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 1 ...................................................................................................................................................................................... شهرستان خدابنده/ بخش سجاسرود

 ام استاندارپی

اي و ايجاد بسوتر لازم براي شوکوفايي و پیشرفت عدالت توسوعه منطقهريزي در همسوويي و همگرايي با اهداف برنامه

هاي قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پايدار منظومه 27بند الف ماده  1محور روسوتاها، اجراي جز  

ه توسووعه برنام"( در قالب مطالعات 27/12/96ريزي و توسووعه اسووتان )مور  روسووتايي برابر مصوووبه شوووراي برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "هاي روسووتايي اسووتاناقتصووادي، اشووتغالزايي و طرح توسووعه پايدار منظومه

 هاي استان زنجان به عنوان سنتز مطالعات شده است.هاي تابعه شهرستانبخش

به  بخشياقتصادي و تنوعاشوتغال پايدار و رونق کسوب و کار، تقويت اقتصواد محلي صادرات محور، توانمندسازي 

وري، به عنوان بخشي از پیامدهاي اقتصادي اقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزايش سوطح درآمد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجراي نتايج اين مطالعات مي

اي هسعه پايدار منظومهبرنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و طرح تو"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده، مطالعات 

هاي منتخب ملي و اسوتاني بوده که با راهبري سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد در زمره طرح "روسوتايي اسوتان

ريزي استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي مسوکن انقلاب اسولامي کشوور و اهتمام سوازمان مديريت و برنامه

 ي و شهرستاني در آستانه اجراي نتايج قرار گرفته است.استان و مشارکت مسئولان استان

آمیز هاي به عمل آمده و به منظور انجام موفقیتضمن سپاسگزاري از کلیه دست اندرکاران در همراهي و همکاري

 .دنمايهاي اجرايي استان را به الزامات زير جلب مينتايج اجرايي مطالعات، نظر فرمانداران و مديران محترم دستگاه

فرمانداران محترم با تمهیدات متناسوووب با اقتضووواي مرحله اجراي نتايج مطالعات، عوامل اجراي سوووند بخش/  -1

 هايبنديهاي شووهرسووتاني راهبري نمايند. اولويتهاي تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت ظرفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ريزي شووهرسووتانناشووي از محدوديت منابع، مبتني بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاري هاي سووورمايههاي عمراني و طرحها، پروژهمقامات محلي در روسوووتاها از عوامل م ثر در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

ها تحت راهبري توأمان دستگاه متبوع استاني و فرمانداري و همچنین هاي بخشي و فرابخشي شهرستاندسوتگاه -2

 زم به اجراي نتايج مطالعات همت گمارند.با رعايت ملاحظات لا

ريزي اسووتان، ضوومن هماهنگي بخشووي و فرابخشووي در عملیاتي نمودن نتايج مطالعه، سووازمان مديريت و برنامه -3

نسوبت به راهبري تخصویص منابع و امکانات اسوتاني و ملي براي تحقق راهبردها و پوشش اهداف کموي و کیفي 

 مورد انتظار اهتمام نمايد.

ها کل بنیاد مسوکن انقلاب اسلامي استان ضمن پیگیري و هماهنگي با مديريت ملي، نسبت به اجراي پروژه اداره -4

هاي اسووتاني را به شوووراي گانه اسووتان اقدام و گزارع عملکرد دسووتگاه 17هاي هاي مرتبط با منظومهو طرح

 ريزي و توسعه ارائه نمايد.برنامه



 ناقتصادي، اشتغالزائي و طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستائي استان زنجاسند برنامه توسعه  ........................................................................ 2

آموزع و همچنین اجراي نتايج و دسوووتاوردهاي کاربردي مطالعات، با  گیري از خدمات تسوووهیلگري در امربهره -5

هاي اجرايي موجود و مشارکت میداني دهیاران و شوراهاي اسلامي روستا، در تأمین اسوتفاده از سازمان و ظرفیت

 کند.هاي پیشنهادي تأثیرگذار بوده و کمک شاياني مياهداف برنامه

ها و سازي قابلیت( آغاز و با فعال1422بايسوت از سوال پاياني برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجراي نتايج مي  -6

تداوم  1425هاي تسوهیلگري و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستايي در برنامه هفتم تا افق اندازي ظرفیتراه

 يابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقي

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

ا زايي روستايي بهاي توسوعه روستايي، تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالپس از چهار دهه تلاع و اجراي برنامه

، 27بند الف ماده  1اي در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تکالیف جز  هدف تقويت اقتصوواد محلي و منطقه

صوورت سالانه در استان و برنامه به 92هزار برنامه روسوتايي نمود. تهیه  5ها را مکلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

مه و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. اين مهم در تکمیل شورح خدمات معین با محوريت سوازمان برنا

ه هاي توسعه اقتصادي و کالبدي، باي به برنامههاي توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسولسوله برنامه

ه هاي توسعبرنامهها و روسوتاهاي اسوتان منتهي گرديد تا برنامه آمايش سورزمین و استان، هاي کل بخشتهیه برنامه

ي روسووتايي در هامنظومه داريپاهاي طرح توسووعه ها را کامل نمايد. در اين راسووتا تلفیق برنامهفضووايي شووهرسووتان

خانوار( به  22هاي توسوعه اقتصوادي و اشوتغالزايي روسوتايي )براي تمام روستاهاي بالاي با برنامه گانه 17هاي بخش

ريزي و توسعه استان با همراهي اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي ي برنامهعنوان تصمیم راهبردي به تصويب شورا

نامه اسووتاني منتهي شوود و مقرر گرديد ضوومن اجراي شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوين اسووناد و مبادله موافقت

 گیرد. اي و مديريت کمیته راهبري مورد اهتمام قراردر قالب خدمات مشاوره (بخشي/ روستايي/ تلفیقي)

ريزي و توسوعه اسوتان، سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد امید اسوت نتايج حاصوله که به تائید شووراي برنامه 

مسکن انقلاب اسلامي کشور رسیده است، به رشد و شکوفايي اقتصاد محلي و توانمندسازي ذينفعان منجر گردد و آثار 

ها، همزمان با رشد ستان شاهد باشیم. بديهي است استمرار برنامههاي آتي در حساب تولید ااقتصوادي آن را در سوال

 اقتصادي، توسعه پايدار محلي را در بر خواهد داشت.

ريزي، نظارت و آمايش سوورزمین، کلیه در انتهاي کلام، فرصووت را مغتنم شوومرده و از همکاران محترم امور برنامه

ريزي و بنیاد مسووکن انقلاب اسوولامي اسووتان و همچنین کلیه عوامل مديريتي و اجرايي در سووازمان مديريت و برنامه

 گردد.هاي اجرايي و دست اندرکاران محلي تقدير و تشکر ميفرمانداران، مديران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 

 رامین میرزايي

 ريزيرئیس سازمان مديريت و برنامه

 استان زنجان

 ايرضا خواجه

 مدير کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامي

 زنجاناستان 



 

 

 



 5 ...................................................................................................................................................................................... شهرستان خدابنده/ بخش سجاسرود

 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازسا گیري اسناد اهي زری که رد شکلرزیي و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نمايد.اري میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهي روستایی استان زنجانطرح توسعه اپيدار منظومه»و « اقتصادي، اشتغالزاییربانمه توسعه »

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شوراي ربانمه  نهاد.مردم اهياهي ستادي و سازمانرزیي و توسعه، استانداري، دست

گاهرزیي، فرمانداريربانمهاهي اه: کمیتهشهرستان  اهي اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.اه، اعضاي شوراي اسالمی روستااه، دهیاران، ریشاه و روستااه: بخشداريبخش

زاگرس، سبز ساماهن  انداز سامان، راژان آبرزیي چشمسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبري مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمه
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 7 ...................................................................................................................................................................................... شهرستان خدابنده/ بخش سجاسرود

 کلیات
روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سواير روستاهاي کشور متأثر از جريان وسیع تغییرات فناوري و ارتباطات، تحولات 

ر هاي گسترده دگذارياي که، سرمايهبه گونه ؛اندو فرهنگي تجربه کردههاي اقتصوادي، اجتماعي متفاوتي را در زمینه

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتايي را به جامعه هاي کالبدي روسووتاها، چهره و کالبد آنزيرسوواخت

تغییرات شووهري نزديک و همسووو کرده اسووت. با وجود اين اقدامات، سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع 

 محدودتري بوده است.

. البته رشود صوورفار بر مبناي وري متکي اسووتگذاري و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمايه

گذاري متأخرتر را کاهش گذاري به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولي عوامل تولید شووده و بازده سوورمايهسوورمايه

 ود.شگذاري جديد مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف ميجام سرمايهبنابراين رشد روستا به صرف ان؛ دهدمي

درصد رشد اقتصادي به ويژه در روستاها وابسته به ارتقا و  52 از بیش دهد که رشوداقتصوادي نشوان مي مطالعات

توان از طريق قابلیت سنجي و تحلیل تنگناها و ساير گذاري در روستاها را ميهاي سرمايهزمینه .وري استرشود بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشودفرآيند  دار،اولويتهاي ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسريع نمود.هاي جديد گذاريسرمايهروستا را با 

اي و يک بعدي وري عمومي در اقتصاد روستا به جاي نگاه پروژهگذاري براي ارتقاي بهرهو سیاست گذاريسورمايه 

 کننده متوقف يا و کاهنده عوامل توانمي کلي بنديدسووته يک در نیازمند رويکرد سوویسووتماتیک و فرآيندي اسووت.

 :بندي کردوري در روستاها را در قالب محورهاي زير طبقهارتقاي بهره

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنيشکاف 

و  تولید تا مصرف

هاي با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوي که بخش زيادي از  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ي بیندارفاصله معني

شود. اين شکاف به کاهش ها ميافزوده بخش کشواورزي از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزع

هاي به دلیل ناکارآمدي سوویاسووت ؛ وشووودگذاري روسووتايیان منتهي ميهاي سوورمايهدرآمد و انگیزه

 دهداصلاحي، فرايند تار عنکبوتي قیمت در بیشتر محصولات ر  مي

2 
 هاقیاس خرد فعالیتم

 در بخش کشاورزي

در  مقیاسگذاري صنعتي بزرگگیري سیاستاز قانون تقسویم اراضوي و قانون ارو و عدم شکل متأثر

تر شده است. در چنین شرايطي کوچکدر روستاها بسیار  تولید کشاورزيچندين دهه گذشته مقیاس 

معمولار اهداف اقتصادي مدنظر قرار نگرفته و  ها صورفار معیشتي بوده است،به دلیل آنکه مبناي فعالیت

 بهاي تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادي ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدوديت

 منابع آبي

تغییرات اقلیم و محدوديت بارع در سه  .هاي محوري اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهآب يکي 

 وافزايش شديد تقاضاي مصرف آب در بخش کشاورزي با گسترع اراضي زير کشت آبي  ،دهه گذشته

هاي از طرفي عدم انتشووار و تعمیق فناوري و سوووبه اين 6213هاي مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

وري و درآمد يکي از عوامل محوري ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزي با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

توان تولید را . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزي ميهاي کشاورزي استاز محل فعالیتروسوتا 

 دو تا سه برابر افزايش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاري سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستايي و ... فاضلاب آب طبیعي، منابع اي،منطقه آب هاي اجرايي نظیر جهاد کشواورزي،دسوتگاه

دسووتگاهي و ضووعف  بین نهادهاي اثرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگيجمله 

