 

 چوزک تا چهار سال اول برنامه 51111  1 2 تربيت بدني ايجاد سالن ورزشي با توجه به موقعيت جغرافيايي و چهار راه ارتباطي آن

 دابانلو سال اول برنامهتا دو  511  1 1 دهياري پارک کودک

نگهداشت اثار 

 تاريخي
 دابانلو تا دو سال اول برنامه 2511  11 2 ميراث فرهنگي ترميم و بهسازي بناي حمام قديمي و تاريخي

آموزش و توسعه 

 منابع انساني

اي و کشاورزي ترويجي به ويژه تبديل کارگران هاي فني، حرفهتوسعه آموزش

 هاي تعريف شدهمشاغل ساختماني با آموزشنيمه ماهر به ماهر در 
اي / جهاد فني حرفه

 کشاورزي
 طبق جدول پيوست مستمر 911 2 35 1

هاي کاربردي جهاد اثربخش نمودن آموزش با پشتيباني/ تقويت آموزش

 فرنگيزميني و گوجهکشاورزي به ويژه در حوزه دام و سيب
 مستمر   21 1 جهاد کشاورزي

با تاکيد بر مجموعه 

 A,B , Eهاي 

تنظيم راهنماي مشارکت اقتصادي روستاييان به سازمان تبليغات اسالمي 

 جهت نشر در روستاها
 همه روستاها مستمر   1 1 تبليغات اسالمي

 جمع

 
 71 2 153911 
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 ها رساختيسکونت گاه ها و ز يو رفاه يخدمات يکمبودها ليتوسعه و تکمبسته  -2-6جدول 

 اولويت متولي طرح برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه
 سکونت گاه ها

 نوسازي مدرسه نوسازي و احداث مدارس
آموزش و 

 پرورش
 تا پنج سال اول برنامه 21111  4 1

النچه، محمدآباد، نهروان، 

 نهاويس

توسعه ظرفيت هاي توليدي 

 کارگاهي

استفاده بهينه از ساختمان تخليه شده خانه بهداشت و 

 تبديل ان به کارگاه هاي خياطي

اداره بهداشت/ 

 بخشداري
 ينگجه سال اول برنامه 511 15 1 1

ارتقا سالمت و بهداشت 

 محيط

بهره برداري از خانه بهداشت )با وجود اتمام و ساخت و 

خانه بهداشت بعد يک سال افتتاح نشده است و فاقد تجهيز 

 باشد(بهورز و دکتر مي

 محمدآباد سال اول برنامه   1 1 بهداشت

 

 

 

 

تکميل شبکه راه هاي 

 ارتباطي تسهيل کننده

روستا را از  4آقبالغ سفلي: راه -احداث جاده به سرين دره 

 کندکيلومتر کوتاه مي 16تا  11

 اداره راه

 تا سه سال اول برنامه 21111  1 2
سرين دره  و نصرت اباد به 

 اقبالغ سفلي

 چالخور تا دو سال اول برنامه 251  1 1 ايمن سازي و نصب گارد ريل در ورودي روستا

 ده جالل، خمارک و مزيداباد تا دو سال اول برنامه 6111  1 1 احداث راه کندرو و تندرو در مسير جاده ترانزيت

 سلطان آباد به نهروان تا دو سال اول برنامه 3111  1 2 سلطان آباد به نهروان اسفالت مسير

 چنگور به مهدي آباد تا دو سال اول برنامه 3111  1 2 اسفالت چنگور به مهدي آباد

 آقبالغ به اوچبالغ تا دو سال اول برنامه 3111  1 1 اسفالت آقبالغ به اوچبالغ

مسير اوچ بالغ به بهمن جهت خروج بن بست بوده  يبازگشاي

دهستان آقبالغ سفلي و ارتباط با مرکز حلب و مسير زنجان 

 جاربيبه 

 اوچبالغ به بهمن تا پنج سال اول برنامه 51111  1 2

 تامين اب شرب بهداشتي

اب روستايي /  نوسازي و بازسازي شبکه فرسوده توزيع آب شرب

دهياري / 

 مشارکت محلي

 هر سال سه روستا 12111  6 1
زرزر، پابند، خمارک، چوزک، 

 نهاويس، ارقين

 چنگوري تا سه سال اول برنامه 1111  1 1 اصالح منبع آب شرب روستا

 بوالماجي تا سه سال اول برنامه 751  1 1 تقويت منبع آب و اصالح شبکه
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 اولويت متولي طرح برنامه

