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 پیام استاندار

 پیشرفت عدالتای و ایجاد بسوتر لاز  برای شوفوفایی و ریزی توسوعه منطقهدر همسوویی و همگرایی با اهداف برنامه

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومه 21بند الف ماده  1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/66ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "های روسووتایی اسووتاننظومهاقتصووادی  اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار م

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

به  بخشیاشوتغال پایدار و رونق کسوب و کار  تقویت اقتصواد محلی رادرات محور  توانمندسازی اقتصادی و تنوع

وری  به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی یش سوطح درممد و ارتقا  سطح بهرهاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزا

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

ای هبرنامه توسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده  مطالعات 

نتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد های مدر زمره طرح "روسوتایی اسوتان

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی مسوفن انقلا  اسولامی کشوور و اهتما  سوازمان مدیریت و برنامه

 استان و مشارکت مسئولان استانی و شهرستانی در مستانه اجرای نتایج قرار گرفته است.

ممیز های به عمل ممده و به منظور انجا  موفقیتسپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همفاری ضمن

 نماید.های اجرایی استان را به الزامات زیر جلب مینتایج اجرایی مطالعات  نظر فرمانداران و مدیران محتر  دستگاه

اجرای نتایج مطالعات  عوامل اجرای سوووند بخش/ فرمانداران محتر  با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله  -1

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتهای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ریزی شووهرسووتانناشووی از محدودیت منابع  مبتنی بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمایههای عمرانی و طرحها  پروژهاز عوامل مؤثر در پیشوووبرد فعالیتمقامات محلی در روسوووتاها 

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبوع استانی و فرمانداری و همچنین های بخشی و فرابخشی شهرستاندسوتگاه -2

 با رعایت ملاحظات لاز  به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه  برنامهسووازمان مدیریت و  -3

نسوبت به راهبری تخصویص منابع و امفانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کموی و کیفی 

 مورد انتظار اهتما  نماید.

ها ی با مدیریت ملی  نسبت به اجرای پروژهاداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگ -4

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدا  و گزارع عملفرد دسووتگاه 11های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 های روستایی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه  ....................................................................... 2

ات  با گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر مموزع و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعبهره -1

های اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا  در تأمین اسوتفاده از سازمان و  رفیت

 کند.های پیشنهادی تأثیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

ها و ازی قابلیتس( مغاز و با فعال1411بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداو   1411های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق اندازی  رفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

با  ی روستاییزایهای توسوعه روستایی  تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاع و اجرای برنامه

  21بند الف ماده  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز  هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

روورت سالانه در استان و برنامه به 61هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  1ها را مفلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. این مهم در تفمیل شورح خدمات معین با محوریت سوازمان برنامه 

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی  بای به برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسولسوله برنامه

ه های توسعامهها و روسوتاهای اسوتان منتهی گردید تا برنامه ممایش سورزمین و استان  برنهای کل بخشتهیه برنامه

ی روسووتایی در هامنظومه داریپاهای طرح توسووعه ها را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق برنامهفضووایی شووهرسووتان

خانوار( به  21های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتایی )برای تما  روستاهای بالای با برنامه گانه 11های بخش

ریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی رنامهعنوان تصمیم راهبردی به تصویب شورای ب

نامه اسووتانی منتهی شوود و مقرر گردید ضوومن اجرای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوین اسووناد و مبادله موافقت

 رد.ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتما  قرار گیدر قالب خدمات مشاوره (بخشی/ روستایی/ تلفیقی)

ریزی و توسوعه اسوتان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد امید اسوت نتایج حاروله که به تائید شوورای برنامه 

مسفن انقلا  اسلامی کشور رسیده است  به رشد و شفوفایی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و مثار 

ها  همزمان با رشد ن شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامههای متی در حسا  تولید استااقتصوادی من را در سوال

 اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

ریزی  نظارت و ممایش سوورزمین  کلیه در انتهای کلا   فررووت را مغتنم شوومرده و از همفاران محتر  امور برنامه

زی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان و همچنین کلیه ریعوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میفرمانداران  مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی

 اناستان زنج



 

  



 1 .........................................  ...................................................................................................................................................شهرستان زنجان/ بخش مرکزی 

 

 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلرزیی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، هودسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، استانداری، دست

گاهرزیی، فرمانداریاهی ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اهی اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.رای اسالمی روستااه، دهیاران، ریشاه، اعضای شواه و روستااه: بخشداریبخش

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

روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سوایر روستاهای کشور متأثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات  تحولات 

ر های گسترده دگذاریای که  سرمایهاند؛ به گونههای اقتصوادی  اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه هره و کالبد منهای کالبدی روسووتاها  چزیرسوواخت

شووهری نزدیک و همسووو کرده اسووت. با وجود این اقدامات  سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع تغییرات 

 محدودتری بوده است.

البته رشود روورفار بر مبنای  .وری متفی اسووتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمایه

گذاری متأخرتر را کاهش گذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایهسوورمایه

 ود.شگذاری جدید مقرون به ررفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به ررف انجا  سرمایه؛ دهدمی

دررد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  11 از بیش رشود دهد کهاقتصوادی نشوان می مطالعات

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .وری استرشود بهره

و به تبع من تحول در  روستا اقتصاد رشودفرمیند  دار اولویتهای ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعدی وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسورمایه 

 کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته یک در نیازمند رویفرد سوویسووتماتیک و فرمیندی اسووت.

 :بندی کردوری در روستاها را در قالب محورهای زیر طبقهارتقای بهره

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوی که بخش زیادی از  به ؛وجود دارد کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ی بیندارفارله معنی

شود. این شفاف به کاهش ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزع

های به دلیل ناکارممدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتاییان منتهی میهای سوورمایهدرممد و انگیزه

 دهدارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عد  شفل متأثر

تر شده است. در چنین شرایطی کوچکدر روستاها بسیار  تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و ها رورفار معیشتی بوده به دلیل منفه مبنای فعالیت

 بهای تما  شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع مبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهم  یفی 

 وم  در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر کشت مبی  افزایش شدید تقاضای مصرف  دهه گذشته

های از طرفی عد  انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

وری و درممد یفی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار م  کاهش مصرف م  

توان تولید را . با مصرف موجود م  در بخش کشاورزی میی استهای کشاورزروسوتا از محل فعالیت

 دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستایی و ... فاضلا  م  طبیعی  منابع ای منطقه م  های اجرایی نظیر جهاد کشواورزی دسوتگاه

دسووتگاهی و ضووعف  بین وسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگیجمله نهادهای اثرگذار در تحول و ت

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

 پایین بودن سطح شود.افزوده بیشتری میتخصوص منجر به ایجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان می

کنار پارادایم ذهنی مقاو  و  زان و سون بالای کشاورزان و درممد کم منان درسوواد و تخصوص کشواور

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شفاف  ها به تغییر رفتاریسوخت من

ها که مالک و تملک زمینسواختاری و رفتاری بین این دو دسوته شده است؛ در این میان به دلیل من

باشند یا با می گراهادسوته دو  یا مجبور به تسامح با سنت باشود تی گراهای دیرینه مینیز از من سون

شوند که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر  مخالفت و سورکو  خود  مجبور به مهاجرت می

 نوری پاییو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسوانی و حف  بافت جمعیتی هایکارمفرین و سورمایه

جمعیت  کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی   دررد 3گردد. در ممریفا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  دررد  33کنند اما در ایران با وجود روادرات هم می

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

بالطبع ترس از تغییر  به ندرت دسووت به  روسوتاییان با توجه به شویوه ففری و عد  دانش و مهارت و

های زینتی  دارویی  زعفران و کاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

باید عدالت باشوود  میها و مراتع جز  منابع نسوول فعلی و مینده میچراگاه خاک  نابع م  از منجا که م

برداری بهینه از منابع  حقوق نسل متی را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهبین نسولی به گونه

ای هگذاری ارولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی  مسیبمحفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

با ادامه این روند در مینده نه چندان دور  که های تجدید ناپذیری زده جدی به این منابع دارای مستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

رساختی و رفاهی روستاها انجا  شده؛ با وجود های زیهای سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

میانگین درممد روسووتاها افرایش متناسووبی نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوزه 

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و  رفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی من

2 
های وجود کارگاهعد  

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه  کارگاه در روسوتاهای ایران

بسووویوار کم و بوه ندرت وجود دارد. علت این امر عد  مموزع  عد  دانش  تخصوووص و مگاهی کافی 

حمایت  پشتیبانی و ترغیب  و از سویی عد  روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیمن

6 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی  نظا  تولید در روستاها سنتی و کمتر متأثر از تحولات فناورانه بوده 

داری سبک  شیوه پرورع و بازده من تفاوت معنیها به عنوان مثال در حوزه دا  است. در برخی بخش

 .با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درو تحول در من نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  است کشواورزی محور ارولی اقتصاد روستااز منجا که 

 ابسته است.وری در بخش کشاورزی و  بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودروستاها محسو  می

توان گفت که کاهش و تعدیل مثار این عوامل وری  میبر اسواس نتایج حارل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری  اختصاص منابع مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار مموزع  دار در حوزه سویاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

تا و بخش کشواورزی اسوت. مبتنی بر اهداف  رویفردها  دستاوردها و بینش ففری  دانش و کیفیت مداخلات در روسو

های روسووتایی  چفیده مثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسووعه اقتصووادی  اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار منظومه

 .شودهای زیر ارائه میگزارع بخش مرکزی شهرستان زنجان به شرح سرخط
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 مقدمه

عصر کشاورزی به عصر رنعتی دچار تغییر و تحولات بنیادین شد. تغییراتی که چهرة جغرافیای  تاریخ بشریت در گذر از

دامداری  به چشم انداز غالب شهری با -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجهان را از چشم

عظیم از روستاها به شهرها عمومار از تولیدات انبوه رنعتی تغییر داد. در این تحولات بنیادین و با شیوع مهاجرت 

 جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد.

تغییرات مفانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط 

 تغییرات در مقیاس ملی بهتر و نقاط روستایی به رورت محوتر درممد. این شهری در شبفة فضای ملی هر روز پررنگ

های ناشی از فروع نفت در شهرها به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه یزیانگتأسفعللی چند  رورت 

و عد  رنعتی شدن شهرها به رورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عد  تولید اشتغال در سطح انبوه  نیازی به 

ی به علت تمرکز درممدهای نفتی در شهرها  جاذبة شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ول

های مسری  بر جمعیت شهرها و وجود ممد. همچنین ازدیاد جمعیت  ناشی از توسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماری

هرها که محل جذ  روستاها افزود. با افزایش جمعیت  عد  اشتغال و درممد ناکافی  بسیاری از این روستاییان به ش

ر های فقدرممدهای نفتی و محل تمرکز رنایع بود  روی موردند. حاشیه نشینی  مشاغل غیررسمی و گسترع پهنه

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مفمل پاسخ شهر بود. عد  رنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

ت  دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بلااستفاده شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراع

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتماندن ثروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجادمطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و 

و میزان مشارکت اهالی و  شده استمحلی  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار  اشتغال

 سطح رد توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویفرد بفارگیری ؛ چرا کههروستاییان را بیشتر کرد

 طرف دیگر از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندتسهیل می را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از

 .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم رورت به برنامه و هاطرح منافع

ل که مسائ های روستایی تلاع شدهدر تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه

ها و راهبردهای من کلیدی هر بخش به رورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش  اهداف  سیاست

اما بدیهی است که این ؛ هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند  پیشنهاد شودبخش مطرح و در نهایت پروژه

های برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه ای از مطالبی که در رابطه باسند تنها گزیده

ها و روستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیت

ه د تا بهایی در نظر گرفته شوراهبردها و سیاست هامنهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با محدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 مرکزی شهرستان زنجان تبیین و تحلیل وضع موجود روستاهای بخش-9

خته پردا شهرستان زنجان یبخش مرکز یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب  یدر بخش اول از ارائه سند به بررس

 .شودیم

 بخش ةهای وضعیت توسعشاخص-9-9

هزار نفر و ضرایب  111 1  جمعیت استان زنجان بیش از 1361رشماری عمومی نفوس و مسفن سال بر اساس نتایج س

 دررد بوده است. 3271و  6173ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنش

روستا دارای سفنه و  613هزار نفر در  341  به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روستایی استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مفان  مزرعه و ...( ساکن  هایمبادهزار نفر در  1یزان بیش از به م

 163خانوار   21روستا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشتر   21  تعداد روستاهای دارای 1361در سال 

 روستا بوده است.