 ها در حوزه روستا شده استگذاريويي سیاستناهمس موجب گذاري متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروي انساني 

 ماهر و متخصص

طح بودن س پايین شود.افزوده بیشتري ميتخصص منجر به ايجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان مي

کنار پارادايم ذهني مقاوم و  سوواد و تخصوص کشواورزان و سون بالاي کشاورزان و درآمد کم آنان در

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروي کار جوان منجر به شکاف  ها به تغییر رفتاريسوخت آن

ها و تملک زمینکه مالک سواختاري و رفتاري بین اين دو دسوته شده است؛ در اين میان به دلیل آن

باشند يا با مي گراهادسوته دوم يا مجبور به تسامح با سنت باشود،نیز از آن سونتي گراهاي ديرينه مي

شوند که با اين شرايط باعث کاهش نیروي کار ماهر، مخالفت و سورکوب خود، مجبور به مهاجرت مي

 نوري پايیغیر ماهر و با بهرهو اغلب  گراسنت انسواني و حفظ بافت جمعیتي هايکارآفرين و سورمايه

جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلي،  درصد 3گردد. در آمريکا فقط مي

اشتغال در بخش کشاورزي عمومار در کشاورزي  درصد  33کنند اما در ايران با وجود صوادرات هم مي

 برد.سنتي و معیشتي به سر مي

شویوه فکري و عدم دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر، به ندرت دسووت به روسوتايیان با توجه به 

هاي زينتي، دارويي، زعفران و کاشوت محصولات جايگزين و پربازده همانند گل تغییر الگوي سونتي و

 پردازند.مي ساير محصولات کشتي ديگر

6 

و نظارت  نبود مديريت

مستمر و برقراري 

عدالت بین نسلي در 

ري از منابع بردابهره

 طبیعي

بايد عدالت باشوود، ميها و مراتع جز  منابع نسوول فعلي و آينده ميچراگاه خاک، از آنجا که منابع آب،

برداري بهینه از منابع، حقوق نسل آتي را نیز اي باشود که نسول حاضر ضمن بهرهبین نسولي به گونه

هاي نظارت بر منابع خدادادي، آسیبگذاري اصولي و مديريت و محفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

با ادامه اين روند در آينده نه چندان دور  که هاي تجديد ناپذيري زده،جدي به اين منابع داراي آستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

7 

توجه غالب به خدمات 

رفاهي و زيرساختي 

گذاري بجاي سرمايه

 اقتصادي در روستاها

هاي زيرساختي و رفاهي روستاها انجام شده؛ با وجود هاي سنگیني که در حوزهگذاريسرمايهبا وجود 

میانگین درآمد روسووتاها افرايش متناسووبي نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوزه 

 سازيدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهاي رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازي و ظرفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.تصادي آناق

1 
هاي عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس هاي کوچکبرخلاف سواير کشوورهاي پیشورفته و در حال توسعه، کارگاه در روسوتاهاي ايران

بسووویوار کم و بوه ندرت وجود دارد. علت اين امر عدم آموزع، عدم دانش، تخصوووص و آگاهي کافي 

و از سويي عدم حمايت، پشتیباني و ترغیب  داري و کشاورزي سنتي به مدرنروستايیان و گذار از دام

 باشد.ربط ميها از نظر مالي و علمي از سوي مسئولین ذيآن

9 
تله نهادي کشاورزي و 

 تولید سنتي

متأثر از عوامل پیش گفته نهادي، نظام تولید در روستاها سنتي و کمتر متأثر از تحولات فناورانه بوده 

داري ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورع و بازده آن تفاوت معنيدر برخي بخشاست. 

 با چندين دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درو تحول در آن نیز از ارکان تحولات اقتصادي و اجتماعي  است کشواورزي محور اصولي اقتصاد روستااز آنجا که 

 وري در بخش کشاورزي وابسته است.اقتصادي به تحول بهره، بخش مهمي از تحول شودروستاها محسوب مي

توان گفت که کاهش و تعديل آثار اين عوامل نیازمند وري، ميبر اساس نتايج حاصل از بررسي موانع عمومي ارتقاي بهره

 ع، بینشگذاري، اختصاص منابع مالي، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزدار در حوزه سیاستزمان و تغییرات معني

فکري، دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزي است. مبتني بر اهداف، رويکردها، دستاوردها و آثار مورد 

هاي روستايي، چکیده گزارع بخش انتظار از تدوين برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و طرح توسعه پايدار منظومه

 .شودير ارائه ميهاي زبه شرح سرخط خدابندهشهرستان  سجاسرود
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 مقدمه

 و کیلومتر 12 شهرستان مرکز از بخش اين فاصله است. خدابنده شهرستان چهارگانه هايبخش از يکي رودسجاس بخش

 سجاس نام هب شهري نقطه يک و روستا 46 شامل و دهستان دو داراي بخش اين باشد.مي کیلومتر 13 استان مرکز از

 ودخانهر است. سفلي آقبلاغ روستاي نیز قبلاغآ دهستان مرکز است. چوزوک روستاي ،رود سجاس دهستان مرکز باشد.مي

 است. شده خشک اخیر سالي در و دارد جريان رود سجاس دهستان در کیلومتر 62 طول به رود سجاس فصلي

 ايمنطقه هايهشبکبر تقويت  تأکیدروستايي، با  هايمنظومهريزي فضايي توسعه پايدار اين مطالعه با رويکرد برنامه

ي ني سازورتا با منطقه و فرا منطقه و دشهر و پیوندهاي اقتصادي روس –موجود، تقويت پیوندهاي روستا  ايپهنهو 

 جريان پیوندهاي اقتصادي در قالب الگويي مشارکتي است.

يجاد براي کمک به ا بالقوه اقتصادي و اجتماعي منظومه، برنامه پیشنهادي هايظرفیتدر اين مطالعه با شناسايي  

اقتصادي روستاها معرفي شده است. در اين مطالعه الگوي ارتقاي اقتصادي و  وريبهرهمنظومه و ارتقا  هايپیشرانه

 اجتماعي و فرهنگي طراحي و پیشنهاد شده است. –بسته محرک اقتصادي  12اجتماعي منظومه در قالب 

 سجاسرود شهرستان خدابندهتبیین و تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش  -9

 وضعیت بخش هایشاخص -9-9

 شهرستان خدابنده و استان زنجان سجاسرودبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص هاریمتغ -9 -9-9

هزار نفر و  1،257، جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1395بر اسواس نتايج سورشووماري عمومي نفوس و مسوکن سوال 

 درصد بوده است. 3277و  6773استان به ترتیب ي در نیروستانشي و نیشهرنشضرايب 

روستا داراي سکنه و  923هزار نفر در  341، به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روسوتايي استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مکان، مزرعه و ...( ساکن  هايآبادهزار نفر در  5به میزان بیش از 

خانوار،  22روسوتا و تعداد روستاهاي کمتر از  712خانوار و بیشوتر،  22 ، تعداد روسوتاهاي داراي1395در سوال 

 روستا بوده است. 193

)روستاهاي  روستاهادرصد  52درصود جمعیت روستايي، در حدود  92در مناطق روسوتايي اسوتان زنجان، حدود 

 22ا )روستاهاي داراي درصود روسوتاه 29درصود جمعیت روسوتايي، در حدود  174خانوار و بالاتر(، حدود  62داراي 

درصد روستاها )روستاهاي  21 حدوددرصود جمعیت روستايي، در  176 حدودخانوار( و  62خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  22کمتر از 

 .باشديم 1خدابنده به شرح جدول شماره  شهرستان سجاسرود، بخش جمعیت تطبیقي يهاشاخص و متغیرها
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 شهرستان خدابنده و استان زنجان سجاسرودبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

 ینیروستانش

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مکان، 

مزرعه و 

... 

 کل ییروستا شهری کل

 24 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

24 

 خانوار

 کل
 خانوار 24 

 و بالاتر

کمتر از 

24 

 خانوار

 کل

 24 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

24 

 خانوار

 5،112 21 473 371 5،471 335،633 341،124 193 712 923 3277 346،214 711،177 1،257،461 استان

 322 32 531 441 1،299 97،999 99،291 43 112 225 6275 99،622 64،193 164،493 شهرستان خدابنده

 7 4 452 424 12 19،929 19،921 3 44 47 7379 19،921 7،237 26،965 بخش سجاسرود

 2 32 237 134 1،222 7،579 1،621 32 32 64 6972 1،621 3،123 12،424 بخش افشار

 1 46 694 671 46 26،311 26،434 1 31 39 1274 26،435 5،664 32،299 بخش بزينه رود

 294 31 649 591 219 44،123 44،342 7 61 75 4172 44،636 41،369 93،225 بخش مرکزي

نسبت شهرستان به 

 استان
1576 971 2171   2479 2576 2273 2971 2972 2377         

نسبت بخش سجاسرود 

 به شهرستان
1674 1271 2272   2279 2472 772 2271 2273 279         

نسبت بخش افشار به 

 شهرستان
776 579 176   2174 1776 7474 177 777 7177         

نسبت بخش بزينه رود 

 به شهرستان
1975 177 2675   1773 2279 273 2676 2679 375         

نسبت بخش مرکزي به 

 شهرستان
5675 7475 4471   3373 3774 1673 4477 4572 1679         

 1395: سرشماري عمومي نفوس و مسکن منبع
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 جمعیت تحولات -9-9-2

روستاهاي که  معمولارظرفیت پايداري زيستي و اقتصادي روستا است.  هايشاخصجمعیت و تحولات آن يکي از 

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

ظومه من ييجمعیت روستادهد. هاي ديگر خدابنده را نشان مينسبت به جمعیت روستايي منظومه سجاسرودروستايي 

در  1395تا  1375 از سالنفر بوده است. متوسط سالانه رشد جمعیت  19195، 1395در سال  سجاسرود)روستاها( 

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

رسیده  1395خانوار در سال  5111 به 1375خانوار در سال  4124از  سجاسرودساله، تعداد خانوارهاي منظومه  22

 و به نوع افزايش کیفي جمعیت دهنده افزايش مستمر تعداد خانوار )با کوچک شدن ابعاد خانوارها(نشان که است

 .باشدمي

 گر خدابندهید یهامنظومه ییت روستاینسبت به جمع سجاسرود ییت منظومه روستایرات تعداد جمعییتغ -9نمودار 

 

 .هايسرشمارمرکز آمار ايران،  منبع:

 بخشغالب  هایمهارتو  درآمدیو  یساختار اقتصاد -9-9-9

(، عرضه يو دامدار آبيو  ديمبر محورهاي کشاورزي )زراعت به ترتیب  سجاسرودساختار اقتصادي منظومه روستايي 

شکل ذيل منابع اصلي شکل گرفته است.  احدهاي کارگاهيو مشاغل مهارتي و نیروي کار به روستاها و مناطق ديگر

 دهد.منظومه سجاسرود را نشان مي درآمدي

  

1
2

8
3

3

1
7

6
2

1

1
8

0
6

6

3
0

1
1

3

1
5

5
7

5

2
2

8
6

5

2
0

8
0

4

3
7

3
3

0

1
8

2
9

4

2
8

3
1

9

2
3

1
5

5

4
5

9
2

8

1
7

3
0

5

2
8

7
4

5

2
3

1
6

6

5
0

0
1

8

1
3

4
0

4

2
8

3
2

4 2
1

9
5

0

4
8

1
5

0

1
1

2
8

2

2
7

7
3

9 2
1

3
2

2

4
8

1
9

2

8
6

0
1

2
5

5
4

1 1
9

8
9

5

4
4

0
0

3

منظومه افشار منظومه بزینه رود منظومه سجاس رود منظومه مرکزی
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 سجاسرودمنظومه  یدرآمد یمنابع اصل -9شکل 