تعداد 

پروژه 

هاي 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقيم 

مورد 

 انتظار

پيش 

بيني 

اعتبار 

)ميليون 

 ريال(

زمان بندي تا طول 

 برنامه
 سکونت گاه ها

 3هاي انتقال آب شرب از بوالماجي به طول فرسودگي لوله

 کيلومتر و قطعي چند روز اب
 امام کندي و ينگجه تا سه سال اول برنامه 611  1 1

 اوچبالغ تا سه سال اول برنامه 51  1 2 کننده آب شربهاي دستي تأميننصب محافظ براي چاه

توسعه زيرساختهاي 

 کالبدي

کشي و انتقال فاضالب به فاصله يک کيلومتري و خارج کانال

 روستا

 

 دولجين تا سه سال اول برنامه 751  1 2

 گوران تا سه سال اول برنامه 4111  1 1 متر 311ايجاد کانال سنگي داخل روستا به طول 

لزوم بازنگري طرح هادي و کمبود شديد محدوده براي 

 گسترش روستا
 تا دو سال اول برنامه 4111  8 1

خمارک، زرزر، محمدآباد، چراغ 

و  آباد، النچهحصاري، مهدي

 چنگور

 اقاجري و چوزوک دو سال اول برنامه 411  1 1 اب منطقه اي کنترل فاضالب روستا براي عدم ورود به درياچه روستا کنترل فاضالب

تامين زيرساخت هاي 

مقابله با بحران کانال کشي 

 و احداث پل

 هدايت سيالب و کانال کشي

دهياري / بنياد 

مسکن / 

بخشداري / 

 مديريت بحران

 گوران و زرزر تا سه سال اول برنامه 2111  2 1

 اختصاص محلي براي دفن زباله ارتقا بهداشت محيط

دهياري / بنياد 

مسکن / 

بخشداري / 

 اداره بهداشت

 سال اول برنامه 2111  8 1

آقاجري، چوزک، چالخور ، شيخ 

موسي، زرند، نهاويس، چنگور، 

 نهروان

 جمع

 
 43 15 83311 
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 روستاها ازيموردنهاي آموزشي فهرست دوره -3-6 جدول
 روستا آموزش

 خمارک، مزيدآباد، مجيدآباد کنترل تخريب منابع آب و خاک

 خمارک، مزيدآباد، چوزک آموزش و ترويج توسعه پرورش ماهي در استخرهاي

 مجيدآباد، ارقين، ذوينق طراحي نقشه فرش

 ، اسپرين، گورانبوالماجي، دابانلو، نهروان، ارقين، چراغ مزرعه، نهاويس، ذوينق، چنگوري، پابند، چالخور، کشک آباد، النچه، محمدآباد، اوچبالغ، ينگجه مرگ و مير دامو آشنايي با اصالح نژاد 

 ، ارقين، پابندبوالماجي، زرند آموزش کاشت گياهان دارويي

 بوالماجي، ارقين، محمدآباد آموزش مشاغل و مهارت فني و حرفه اي

 ده جالل، زرند فعاليت هاي گردشگري روستايي

 ده جالل، دابانلو، شين کشت زعفران

 ده جالل، دابانلو کشت گل محمدي

 قره گل تزريق سرم به دام سبک

 آقاجري، چوزک، خنداب، خوش اصالح نژاد گاو ها به نژاد دورگه

 پابند، چالخور، کشک آباد، النچه، محمدآباد، اوچبالغ، ينگجه، گوران ارقين، چراغ مزرعه، نهاويس، ذوينق، نهروان، چنگوري، بهداشت دام

 دابانلو آموزش نقشه هاي قالي ابريشم

 ، چوزوکدولجين آموزش به نژادي دام سنگين

 دولجين، زرزر، ذوينق، نهروان، کشک آباد آشنايي با تغذيه و نحوه تهيه خوراک دام سنگين

 بوالماجي، دابانلو، پابند، النچه آموزش زنبورداري

 شين آموزش کاشت سير

 ، چوزوک، خمارک، مزيدآباد، پابندنهاويس آشنايي با مديريت آفات و سموم
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