)روستاهای  روستاهادررد  11دود دررد جمعیت روستایی  در ح 61در مناطق روستایی استان زنجان  حدود 

 21دررد روستاها )روستاهای دارای  26دررد جمعیت روستایی  در حدود  274خانوار و بالاتر(  حدود  61دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررد جمعیت روستایی  در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .انددهبوخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1زنجان به شرح جدول شماره  شهرستان مرکزی  بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان زنجانشهرستان  مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

روستانشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

مزرعه و 

... 
 کل روستائی شهری کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 121 1 22 413 312 411 1 633 331 114 341 163 111 613 3271 224 346 111 111 461 111 1 استان

 234 4 31 421 321 263 1 111 21 663 22 62 163 211 1672 221 21 411 433 312 121 شهرستان زنجان

 642 4 26 114 411 612 261 41 112 46 21 61 116 1176 114 11 211 431 121 422 بخش مرکزی

 121 33 312 261 231 241 21 612 22 21 62 21 6271 213 22 411 312 23 بخش زنجانرود

 11 34 331 266 411 366 13 216 13 12 41 12 2671 221 13 146 2 666 11 خش قره پشتلوب

         3476 2472 2473 3271 2172 2272   2174 6171 4673 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
6271 6674 1272   4171 4172 4173 1671 1671 3474         

د به نسبت بخش زنجانرو

 شهرستان
471 171 2671   3471 3271 4173 2173 2676 4376         

نسبت بخش قره پشتلو به 

 شهرستان
371 171 1171   2174 2171 1674 1676 1671 2171         

 1361مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاقابلیت-9-2

 اقتصادی الف( 

 هفتار و  23111مساحت ) باغی از جمله تولید گند  -راعیپتانسیل مطلو  در کشت و تولید محصولات ز

 دیتول هفتار  624) فرنگیتولید( گوجهکیلوگر   2111111 هفتار  1431جو )( کیلوگر  22121111 دیتول

کیلوگر   24141111هفتار و  1212ب )(  سیکیلوگر  6624111هفتار   111انگور ) (کیلوگر  46211111

 تولید(؛

  ؛  نقطه بندی و...(ماورین اسفجین  شیلاندر زنبورعسل )و پرورع رداری توسعه زنبوامفان 

 تن(؛ 21226تن  شیر  1662گوشت قرمز ) یدامدار زمینة در به ویژه تولیدات میزان بالا بودن 

 ؛رنعتینیمه و رنعتی هایدامداری ةتوسع امفان 

 و    خشفه رودرع  شیلاندریان  حا  اینگجه  سا) من ةوابست فرموری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت

 ؛(...

 ؛...(گوجه قیا تهم  کناوند  ازاد سفلی ودار )شیب اراضی در محمدی گل کشتو توسعه  ترویج 

 یجهاد کشاورزو توریه فنی سازمان  یابیمفانبر اساس  زنجانرود ةرودخان ةزالو در حاشی پرورع و توسعه 

 ؛نیماور  بنا   کوشفن  اسفجین  یامچی()

 ؛(  رازبین  مهتر و ...اژدهاتوپنبه جوق  ) یمس   روف و اشیای رنایع دستی قوی از جمله تولید چاقو 

  چی   یاممباد ز ید  یبوغداکند  کوشفن اسفند بافت )رنایع دستی خانگی اهالی در تولید فرع دست 

 و ...(؛ مباد  امین نیاسفج

  الفترونیفی رنایع دستی از زنجان یهافروشگاهوجود (www.shoval.ir  www.givehzanjan.ir  

www.arazjavaher.com  www.senooni.com  www.dastsazkala.com )... و 

  ینگجه  گل بلاغی و...(؛یبولاماج ترویج و توسعه مرغداری رنعتی )دیز  بالا  قزل تپه بیات   

  و ...(؛ کاوند جه گ  ینذاکر   اردین ریچ اور  زرنان نیمقارچ )امفان توسعه پرورع 

 ؛های استان با شهر زنجانوجود بازار مصرف برای محصولات کشاورزی و امفان مبادلات با سایر بخش 

 زنجان و روستاهای بخش مرکزی و فراهم بودن بازار بزرگ برای محصولات تولیدی  پیوند قدرتمند بین شهر

 ؛روستاهای شهرستان زنجان

 ؛های تولیدی پگاه و کندیمیزنهوجود مراکز رنایع تبدیلی و کارخا 

 اسفند  یامچی  معجزات و ) یگوشتی مرغ هافعالیتشرکت مرغ گستر زنجان  ة تسهیلات ارائه شده در زمین

  معجزات  نیماور  چایرلو)ی گوساله پروری هافعالیت   مروارید و...( کرده نا )و بوقلمون گوشتی  (اژدهاتور

 یوشتگماکیان پرورع مرغ  زنگان تعاونی شرکت (یامچی روستای)ره پروری و ب دیز  بالا و حسن ابدالی و...(

 ؛(نیماور)

 ؛ایحرفهفنی و  هایمموزعبازار از طریق  در موجود روستایی انسانی نیروی توانمندسازی 

  ؛مرکزی در محدودة بخش گرانیت  فلدسپات  گچ  مهک و سنگ لاشه فعال نمعد 12وجود 

http://www.shoval.ir/
http://www.givehzanjan.ir/
http://www.arazjavaher.com/
http://www.senooni.com/
http://www.dastsazkala.com/
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  رفیان(  شهرک رنعتی شماره یک زنجان )دو  ناحیه رنعتی کارگاهی  اننوموررنعتی  هایشهرکوجود 

دو و روی زنجان  شرکت ملی سر  و روی ایران  زنجان  زنجان  شهرک رنعتی روی  شهرک تخصصی سر 

 ؛کها  در بخش مرکزی 3شهرک رنعتی ناجی(  زنجان )

 اجتماعیب(  

 ؛اجتماعی –اتحاد و انسجا  فرهنگی به دلیل  فرهنگی در سطح روستا -های اجتماعیامفان ایجاد تشفل 

 .اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى و از ایلات خمسه هستند 

 و ...(   مرمت مساجد و مدارسهادهیاریهمفاری با ) روستابه اهالی در امور مربوط  همفاری مشارکت و 

 در  مذهبی مراسم شفوه با برگزاری نظیر جمعی سو ر و مدا  غنای و روستاها ساکنان میان حسنه روابط

 ؛هاتمناسب

 و نر   -62/1نر  رشد جمعیت روستایی ) زنجانجمعیت به خصوص در شهر  طبیعی رشد رعودی روند

 ؛(دررد 11/2رشد جمعیت شهری 

  تهم  حسون ابدالی  پایین کوه  دو اسب  چورهمبادافزایش جمعیت روسوتاهای کوشوفن  والارود  امین   

 گذشته؛ هایدههنا  طی 

 هادانشگاهو مقاطع عالی  هاهنرستان  ایحرفهفنی و  هایمموزشگاه های عالی از جملهدسترسی به مموزشگاه 

 ؛شهر زنجان() بخشدر داخل 

 ؛141بخش مرکزی  روستایی تعداد مدارس 

 وزشی برگزار شده های ممشامل دوره 1361در سال  دوره 62موزشی برگزار شده در سطح بخش مهای دوره

 دوره خدمات 1  تأسیساتدوره  4دوره در زمینه برق   1دوره مالی و بازرگانی   4دوره باغی   3دوره زراعی   6

)بافت  دوخت(   دوره رنایع دستی 6دوره رنایع چر  و پوست و خز   1دوره رنایع پوشاک   11ای  تغذیه

دوره در زمینه هنرهای  1موری و اطلاعات ر زمینه فندوره د 11  بافیفرعدوره  1دوره رنایع غذایی   2

 ؛کشاورزی ملاتماشیندوره  1دوره رنایع خودرو   3تزیینی 

 1361دو  سال  ماههششدر  مموزشی برگزار شده جهاد کشاورزی در سطح شهرستان زنجان هایدوره 

 11 ملاتماشین و مفانیزاسیون ه دور 14امور دا  و شیلات  دوره  41باغبانی دوره   241عبارتند از: زراعت 

 11گری  تسهیل هایمموزع دوره  6تفمیلی  و تبدیلی رنایع دوره  11اراضی  امور و خاک و م  دوره 

 دوره؛

 ؛کارگروهی ةاشاع و تعاونی ایجاد جهت روستاییان توانمندسازی و مموزع 

 کارمفرینانجمن جوانان ) یشگرگرد  محیطیزیستمذهبی  فرهنگی  ورزشی   هایزمینهها در فعالیت سمن  

تلاشگر استان  کارمفرینو ارثی  حریم سبز کریمه زنجان  زنان  مادرزاد هایبیماریخیریه حمایت از  انجمن

 هایمسیباز  گیریپیشاستاد یوسف ثبوتی  خیریه حا  محمود وثوق زنجان   المنفعهعا زنجان  بنیاد 

 اجتماعی خانه دوست زنجان و ...(.

 



  استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 14

 محیطییستزج(  

  منابع غنی م  به بزی مپرورع پتانسیل مطلو  م  و خاک در کشت و تولید محصولات زراعی و باغی و(

 های فرعی(؛واسطه جاری بودن رودخانة زنجانرود و رودخانه

 ؛بخش سطح در متوسط و خو  مراتع وجود 

 ؛دا  پرورعباغی   -برخورداری از پتانسیل مطلو  در کشت و تولید محصولات زراعی 

  انتی 22اینسپتی سول ) ییداروی گیاهان هازمینهخاک و پوشش گیاهی مناسب منطقه به خصوص در  

 ؛(12سول 

 ؛هفتار مساحت( 1611 )تقریبار  مبادگیری مساحت کوچفی از بخش در منطقه حفا ت شده سر  قرار 

 وسد سلمانل  سد زرنان  اغسد داع بل  سد حسن ابدال  بند انحرافی همایون  سد تهم سد دهشیر علیا  وجود  

 ؛سد ینگجه زنجان  گل تپه زنجان  سد گاوازنگ

 سهله(.دا  )وستاهای دارای بیشترین تبدیل فضولات دامی به کمپوست در ر 

 فضایی-کالبدید(  

 ؛ای )مزادراه و راه ارلی(ی قدرتمند ارتباط جادههاساختتبریز و زیر-گیری در محور تهرانقرار 

 ؛...مل و نقل ریلی  خطوط ارلی انتقال برق  گاز ودسترسی به سیستم ح 

 ؛های ارتباطیشبفه تأسیساتبخش استان از حیث استقرار جمعیت و  ترینبزرگ 

 خرمدره   -تبریز  محور زنجان –زنجان  مزادراهقزوین   -زنجان مزادراه یامفان دسترسی به اکثر محورها

 ؛(طار  -دندی  زنجان-)پل سارمساقلو  زنجان فرودگاه -انبیجار  زنج-سلطانیه  زنجان -میانه  زنجان -زنجان

 ؛سیاسی -زیت اداریموقعیت مفانی مناسب مرک 

 6376 گاز دسترسی دارند. به شبفه 1366روستاهای تا پایان تیر ماه  خانوار رردد 

 ر(؛گستکارخانه پایا )پگاه و کندیمیز( و کشاورزی ) یدامهای وجود شهرک رنعتی در زمینه تولید فراورده 