 
 مشاور يهاافتهيمنبع: 

. دهدميمنظومه را نشان  يروستاهاکار شاغل در  يرویغالب ن يکشاورز یرغ هايحرفهو  هامهارت ذيلدر جدول 

 .باشندترين مشاغل منظومه سجاسرود ميخامه از مهم بافيفرعقالي ابريشم، گلیم و ، يمشاغل ساختمان

 سجاسرودمشاغل خاص و مهارتی دارای قابلیت تقویت در منظومه  -الفجدول 

 نام روستا عنوان
برآورد میدانی 

 شتغال )نفر(ا
 حوزه فروش یا خدمات

 تهران، کر  و شمال عمدتار 472 غالب روستاها مشاغل ساختماني

 زنجان 322 در دايانلو، چنگوري، خوع و خنداب عمدتار / گلیم قالي ابريشم

 خامه بافيفرع
در گوران، اقبلاغ سفلي، ده جلال،  عمدتار

 مجیدآباد
 بازار زنجان و قیدار 272

 زنجان 25 اطراف روستاهايبولاماجي و  چاقوسازي

 تهران 92 خنداب، خمارک، خوع خیاطي

 هاي تحقیقمنبع: يافته

روستا4و آبي محدد به ( همه روستاها)گندم ديم •

(روستاهاي داراي آب هاي عمیق)سیب زمیني •

حبوبات(/ درصد سطح کشت گندم و خود مصرفي12)جو •

(عمدتا گردو،انگور، زردآلو)محصوالت •

زراعت

(راس122222)دام سبک •

(راس11222)دام سنگین •

مرغداري•
دامداری

(  نفر شاغل212)قالي ابريشم •

(نفر شاغل272)فرع پشمي •

(نفر شاغل22)گلیم بافي •

(نفر شاغل32)چاقو سازي •

(نفر شاغل92) خیاطي•

صنایع دستی و 
کارگاهی

(نفر شاغل452)مشاغل ساختماني •

(نفر شاغل252)معدن کار •

(نفر شاغل252)امور اداري و شرکت ها •

آشپزي( / نفر شاغل152)نانوا •

نیروي کار ساده و فصلي•

عرضه نیروی کار یا 
مشاغل مهارتی



 13 ................................................................................................................................................................................... شهرستان خدابنده/ بخش سجاسرود

 هاتیقابل -9-2 

ارتقا و توسعه منظومه را دارند و ساير عوامل به  هاي اکولوژيکي بیشترين اثر درهاي اقتصادي و برخي ظرفیتقابلیت

ي ورترين محور درآمدي منظومه است که ارتقاي بهرههاي پايین اثرگذاري دارند. دامداري سبک اصليترتیب با وزن

 داري در افزايش درآمد منظومه خواهد داشت.آن تأثیري معني

 اکولوژیکالف( 

 در بخش جنوبي و شمالي منظومه با قابلیت  هاآبهاي سطحي و روان وجود رودخانه سجاس رود و آب

 داري و استخر ذخیرهآبخوان

 )وجود روستاهاي با قابلیت گردشگري )ده جلال و زرند و در مرحله دوم آقاجري و چوزوک 

 مجاورت با سد گلابر 

 داري و استخر در بخش جنوبي منظومه با قابلیت آبخوان هاآبهاي سطحي و روان امکان کنترل و تجمیع آب

 ذخیره

 حاصل خیز نسبتار هاي زمین 

 اجتماعی و فرهنگیب( 

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

  روستا( 6شرب و کشاورزي در بخشي از روستاها )در  آبنر  پايین مهاجرت با وجود فقدان 

 اي و کشاورزي ترويجيهاي فني، حرفهظرفیت توسعه آموزع 

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

 هاي قوميفقدان طايفه بندي و ايل محوري و نزاع 

  فرهنگي و تاريخي در منظومه آثارسابقه تاريخي و 

 اقتصادیج( 

 توسعه زنجیره ارزع گردشگري بت محوريت روستاهاي زرند و ده جلال 

 اصلاح نژاد گاوهاي شیري به دورگه سیمنتال اصیل 

 اي مندي از استقرار منظومه در خط گسترع صنعتي خدابنده با استقرار شهرک صنعتي، مجتمع گلخانهبهره

 گردشگري – هاي پراکنده پیرامون جاده ترانزيتيخمارک و شرکت

 دهي به تغییر الگو کشت و زرعتعريف وام جهت 

 وري نگهداشت و پرورع دام سبک و توسعه محدود دام سبکپتانسیل ارتقا دانش و بهره 

 آبگذاري در استخرهاي ذخیره ظرفیت سرمايه 

 کالبدید( 

 هاي انرژيپوشش کامل شبکه برق و حامل 
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  احشام  آب تأمینو آبشخور دام در روستاي داراي مشکل  آبمترمکعبي  12تا  5احداو يا اجراي جايگاه ذخیره

 در تابستان

 ها براي اجراي طرح هاديافزايش اعتبار و پايدار شدن اعتبار دهیاري 

 پوشش نسبي شبکه بهداشت 

 پوشش در حال توسعه شبکه گاز 

 پوشش کامل مدارس ابتدايي 

  بخشي غالب مسکن روستايي در عمده روستاهاي بزرگاستحکامبازسازي و 

 مدیریتیه( 

 هاي اقتصادي روستاافزوده به اولويتها از محل ارزعدهي بخشي از اعتبارات دهیاريقابلیت جهت 

 سازي قیمت زمین در روستا با تغییر رويکرد به موضوع محدودهقابلیت ارزان 

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

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

 گاز

 افزودهقابلیت تعريف الگوي انگیزشي براي تعیین اعتبار دهیاري روستاها از محل مالیات بر ارزع 

 آبگذاري در حوزه پذيري تغییر رويکرد نسبت به سرمايهامکان 

 ها و مشارکت اهاليقابلیت اجباري شدن بیمه حوادو از محل اعتبارات دهیاري 

 سازمان فضاییو( 

 قابلیت ايجاد ناحیه صنعتي چوزوک 

  آبيدر ذخیره منابع  گذاريسرمايهقابلیت حفظ و افزايش جمعیت دهستان اقبلاغ با 

  گردشگري )ده جلال و زرند و در مرحله دوم آقاجري و چوزوک(قابلیت 

 هاتیمحدود -9-9

ها قابلیت کاهش يا تخفیف را ندارند. عوامل اکولوژيکي بیشترين وزن در ايجاد محدوديت در توسعه همه محدوديت

ه اطلاعات میداني، هاي اثرگذار بعدي هستند. با توجه بهاي اقتصادي و کالبدي محدوديتمنظومه را دارند. جنبه

هاي اکولوژيک محور ضعف و تهديد منظومه را شامل بندي محدوديتبندي مستندات وزن اولويتاطلاعات ثبتي و جمع

 شوند.مي

 اکولوژیکالف( 

  13شرب( در  آبشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشکل کمبود منابع  آب تأمینمحدوديت 

 روستا از متوسط تا بسیار شديد

 تخريب و نابودي مراتع روستا توسط معادن به ويژه در ارقین، ده جلال، ينگجه و شوراب 
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 هااي به همدانيهاي اجارهزمیني به ويژه زمینهاي داراي کشت سیبتخريب منابع خاک در زمین 

  روستا 19سطحي به ويژه در مناطق شمالي منظومه در  آبکشاورزي و خشکي منابع  آبمحدوديت يا افت 

 تخريب اراضي کشاورزي توسط کارخانه سیمان و معادن 

 هاي زيرزمینيبرداشت غیرمجاز از آب 

 اجتماعی و فرهنگیب( 

  کاهش سرمايه اجتماعي با منشأ کاهش اعتماد اجتماعي و کاهش تعاون و همیاري و اعتماد به نهادي دولتي

 نظیر جهاد

 درصدي در مقطع متوسطه به ويژه دختران 52تحصیل بیش از  ترک 

  روستا 15نر  مهاجرت بالاتر از متوسط در 

  کاهش کیفیت آموزع با کاهش جمعیت و فقدان معلم اختصاصي هر پايه و نیز مدارس راهنمايي در غالب

 روستاها

 هاي ترويجي کشاورزيفقدان اثربخشي آموزع 

 هاي لسات مشارکتي و تکمیل اطلاعات به ويژه در روستاهاي با منابع آبهمکاري ضعیف و عدم صداقت در ج

 غیرمجاز

 هايدوري از عادت به کار سخت در دوره نوجواني و فراموشي فرهنگ کار به دلیل عدم نیاز به کار بر روي زمین 

 ديمي عمدتار 

 فقدان علاقه به معدن کاري و افزايش بیکاران 

 (های عمومیاقتصادی )محدودیتج( 

 تغییرات زياد قیمت محصولات و ارسال علائم اشتباه 

 دامداري کاملار سنتي با مرگ و میر بالاي دام 

 برداريهاي بهرهمقیاس کوچک زمین 

  هاي آبیاري سنتيبا روع آبهدر رفت 

 گذاري محدود با خرو  سرمايه توسط عمده مالکانسرمايه 

 فقدان الگوي بهینه کشت 

 اختصاصی(های محدودیت)اقتصادی د( 

 ها(تن در هکتار همداني 72تن اهالي و  42زمیني )عملکرد پايین در سیب 

 هاکاران ساير استانزمینيزمیني به سیباجاره زمین براي کاشت سیب 

 نداشتن اعتبارات براي احداو و محل نگهداري دام 

 د روستاهاي منظومه و درص 42هاي ديمي گندم در ديم پايه بودن کشاورزي و اشتغال پذيري محدود زمین

 هکتار يک نفر اشتغال ناقص( 15ديم در ايجاد اشتغال و درامد )هر  -محدوديت زمین 
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 درصد( روستاها 16)7هاي عمیق توسط درصد چاه 75برداري توزيع نامتوازن بهره 

 کالبدیه( 

 روستا 7گیري مهاجرت به دلیل تکمیل شدن محدوده در محدوديت توسعه روستا و شکل 

  حوه شرب و يا ن آبشرب )مستعمل شدن شبکه انتقال يا توزيع و يا مشکل کمبود منابع  آبمحدوديت شبکه

 روستا از متوسط تا بسیار شديد 13( در آبهاي مجتمع -توزيع از 

 عدم نوسازي مطلوب واحدهاي مسکوني روستايي 

 سرازير شدن فاضلاب به درياچه سد در دو روستاي مجاور 

  هاي رها شده در روستاها در روستاهاي با مهاجرت شديدموذي در خانهتجمع حیوانات 

 کمبود امکانات ورزشي مانند باشگاه و سالن ورزشي 

 مدیریتیو( 

 گذاري بخشي/ فقداننامتوازن و در مواردي ناعادلانه در اجرا و سیاست هايرويه 

 دن منابع طبیعيعدم ممانعت و پیگیري نهادهاي متولي به ويژه منابع طبیعي از شخم ز 

  درصد قانوني 175گلايه شديد اهالي از معادن به دلیل تخريب مراتع و عدم پرداخت 

 هاي کاربردي جهاد کشاورزي به ويژه در حوزه دامضعیف بودن آموزع 

 بر صدور مجوزهابر و هزينهمسیر طولاني، زمان و هاي بانکيمراحل سخت و آزاردهنده تضمین 

 تنظیم طرح هادي در گذشته مشارکت محدود اهالي در 

  شرب آبشرب در بخش کشاورزي در تابستان و محدوديت  آبمصرف 

 عدم استفاده از بیمه محصولات 

 سازمان فضاییی( 

  خدمات با مهاجرت زياد از  تأمیناز مزيت سد گلابر، عدم تعادل فضايي ساختار جمعیتي و  برداريبهرهعدم

 دهستان اقبلاغ

  کبودرآهنگ –قیدار  -پیشرفت محدود احداو جاده دو بانده سلطانیه 

 ماتریس فضاییقالب  درمنظومه رگذار یتأث یهاتیو محدود هاتیابلق -9-0

همگن عملکردي به دست  هاي (پهنهحوزه ) رگذاریتأث هايشاخصاطلاعاتي، بر اساس معیارها و  يهاهيلا تجمیع با

دارند. اين الگو در استخرا   تريهمگنساختار اقتصادي، اجتماعي و جغرافیايي مشابه و همگن  هايحوزهآمد. 

اختصاصي  هايمحدوديتو  هاقابلیتدر اين جدول  .نمايدمي م ثرياختصاصي توسعه هر پهنه کمک  هايسیاست

 است و موارد عمومي آن در جدول پیشگفتار اشاره شده است. تأکیدمورد  هايحوزه
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، (A1بولاماجي )که  باشدپیشنهادي ميعملکردي حوزه همگن  7بر اساس سطح عملکرد داراي  سجاسرود منظومه 

به عنوان مراکز اين  (C2زرند ) و (C1(، اقبلاغ سفلي )B3مزيدآباد )، (B2سجاس )، (B1چوزوک )، (A2دهجلال )

 هستند. ي عملکردي )عمراني(هاحوزه

 ییس فضایماتر بخش در یکهای تأثیرگذار و محدودیت هاقابلیت -بجدول 

 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت نام روستا حوزه
 
 
 
 

A1 

 
 

 
 
 

جود منابع وموقعیت کوهستاني  امام کندي

سطحي قابل تجمیع،  آبي

، خوب نسبتار کارآفرينيروحیه 

معدن کاري به عنوان شغل 

دوم بخشي از روستاها، حفظ 

نسبي جمعیت، دام سبک 

خوب در  قابلیت، توجهقابل

 روستاي بولاماجي

 هايآبخشکي منابع 

، هاآنسطحي و ضعیف بودن 

وقفي بودن  شخم زدن مراتع،

 آبروستاها، قطعي مکرر 

 شرب

 هاکارگاهفرصت توسعه 

 به ويژه در بولاماجي،

متمايز  شورايو دهیار 

 وتوانمند در دابانل و

 بولاماجي

، آبيخشک شدن منابع 

عدم رضايت از معدن 

 هايآسیبکاري به دلیل 

جاني و مهاجرت بالا در 

 برخي از روستاها

 محمدآباد

 ينگجه

 بولاماجي

 چنگوري

 چلاخور

 دابانلو

A2 

 

 شوراب

دسترسي،  ترمناسبموقعیت 

 هايزيرساختظرفیت توسعه 

 گردشگري،

گلايه شديد اهالي از معادن 

مراتع و عدم  تخريببه دلیل 

درصد قانوني،  175پرداخت 

 آبيکمبود منابع 

وجود انواع معادن و 

امکان توسعه زنجیره 

 هاآنتولید 

رويه تخريب و چراي بي

 مراتع

 ده جلال

 کبوترک

 آبادکشک 

 پابند

B1 

 شیخ موسي

، هتوجقابلدام سبک و سنگین 

 زياد شیر، تولید

، مهاجرت آبيخشکي منابع 

گسترده و تخلیه سريع 

شرب،  آبروستاها و مشکل 

پخش فاضلاب در سطح 

 روستا و بهداشت ضعیف،

وجود دو شیرپزي و 

 جوراب بافي

به دلیل  هاقناتخشکي 

در  غیرمجاز هايچاهحفر 

 بالادست

 اسپرين
 النچه

 دولجین

در حال  توجهقابلدام سنگین  خنداب

تبديل به دام سبک، رشد 

جمعیت متکي بر برداشت 

در غالب  زيرزمیني هايآب

روستاها، مجاورت با سد گلابر، 

سطح تحصیلات خوب، اشتغال 

 چاقوسازي به گلیم و

، آببرداشت غیرمجاز 

 هايآبو  هاقناتخشکي 

همکاري ضعیف در  سطحي،

جلسات مشارکتي، فقدان 

 الگوي بهینه کشت

 وجودمرکز دهستان 

مراکز خدمات دولتي، 

ظرفیت بوم گردي و 

خوب  اندازچشم

طبیعي و مجاورت با 

 سد گلابر

غیرمجاز و  هايچاهپلمپ 

 سطحي آبيخشکي منابع 

 هاچاهو کاهش سطح 

 نهاويس

 خوع

 زرزر

 چوزک

 اقاجري

B2 

 ذوينق
حفظ نسبي جمعیت، دام 

 ،توجهقابل نسبتارسنگین 

مجاورت با مرکز منظومه و 

 نزديکي به قیدار

شرب و خشکي  آبکمبود 

سطح  کشاورزي، هايآب

 همکاري اجتماعي ترپايین

 آبيخشک شدن منابع  

 چنگور

 آبادسلطان 

 نهروان

 سیامان

 
 

B3 

استقرار در محور توسعه  خمارک

جود شهرک وصنعتي خدابنده 

خدابنده،  ايگلخانهصنعتي و 

خوب،  زيرزمیني آبيمنابع 

حاصل خیز،  هايزمین

 تحصیلات مناسب

در  کندرو وفقدان محور تندر

جاده اصلي، ضعف فرهنگ 

 زياد سرمايه خرو  کار،

 کارگراناشتغال 

 ،هاشرکتروستايي در 

توسعه محور صنعتي 

 آيندهدر 

تخريب اراضي کشاورزي 

سیمان،  کارخانهتوسط 

اجاره  به هازمیناجاره 

کاران همداني، فروع 

 بخش زيادي از اراضي

 مجیداباد

 مزيداباد

C1 

 قره گل
ي هاقناتو  هايچشمهوجود 

 سازيذخیرهمتعدد و قابلیت 

 آبيهدر رفت منابع 

 هايآب، خشکي هاچشمه

 وجودمرکز دهستان 

مراکز خدمات دولتي، 
 آبادمهرين 

 اقبلاغ سفلي
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 تهدیدها هافرصت هاضعف هاقوت نام روستا حوزه
، مراتع خوب، ظرفیت هاآن اوچبلاغ

توسعه دام سبک و زنبورداري، 

 خوب در اقبلاغ سفلي قابلیت

، توجهقابلسطحي، مهاجرت 

 اعتماد پايین به نهادهاي

 ترپايینسطح  اجرايي،

تحصیلات، مهاجرت 

 در مرکز دهستان توجهقابل

ظرفیت بوم گردي و 

خوب  اندازچشم

 طبیعي

خطر وقع سیل، تخلیه 

به دلیل  روستاهابرخي از 

 آبيخشکي منابع 

 قمشلو

 گوران

 سرين دره

 چراغ مزرعه

 آبادنصرت 

 آبباريک 

 شین
 چراغ حصاري

C2 

ني مبتقابلیت ويژه گردشگري  آبادمهدي 

هاي ظرفیتبر چشمه زرند و 

، آبن، مراتع و منابع طبیعي آ

 افزايش جمعیت روستا

سطحي به  هايآبهدر رفت 

، هاآبدلیل استفاده سنتي از 

غیر شکايت اهلي از توزيع 

 مجتمع آب بهینه

مناسب و  موقعیت

ظرفیت برند سازي 

 گردشگري و بوم گردي

و منابع  تخريب کوه

 طبیعي ارقین و درگیري

 اهالي با کارخانه سیمان،

 زرند

 ارقین

 مشاور يهاافتهيمنبع: 

 مسائل کلیدی -9-5

 اقتصادیالف( 

 بازده و عملکرد پايین دام سبک و سنگین 

 و احداو کانال يا لوله  هاآندر ذخیره گسترده گذاري و لزوم سرمايه هاآبهاي سطحي و روان هدر رفت آب

 انتقال

 ر شرب د آبشرب با توجه به فرسودگي شبکه يا محدوديت  آبگذاري در خطوط انتقال و توزيع لزوم سرمايه

 درصد روستاها 22حدود 

 اي خمارک و ايجاد ناحیه صنعتي جديد در چوزوکهاي گلخانهتسهیل در توسعه مجتمع 

  ع تبديليو صناي آبادلزوم احداو انبارهاي چندمنظوره و سردخانه در چوزوک و مزيد 

  جبران از بین رفتن مراتع، جاده و درامد روستايیان با پرداخت عوارض معادن به روستاها به ويژه در ارقین، ده

 جلال، ينگجه و شوراب و نیز جبران حقوق عرفي دامداران از اداره منابع جهت حذف دام در مرتع

  و خیاطي در منظومه چاقوسازيظرفیت مناسب توسعه صنايع کارگاهي نظیر 

 فرهنگی-اجتماعیب( 

   از منابع وقفي کشيکاناليا  هاقناتاحیاي مشارکت هدفمند اوقاف در افزايش اشتغال با 

 اکولوژیکیج( 

  هاي آبیاري نوين، استخر ذخیره زمان اعطاي تسهیلات براي استفاده از روعو هم آبمقابله با برداشت غیرمجاز

 داريو آبخوان

 کالبدید( 
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 آسفالته نمودن قطعات مانده راه شوسه روستاها 

 آبادکندرو در جاده اصلي در روستاهاي ده جلال، خمارک و مزيد  وايجاد محور تندر 

  منازل مسکوني با اصلاح طرح هادي در روستاهاي مشخص شده ساختزمینرفع محدوديت دسترسي به 

 گردشگریو( 

 ( ده جلال زرند و در اولويت بعدتوسعه زنجیره گردشگري) 
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 )نقشه( موجود وضع فضائی سازمان و ساختار -9-6

 سجاسرودساختار فضایی منظومه  -9نقشه 
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 سجاسرودمنظومه روستایی  موجود وضع فضایی سازمان -2نقشه 
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 بندیجمع -9-7

 منابع تنوع امکان و وجود زنجان، شهر با ترنزديک فاصله و بازار به دسترسي سهولت بودن دارا با رود سجاس منظومه

 ايجلگه بستر از برخورداري و کشاورزي هايزمین خوب نسبتار کیفیت خوب، مکانیزاسیون کشاورزي، غیر درآمدي

 ،اصلي روستاي چند در ريبردابهره قابل زيرزمیني آبي منابع جودو تجمیع قابل سطحي هايآب و رود سجاس رودخانه

 هايراه کامل تقريبار  پوشش جمعیتي، نگهداشت توان از نسبي برخورداري زراعي، و دامي محصولات خوب هايظرفیت

 ستاها(رو همه در مراحل تمام نه )البته هادي طرح اجراي در نسبي توفیق موبايل، بهداشت، هايخانه برق، شبکه و آسفالته

 ظومهمن روستاهاي میانگین توانمندي و قوت نقاط و هامزيت از منظومه روستايي هايخانه از يهتوجقابل بخش نوسازي و

 است. آن در رشد پايداري تثبیت و ارتقا براي منظومه خوب قابلیت دهندهنشان هاظرفیت اين است. رود سجاس