 ؛هاگردشگری و امفان جذ  از سایر استان -خدماتی  -موزشیموجود مراکز  مرکزیت استان و 

 و شن سارانوع  سامان شیمی  پاستوریزه  شیر سوئیچ  ترانسفو  پارس ایران جمله از رنایعی استقرار 

 در سیمینکال روی کارخانة روی  و سر  نفت  شرکت شرکت سوخت مخازن منطقه  در مستقر هایماسه

 روی؛ و سر  شرق ضلع

 بخش؛در ناشی از دسترسی به م  متمرکز -به رورت خطیاطراف رودخانه زنجانرود  استقرار روستاها در 

 ( معادن درممد از دررد یک)ها در بخش مستقر معادن از ناشی هایتخصیص درممد برای لاز  تدابیر اتخاذ

 روستاها. در رفاهی امفانات ایجاد و یروستای هادیهای حاجرای طر ها جاده مرمت برای

 گردشگریه(  

  بلاغ روستای قلتوق  قره بلاغ مق کند  کر  بلاغی روستای چیر  سارقید و چهل  چتاریخی تپه او مثاروجود

 ؛دختر روستای همایون  خاتون تپه و شاهی تپه روستای تهم  منجیق تپه روستای اردین و نیماور
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 وستای کاوند دهستان بوغدا کندی و قلعة گبری واقع در روستای سهله از تپه واقع در روجود قلعة بش

 روستای گلجیک دهستان زنجانرود بالا؛ قله تفه قیه سیدهستان معجزات  

   رختشویخانه  بازار سنتی زنجان  مسجد جامع میر بها الدین یا پل کهنهوجود بناهای تاریخی خانه توفیقی  

 ؛خانم مسجد  حا  داداع حما  مردان نمفی داری مارت ذوالفقاری محل نگهعو  شناسیموزه باستانزنجان  

   کوه گاوازنگ یا قله سنبله(  پیست اسفی پاپایی) یداغمجموعه تفریحی ائل وجود ارتفاعات ییلاقی اولن دلبر 

 .روی و ورزعپیاده  کوهنوردی ی مناسب برای گردشگر محل

  شیلاندر(-تهم-زنجان) تهمرشار منطقه زیبای هشتر خان لار و شا مبشارهایوجود 

 های گردشگری تاریخی  طبیعی و اکوتوریسم از جمله وجود های مناسب فرهنگی و جاذبهبرخورداری از زمینه

 .  لار  پاپاییگردشگری سد تهم و روستای گردشگری شیلاندر ةگردشگری گاوازنگ  منطقه نمون مناطق

 ها و تنگناهامحدودیت-9-9

 یاقتصادالف(  

 کسب حجم  و تولید  نگهداری و رادرات به خار  و...() یکشاورزارزع محصولات  ةتفمیل زنجیر ضعف

 ؛پایین از ارزع نهایی محصولات توسط کشاورزان

 ؛های مبیاری نوین و فشار بر منابع م روع ةتوسع ضعف 

  ؛..(و.   بوغدا کندیسن  داشفیامچی اژدهاتور  چوره نا  ) تگرگبروز سرمازدگی محصولات کشاورزی و بارع 

  ؛رنایع دستی ةشناسایی نقاط قوت در زمین ضعفناکافی بودن رنایع تبدیلی و 

 الا های با سلا   کتدیلر  کهای نوین تبلیغات  خرید و فروع محصولات از جمله سایتتوجه به سیستم ضعف

 . روستا  اینفلوئنسرها و ...

 اجتماعیب(  

 به دلیل ضعف اشتغال روستایی؛ ر بین جوانان از روستا به شهربالا بودن میزان مهاجرت بویژه د 

 طی دهه اخیر برخی ) روستاهاو نر  رشد منفی برخی  1361تا  1361از سال  بخش کاهش جمعیت روستایی

 قبلاغا مرع  حا  علیقلی  تپه قزل کندضیااباد  از روستاهای همچون کلتفه خالی از سفنه و روستاهای گلجیک  تازه

 ؛اند(ودهگیر جمعیت مواجه ببا کاهش چشم جهیگل ملالر  حاجی بچه  قوزلو  ازاد سفلی حومه  

 ؛ایهای فنی و حرفهوهای مموزع دیده در زمینة کارگاهاستفاده از نیر ضعف 

 ؛زنان به مربوط اجتماعی هایتشفل ضعف در ایجاد 

 استفاده از نیروهای متخصص انسانی و مموزع دیده ضعف در. 

 محیطیزیستج(  

 ؛خیزیهایی از بخش در پهنه با خطر نسبی زیاد زلزلهواقع شدن قسمت 

 ؛جمعیت در اطراف شهر زنجان-ملایندگی بالای منابع به خاطر تمرکز فعالیت 
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 هایملودگی و شدن رودخانه و بدمنظره شدید ملودگی زنجانرود ةرودخان به انسانی فاضلا  ورود 

 ؛منطقه در محیطیزیست

  خاک داری از منابع م  وبرهای نوین بهرهنبود دانشضعف مگاهی و  

 رها شدن و نگهداری فضولات دامی در فضاهای باز و عد  تففیک این فضاها از واحدهای مسفونی 

 عد  جداسازی فضاهای نگهداری دا  و ماکیان از فضای سفونت انسانی در واحدهای مسفونی 

 روستاهابرخی از باله در مناسب ز موریجمعفاضلا  خانگی و عد   رهاسازی 

 ؛هاباغچهاز م  شر  برای مبیاری  برداریبهره 

  طولی  و سلامتی دفع زباله در نزدیفی روستای مهتر و روستاهای اطراف )سقل  محیطیزیستمشفلات

 و ...(؛مرکزی والارود  گوگجه قیا 

 مجوز؛ درکنندهراهای معین برای پسماندهای روستایی ضمن هماهنگی با دستگاه اختصاص مفان 

  ؛شودمیو به دنبال من شور شدن زمین  زیرزمینی هایم باعث تغییر در سطح  سدهاپشت  م 

  در نتیجه جمع کردن  زیرزمینی هایم افت سطح  هاینشانهپدیده نشست زمین و ایجاد فرو چاله از وقوع

 پشت سدها؛م  در 

 فضایی-کالبدید(  

  ؛یگذارسرمایههای ان و فررتگذارسرمایهضعف بخش رنعت و معدن در جهت شناسایی 

 ها به خصوص به شهر زنجان و افزایش عملفرد قطبی این شهر؛بیشترین توان جذ  مهاجرت 

 در  لار  شیلان بویژه روستاهای نامناسب بودن راه ارتباطی بویژه در فصل زمستان در بیشتر روستاهای بخش

 و ...؛ مبادتهم  ابراهیم 

  گاوازنگ؛ گردشگریطرح تله کابین و پیست اسفی در محدوده  سازیپیادهعد  تفمیل و 

  محل گردشگری توریستی( از جمله سد گاوازنگ؛) بخشی سدهامنتهی به  هایجادهوضعیت نامناسب 

  عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات در روستاهای بخش و افزایش مهاجرت و در نتیجه کاهش جمعیت یا

 خالی از سفنه شدن روستاها؛

 کمبود امفانات خدماتی و رفاهی بین راهی گردشگری در بخش؛ 

  اقبلاغ حومه  تازه کند  حاجی کندی مبادابراهیم ) روستاهامساکن در برخی از  سازیمقاو پایین بودن سطح  

 و ...(

  و در سلامتی جامعه محلی و باغات شهرهالودگی این مو  مثاررنعتی و  هایشهرک یابیمفانعد  توجه به 

نارضایتی اهالی روستای رازبین از نزدیفی با شهرک رنعتی  تغییر الگوی کشت از انگور ) کشتغییر الگوی ت

 (در اژدهاتور به سیب

 گردشگریه(  

 خصوص  به جدید کارکردهای اساس بر شده بینیپیشرفاهی  خدمات و پیشنهادی هایکاربری تحقق ضعف

 ؛)گاوازنگ( تفریحی و گردشگری در مجموعه
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 ییلاق اولن دلبر  طبیعت) یگردشگرهای گیری مطلو  از جاذبههای لاز  برای بهرهگذارنبودن سرمایه کافی 

 ؛کوهستانی لار  شیلاندر  حسن ابدالی و ...(

  ارزع در  ی گردشگری و بافت باهاطرحکمبود امفانات خدماتی شامل ارلاح معبر  تابلو معرفی و اجرای

 ؛ر  پاپایی و لارروستاهای هدف گردشگری شیلاند

 ؛چاقو  مس  ملیله  فرع و ...() یسنت هنرهای و رنایع محصولات هایفروشگاه یا هابازارچه کمبود 

 ؛شناسیمرد  هایپژوهش و نگاریمرد  مطالعات در ضعف 

 (؛اما  کندی  سهله) یمذهبی گردشگری کمبود خدمات اقامتی در روستاهای دارا 

  شمالی سد گاوازنگ؛ هایقسمته قله سنبل کوهنوردیضعف در مسیر 

 مسائل کلیدی بخش-9-3

 توسعه پایدار هدف با و زنجان شهرستان مرکزی بخش در توسعه مختلف هایحوزه وضوعیت بررسوی نتایج اسواس بر

 پذیرد: رورت زیر مسائل در بایستمی توسعه فرایند نتایج و اقدا  رویفرد  حوزه در تحول  ایمنطقه

 اقتصادیالف(  

  سنتی دامداری بر روع  نیمه طیور و غالب بودن روع  های تولیدی در بخش دامپروریبودن  رفیتبالا

 ؛رنعتی

 ؛و ...( ریش  انگور گند  ) یکشاورزگسترع رنایع تبدیلی  تفمیلی و نگهداری محصولات  ضعف 

 توان و قابلیت  معدنی با توجه به مواد فرموری واحدهای و رنایع استقرار و معدنی هایضعف توسعة فعالیت

 بخش.

 ارزع محصولات کشاورزی به رورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزع نهایی  ةتفمیل زنجیر ضعف

 ؛محصولات توسط کشاورزان

 ؛و عاید شدن سود کم به کشاورزان بنفدارانو  هادلال خرید محصولات کشاورزی توسط 

  معدنی با توجه به توان و قابلیت مواد وریمفر واحدهای و رنایع استقرار و معدنی یهافعالیتضعف توسعه 

 ؛بخش

  ان.گذارسرمایهاعطای تسهیلات بانفی به به مشفلات مربوط 

  ؛هادشتاراضی واقع در  سازییفپارچه جهتتعاونی  هایشرکتتشفیل 

 و ...(؛  طرازو   قزل داع  بادامستان  چلگان  لار مبادابراهیم ) ارتفاعاتو  ایکوهپایه مناطق در دامداری 

  گلی بافی  بافیفرع) یخانگخرد در روستا و فراموشی هنرهای  وکارهایکسبضعف در زمینه توجه به  

 چاروق دوزی و ...(؛

 تولید محصولات اهتما  بر گسترع کشت گلخانه  ای محصولات کشاورزی و ضعف توسعة کشت گلخانه

اده در مصرف م   استف جوییررفهرادرات   افزایش کیفیت محصول تولیدی  افزایشبه دنبال من  ایگلخانه
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 انالتحصیلفارغشغلی مناسب برای  هایفررتکشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد  غیرقابلاز اراضی 

 ؛کشاورزی

 اجتماعیب(  

 ی مدیریتی و امور روستایی و در نتیجه هازمینهروستا در  کردهتحصیلاستفاده از نیروهای متخصص  ضعف

 ؛کردهتحصیلبیفاری جوانان 

 ؛ان بخش خصوریگذارسرمایهحمایت از  ضعف 

  ؛نانبین شهرنشینان و روستانشی موردنیازتوازن خدمات  ضعفاستقرار بیشترین تعداد جمعیت در این بخش و 