 ،زيرزمیني هايآب دارمعني افت و سطحي هايآب منابع خشکي با اکولوژيکي – درآمدي ناپايداري ديگر سوي از

 محدوديت موجب همنظوم وستاهاير از برخي در بهداشتي شرب آب به دسترسي تنگناي غیرمجاز، هايچاه تعدد

 یرنظ کشاورزي پشتیبان خدمات و تبديلي صنايع توسعه ظرفیت است، شده منظومه توسعه اجتماعي و اقتصادي

 ،بافيگلیم و چاقوسازي ويژه به کارگاهي صنايع توسعه زرند، تايروس ويژه به گردشگري هايظرفیت سردخانه،

 نیز منظومه درآمدي توجهقابل ارتقاي به مهاجرت کاهش بر علاوه تواندمي سطحي هايآب تجمیع در گذاريسرمايه

 نمايد. کمک

 ان برنامه هفتم(یپا 9045)افق برنامه و طرح:  تصویر کلان توسعه روستاهای بخش-2

 یکل اهداف -2-9

در  ريپذامکانو  ياتیعمل هايدر توسعه منظومه، راهبرد هاتیقابلو  هاتيمحدودت یاهم يبندطبقهبا توجه به 

توسعه منظومه انتخاب شده است.  يریگجهت يبه عنوان اهداف کل هاتیقابل يارتقا و هاتيمحدودکاهش  يراستا

ه ب توانديمکه  شوديمجاد يا هاتیقابلند ارتقا يکاهش تنگناها و فرا يهاروعن یوجوه مشترک ب يالبته در موارد

 .دباشيمداگلاس  يامنظومهه يبر نظر يشنهادات مبتنیکرد پيروت مضاعف در نظر گرفته شود. يک اولويعنوان 

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

زير  هدافاهاي قابل ارتقا با بالاترين امکان بالقوه ارتقا پذيري، با بالاترين امکان بالقوه کاهش پذيري و انتخاب قابلیت

 باشد.يممنظومه  ايتوسعه داراولويتاهداف به عنوان 

 پایداری منابع اکولوژیکی 

 رشد اشتغال ارتقا درآمد توانمندی اقتصادی و 

 ارتقا کیفیت زیستی و توانمندی انسانی و اجتماعی 
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 اهداف کمی -2-2

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

بي به اهداف رشد هدف جمعیت روستايي مفروض به دستیاحفظ در مورد جدول زير توضیح اين نکته ضروري است 

 وري و پايداري منابع منظومه است.اشتغال، ارتقاي بهره

 9045در افق  سجاسروداهداف کمی رشد بخش  - 2جدول  

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

/ بینیپیش سال پایه

 ریزیبرنامه

 9045سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 19776 19195 1395 نفر جمعیت کل 1

 -. 26 - 1395 درصد 1395-1425نر  رشد جمعیت  2

 79 12725 1395 درصد میزان روستانشیني 3

 44 45 1397 تعداد روستاهاي داراي سکنه 4

 سرزمین
 2271 23 1395 کیلومترمربع مساحت 5

 7922 7691 1395 نفر در کیلومترمربع تراکم نسبي جمعیت کل 6

 نیروي انساني
 5132 5133 1395 نفر تعداد کل شاغلین 7

 714 2 1399 نفر تعداد شاغلین روستايي 1

و  ياقتصاد

 يتولید

 1715 2 1395 نفر بار تکفل اقتصادي 9

 62194 62194 1397 هکتار کشت ريزسطح  12

 52192 51712 1397 هکتار سطح زير کشت ديم )زراعت( 11

 12222 12412 1397 هکتار سطح زير کشت آبي )زراعت( 12

 1152 1152 1397 هکتار سطح باغات 13

 122222 122222 1397 تعداد دام سبک 14

 1222 11222 1397 تعداد دام سنگین 15

و  رساختيز

 ربنايز

 72 51 1395 درصد اسکلت فلزي و بتون آرمه مساکن با 16

 95 16 1397 تعداد کشيمند از آب سالم لولهروستاهاي بهره 17

 122 122 1395 تعداد روستاهاي برخوردار از برق 11

 65 51 1397 تعداد روستاهاي برخوردار از گاز طبیعي 19

 45 45 1397 تعداد روستاهاي داراي طرح هادي 22
 

 توسعههای یریگجهت -2-9

  پايدار از منابع طبیعي برداريبهرهمديريت و رشد پايدار اقتصادي با 

 تولیدي ايهنظام ريزوري در وجه محوري به ارتقاي بهرهت 

  به ويژه بخش گردشگرياقتصادي  هايزيرساختارتقاي 

 شغلي هايمهارتکواربردي کشواورزي، دامپوروري و  هايمهارتموزع توسعه و ارتقا کیفیت آ 

  گيو کیفیت زند کالبدي هايزيرساختارتقاي 

  اقتصادي و اجتماعي هايحوزهمشارکتي روستايیان در  هايزمینهتقويت 
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 راهبردها -2-0

 درامد و اشتغال منظومه تی( منظومه به منظور تثبآبيبر منابع  تأکید)با  يکيمنابع اکولوژ يداريپا 

 يکشاورز تیفعال شيو افزا يدر بخش کشاورز يليتبد عيصنا تيتقو 

 يو صنعت يبخش کارگاه هايتوانمندي تيتقو 

 يو خدمات دولت دیخدمات مکمل تول هايبخشو  يتوسعه گردشگر 

 و سکونت پذيري منظومه يکالبد ارتقا امکانات 

 يانسان هايسرمايه يساز يتوانمند 

 اجرایی هایسیاست -2-5

در رشد و توسعه منظومه بیشتر از وزن ارتقاي  هاتيمحدودوزن  کنديممشخص  هاتیقابلو  هاتيمحدودبررسي 

اد و نه هاتیقابلق تنگناها و یمستخر  از تلف ييو اجرا ياستی، اقدامات سراهبردهار يزجدول  ي آن است.هاتیقابل

 .دهديمراهبرد را نشان  يا وابسته به اجراي يمتول

 توسعه منظومه ییو اجرا یاستیاقدامات س، راهبردها بسته -9-2جدول  

 اجرایی )برنامه( هایسیاست راهبرد هدف

پایداری منابع 

 اکولوژیکی

پايداري منابع اکولوژيکي )با 

ومه ( منظآبيبر منابع  تأکید

به منظور تثبیت درامد و 

 اشتغال منظومه

 اصولي از مراتع برداريبهره و احیا برنامه آبخیزداري و حفاظت خاک و برنامه و 

 کشاورزي آبو عرضه پايدار  تأمینبرنامه 

 آبيبالاتر  وريبهرهتنوع کشت و کاشت محصولات با 

ارتقا درآمد 

توانمندی 

رشد  اقتصادی و

 اشتغال

تقويت صنايع تبديلي در 

بخش کشاورزي و افزايش 

 فعالیت کشاورزي

 (مقیاسبزرگمتوسط و  هايطرحکشاورزي ) در بخشتوسعه صنايع تبديل و مکمل 

 دام و طیور وريبهرهارتقاي 

 )ارتقاي کمي( توسعه پرورع دام و طیور و آبزيان

بخش  هايتوانمنديتقويت 

 کارگاهي و صنعتي

کوچک و متوسط  هايطرحتولیدي ) -احدهاي کوچک صنعتي وي هاکارگاهگسترع 

 مقیاس(

توسعه گردشگري و 

خدمات مکمل  هايبخش

 تولید و خدمات دولتي

 گردشگري -تقويت ظرفیت فرهنگي 

 متوسط مقیاس( هايطرحخدمات مکمل بخش تولید )

 بهبود حکمراني محلي

ارتقا کیفیت 

زیستی و 

توانمندی 

انسانی و 

 اجتماعی

کالبدي و  ارتقا امکانات

 سکونت پذيري منظومه

 نوسازي و احداو مدارس

 تولیدي کارگاهي هايظرفیتتوسعه 

 ارتقا سلامت و بهداشت محیط

 کنندهتسهیلارتباطي  هايراهتکمیل شبکه 

 شرب بهداشتي آب تأمین

 کالبدي هايزيرساختتوسعه 

 کنترل و هدايت فاضلاب

 و احداو پل کشيکانالمقابله با بحران  هايزيرساخت تأمین

 ارتقا بهداشت محیط

هاي توانمندي سازي سرمايه

 انساني

 توسعه امکانات ورزشي

 تاريخي آثارنگهداشت 

 آموزع و توسعه منابع انساني

 قیتحق يهاافتهيمنبع: 
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 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات یینتع -2-6

 مجريان بخش عموميتايي، تعهد و تقید به برنامه به ويژه از سوي در بین جامعه روس برنامه محور ايجاد گفتمان -

 به مسیر رشد و ارتقاي روستايي يدهجهتترويج و توسعه تسهیل گري روستايي و  -

 سالم است( آبشرب بهداشتي )يکي از دلايل مهاجرت در اين منظومه محدوديت شديد  آب تأمین -

 ازیموردنمنابع عمومي و تسهیلات  تأمین -

 توزيع امکانات عدالت فضايي -

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

 برداري از منابع طبیعينظارت مستمر و برقراري عدالت بین نسلي در بهره -

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

 موردنیاز هايوي انساني ماهر و متخصص با آموزعتقويت کیفیت نیر -

نقش محرک و در حلقه تکمیلي و زنجیره تولیدات منظومه و منطقه  يبنددستهبه لحاظ  زير هايطرحاقدامات و 

 .پیشران را دارند
  محرک یوکارهاکسب و اقدامات عناوین -9جدول  

 طرح یا اقدام ردیف

 داريدر بخش جنوبي منظومه به منظور آبخوان هاآبهاي سطحي و روان کنترل و تجمیع آب 9

 آبهاي پر هاي دائمي و قناتبا ارائه تسهیلات به وِيژه براي چشمه pvcدر استخرهاي  آبگذاري براي تجمیع سرمايه 2

 هاقناتتعمیر و بازسازي  9

 بین مزارع با قنات و چشمه کشيلولهکشي يا کانال 0

 کاشت گیاهان دارويي 5

 تزئیني هايگلو  ايگلخانهمجتمع  اندازيراهتسريع در  6

 و میوه زمینيسیبايجاد سردخانه  7

 کارخانه تولید آرد 2

 تولید عصاره گندم و صنايع وابسته به گندم 1

 زمینيصنايع تبديلي سیب 94

 فرنگي و صنايع تبديلي وابستهتولید پودر گوجه 99

 و لبنیات متوسط مقیاسهاي شیر واحد تولید فراورده 92

 دام در سطح تمام منظومه وريبهرهمطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي  99

 هاقناتو  هاچشمهپرورع ماهي در ذيل  90

95 
بوم گردي،  هايخانه)بهسازي چشمه زرند، پرورع ماهي،  ايجاد مجموعه گردشگري مبتني بر توان چشمه و کوه زرند

 (...و معدني، فروشگاه  آبکارخانه تولید 

 چاقوسازي 96

 خیاطي و تولید لباس هايکارگاه 97

92 
گذاري هاي سرمايهگذاري عمده مالکان با ارائه طرحهاي سرمايهها و ايجاد تعاونيايجاد تشکل عمده مالکان دهستان

 محلي با تسهیلات مناسب

 شده وقفي آوريجمعاز محل منابع  هاقناتاحیا و لايروبي  91

24 
سطحي  هايآبهاي کنترل و ذخیره منابع افزوده به زيرساختها از محل ارزعدهي بخشي از اعتبارات دهیاريجهت