 ؛در سطح روستاها هاهای مردمی و سمنکمبود یا ضعف تشفل 

  های مردمی و مشارکتی زنان؛تشفلکمبود 

 ها؛کمبود اعتبارات دهیاری 

 محوری بازار) ایحرفه و فنی هایمموزع ةارائ در اقتصادی و تولیدی هایبنگاه تقاضای به ضعف توجه 

 ؛(هامموزع

  و مدا  و رسو  و اشعار محلی در بین جوانان؛ هابازیبومی و فرهنگی و فراموشی  هایممیزهضعف توجه به 

 محیطیزیستج(  

 هایملودگی و شدن بدمنظرهرودخانه و  شدید ملودگی دزنجانرو ةرودخان به انسانی فاضلا  ورود 

 ؛منطقه در محیطیزیست

 خانگی و  هایفاضلا  و زباله پسماند  دفع نامناسب قبیل از محیطیتزیس متعدد مشفلات و مسائل

 ؛باغات رودخانه و به کارخانجات

 روی  برها ر این کارخانهثیأهای سر  و روی و تهای واقع در نزدیفی کارخانهتهدید سلامتی سفونتگاه

 ؛محصولات کشاورزی

 ها و اثرات حضور و نفوذ عنارر سر   روی و کادمیو  در منابع م  زیرزمینی در محدوده اطراف کارخانه

 ؛منفی من

  نحوه رحیح استفادة بهینه از خاک؛برداران به بهره مشناییضعف 

 چرای بیش از حد دا  در مراتع و تخریب من؛ 

  ها و سمو  شیمیایی؛از علف کشاستفاده زیاد 

 مقاو  در مزارع زراعی؛ ضابطه و غیرساخت و ساز بی 

 زیرزمینی؛ یا سطحی مخازن در هارودخانه م  نمودن ذخیره و هاسیلا  کردن مهار 

 مبیاری شبفه و سانیمبر خطوط و هاکانال و م  تأسیسات ایجاد با م  انتقال و تنظیم 

   ؛های سطحی در روستاهای حائز شرایطسازی م احداو سد خاکی و ذخیرهلزو 

  سطحی در توسعه اراضی کشاورزی واقع در  هایم از منابع  وریبهرهدر جهت ارتقای  ریزیبرنامهمدیریت و

 پایا  مناطق؛
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 فضایی-کالبدید(  

 ناحیه  2شهرک رنعتی  یک شهر رنعتی تخصصی و  4با ) زنجاند شهر ماننزدیفی به قطب رنعتی ن

 ؛رنعتی(

  ؛معدنی بخش هایپتانسیلها و بخش رنعت و معدن با توجه به  رفیت یافتگیتوسعهضعف 

  سنگین باربر؛ هایماشینمد و شد ممسیرهای منتهی به معادن به دلیل  سازیمقاو ارتقا و 

 ؛وجود رنایع سر  و روی در شرق شهر زنجان و کارخانجات ذو  مس واقع در غر  و جنو  شهر 

 اقبلاغ حومه  تازه کند  حاجی کندی مبادابراهیم ) روستاهامساکن در برخی از  سازیمقاو ح پایین بودن سط  

 ؛و ...(

 ؛عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات و تمرکز خدمات در شهر زنجان 

   ت به شهر به دلیل تمرکز جمعیارتقا روستا )به شهر  مبادمطالبات مردمی مبنی بر تبدیل شدن روستای دیز

 (؛مباددر روستای دیز  ارتباطی مناسب  هایراهدسترسی به خدمات و بالا  

  ش به خصوص اق کند به بخقیای قلتوق  گوگجه قره گوزلو  قلتوق مطالبات مردمی مبنی بر الحاق روستاهای

 ؛و دریافت خدمات و مراجعات به این شهر مبادبه دلیل فارله کمتر با زرین  ایجرود

 گردشگریه(  

  وجود احداو مراکز گردشگری فراوانی در بخش مرکزی شهرستان زنجان با گذارسرمایهناکافی بودن  

  ؛مذربایجان شرقی و غربی و کردستانمراجعت انبوه برون استانی و درون استانی جمعیتی از 

 ؛های گردشگریگیری مطلو  از جاذبههای لاز  برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه 

 ؛فریحی و خدمات ورزشی در منطقه پیست پاپایی  لار و شیلاندرکمبود امفانات رفاهی و ت 

 خصوص  به جدید کارکردهای بر اساس شده بینیپیشرفاهی  خدمات و پیشنهادی هایکاربری تحقق ضعف

 ؛)گاوازنگ( تفریحی و گردشگری ةمجموع در

  ؛مشاغل خانگی و رنایع دستی هایمموزعضعف ارائه  
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 )نقشه(وجود ی مساختار و سازمان فضای-9-5

 ساختار فضایی بخش مرکزی -9نقشه 
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 سازمان فضایی بخش مرکزی-2نقشه 

 
 1362مشاور مأخذ: 
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 بندی جمع-9-6

 ؛ة جاری بودن رودخانه زنجانرودمنابع غنی م  سطحی و زیرزمینی به واسط 

 ؛کار جوان سایر مناطق استان زنجانزنجان قطب جذ  و مقصد مهاجران و نیروی  ةمنطق 

 ؛اکوتوریسم و گردشگری پایدار ةهای گردشگری قوی جهت توسعاذبهوجود ج 

 ؛مراکز اسفان جمعیت ترینمهممرکز های اقتصادی و محل تبخش مرکزی شهرستان زنجان قطب فعالیت 

 رسی به منابع م  سطحی و ایجاد شرایط مطلو  کشاورزی با وجود اراضی مسطح دشت زنجان و دست

 ؛زیرزمینی

 ت کشاورزی و حجم بالای تولید محصولاتی چون گند   سیب درختی  پیاز و رادرات به تنوع بالای محصولا

 ؛مناطق دیگر

 ؛نظم فاقد بافت روستایی و نامنظم پراکنده  رورت به مهاجران هایو خانه مساکنة برنام بدون رشد 

 به  کشاورزی الیتفع از روستاییان گرایش و در اشتغال تحول و روستایی اقتصاد و فعالیت بنیادهای تزلزل

 ؛ایحاشیه و غیرتولیدی هایگسترع فعالیت نتیجه در و ساختمانی و خدماتی هایفعالیت

 و ژیانر و سوخت انتقال هایشبفه  ی(فرع و ارلی راه  مزادراه) یارتباط ةشبف زیربنایی  امفانات خطی رشد 

 بار تخلیه زمراک و هانیروگاه اطلاعاتی و مخابراتی هایشبفه  (نوری فیبر) تاید انتقال شبفه جانبی تأسیسات

 ؛زنجان -قزوین مزادراه مسیر و ترانزیت راه محور در

 ان زنج استان در جمعیت اسفان مراکز ترینمهم تمرکز محل همچنین و اقتصادی هایفعالیت قطب محور این

 این در راکز رنعتیم و هامجتمع ها شهرک ترینمهم استان  شهرهای ترینبزرگ و ترینمهمو استقرار 

 محدوده؛

 انجا  برای مطلو  یشرایط زیرزمینی و سطحی م  منابع به دسترسی دشت زنجان و مسطح اراضی وجود 

 کشاورزی  هایفعالیت مجموعه باتوان و فررت مناسب برای توسعه  دشت دو این درکشاورزی  هایفعالیت

 روستایی؛ و شهری زیست مراکز و دامپروری

 شیر  املش استان دامی محصولات تولید بخش مرکزی در توانبدیلی و تفمیلی با توجه به توسعه رنایع ت 

 ؛عسل رنعتی و مرغتخم و رنعتی طیور قرمز  گوشت

 ؛غیرفعال و فعال معادن تعداد و معدنی ذخایر میزان نظر غنی از 

 از دررد 16حدود گذاری ه. سرمایمنطقه این در زنجان استان در شده انجا  هایگذاریسرمایه ارلی تمرکز 

 درممدهای حتی. گیردمی رورت منطقه این محدوده در زنجان استان در شده انجا  هایگذاریسرمایه کل

در  ویژهبه و این منطقهدر  سود به سرمایه جریان قالب در نیز ایحاشیه هایشهرستان در ایمنطقه درون

 ؛زنجان شهر

 این  هایسفونتگاه در استان غیردولتی عالی مموزع مراکز بیشتر و تیدول عالی مموزع مراکز تمرکز اکثریت

 ؛بخش

  ؛استان مناطق سایر جوان کار نیروی و مهاجران مقصد و جذ  بخش مرکزی قطب 
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 تصویر کلان توسعه روستاهای بخش-2

  یگردشگر ی کشاورز ةزمین در قوی پیوندهای و جریانات اقتصادی دارای لحاظ از مرکزی شهرستان زنجان بخش 

 سازد.می فراهم را بخش پیشرفت و رونق موجبات هک بود خواهد بخشی برون و درون رنعت و معدن

 ولاتمحص بر تأکید با شهرستان و استان سطح در کشاورزی زمینه در اقتصادی مهم جایگاه به یافته دست 

 ؛سیب  انگور  زمینیسیبگند  و جو  

 ؛وستاییر گردشگری اکوتوریسم  خصوص به گردشگری زمینه در طقهمن هایقابلیت بر متفی یافته توسعه 

 سطح رد کار و کسب گرفتن رونق و غذایی امنیت کشاورزی  محصولات تبدیلی عرنای هایکارگاه از برخوردار 

 ؛بخش

  ؛ی رنعتی و معدنیهافعالیتبرخوردار از زیربناهای لاز  برای 

 روستاییکارمفرینی در بخش  ةرسیدن به اشتغال و توسع. 

 اهداف کلی -2-9

 ؛ایجاد زمینه جهت پایداری منابع طبیعی با توجه به  رفیت بخش 

 ؛جایگاه گردشگری پایدار در بخش یارتقا 

  ارزشمند تاریخی در راستای جلب و جذ  گردشگران به بخش؛ ابنیهحفا ت  مرمت و احیای 

 ؛های فرعینرود و رودخانههای زنجاهای و توریسم مرتعی با توجه به وجود رودخانتقویت توریسم دهفده 

 ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛سازی محصولات کشاورزی متناسب با میزان تولید و تعریف احصا شده در مباحث پیشرانبرند 

 ؛کشاورزی ةارزع محصولات عمد ةجایگاه اقتصادی محصولات عمده بخش با تفمیل زنجیر یارتقا 

  ی در جهت توسعه و گسترع مشارکت همه جانبه مرد  و نهادهای جانبه اجتماعات روستایتوانمندسازی همه

 ؛محلی

 کارمفرینی در بخش روستایی؛ ةروستاییان در زمینه اشتغال و توسع توانمندسازی 

 ؛های همگن و ...ارلاح سازمان فضایی بخش در حوزه 

 ی رنعتی و معدنی؛هافعالیت ةایجاد و توسعه زیربناهای لاز  برای توسع 

 ؛ایارتباطی در سطح بخش به رورت شبفه-دیکالب ةتوسع 

 و گند  و ج محصولات بر تأکید با شهرستان و استان سطح در کشاورزی ةزمین در اقتصادی ارتقای جایگاه 

 .انگور   سیب وزمینیسیب

 کمیاهداف  -2-2

 ؛حفا ت از تنوع زیستی بخش مرکزی شهرستان زنجان 

 ؛خصوص در باغات سیب و انگور و...هب وریبهرهقای بیاری جهت ارتمهای نوین استفاده از سیستم 



  استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 24

  ؛ایمنطقهو فرا ایمنطقههای جدید های گردشگری و ایجاد جریانطراحی پروژه 

 ؛ارزع ةگسترع رنایع با رویفرد رنایع تبدیلی و تفمیلی در جهت تفمیل نواقص زنجیر 

 ؛پیشران ةشدبینی های تولیدی  توزیعی جهت شناساندن محصولات پیششرکت تأسیس 

  ار سطح زندگی اقش ییان با تفیه بر  رفیت منابع بخش جهت ارتقافزایش منابع درممدی پایدار روستایا