 روستا به جاي رويکرد کالبدي



 نسند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائي و طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستائي استان زنجا ...................................................................... 26

 فضائی هدف/ پیشنهادی )نقشه( همگن هایحوزهو  ساختار -2-7

 همگن فضایی هایحوزهی و احصا سطوح و مراکز عملکرد -9نقشه 

 
  



 27 ................................................................................................................................................................................... شهرستان خدابنده/ بخش سجاسرود

 همگن فضایی هایحوزهمحوری اقتصادی  هایمأموریتگرایش و اولویت  -0نقشه 

 



 نسند برنامه توسعه اقتصادي، اشتغالزائي و طرح توسعه پايدار منظومه هاي روستائي استان زنجا ......................................................................21

 بخش )پیوست سند( توسعه هایپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 پیشنهادی هایفعالیتبسته  امات وچارچوب اقد -9-9

 هايبسته، هابرنامهبا توجه به اهداف ملاحظه شده براي توسعه منظومه؛ متناظر با راهبردهاي ذکر شده، در قالب 

 امهرکدو اقدامات سیاستي است که  هاپروژهاستخرا  شدند. هر بسته مشتمل بر  اثربخش هايپروژهو  هاطرحاجرايي 

 شده است. بندياولويتاحصا و  ريزيبرنامهدر  تأخرجود تقدم و و ايزنجیرهبا رويکرد روابط 

 اثربخش هایپروژهو  هاطرحاجرایی  هایبسته -0جدول 

 بسته ردیف

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

 مورد انتظار

بار اعت بینیپیش

 موردنیاز

 )میلیون ریال(

 12122 31 9 حفظ يا تقويت توان اکولوژيک منظومه 1

 694122 257 92 مصرف و اصلاح الگوي کشت وريبهرهکنترل و ارتقاي  2

 1119222 123 12 توسعه صنايع تبديلي و مکمل 3

4 
کوچک و  هايطرحدام سبک و توسعه کمي ) وريبهرهارتقاي 

 متوسط مقیاس(
221 122 127322 

 72222 32 11 گردشگري هايظرفیتاز  برداريبهره 5

 23422 39 13 پشتیباني از تولیدخدمات مکمل و  6

 55522 91 59 کارگاهي توسعه واحدهاي 7

 2 62 12 ارتقا کیفیت حکمراني محلي 1

9 
و  هاگاهسکونتتوسعه و تکمیل کمبودهاي خدماتي و رفاهي 

 هازيرساخت
43 15 13322 

 153922 2 72 انساني هايسرمايهتوانمندي سازي  12

 2E+26 714 542 جمع

 

را پوشش  يو اجتماعي با محوريت بخش دولت (عمراني هايطرحکالبدي ) گذاريسرمايه عمدتار 12و  9 هايرديف

 .دهدمي

 



 29 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................سجاسرود بخش /شهرستان خدابنده

 منظومهشده در سطح  بندیاولویت یگذارهیسرمای هاطرح -9-2

 .شودميپیشنهادي احصا شده ارائه  هايبستهدر قالب  يگذارهيسرما يهاپروژهو  هاطرحر ير جدول زد

 حفظ یا تقویت توان اکولوژیک منظومه -9-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

 بندیزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

برنامه 

آبخیزداری و 

حفاظت خاک و 

احیاء، برنامه و 

توسعه و 

 برداریبهره

 اصولی از مراتع

هاي سطحي و روان کنترل و تجمیع آب

در بخش جنوبي منظومه به  هاآب

 داريمنظور آبخوان

و  يعیاداره کل منابع طب

شرکت / استان يزداریآبخ

/ استان ايمنطقه آب يسهام

 استان يسازمان جهاد کشاورز

1 2 36 12222 
هر دو سال 

 يک پروژه
C1, A1 

اقبلاغ سفلي، 

 چنگوري

و  برداريکنترل و نظارت بیشتر بر بهره

محدود نمودن برداشت نامتوازن از 

 هاي زيرزمینيآب

 ايمنطقه آب يشرکت سهام

 يسازمان جهاد کشاورز/ استان

 استان

1 1  222 
سال اول  5

 برنامه
  B مجموعه

هاي کشت ايجاد محدوديت اجاره زمین

هاي همجوار با به زمیني به استانسیب

 تخريب گسترده منابع خاکي ودلیل 

 در درون منظومه و اشتغالمد حفظ درآ

 دادستاني/ اداره غذا و دارو/

 استان يسازمان جهاد کشاورز
1 1   

سال اول 

 برنامه
  B3حوزه 

 12تا  5احداو يا اجراي جايگاه ذخیره 

و آبشخور دام در مکان يا  آبمترمکعبي 

 هاي مراتعچشمه

و  يعیاداره کل منابع طب

 استان يزداریآبخ
1 4  522 

 5هر سال 

 پروژه
A1, C1 

شیخ موسي، 

 نهروان، اسپرين

تقويت اداره منابع طبیعي در برخورد با 

 تخريب منابع با تقويت منابع انساني آن

و  يعیاداره کل منابع طب

 استان يزداریآبخ
 کل منظومه 1399-1422 1422 2 1 1

روستاهاي با دام 

 بیشتر

  12122 31 9  جمع
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 کشت یمصرف و اصلاح الگو وریبهره یکنترل و ارتقابسته  -2-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

-پروژه

های قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

بندی زمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 تأمینبرنامه 

و عرضه 

 آبپایدار 

 کشاورزی

در  آبگذاري براي تجمیع سرمايه

با ارائه تسهیلات  pvcاستخرهاي 

هاي دائمي ارزان به وِيژه براي چشمه

 آبهاي پر و قنات

بخش خصوصي و 

 تسهیلات بانکي
1 15 62 322222 

سال  هر

 سه پروژه

C1, B1, 

B2, A1 

ينگجه، زرزر، چنگوري، بولاماجي، 

خوع، چنگور، پابند، ده جلال، چلاخور، 

ذوينق، اقبلاغ سفلي، آقاجري، خنداب، 

آباد، ، نصرتمحمدآباد، آبادزرند، کشک 

 دابانلو

 هاقناتتعمیر و بازسازي 

و  آبشرکت 

 ييفاضلاب روستا

سازمان / استان

 يجهاد کشاورز

 استان

1 4 22 4222 
سال  هر

 پروژهيک 

روستاهاي 

داراي قنات 

 قابل بازسازي

 ده جلال، اقاجري، چنگوري، خنداب

ا بین مزارع ب کشيلولهکشي يا کانال

 قنات و چشمه

سازمان جهاد 

 استان يکشاورز

 با مشارکت اهالي

1 15 15 92222 
سال دو  هر

 پروژه
 هاحوزهغالب 

، نهروان، ذوينق، آباوچبلاغ، باريک 

شین، اقبلاغ سفلي، ينگجه، سرين دره، 

دولجین، آقاجري، ده جلال، چراغ 

 آباد، خمارک و چنگورحصاري، مهدي

احداو بند )سد( چنگوري محل 

-ايجاد سد مشخص شده و نقشه

 برداري از آن نیز انجام گرفته

 يشرکت سهام

اي منطقه آب

سازمان / استان

 يجهاد کشاورز

 استان

2 1 22 122222 
پنج سال 

 اول برنامه
A1 چنگوري 



 31 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................سجاسرود بخش /شهرستان خدابنده

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

-پروژه

های قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

بندی زمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 ايجاد سدهاي کوچک و يا معیشتي

سازمان جهاد 

 استان يکشاورز

 با مشارکت اهالي

2 2 24 62222 
پنج سال 

 اول برنامه
C1  آباداقبلاغ سفلي و نصرت 

عمیق و  هايچاهنصب کنتور بر تمام 

 نیمه عمیق

 يشرکت سهام

اي منطقه آب

 استان

1 1   
سه سال 

 اول برنامه
 Bبر مجموعه  تأکیدبا  Bمجموعه 

 غیرمجاز هايچاهمحدود نمودن 

 يشرکت سهام

اي منطقه آب

 استان

1 1   
سه سال 

 اول برنامه
 Bبر مجموعه  تأکیدبا  کل منظومه

 
 
 
 
 

تنوع کشت و 

کاشت 

محصولات با 

 وریبهره

 آبیبالاتر 

تصويب و پیگیري اجراي مدل اجرا 

پذير الگوي بهینه کشت و پیگیري 

بها از مصارف ناسازگار  آبامکان اخذ 

 با الگوي بهینه کشت

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 يشرکت سهام

اي منطقه آب

 استان

1 1   
1399-

1422 
 Bمجموعه  Bمجموعه 

 کاشت سیر

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 تسهیلات بانکي

 شین C1 مستمر 322 3 3 1

 نوين آبیاري هايسامانهاستفاده از 

به ويژه توسعه کشت زراعي  فشارکم

 از طريق تیپ

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 تسهیلات بانکي

 کل منظومه مستمر 62222 24 32 1

بولاماجي، قره گل، اوچبلاغ، چنگور، 

، ذوينق، زرزر، آباداقبلاغ سفلي، کشک 

 چراغ حصاري
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 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

-پروژه

های قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

بندی زمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 گلستان گل محمدي / کاشت زعفران

/ بخش خصوصي

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 بانک

2 11 11 3222 
سال اول  4

 برنامه

 مجموعه

A 7C 

گوران، سرين دره، نهروان، دابانلو، 

آقاجري، چلاخور، ده جلال، قره گل، 

 شین، چنگوري، ده جلال، اقبلاغ سفلي

 و سبزيجات بارترهگلخانه 

 /بخش خصوصي

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 بانک

2 3 9 25222 
سه سال 

 اول برنامه
A1, A2, B1  آبادبولاماجي و چوزوک، کشک 

 کاشت گیاهان دارويي

/ بخش خصوصي

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 بانک

1 3 9 2222 
سه سال 

 اول برنامه
A1, A2, C1 اقبلاغ سفلي، پابند، بولاماجي 

 ايگلخانهمجتمع  اندازيراهتسريع در 

 تزئیني هايگلو 

 /بخش خصوصي

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 بانک

1 1 62 52222 
سه سال 

 اول برنامه
 خمارک خمارک

 کشت محصول فیسالیس

 /بخش خصوصي

سازمان جهاد 

/ استان يکشاورز

 بانک

2 1 2 522 
دو سال 

 اول برنامه
B2 زرزر 

  694122 257 92 جمع

 



 33 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................سجاسرود بخش /شهرستان خدابنده

 توسعه صنایع تبدیلی و مکملبسته  -9-5جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز
 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 

توسعه صنایع 

 درتبدیل و مکمل 

کشاورزی  بخش

متوسط  هایطرح)

 (مقیاسبزرگو 

 ايجاد سردخانه

سازمان جهاد بخش خصوصي / 

، صنعتسازمان /  استان يکشاورز

 و بانک معدن و تجارت استان

1 3 12 152222 
سه سال اول 

 برنامه

B1, B3 
، خمارک، آبادمزيد 

 چوزوک

 کارخانه تولید آرد
سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 / بانک استان يکشاورز
1 1 12 122222 

سه سال اول 

 برنامه

تولید عصاره گندم و صنايع 

 گندموابسته به 

سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 / بانک استان يکشاورز
2 1 22 252222 

سه سال اول 

 برنامه

 يزمینصنايع تبديلي سیب
سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 / بانک استان يکشاورز
1 1 24 252222 

سه سال اول 

 برنامه

 فرنگيتولید پودر گوجه
سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 / بانک استان يکشاورز
2 1 12 12222 

سه سال اول 

 برنامه

صدور مجوز واحد کنستانتره 

 فعال در روستا

سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 / بانک استان يکشاورز
 آبادنصرت  آبادنصرت  سال اول برنامه  3 1 1

صنايع تبديلي از سنگ 

 سلیس

سازمان صنعت،  بخش خصوصي /

 و بانکمعدن و تجارت استان 
1 1 15 322222 

پنج سال اول 

 برنامه
A2, A1 

شوراب، ينگجه، ده 

 جلال

هاي شیر واحد تولید فراورده

 و لبنیات متوسط مقیاس

سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 بانک / استان يکشاورز
1 1 15 32222 

پنج سال اول 

 برنامه
 چوزک چوزک

آوري شیرپزي و مرکز جمع

 شیر

سازمان جهاد بخش خصوصي / 

 بانک / استان يکشاورز
1 2 12 9222 

سه سال اول 

 برنامه

B1, B2, 

C2 

دولجین، نهروان، خوع، 

زرند، اقبلاغ سفلي، 

 رنهاويس، زرز

  1119222 123 12   جمع 
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 (اسیکوچک و متوسط مق هایطرح) یدام سبک و توسعه کم وریبهره یارتقا بسته -0-5جدول  

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز
 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه

-حوزه

های 

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

ارتقای 

 وریبهره

دام و 

 طیور

ترويجي جهاد با تأکید بر اثربخشي آن براي بازبیني سیاست 

 هاي ترويجيبردار نهايي و اولويت دادن به دام در برنامهبهره

سازمان جهاد 

 استان يکشاورز
1 1   

تا سال اول 

 برنامه

 
 
 
 
کل 

منظومه 

 تأکیدبا 

بر 

 هايحوزه

داراي دام 

 بیشتر

 
همه روستاهاي منظومه 

با اولويت روستاهاي با 

 دام بیشتر

دام در سطح  وريبهرهمطالعه و تصويب اجراي طرح ارتقاي 

 تمام منظومه

سازمان جهاد 

 استان يکشاورز
1 1  522 

تا سال اول 

 برنامه

 اصلاح نژاد دام سنگین به نژاد سمینتال با تلقیح ژن سیمنتال

سازمان جهاد 

/  استان يکشاورز

قرارگاه پیشرفت و 

آباداني سپاه / 

 مشارکت اهالي

1 22 2 522 
سه سال اول 

 برنامه

   22 1 آمیخته گري تجاري
سه سال اول 

 برنامه

سبک به چند قلوزا و داراي  هايدامايجاد مرکز اصلاح نژاد 

 سازگار با محیط
1 1 4 1222 

 12هر سال 

 پروژه

 مستمر 22222  52 1 تسهیلات بهسازي فضاي بهداشتي براي نگهداشت دام

 مستمر   22 1 شیرخوارتغذيه تکمیلي بره 

به روز در نحوه ارتقا دانش دامداري توسط خبرگان  هايآموزع

 دامداري
 مستمر 122 1 22 1

 مستمر 122  22 1 دام در روستا توجهقابلکنترل بیمارهاي و کاهش مرگ و میر 

بزرگ در هر روستا به دامداري صنعتي با تعريف  هايگلهتبديل 

 وام صنعتي سازي به جاي توسعه دام
2 12  15222 

پنج سال اول 

 برنامه

 
 
 
 

 توسعه دام سبک اصلاح نژاد شده

بخش خصوصي / 

سازمان جهاد 

 / استان يکشاورز

 بانک

2 39 12 32222 
پنج سال اول 

 برنامه

همه 

 هاحوزه

امام کندي، شیخ 

آباد، پابند، موسي، اسلام

، ذوينق، آبادکشک 

آباد، النچه، شین، مهدي



 35 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................سجاسرود بخش /شهرستان خدابنده

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز
 )میلیون ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه

-حوزه

های 

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 

توسعه 

پرورش 

دام و 

طیور و 

 آبزیان

)ارتقای 

 کمی(

چلاخور، سرين دره، 

 محمدآبادخمارک، 

 2522 3 1 1 پرورع اسب
سه سال اول 

 برنامه
B3  آبادمزيد 

 12222 9 3 1 هاقناتو  هاچشمهپرورع ماهي در ذيل 
سال اول سه 

 برنامه
C1, C2 

زرند، اقبلاغ سفلي، 

 آبادنصرت

 22222 12 4 1 پرورع ماهي در استخرهاي دومنظوره
پنج سال اول 

 برنامه
B1, B3 

خمارک، پابند، چنگور، 

 چوزوک

 2222 11 11 1 هاي زنبورداريتوسعه فعالیت
پنج سال اول 

 برنامه

A1, A2, 

C1, C2 

آباد، ، نصرتآبباريک 

آباد، سرين دره، مهدي

شین، النچه، قره گل، 

چنگوري، اقبلاغ سفلي، 

، ده جلال، آبادکشک 

چراغ حصاري، پابند، 

 دولجین

  127322 122 221  جمع
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 یگردشگر هایظرفیتاز  برداریبهرهبسته  -5-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

 موردنیاز

)میلیون 

 ریال(

بندی زمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

 
تقويت ظرفیت 

 -فرهنگي 

 گردشگري

انه /خدستيصنايعرستوران باغي / فروشگاه 

 درمانيهاي اقامتي/آببوم گردي / باغچه باغ

اداره کل بخش خصوصي/ 

 يدستصنايع ،يفرهنگ راویم

 استان يو گردشگر

1 5 15 32222 
پنج سال 

 اول برنامه
 ده جلال ده جلال

ايجاد مجموعه گردشگري مبتني بر توان 

بهسازي چشمه زرند، زرند )چشمه و کوه 

بوم گردي، کارخانه  هايخانهپرورع ماهي، 

 (...ومعدني، فروشگاه  آبتولید 

اداره  بخش خصوصي/ جهاد/

 ،يفرهنگ راویکل م

 يو گردشگر دستيصنايع

 استان

1 6 15 42222 
پنج سال 

 اول برنامه
 زرند زرند

احداو بند انحرافي در اراضي بالادست 

جهت توسعه کشاورزي  آبادروستاي مهدي 

 و جذب توريست

سازمان بخش خصوصي/ 

اداره  / استان يجهاد کشاورز

 ،يفرهنگ راویکل م

 يو گردشگر دستيصنايع

 استان

2 3 12 32222 
پنج سال 

 اول برنامه
 آبادمهدي  زرند

 خانه بوم گردي

اداره کل بخش خصوصي/ 

 يدستصنايع ،يفرهنگ راویم

 استان يو گردشگر

1 7 7 7222 
 2هر سال 

 پروژه

A1, A2, 

C1 

دابانلو، چنگور، 

اقاجري، گوران، 

، ، پابندآبادکشک 

 شیخ موسي

  72222 32 11  جمع
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 یکارگاه یتوسعه واحدها بسته -6-5 جدول

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

 هایپروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 یبینپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

تا  بندیزمان

 طول برنامه

 هایحوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

گسترش 

ی هاکارگاه

احدهای کوچک و

تولیدی  -صنعتی 

کوچک  هایطرح)

 و متوسط مقیاس(

 زمینيبندي سیبسورت و بسته

 
 
 

بانک و 

بخش 

خصوصي 

)اهالي 

 روستا(

 B1, B3 دو سال اول برنامه 25222 22 2 1
، مجیدآباد، خمارک، آبادمزيد 

 چوزوک

 زرزر، چوزک B1 دو سال اول برنامه 1522 2 1 2 زنيبلوک

 A1, C1, C2 مستمر 4222 42 22 2 بافيابريشمفرع و  هايکارگاه

مجیدآباد، ارقین، دابانلو، ذوينق، 

آباد، النچه، اقبلاغ سفلي، مهدي

 نهروان، نهاويس

جوشکاري و تعمیر  هايکارگاه

 تراکتور
 خمارک، مزيداباد B3 سه سال اول برنامه 1622 32 2 1

 چوزک B1 سه سال اول برنامه 5222  1 1 کارگاه تولید چیپس میوه

 پابند A2 سه سال اول برنامه 5222  1 2 بندي کشمشتولید و بستهکارگاه 

 هر سال سه پروژه 4222  12 1 چاقوسازي
A1, C1, 

B1 

، خنداب، خوع، آبادبولاماجي، نصرت 

 چنگوري

 بولاماجي A1 سال اول برنامه 422  2 1 انگشترسازي

 بولاماجي A1 سال اول برنامه 322  2 1 کارگاه تشک سازي

 اقبلاغ سفلي C1 سال اول برنامه 222  2 1 بافيگوني

 هر سال چهار پروژه 7222 3 15 1 خیاطي و تولید لباس هايکارگاه
A2, C2, 

B2 

چنگوري، ارقین، چلاخور، زرزر، 

 چنگور، پابند، ده جلال، خنداب

 سفلي ، اقبلاغخمارک B3 سه سال اول برنامه 3222 2 2 2 حبوبات بنديبستهکارگاه 

  55522 99 62  جمع
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 جدول 5- 7-بسته توسعه بخش خدمات پشتیبانی

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

-پروژه

های قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

بندی زمان

تا طول 

 برنامه

های حوزه

فضایی 

 هدف

 هاگاهسکونت

خدمات مکمل 

بخش تولید 

 هایطرح)

 متوسط مقیاس(

 نتکافي
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 1 222 

سال اول 

 برنامه
B1 چوزک 

فعال روستا در  الحسنهقرضتوسعه صندوق 

 نتأمیتعريف و  هاي مشترک باگذاريسرمايه

 آورده دولتي

اداره تعاون/ شورا و 

 معتمدين/ اهالي
1 1 22 12222 

دو سال اول 

 برنامه
B1 چوزوک، خنداب، زرزر 

 پزشکيگیاهخدمات 

بخش خصوصي / تسهیلات 

سازمان جهاد بانکي / 

 استان يکشاورز

1 1 6 2222 
دو سال اول 

 برنامه
B1, B3 

، خمارک، آبادمزيد 

 چوزوک

 مرکز تعمیرات ادوات کشاورزي
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 3 1222 

دو سال اول 

 برنامه
B3  ،مزيدآبادخمارک 

 هاي خدماتي کنار جادهها و فروشگاهکارگاه
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
1 1 1 5222 

سه سال 

 اول برنامه
B3 

خمارک، مزيدآباد، ده 

 جلال

 انبار گندم
بخش خصوصي / تسهیلات 

 بانکي
2 1 1 5222 

سه سال 

 اول برنامه
B1 چوزوک 

  23422 39 13  جمع
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کیفیت حکمرانی محلیارتقای  -2-5جدول   