 ؛پذیر روستاییمسیب

 ؛های ارزعو تشویق روستاییان برای تفمیل زنجیره های مشارکت محور جهت ایجاد انگیزهتعریف پروژه 

 ؛بافیگلیمو  بافیفرعمله سازی مناسب برای گسترع رنایع دستی از جبستر 

  وستا در ر موردنیازجلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها یا مناطق دیگر با ایجاد رنایع تبدیلی و رنایع

 راستای اشتغالزایی؛

  ؛ها در سازمان فضایی بخش مرکزیپذیری سفونتگاهایجاد زمینه جهت افزایش نقش 

  ؛های مجاورهای حاکم در بخش هماهنگ با بخشط و جریانانتظا  فضایی و ساماندهی رواب 

 استفاده از منابع معدنی بخش. 
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 کلی هایسرفصل برحسب بخش کمی اهداف -2جدول 

هایسرفصل  

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

/ بینیپیش سال پایه
 ریزیبرنامه
سال در 

9315 

واحد  متغیر/ شاخص
 میزان سال سنجش

 و جمعیت
 جوامع

 112211 422126 1361 نفر 1کل عیتجم 1

 دررد نر  رشد جمعیت بخش 2
61-

1321 
13/1 11/1 

 انسانی نیروی

 تعداد 2تعداد مدارس روستایی() یمموزش 3
66-

1361 
141 142 

4 

)امور باغی  ایهای اجرا شده توسط فنی و حرفهدوره
  برق  رنایع تأسیساتو زراعی  امور بازرگانی  

وری اطلاعات  مایع دستی  فنخودرو و چر  و رن
 3کشاورزی  هنرهای تزیینی(ملاتماشین

 111 62 1361 دوره

 و اقتصادی
 یتولید

 26162 26162 1361 هفتار 4 یزراعمساحت اراضی  1
 4341 4341 1361 هفتار 4 یباغمساحت اراضی  6
 21411 21411 1361 رأس 4 نیسنگتعداد دا   1

 26122 21226 1361 تن 4 تولید شیر 2
 1221 1662 1361 تن 4قرمز تولید گوشت  6
 12211 12211 1361 رأس 4سبک تعداد دا   11
 2221 2121 1361 تن 4طیور() دیسفتولید گوشت  11
 131 126 1361 تن 4 یخوراک مرغتخم 12
 211 213 1361 تن 4عسل تولید  13
 14 46 1361 واحد مزرعه پرورع ماهی 14

 و یزیرساخت
 ییزیربنا

 1 یگردشگرتعداد روستاهای هدف  11
تعداد 
 مبادی

1361 3 14 

 6 فسالهیجمع تولید م   16
متر 
 مفعب

1361 3131163 3131163 

 1بهداشت تعداد روستاهای دارای خانه  11
تعداد 
 مبادی

66-
1361 

11 12 

 1سلامت  جامع خدمات مرکز 12
تعداد 
 مبادی

66-
1361 

6 14 
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هایسرفصل  

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

/ بینیپیش سال پایه
 ریزیبرنامه
سال در 

9315 

واحد  متغیر/ شاخص
 میزان سال سنجش

 2گاز وستاهای برخوردار از تعداد ر 16
تعداد 
 مبادی

1361 11 26 

 6 یهاد طرحتعداد روستاهای دارای  21
تعداد 
 مبادی
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 های توسعهگیریجهت-2-9

 ریگیجهترنایع دستی و محصولات مسی های مناسب گردشگری و تاریخی و مفان مثاروجود بخش گردشگری در  

 گردد.اد میتوسعه در این منطقه قلمدمهم 

های امور دامی  دامپروری یفی دیگر از اولویت ةبا توجه به توان و قابلیت این بخش در توسعه امور زراعی و باغی و توسع

ر د و رنایع تبدیلی وریمفر واحدهای و رنایع استقرار ها وفعالیت ةتوسع رود.مهم توسعه در این بخش به شمار می

 د.تواند مهم تلقی شواین بخش می

 :دار روستایی عبارتند ازپای ةبرای دستیابی به توسع نیازهاپیش ترینمهم

 ؛برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به  رفیت بخشبهره 

 ؛نجیره ارزع محصولات عمده کشاورزیجایگاه اقتصادی بخش با تفمیل ز یارتقا 

 و    روف بافیفرع  بافیگلیمایع دستی )رناشتغالزایی به ویژه  مفرینی وکار ةمموزع روستاییان در زمین

 ؛(مسیاشیای 

  ؛روستا محیط در باغداری و به فعالیت دامداری  زراعت بخشیدن انتظا 

 ؛روستا از جمله رنایع دستی محیط در غیرکشاورزی اشتغال به بخشیدن تنوع و کردن تقویت 

 ؛یبان تولیدبالابردن سطح مگاهی  نوموری در کاربرد نهادهای تولید و خدمات پشت 

 ؛های روستاییاز طریق اشتغالزایی متناسب با قابلیت های روستاییانکاهش مهاجرت 

 به خصوص در روستاهای هدف  ی گردشگریهاساختمین اعتبارات لاز  برای ایجاد تسهیلات و احداو زیرأت

 ؛گردشگری

  ؛بخش ةجانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مرد  در توسعتوانمندسازی همه 

 بازار؛ در موجود روستایی انسانی نیروی وانمندسازیت 

 یروستای پذیرسطح زندگی اقشار مسیب یها و رنایع جهت ارتقابرای دسترسی به فررت سازی رفیت 

 .ان  زنان و جوانان(نیازمند)
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 راهبردها -2-3

 اقتصادیالف(  

 ؛محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق افزایش تولید محصولات دامی 

 ؛و کیفی محصولات کشاورزیهای تولید به منظور توسعه کمی ود روعبهب 

 ؛در زمینه کشاورزی توسعه رنایع تبدیلی و تفمیلی 

 ؛افزایش نر  اشتغال کشاورزی 

 ؛اشتغال پایدار روستاییان با تفیه بر بخش کشاورزی 

 ؛محیطی های رفیت از بهینه گیریبهره 

 ؛های ارلاح نژاد شدهدا  ةتوسع 

 ؛جدید محصولات تولید و وکارهاکسب اندازیراه در تسهیل و الگوسازی 

 های رنایع و محصولات مسیفعالیت ةتوسع. 

 اجتماعیب(  

 اقتصادی-های اجتماعیبه فعالیت بخشیانسجا های نهادی برای یندهای توسعه مشارکتی و شبفهمتقویت فر  

 ؛نیازمندان  زنان  جوانان

 ؛ی و تأمین اجتماعی روستاییانهای حمایتتقویت و گسترع برنامه 

 ؛های اعتباریحمایت و تشویق رندوق 

 اقتصادی -های اجتماعیبه فعالیت بخشیانسجا های نهادی برای یندهای توسعه مشارکتی و شبفهمتقویت فر

 ؛جوانان

 ؛گیرییند تصمیم سازی و تصمیممدخالت دادن مرد  در فر 

 ؛بخش یت نهادهای مشارکتی موجود دراستفاده از  رف 

  ؛کشاورزی التحصیلانفارغبه کار گیری 

 ؛تعامل بین نهادها و مرد  سازیزمینه 

 ؛تربیت نیروهای ماهر برای فعالیت در واحدهای رنعتی و معدنی 

 محیطیزیستج(  

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع مبی منظومهمدیریت بهره 

 ؛خاطرات طبیعیهای مناسب برای مقابله با ممدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضلا ( مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛هامنهای گیاهی و جانوری و حفا ت از شناسایی گونه 

 ؛محدود نمودن استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 ؛کارخانجات محیطیزیستبرای کاهش ملودگی  ریزیبرنامه 
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 ؛تجدیدشونده یطبیع منابع از قانونی هایحمایت افزایش 

 توسعه زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش. 

 فضایی -کالبدید(  

  ؛در بخش رنعت و معدن موردنیاز هایزیرساختتفمیل 

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛های همپیوند بخشد میان سفونتگاهبر ایجاد روابط و پیون تأکید 

 ؛ارتباطیی هاساختزیربنایی و زیر تأسیسات ةتوسع 

 ؛هاخدمات مموزشی  بهداشتی  درمانی  فرهنگی و ورزشی سفونتگاه ةتوسع 

 روستایی یهاتأمین ایمنی سفونتگاه. 

 گردشگریه(  

 ؛کشاورزی در بخش -گردشگری روستاییو  توسعه گردشگری بومی 

 ؛توسعه توریسم تاریخی و مذهبی بخش 

  ؛مناسب برای توسعه گردشگری هایزیرساختایجاد 

 یله   ملبافیگلیمو  بافیفرع  ت و تشویق از هنرهای دستی و رنایع دستی از جمله محصولات مسیحمای

 ؛کاری

 ؛ی در بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریگذارسرمایه 

 ؛تقویت مسیرهای گردشگری و ایجاد امفانات رفاهی در این مسیرها 

 محیطیزیستهای ا  رفیتهای بخش در زمینه توسعه گردشگری متناسب باستفاده از توان. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 اقتصادیالف(  

  ؛ایگلخانهو توسعه کشت ترویج 

  دامی و توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی بخش مرکزی شهرستان زنجان بر روی محصولات عمده

 ؛جوزراعی  شیر و گوشت و گند  و 

 ؛محصولات کشاورزی ةتوسعه رنعت بیم 

 ؛ای کشاورزی بخشهتفنولوژی یارتقا 

 ؛تولیدات کشاورزی بخش بازدهالگوی کشت به منظور افزایش  یارتقا 

 ؛های دامداری و مرغداری در بخش با توجه به پتانسیل موجودفعالیت ةتوسع 

 ؛ایترویج و توسعه کشت گلخانه 

 ؛دامپروری ارلاح نژاد شده ةتوسع 

 ؛یافزایش واحدهای رنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورز 

 های بالقوه خود در مشاغل خانگیلیت درموردن تواناییاتوانا ساختن زنان برای به فع. 
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 اجتماعیب(  

 ؛رنایع فرموری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛توسعه خدمات بیمه روستایی 

 ؛یدارسالم  خودمراقبتی و جامعه پازندگی  ةمموزع و جلب مشارکت فعالانه جامعه در موضوع شیو 

 در تصمیم سازی  هامناهمیت حضور  ( ازنیازمندان)زنان  جوانان   و مشارکت تمامی قشرهامرد   سازیمگاه

 ؛سفونتگاه گیریتصمیمو 

 ؛استفاده از افراد معتمد محلی 

 ؛های فنیفراهم نمودن شرایط مشنایی و تسلط افراد بر مهارت 

 ؛ها محلیها و تعاونیاستفاده از نهادهای شوراها  دهیاری 

 ؛زیستمحیطهای معیشت محور دوستدار مموزع و ترویج ایجاد کارگاه 

 ؛های مختلف بخشنهادهای مدیریتی محلی از نقش و اهمیت تعاملات مابین گروه سازیمگاه 

 هامن با مبارزه شیوه و گیاهی هایبیماری و مفات با مشنایی) یکشاورز موردنیازهای مموزشی برگزاری دوره  

بازده با گیاهان دارویی  نحوه افزایش  مشنایی  هامن کاربرد موارد و سمو  انواع با مشناییمبیاری   هینهب ارول

 تولید و ...(

 محیطیزیستج(  

 ؛های مبیاری نوینتوسعه روع 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

  ؛های گیاهی و جانوری بخشدر حفا ت از گونه هامنمموزع ساکنین و مشارکت 

 ؛ت و ساز در حریم رودخانهجلوگیری از ساخ 

  ؛های واقع در پهنه خطر بالاکالبدی درون سفونتگاه وسازهایساخت سازیمقاو 

  ؛روستا عمومی داخلجلوگیری از ریختن فضولات حیوانی در معابر 

 ؛ییروستا یهاسفونتگاههای تصفیه فاضلا  خانگی در ایجاد و توسعه سیستم 

 ؛کودهای شیمیایی مموزع نحوه استفاده رحیح از سمو  و 

 ؛ترویج کاشت و برداشت محصولات ارگانیک کشاورزی 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

  ؛چاه() ینیرزمیزهای و غیرمجاز م  رویهبیجلوگیری از برداشت 

 ؛مدیریت و توزیع مناسب م  رودخانه زنجانرود 

 ؛های زیرزمینیها و م یری از ملودگی رودخانهجلوگ 

 ی کاهش اثرات ملودگی رنایع؛هاسیاست 
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 فضایی -کالبدید(  

  ؛ی رنعتی و معدنیهافعالیتی لاز  برای توسعه هازمینهایجاد 

  ؛ی رنعتی و معدنیهافعالیتتوسعه 

 ؛های غذاخوری محلیسالن اندازیراه 

 ؛های اعتباری در سطح بخشعه رندوقایجاد و توس 

 ؛دسترسی مناسب به امفانات مموزشی 

 ؛هاسفونتگاهبین  وندی و تعامل فعال درتقویت همپی 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویفرد خوشهتقویت سفونتگاه 

 ؛های بخشویت روابط مفمل سفونتگاهتق 

 ؛ی ارتباطیهاساختارلاح  بهبود و توسعه زیر 

  ؛طرح هادیی هادی روستاهای فاقد هاطرحتهیه و اجرای 

 ؛های روستاییسفونتگاه موردنیاز تأمین خدمات عمومی 

 ساکنین به خدمات عمومی پذیریدسترسی ةتسهیل و بهبود نحو. 

 گردشگریه(  

 ؛ریگردشگ ةهای دولتی در راستای همسو شدن با اهداف توسعو ارگان هادستگاهثر با ؤتعامل و ایجاد ارتباط م 

 ؛مثارتاریخی و مذهبی و حف  و نگهداری این  طبیعی  هایمعرفی جاذبه 

 ؛و اعطای تسهیلات بانفی با نر  بهره پایین گذارسرمایههای گردشگری با جذ  اختستوسعه زیر 

 ؛از جمله محصولات مسی های عرضه رنایع دستیایجاد غرفه 

 ؛بین راهی در مسیرهای گردشگری –های خدماتی بهبود مجتمع 

 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات تعیین-2-6

 لذا برای ؛سازدمی غیرممفنی لاز  است که اگر رعایت نشود این امر را ازهانیپیش برای رسیدن به توسعه پایدار 

یجاد ا مستلز  پایدار بخش مرکزی ةاست. توسع انفارناپذیرراه و برنامه ضرورتی  ةداشتن دورنما  نقش  تحقق اهداف

 است.و استفاده بهینه از منابع طبیعی ی  تولید و اشتغال  مدیریت گذارسرمایهزمینه رشد 

 ها برابریمیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی  کاهش ناایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات  کاهش محرو 

 ؛مشارکت همه جانبه مرد  محلی

 ( بافیفرع  مسیو  روف و اشیای  چاقومشاغل غالب در مرکزی در سه حوزه رنایع دستی )  کشاورزی

استراتژیک در  ریزیبرنامهدون شک توجه به مشاغل و . بباشدمی معدن و گردشگری ( وباغی-ی)دامی و زراع

مین کند. حوزه مشاغل رنایع دستی تواند توسعه پایدار و هم جانبه بخش را تضها از هم اکنون میاین حوزه

 کند. این حوزه نیاز بهدر حال حاضر با بیشترین  رفیت در سطح بخش فعالیت می محصولات مسیبویژه 

طح بخش  برگزاری ع در سوفر ةتولید مواد خا  و اولیمسی  حمایت از مسگران های مدرن سازی کارگاه

یابی و شناسایی مشتری مستمر  حمایت و جلب بازار  محصولات و  روف مسیع وو جشنواره فرنمایشگاه 
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  ثبت برند و نشان تجاری است. در بخش کشاورزی )زراعت و دامداری( بخش خصوری انگذارسرمایهاعتماد 

ن باید فرموری فعالیت مواد رنعت و معد ة. در حوزباشدمیبندی د رنایع تبدیلی  فرموری و بستهنیازمن

های گردشگری یفی از حوزه ةتوسعه یابد. بدون شک در میند محیطیزیستبا در نظر گرفتن الزامات  معدنی

  هاهای تاریخی و امامزادها و بناهموزهتاریخی   مثاررود. وجود به شمار می مرکزیبخش  ةاستراتژیک توسع

روه گگردشگری و ایجاد کار ةتنها بخشی از وضعیت ممتاز موجود هستند. تدوین سند توسع اقلیم مناسب

ده بخش در مین ةاری در این حوزه  یفی از الزامات تخصصی توسعذگتخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه

نیز رکزی مهای قابل ارتقا بخش در سایر  رفیت ثیر مستقیم و شگرفیأگردشگری ت ةاست. شفوفایی توسع

 خواهد داشت.

 موری اطلاعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن فن بالأخصهای نوین موریحرکت در مسیر تحولات علمی و فن

های اقتصادی و توانمندی ها وتتوان قابلیموری میبرای تحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

توان موری ارتباطات با استفاده از این قابلیت میفن ةحوز به عنوان نمونه دررا بیشتر ارتقا داد؛ اجتماعی بخش 

نمایش گذاشت.  ةو محصولات کشاورزی ویژه بخش را به عرر محصولات مسیاز جمله  رنایع دستی

د که برای نباشمیتی هایی اینترنسایتایی از نمونهاینفلوئنسرها  و سلا   کتدیلر  کالا روستا های باسایت

 ها کاربرد دارند.فروع محصولات تولیدی روستا فی ومعر

 :باشدمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 ؛فقر  مهاجرت و توسعه اقتصاد محلی  مدیریت منابع طبیعی ةتوجه به مسئل 

 ؛های ارزعهای کشاورزی و دامی  ایجاد و تقویت اشتغال مرتبط با زنجیرهتوجه به  رفیت 

 ؛هاسازی محصولات مختص بخشبه برند نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 ؛سازیبومیو  نوین هایموریفن به دستیابی سازوکارهای سازیفراهم 

 ؛های توسعه اقتصادی و اشتغالزاییپروژه در فعالیت برای خصوری بخش از حمایت و ترغیب 

  ؛ای بخشی توسعههاطرحها و رنامهدر ب اهالیی مشارکت هازمینهفراهم کردن 

 یوکارهایکسب ها پروژه ند. اینباشمی زیر جدول رورته ب مقیاس متوسط محرک پیشنهادی وکارهایکسب 

 .باشدمیتولیدی  هایسرمایه و تولیدی محصولات ارزع زنجیره کنندهتفمیل اجرا رورت در که هستند

 مقیاس متوسط محرک وکارهایو کسب اقدامات عناوین -9جدول 

ناعنو ردیف  

 ایاحداو واحدهای گلخانه 1

 احداو سردخانه 2

 رنعتیاحداو دامپروری  3

 کارخانه فرموری لبنیات 4

 خدمات گردشگری هایو مجتمع اردوگاه ایجاد 1

 بریرشتهایجاد کارگاه  6

 ایجاد باغ رستوران 1

 وری گیاهان داروییمو فر بندیبستهایجاد واحدهای  2
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 )نقشه( هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7

 ساختار فضایی پیشنهادی بخش مرکزی -9نقشه 
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 سازمان فضایی پیشنهادی بخش مرکزی -3نقشه 

 



  استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 34

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

 3جدول  -و اجرایی تصمیمات و مصوبات مقرراتی  ربطذیی هافعالیتاقدامات و  -9-9

 5جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتی گذارسرمایهی هاطرح -9-2

 6جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتعمرانی  هایپروژه -9-9

 سند یبازنگر و نظارت ،ییاجرا نظام-3

 سازمان اجرایی -3-9

فیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک شوهرسوتان فعالیت می نماید. تش ریزیبرنامه این سوازمان زیر نظر کمیتة

عه و توس ریزیبرنامهو اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسولامی استان زنجان در شورای  ریزیبرنامه سوازمان مدیریت و

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -3-2

کل  ةها توسط اداراسناد بخش استان  اجرای ریزیبرنامهدر قالب چارچو  های مقرر از سوی سازمان مدیریت و 

 و توسعة ریزیبرنامهماهه به شورای  6بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی نظارت و ررد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارع خواهد شد.

 بازنگری سند -3-9

رووورت هب "3")در چارچو  مضووامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1411در سووال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی  ةو ادار ریزیبرنامهسوالانه انجا  خواهد شود. با پیشونهاد مشوترک سازمان مدیریت و 

و توسوعه استان  از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان  ریزیبرنامهاسوتان زنجان و تصوویب شوورای 

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 مضمای و پیوست
 

  تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذیهای فهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

  گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 1ضمیمه جدول 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 

  های عمرانیتوضیحات پروژه – 6ضمیمه جدول 
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 (9) ییاجراتصمیمات و مصوبات مقرراتی و  ربطذیی هافعالیتفهرست اقدامات و  -3جدول 

 ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان ردیف

 امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی های زراعیجلوگیری از خرد شدن زمین 1

 مسفن بانک  کشاورزی بانک (... و بازپرداخت ةنحو ضامن ) وا  اعطای بهینه تخصیص 2

 مدیریت امور اراضی منابع طبیعی و ساکنان روستا ةحل اختلاف بین ادار 3

 سازمان میراو فرهنگی و گردشگری و رنایع دستی/ بانک های بومگردی در روستاهاهمفاری و اعطای تسهیلات برای ثبت اقامتگاه 4

 شگاهینجهاد دا  جهاد کشاورزی   و بهبود تولیدات دامیسسات عالی در ارتباط با مرکز تحقیقات ارلاح نژاد داؤهمفاری دانشگاه و م 1

                                                           
 مشفلات و مسائل صلوفحل به نا ر اقدامات شامل و عمرانی یهاپروژه و یگذارهیسرما یهاطرح پشتیبان / سازنهیزم اجرائی  و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به نا ر یهاتیفعال 1.
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول  

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهدر چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
 662 411 662 1 جمع

 6 111 1 رشته بندیو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 1

 3 111 2 ریش موریجمعکارگاه  موری شیرایستگاه جمع 46311 2

 3 111 1 چاقوسازیکارگاه متوسط  تولید-چاقو 21631 3

 6 111 31 یراه نیو ب یاحداو مجتمع رفاه ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 4

1 41111 

احداو انواع  - سازیساختمان

های مسفونی  تجاری  فرهنگی و ساختمان

 ورزشی

 4 111 31 (یحیتفر یفضاها اقامتگاه   یسنت خانه)سفره یگردشگرخدمات  جادیا

 3 111 1 چاقوسازیکارگاه متوسط  تولید-چاقو 21631 6

 1 111 2 یمرغدار مرغداری رنعتی 11462 1

 4 111 6 (لهیچاقو و مل  یمس یای روف و اش) یدست عیرنا دیتول دفتر رنایع دستی 13632 2

 3 111 2 ریش موریجمعکارگاه  موری شیرایستگاه جمع 46311 6

 6 111 1 رشته بندیو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 11
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ها ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

ع  روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح ت*

اس
 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 
 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 اژدهاتو یمرکز زنجان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 کوه نییپا یمرکز زنجان 2

 2 2 2 4 1 1 پنبه جوق یمرکز زنجان 3
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 4 1 تهم یمرکز زنجان 4
و  یدست عینار  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 4 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 1
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 4 1 1 مهتر یمرکز زنجان 6
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 جهینگی یمرکز زنجان 1

 2 2 1 4 1 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 2
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 نیرازب یمرکز زنجان 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قلتوق یمرکز زنجان 11

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2)دهستان ( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/
 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهاحفهرست طر - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانکمیته برنامههای مرتبط و سنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 11