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

-پروژه

های 

قابل 

 اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

 یبندزمان

تا طول 

 برنامه

 هایحوزه

 فضایی هدف
 هاگاهسکونت

بهبود 

حکمرانی 

 محلی

ها و ايجاد عمده مالکان دهستان ايجاد تشکل

گذاري عمده مالکان و ارائه هاي سرمايهتعاوني

 گذاري محلي با تسهیلات مناسبهاي سرمايهطرح

بخشداري / فرمانداري/ 

 گذاريسرمايهدفتر 

 استان

1    
سال اول 

 برنامه
 هادهستانمراکز  هادهستانمراکز 

 هايزمینمراتع و  تخريبپرداخت حقوق 

 کشاورزي از سوي معدن کاران به روستاها
    1 فرمانداري / استانداري

سال اول 

 برنامه

ارقین، ده جلال، 

شوراب، مهدي 

 و ينگجه آباد

ارقین، ده جلال، شوراب، 

 و ينگجه آبادمهدي 

اجباري شدن بیمه حوادو از محل اعتبارات 

 ها و مشارکت اهاليدهیاري
 کل منظومه کل منظومه مستمر    2 فرمانداري / بخشداري

 آوريجمعاز محل منابع  هاقناتاحیا و لايروبي 

 شده وقفي

اداره کل اوقاف و امور 

 خیريه استان زنجان
 روستاهاي وقفي روستاهاي وقفي مستمر  15  1

ها هاي حقوقي اجرايي براي بازگشايياتخاذ رويه

درون روستا مثل مشروط شدن  طرح هاديدر 

 اعطاي اشتراک گاز

    2 استانداري/ دولت
سال اول 

 برنامه
 کل منظومه کل منظومه

تشکیل پايگاه اطلاعاتي روستا و ايجاد محوريت 

 هادهیاريبراي مديريت روستاها و 

 تيريسازمان مدبنیاد/ 

 استان ريزيو برنامه
1    

سال اول 

 برنامه
 کل منظومه کل منظومه

ها از محل دهي بخشي از اعتبارات دهیاريجهت

هاي کنترل و ذخیره افزوده به زيرساختارزع

سطحي روستا به جاي رويکرد  هايآبمنابع 

 کالبدي

 تيريسازمان مدبنیاد/ 

 ريزي استانو برنامه
 مستمر  45 12 1

ي روستاهاي دارا

ب با تصوي قابلیت

-شوراي برنامه

 ريزي

 قابلیتروستاهاي داراي 

  2 62 12  جمع
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 در سطح بخش عمرانیو  گذاری اجتماعیسرمایه هایپروژه -9-9

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

 یانسان هایسرمایه یساز یتوانمندبسته  -9-6جدول 

 اولویت متولی اقدامات / پروژه برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

-پیش

بینی 

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

بندی تا طول زمان

 برنامه
 هاگاهسکونت

توسعه 

امکانات 

 ورزشی

 بولاماجي تا چهار سال اول برنامه 52222  1 2 اداره کل ورزع و جوانان استان احداو سالن ورزشي

عدم تعهد به توافق تکمیل مجموعه ورزشي روستا 

 از سوي سازمان جوانان
 چنگوري تا پنج سال اول برنامه 52222  1 2 اداره کل ورزع و جوانان استان

ايجاد سالن ورزشي با توجه به موقعیت جغرافیايي 

 ارتباطي آن چهارراهو 
 چوزک تا چهار سال اول برنامه 52222  1 2 ورزع و جوانان استاناداره کل 

 دابانلو تا دو سال اول برنامه 522  1 1 دهیاري پارک کودک

نگهداشت 

 تاریخی آثار
 ترمیم و بهسازي بناي حمام قديمي و تاريخي

 ،يفرهنگ راویاداره کل م

 اناست يو گردشگر دستيصنايع
 دابانلو برنامهتا دو سال اول  2522  12 2

آموزش و 

توسعه منابع 

 انسانی

اي و کشاورزي هاي فني، حرفهتوسعه آموزع

ترويجي به ويژه تبديل کارگران نیمه ماهر به ماهر 

 هاي تعريف شدهدر مشاغل ساختماني با آموزع

اي و حرفه ياداره کل آموزع فن

 يسازمان جهاد کشاورز/ استان

 استان

 مستمر 922 2 35 1
جدول طبق 

 پیوست

اثربخش نمودن آموزع با پشتیباني/ تقويت 

هاي کاربردي جهاد کشاورزي به ويژه در آموزع

 فرنگيزمیني و گوجهحوزه دام و سیب

 مستمر   22 1 استان يسازمان جهاد کشاورز
بر  تأکیدبا 

 هايمجموعه
A,B, E 

تنظیم راهنماي مشارکت اقتصادي روستايیان به 

 اسلامي جهت نشر در روستاهاسازمان تبلیغات 
 همه روستاها مستمر   1 1 استان ياسلام غاتیاداره کل تبل

  153922 2 72  جمع
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 هازیرساختو  هاگاهسکونت یو رفاه یخدمات یکمبودها لیتوسعه و تکمبسته  -2-6جدول 

 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

تا طول  بندیزمان

 برنامه
 هاگاهسکونت

نوسازی و احداث 

 مدارس
 نوسازي مدرسه

اداره کل آموزع و 

 پرورع استان
1 4  22222 

تا پنج سال اول 

 برنامه

، نهروان، محمدآبادالنچه، 

 نهاويس

 هایظرفیتتوسعه 

 تولیدی کارگاهی

تخلیه شده خانه  استفاده بهینه از ساختمان

 ي خیاطيهاکارگاهن به بهداشت و تبديل آ
 ينگجه سال اول برنامه 522 15 1 1 اداره بهداشت/ بخشداري

ارتقا سلامت و 

 بهداشت محیط

از خانه بهداشت )با وجود اتمام و  برداريبهره

ساخت و تجهیز خانه بهداشت بعد يک سال 

 (باشدافتتاح نشده است و فاقد بهورز و دکتر مي

 محمدآباد سال اول برنامه   1 1 بهداشت

 هایراهتکمیل شبکه 

ارتباطی 

 کنندهتسهیل

 4آقبلاغ سفلي: راه -احداو جاده به سرين دره 

 .کندیلومتر کوتاه ميک 16تا  12روستا را از 

 ياداره کل راه و شهرساز

 استان

2 1  22222 
تا سه سال اول 

 برنامه

 آبادو نصرت  سرين دره

 به اقبلاغ سفلي

 252  1 1 و نصب گارد ريل در ورودي روستا سازيايمن
تا دو سال اول 

 برنامه
 چلاخور

 6222  1 1 تندرو در مسیر جاده ترانزيت واحداو راه کندر
دو سال اول  تا

 برنامه

ده جلال، خمارک و 

 مزيداباد

 3222  1 2 به نهروان آباداسفالت مسیر سلطان 
تا دو سال اول 

 برنامه
 به نهروان آبادسلطان 

 3222  1 2 آباداسفالت چنگور به مهدي 
تا دو سال اول 

 برنامه
 آبادچنگور به مهدي 

 3222  1 1 اسفالت آقبلاغ به اوچبلاغ
سال اول تا دو 

 برنامه
 آقبلاغ به اوچبلاغ

بازگشايي مسیر اوچ بلاغ به بهمن جهت خرو  

بوده دهستان آقبلاغ سفلي و ارتباط با  بستبن

 مرکز حلب و مسیر زنجان به بیجار

2 1  52222 
تا پنج سال اول 

 برنامه
 اوچبلاغ به بهمن
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

تا طول  بندیزمان

 برنامه
 هاگاهسکونت

شرب  آب تأمین

 بهداشتی

 ربش آبنوسازي و بازسازي شبکه فرسوده توزيع 

و فاضلاب  آبشرکت 

/ دهیاري استان ييروستا

 / مشارکت محلي

 هر سال سه روستا 12222  6 1
زرزر، پابند، خمارک، 

 چوزک، نهاويس، ارقین

 1222  1 1 شرب روستا آباصلاح منبع 
تا سه سال اول 

 برنامه
 چنگوري

 752  1 1 و اصلاح شبکه آبتقويت منبع 
تا سه سال اول 

 برنامه
 بولاماجي

شرب از بولاماجي  آبهاي انتقال فرسودگي لوله

 آبکیلومتر و قطعي چند روز  3به طول 
1 1  622 

تا سه سال اول 

 برنامه
 امام کندي و ينگجه

کننده هاي دستي تأمیننصب محافظ براي چاه

 شرب آب
2 1  52 

تا سه سال اول 

 برنامه
 اوچبلاغ

 هایزیرساختتوسعه 

 کالبدی

کشي و انتقال فاضلاب به فاصله يک کانال

 کیلومتري و خار  روستا

 

2 1  752 
تا سه سال اول 

 برنامه
 دولجین

 4222  1 1 متر 322ايجاد کانال سنگي داخل روستا به طول 
تا سه سال اول 

 برنامه
 گوران

لزوم بازنگري طرح هادي و کمبود شديد محدوده 

 براي گسترع روستا
1 1  4222 

دو سال اول تا 

 برنامه

، محمدآبادخمارک، زرزر، 

آباد، چراغ حصاري، مهدي

 النچه و چنگور

 کنترل فاضلاب
کنترل فاضلاب روستا براي عدم ورود به درياچه 

 روستا

 آب يشرکت سهام

 اي استانمنطقه
 اقاجري و چوزوک دو سال اول برنامه 422  1 1

 هایزیرساخت تأمین

مقابله با بحران 

و احداث  کشیکانال

 پل

 کشيکانالهدايت سیلاب و 

 ادیاداره کل بندهیاري / 

 يمسکن انقلاب اسلام

/ بخشداري / استان

 مديريت بحران

1 2  2222 
تا سه سال اول 

 برنامه
 گوران و زرزر
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 اولویت متولی طرح برنامه

تعداد 

های پروژه

 قابل اجرا

اشتغال 

مستقیم 

مورد 

 انتظار

 بینیپیش

اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

تا طول  بندیزمان

 برنامه
 هاگاهسکونت

 اختصاص محلي براي دفن زباله ارتقا بهداشت محیط

 ادیاداره کل بندهیاري / 

 يمسکن انقلاب اسلام

/ اداره  / بخشدارياستان

 بهداشت

 سال اول برنامه 2222  1 1

آقاجري، چوزک، چلاخور، 

شیخ موسي، زرند، 

 نهاويس، چنگور، نهروان

  13322 15 43  جمع
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 روستاها ازیموردنهای آموزشی فهرست دوره -9-6 جدول

 روستا آموزش

 خمارک، مزيدآباد، مجیدآباد و خاک آبکنترل تخريب منابع 

 خمارک، مزيدآباد، چوزک توسعه پرورع ماهي در استخرهايآموزع و ترويج 

 مجیدآباد، ارقین، ذوينق طراحي نقشه فرع

 ين، اسپرگوران، اوچبلاغ، ينگجه، محمدآباد، النچه، آبادبولاماجي، دابانلو، نهروان، ارقین، چراغ مزرعه، نهاويس، ذوينق، چنگوري، پابند، چلاخور، کشک  مرگ و میر دامو آشنايي با اصلاح نژاد 

 ، ارقین، پابندبولاماجي، زرند آموزع کاشت گیاهان دارويي

 محمدآبادبولاماجي، ارقین،  ايحرفهآموزع مشاغل و مهارت فني و 

 ده جلال، زرند گردشگري روستايي هايفعالیت

 ده جلال، دابانلو، شین کشت زعفران

 ده جلال، دابانلو کشت گل محمدي

 قره گل سبکتزريق سرم به دام 

 آقاجري، چوزک، خنداب، خوع به نژاد دورگه گاوهااصلاح نژاد 

 ، اوچبلاغ، ينگجه، گورانمحمدآباد، النچه، آبادارقین، چراغ مزرعه، نهاويس، ذوينق، نهروان، چنگوري، پابند، چلاخور، کشک  بهداشت دام

 دابانلو قالي ابريشم هاينقشهآموزع 

 ، چوزوکدولجین آموزع به نژادي دام سنگین

 آباددولجین، زرزر، ذوينق، نهروان، کشک  آشنايي با تغذيه و نحوه تهیه خوراک دام سنگین

 ، پابند، بولاماجي، دابانلوالنچه آموزع زنبورداري

 شین آموزع کاشت سیر

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