 3 111 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 12

 3 111 2 ریش موریجمعکارگاه  موری شیرایستگاه جمع 46311 13

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 14

 4 111 1 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 11111 11

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 16

 1 111 11 یمحصولات لبن یفراور کارگاه تولید -لبنیات  11111 11

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 12

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 16

21 11621 
بر اساس دستمزد یا  -روری خدمات دامپ

 قرارداد
 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح ت*

اس
 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول
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س

 
ش*

بخ
ی* 
ساز

د 
برن
ت 

بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیاسفج یمرکز زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیاسفج یمرکز زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 کند مق یمرکز زنجان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 رهیاقچه پ یمرکز زنجان 14

 2 1 2 3 4 1 اما  یمرکز زنجان 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 امند یمرکز زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مباد نیام یمرکز زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مباد نیام یمرکز زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 رهیمقچه پ یمرکز زنجان 16

 استان یزاداره کل جهاد کشاور 2 1 2 1 2 1 یروت اغاجبا یمرکز زنجان 21

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )بلیت برند سازی: قا*  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

وانین بودجه ق 12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 111 21 یراه نیو ب یاحداو مجتمع رفاه ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 21

22 11611 
بر اساس  - یکشاورز ملاتنیخدمات ماش

 دستمزد یا قرارداد
 4 111 6 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

 6 111 1 رشته بندیو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 23

 4 111 1 یبومگرد یهاخانه زیتجه گردیمهمانسرای جهان 11111 24

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 21

 4 111 6 یکشاورز یلیو تبد ییغذا عیرنا غذایی یهاتولید فراورده 11 26

 4 111 1 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 11111 21

 1 111 11 یولات لبنمحص یفراور کارگاه تولید -لبنیات  11111 22

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 26

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 31
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانیل گری  تهیه طرحگذاری از رهگذر خدمات تسههای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 امحل اجر
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح ت*

اس
 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

 2 1 2 3 4 1 بنا  یمرکز زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 3 1 یبوغدا کند یمرکز زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یبولاماج یمرکز زنجان 23

 2 1 2 3 4 1 ییایپا یمرکز زنجان 24
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 پنبه جوق یمرکز زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 تهم یمرکز زنجان 26

 2 2 2 3 4 1 تهم یمرکز زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 چورزق یمرکز زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ریچ یکزمر زنجان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ریچ یمرکز زنجان 31

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 



 43 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله ی توجیهی  مقیاس شهرستانهاگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICت عنوان فعالی

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 31

 1 111 11 یمحصولات لبن یفراور کارگاه تولید -لبنیات  11111 32

 3 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -ای حیوانی کوده 46661 33

 4 111 6 یکشاورز یلیو تبد ییغذا عیرنا غذایی یهاتولید فراورده 11 34

 6 111 6 (یسنتگوسفند )از پوست گاو و  سازیچر کارگاه  وابسته هایفراوردهتولید چر  و  11 31

 6 111 21 ییروستا یو خدمات یسنت یاحداو واحدها خدماتی بین راهیساخت مجموعه  41111 36

31 41111 
های احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 31 (یحیتفر یفضاها اقامتگاه   یسنت خانه)سفره یگردشگرخدمات  جادیا

 1 111 1 بافییقالکارگاه متوسط  تولید قالی و قالیچه 1363 32

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 36

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 41

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 44

 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانخدمات تسهیل گری  تهیه طرح گذاری از رهگذرهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 یفرد
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

یحسن ابدال یمرکز زنجان 31 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 34

 رنعت  معدن و تجارت استاناداره کل  2 2 2 2 3 1 مباد نیحس یمرکز زنجان 31

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 ایعل ریدهش یمرکز زنجان 36

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 دو اسب یمرکز زنجان 31

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یگفرهن راویاداره کل م 2 2 2 4 1 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 41

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز :طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ابلاغی تراز خواهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 41

 3 111 1   گوجهر یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 42

 4 111 6 ( برند زنجانلهیچاقو و مل  یمس یای روف و اش) یدست عیرنا دیتول دفتر رنایع دستی 13632 43

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 44

 4 111 1 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 11111 41

 4 111 1 یگردشگر نگیاحداو کمپ موعه خدماتی بین راهیساخت مج 41111 46

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 41

 3 111 6 ییدارو اهانیگ یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی موریعمل 21111 42

 4 111 1 یبومگرد یاهخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 11111 46

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 11
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 بالا ز ید یمرکز زنجان 41

 استان یل جهاد کشاورزاداره ک 2 2 2 1 3 1 بالا ز ید یمرکز زنجان 42

 1 2 1 4 1 1 نیرازب یمرکز زنجان 43
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیرازب یمرکز زنجان 44

 2 2 2 3 4 1 سقل طولی یمرکز زنجان 41
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 2 3 4 1 لاندریش یمرکز زنجان 46
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 اتیقزل تپه ب یمرکز زنجان 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 قلتوق یمرکز زنجان 42

 2 1 2 3 4 1 قلتوق یمرکز زنجان 46
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویکل م اداره

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 نرجهیق یمرکز زنجان 11

 (4) یستد رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانطرحگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه های سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICفعالیت  عنوان

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 11

12 41111 
های احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 زشیمسفونی  تجاری  فرهنگی و ور
 1 111 11 یاحداو دهفده ورزش

 6 111 21 یحیتفر  یاقامت یاحداو واحدها مجتمع اقامتی و پذیرایی 11111 13

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 14

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 11

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 16

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 11

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 12

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  ندیببستههای فعالیت 2262 16

 1 111 11 یمحصولات لبن یفراور کارگاه تولید -لبنیات  11111 61
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله   مقیاس شهرستانهای توجیهیگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

یمرکز زنجان 11 کیگلج   اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 

 2 2 2 4 4 1 لار یمرکز زنجان 12
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 2 3 4 1 و اژدهاتو نیرازب یروستاها نیما ب یمرکز زنجان 13
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نهیمج یمرکز زنجان 14

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 مررع یمرکز زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 ملالر یمرکز زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مهتر یمرکز زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 ماورین یمرکز زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ماورین یمرکز زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ماورین یمرکز زنجان 61

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 

 



 46 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله اس شهرستانهای توجیهی  مقیگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریطرح سرمایهعنوان  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  46661 61

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 62

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 63

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 64

 3 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  46661 61

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 66

 1 111 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 61

 2 111 1 وهیاسانس م دیکارگاه تول دیتول -ییاسانس و قوا  دهنده مواد غذا 11162 62

 4 111 6 (لهیچاقو و مل  یمس یای روف و اش) یدست عیرنا دیتول دفتر رنایع دستی 13632 66

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 11



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 11

 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12بصره نامه اجرائی تدر چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 اه اجرائیعنوان دستگ

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ماورین یمرکز زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ماورین یمرکز زنجان 62

 استان یورزاداره کل جهاد کشا 2 2 2 1 3 1 ماورین یمرکز زنجان 63

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 جهینگی یمرکز زنجان 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 جهینگی یمرکز زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیارد یمرکز زنجان 66

 استان یزاداره کل جهاد کشاور 2 1 2 1 1 1 یازاد سفل یمرکز زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 اژدهاتو یمرکز زنجان 62

 2 2 1 4 1 1 اژدهاتو یمرکز زنجان 66
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 اژدهاتو یمرکز زنجان 11

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1)روستا * شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهتگاهسنواتی و ضمن تعامل با دس

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 1 چاقوسازیکارگاه متوسط  تولید-چاقو 21631 11

 4 111 6 یکشاورز یلیو تبد ییغذا عیرنا غذایی یهاتولید فراورده 11 12

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 13

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 14

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 11

16 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی
 1 111 11 یاحداو دهفده ورزش

 6 111 21 یراه نیب یو خدمات یتجار یاحداو واحدها ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 11

 1 111 .(و .. یاطی  خیبافوهیگ) یدست عیرنا توسعه دفتر رنایع دستی 13632 12

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 16

 6 111 21 یراه نیب ییرایاحداو واحد پذ ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 21

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 12

 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحگهای سرمایهملاحظه: طرح

 واهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 4 1 1 اژدهاتو یمرکز زنجان 11  

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیاسفج یمرکز زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 اسفند یمرکز زنجان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 اسفند یمرکز زنجان 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 رهیاقچه پ یمرکز زنجان 11

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 4 4 1 اما  یمرکز زنجان 16

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 مباد نیام یمرکز زنجان 11

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 4 2 1 مباد نیام یمرکز زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یبوغدا کند یمرکز زنجان 16

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 یبوغدا کند یمرکز زنجان 21

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )فراکلان/ (3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319ذاری )دوره گسرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.یزی شهرستانرهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 111 4 خوراک دا  دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 21

22 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی
 6 111 31 یزمستان هایورزعاحداو مجموعه 

 4 111 6 (لهیچاقو و مل  یمس یای روف و اش) یدست عیرنا دیتول دفتر رنایع دستی 13632 23

 1 111 1 یرد مفمل گردشگرگلستان گل محمدی با کارک گل محمدی و کاشت و تولید 11221 24

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 21

 4 111 3 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 26

 6 111 1 رشته بندیو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 21

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 22

 6 111 6 (یسنتگوسفند )از پوست گاو و  سازیچر کارگاه  وابسته هایفراوردهتولید چر  و  11 26

61 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی

 یفضاها اقامتگاه   یسنت خانه)سفره یگردشگرخدمات  جادیا

 (یحیتفر
31 111 4 
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره ئیندر چارچو  م 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

ند
 بر
ت
بلی
قا

 

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 بوغداکندی یمرکز زنجان 21  

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 ییپاپا یمرکز زنجان 22

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 1 4 1 1 پنبه جوق یمرکز زنجان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 تهم یمرکز زنجان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 ریچ یمرکز زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ریچ یمرکز زنجان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 22

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 3 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 26

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویماداره کل  2 2 2 3 4 1 یحسن ابدال یمرکز زنجان 61

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1لویت اول )او اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره ارچو  مئیندر چ 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 31 یو خدمات یتجار یاحداو واحدها ساخت واحدهای تجاری 41111 61

62 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی

 یفضاها اقامتگاه   یسنت خانه)سفره یگردشگرخدمات  جادیا

 (یحیتفر
31 111 4 

 3 111 31 یو خدمات یتجار یاحداو واحدها خت واحدهای تجاریسا 41111 63

 1 111 1 بافیقالیکارگاه متوسط  تولید قالی و قالیچه 1363 64

 4 111 6 (لهیچاقو و مل  یمس یای روف و اش) یدست عیرنا دیتول دفتر رنایع دستی 13632 61

 4 111 4 دا  خوراک دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 66

 3 111 2 ریش موریجمعکارگاه  موری شیرایستگاه جمع 46311 61

 3 111 31 یو خدمات یتجار یاحداو واحدها ساخت واحدهای تجاری 41111 62

 1 111 11 ییروستا یو خدمات یسنت یاحداو واحدها ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 66

111 11611 
بر اساس دستمزد یا  - یکشاورز ملاتنیخدمات ماش

 قرارداد
 4 111 6 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح
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در 
ح 
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ت 
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اول
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ش*

بخ
ح 

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

یحسن ابدال یمرکز زنجان 61 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1   

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 در سطح بخش یمرکز زنجان 62

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 در سطح بخش یمرکز زنجان 63

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 4 1 1 دو اسب یمرکز زنجان 64

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ اوریاداره کل م 2 2 1 2 1 1 دو اسب یمرکز زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 66

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 61

 ناستا یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 62

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 66

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 3 1 مباد ز ید یمرکز زنجان 111

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یزکشاور: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحسرمایههای ملاحظه: طرح

 ی تراز خواهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 
 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 111 6 (یسنتگوسفند )از پوست گاو و  سازیچر کارگاه  وابسته هایفراوردهتولید چر  و  11 111

 1 111 2 یمرغدار تیمرغداری رنع 11462 112

 6 111 1 رشته بندیو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 113

 3 111 1 چاقوسازیکارگاه متوسط  تولید-چاقو 21631 114

 3 111 6 ییدارو اهانیگ یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی موریعمل 21111 111

 6 111 1 رشته یبندو بسته بریرشتهکارگاه  بریرشته 11141 116

 11 111 61 اکتشافات زغال سنگ ایزغال قهوه استخرا  زغال سنگ و 11 111

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 112

 1 111 11 یمحصولات لبن یفراور کارگاه تولید -لبنیات  11111 116

 3 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -نی کودهای حیوا 46661 111
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا
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لف
عم
ع 
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ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
 

ن
ری
رمف

کا
 

ور 
مح

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول س

ش*
بخ
ح 
ط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

بالا ز ید یمرکز زنجان 111  اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 3 1 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 بالا ز ید یمرکز زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیرازب یمرکز زنجان 113

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 4 1 1 نیرازب یمرکز زنجان 114

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نیرام یمرکز زنجان 111

 استان یهاد کشاورزاداره کل ج 2 1 2 1 3 1 نیرام یمرکز زنجان 116

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 سهله یمرکز زنجان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 سهله یمرکز زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 سهله یمرکز زنجان 116

 استان ید کشاورزاداره کل جها 2 2 2 1 3 1 سهله یمرکز زنجان 111

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 

 



 16 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12صره نامه اجرائی تبدر چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 111

 4 111 4 خوراک دا  دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 112

113 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی

 یفضاها اقامتگاه   یتسن خانه)سفره یگردشگرخدمات  جادیا

 (یحیتفر
31 111 4 

 1 111 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 114

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 111

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 116

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدهفرنگی گلخانگوجه 11131 111

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 112

 1 111 2 یمرغدار مرغداری رنعتی 11462 116

 1 111 1 بافیقالیکارگاه متوسط  تولید قالی و قالیچه 1363 121

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 61

 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا
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لف
عم
ع 
عا
ش
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 سهله یرکزم زنجان 111  

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 سهله یمرکز زنجان 112

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 کاوند یمرکز زنجان 113

 ستانا یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 کناوند یمرکز زنجان 114

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 کهنا  یمرکز زنجان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 کوشفن یمرکز زنجان 116

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 کوشفن یمرکز زنجان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 کوشفن یمرکز زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یگل بلاغ یمرکز زنجان 116

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 4 1 1 گلهرود یمرکز زنجان 121

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یورزکشا: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 

 



 61 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحی سرمایههاملاحظه: طرح

 اغی تراز خواهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ابلریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 6 ییدارو اهانیگ یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی موریعمل 21111 121

 3 111 1 ر  گوجه یراورکارگاه ف فرنگیر  گوجه 11162 122

 4 111 1 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 11111 123

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 124

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 121

 11 111 61 یمواد معدن یکارگاه فراور استخرا  معدنهای پشتیبانی سایر فعالیت 1661 126

 6 111 21 یدروتراپیو ه یحیو تفر ییرایو پذ یاحداو واحد اقامت ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 121

 3 111 1 خشک ازیپ دیکارگاه تول تولید -پیاز خشک 11313 122

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 126

 6 111 31 یرنعت مهین یاحداو دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 131

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 62

 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411سب با دوره دو ساله ها و متناهای توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 

 روستا
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لف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 گلیجه سفلی یمرکز زنجان 121  

 استان یکشاورزاداره کل جهاد  2 2 2 1 3 1 گوگجه قیا یمرکز زنجان 122

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 لار یمرکز زنجان 123

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نهیمج یمرکز زنجان 124

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 دیمروار یمرکز زنجان 121

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 دیمروار یمرکز زنجان 126

 یمرکز زنجان 121
ابدال  یروستاها ریمس

 کیو گلج
 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مهتر یمرکز زنجان 122

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 2 2 1 3 1 ینقطه بند یمرکز زنجان 126

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 ماورین یمرکز زنجان 131

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

کد فعالیت 
ISIC 

 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 131

 4 111 4 خوراک دا  دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 132

 3 111 1 ر  گوجه یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11162 133

134 41111 
های مسفونی  احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 2   اکوکمپقیاحداو ملاچ
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 )دنباله( (9311 - 9319گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  مئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله شهرستان های توجیهی  مقیاسگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

جهینگی یمرکز زنجان 121 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1   

 استان یره کل جهاد کشاورزادا 2 2 2 1 2 1 جهینگی یمرکز زنجان 122

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 جهینگی یمرکز زنجان 123

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 4 4 1 اولن دلبر لاقیی یمرکز زنجان 124

 (4) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضوع (4ستان )شهر( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *  (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (2) ریخ( 1بله ) محور است: کارمفرین* 
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 (99موضوع ستون ) یگذارسرمایهی هاطرحتوضیحات  -5جدول ضمیمه 

 توضیحات عنوان طرح

 دامپروری نهیزممتناسب با توان روستا در  احداو دامپروری کوچک )بز و گوسفند(

 واحد بومگردی به ازای روستا 11 بومگردی هایخانه

 خانوار 21به ازای هر  ارلاح نژاد دا  و بهبود تولیدات دامی



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی اشتغالزا سند  ................................................................................................................................................................................ 66

 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک تباراتاع) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  انیعمر هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 1

 ییخدمات م  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل م  و فاضلا  1113 2
م  ) ییروستا یشبفه مبرسان یو نوساز زیوسعه و تجهت

 (یدنیمشام

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 3

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 4

 ییخدمات م  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل م  و فاضلا  1113 1
م  ) ییروستا یشبفه مبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیمشام

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 6

 یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییشهری و روستاخدمات  ارائهبرنامه  1112111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1112 1

 یامفانات مموزش زیو تجه یبهساز  ی  نوسازاحداو برنامه مموزع دوره اول متوسطه 1211111111 یفصل مموزع و پرورع عموم 1211 2

 یهاد هایطرح یو بازنگر هیهت ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1112 6

 یامفانات مموزش زیو تجه یبهساز  ی  نوسازاحداو برنامه مموزع دوره دو  متوسطه نظری 1211116111 یفصل مموزع و پرورع عموم 1211 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی گاهدست عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت دو   

1411 
 جمع

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

 1 اسفند یمرکز زنجان 1
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 1 11 111  11 111 

 111 41 111 41  2 1 شرکت م  و فاضلا  استان 1 اما  یمرکز زنجان 2

 1 چورزق یمرکز زنجان 3
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 1 11 111  11 111 

 1 خشفه رود یمرکز زنجان 4
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 2  1111 1  11 111 

 111 41  111 41 1 1 شرکت م  و فاضلا  استان 1 یسورمعل یمرکز زنجان 1

 1 یقلیقزل تپه عل یمرکز زنجان 6
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 2  11 111 11 111 

 411  411 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یازاد سفل یمرکز زنجان 1

 111 11  111 11 1 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یباروت مغاج یمرکز زنجان 2

 411 411  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یجارچ یمرکز زنجان 6

 111 11 111 11  2 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 چورزق یمرکز زنجان 11

 (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )شعاع عملفردی: خرد/ * 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 ژهعنوان پرو عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

11 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 (یندیم  مشام) ییروستا یشبفه مبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات م  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل م  و فاضلا  1113 12

 ییروستا راه گیریلفهو  یمسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 13

 ییروستا راه گیریلفهو  یمسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 14

 ییروستا راه گیریلفهو  یمسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 لفصل حمل و نق 1313 11

 ییروستا راه گیریلفهو  یمسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 16

 (یندی)م  مشام ییروستا یشبفه مبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییم  شهری و روستاخدمات  ارائهبرنامه  1113113111 فصل م  و فاضلا  1113 11

 (یندی)م  مشام ییروستا یشبفه مبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات م  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل م  و فاضلا  1113 12

16 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

21 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک باراتاعت) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت  

 1411دو  
 جمع

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 حا  ارع یمرکز زنجان 11  1 1 411  411 

 111 31  111 31 1 1 شرکت م  و فاضلا  استان 1 یکند یحاج یمرکز زنجان 12

 111 11  111 11 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 4 لاندریش  تهم ون یامند  هما راه یمرکز زنجان 13

 یمرکز زنجان 14
  زرنان  چورنا   راه دو اسب

 لاندریش  یسفل جهیگل
 111 11  111 11 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 1

 111 11 111 11  2 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 4 قرسن  جهیگل  کاوند  یراه گل بلاغ یمرکز زنجان 11

 یمرکز زنجان 16
 ا یعل ری  دهشتپهراه گل 

 وققلت یایق گوگجه  یرسفلیدهش
 111 11 111 11  2 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 4

 111 31  111 31 1 1 شرکت م  و فاضلا  استان 1 مبادطاهر  یمرکز زنجان 11

 111 31 111 31  2 1 شرکت م  و فاضلا  استان 1 کلتفه یمرکز زنجان 12

 111 111  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 گل تپه یرکزم زنجان 16

 یمرکز زنجان 21

  یبلاغ گل  اورین  قلتوق ر یچ

  والارود تپه  قره ا یق گوگجه

  قوزلو  دوران  مباد زنگل  کوشفن

 دیمروار

 211 1  611 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 12

 (2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1) روستا* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

11 1112 
شهری   و خدماتصل توسعه ف

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

12 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد یهاطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

13 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

14 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییشهری و روستاکالبدی  یبرنامه سامانده 1112111111

11 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

16 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییروستا باارزعبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یبهساز ییکالبدی شهری و روستا یه ساماندهبرنام 1112111111

11 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در محدوده روستا لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

 

 



 11 ...............................................................................................................................................................................................................................................  .......................................................... ی مرکزشهرستان زنجان/بخش 

 

 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت  

 1411دو  
 جمع

6 1 2 6 11 11 12 13 14 11 

11 

  اسفند  یمغاج باروت  سلمانلو حان یر یمرکز زنجان

 کرده  یقلیعل ات یتپه ب قزل  مهتر  ملالر

مرع یحاج نا    

 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 استان

1 2 611  6 111 

12 

  مباد نیحس  چلگان  یبولاماج اما   یمرکز زنجان

  یسفل جهیگل جابر  خیش رود  خشفه

 تهم  مباد محسن  نهیمج  لار

 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 استان

1 3  611 6 611 

13 

 تازه  اژدهاتو  نگجهی  جهیگل ن یاسفج یمرکز زنجان

  یکند دیسع کسن  داع امباد یکند ض

  یطول سقل  گلهرود  کلفش  یکند یقل

 قلعه  سنتر

 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 13

 استان

1 4  611 1 211 

14 
 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 ایعل ریده ش  یکند یقل یرکزم زنجان

 استان

1 1 14 111  14 111 

11 
 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن - ییبا استعلا  از دستگاه اجرا یمرکز زنجان

 استان

1 2  14 111 14 111 

16 
 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 لار یمرکز زنجان

 استان

1 1  1 111 1 111 

11 
 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 3 مباد محسن  مررع ا یمزاد عل یمرکز زنجان

 استان

و  1 4 1

6 

32 121  32 121 

 (2) ( اولویت دو 1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*  (4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 (91)موضوع ستون  های عمرانیوژهتوضیحات پر – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

 خانوار جمعیت 21روستاهای بالای  هیکلبرای  رسانی به کل روستاهاگاز

 های تقویتی و کتابخانهه وسایل مزمایشگاهی  کلاسروستاهای بخش که با کمبود امفانات مموزشی روبرو هستند؛ از جمل کلیهبرای  مموزشی امفانات تجهیز و بهسازی نوسازی 

 خانوار 21های بهداشت در روستاهای بالای احداو خانه خانه بهداشت در روستاهای فاقد خانه بهداشت تأسیس
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