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 انهای روستائی استان زنجسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه

 زنجانشهرستان   زنجانرودبخش  

 پیشگفتار
گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی دچار تغییرات و تحوالت بنیادین شد. تغییراتی که چهره تاریخ بشریت در 

دامداری، به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

ا مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها عموم شهری با تولیدات انبوه صنعتی تغییر داد. در این تحوالت بنیادین و با شیوع

 از جمعیت روستاها کاسته شد و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

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

درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به تر و نقاط روستایی به صورت محوتر شهری در شبکه فضای ملی هر روز پررنگ

های ناشی از فروش نفت در شهرها عللی چند، صورت تاسف انگیزی به خود گرفت. اولین مساله انباشت عظیم سرمایه

و عدم صنعتی شدن شهرها به صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در سطح انبوه، نیازی به 

یی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبه شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گسترده روستا

های مسری، بر جمعیت شهرها و وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسعه وضعیت بهداشتی و مهار بیماری

تائیان به شهرها که محل جذب روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روس

 های فقردرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنه

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عدم صنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

ش عمده زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بالاستفاده شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخ

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.

 یجادا وسعه پایدار روستاها با هدفله روستا و نحوه اشتغالزایی و تمطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئ

و میزان مشارکت محلی را فراهم ساخت،  جامعه افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه  اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری چرا کهاهالی و روستاییان را بیشتر کرد 

 از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کند می تسهیل را طرحها اجرای روند طرف یک محلی از سطح در

  .برمی گردد محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و طرحها منافع طرف دیگر

روستایی تالش شده که مسائل در تدوین سند برنامه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های 

کلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش اهداف، سیاست ها و راهبردهای آن 

بخش مطرح و در نهایت پروژه هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این 

که در رابطه با برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های  تنها گزیده ای از مطالبی سند

 روستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد.

در چارچوب سند کوشیده شده تا مطالبی که احساس می شد الزم است در سند آورده شود، بیان شده است. بدین 

استان زنجان، و همکاری ارگان های مختلف و فرمانداری  سازمان برنامه و بودجه استان زنجان  و بنیاد مسکن وسیله از

 دهیاری های هر روستا کمال تشکر را می نماییم.  مشاورین نظارت و  و بخشداری و
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 مقدمه و کلیات

روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متاثر از جریان وسیع تغییرات فناورانه و ارتباطات، تحوالت 

وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن سو سرمایه گذاری های گسترده در زیرساختهای کالبدی 

این تغییرات به گونه ایست که سطح انتظارات در جامعه روستایی به روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده است. 

جامعه شهری همسویی و قرابت بیشتری پیدا کرده است. با همه این تغییرات اجتماعی ساختار تولید و اشتغال در 

 روستا دستخوش تغییرات محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفا بر مبنای سرمایه ه وری متکی استرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه گذاری و رشد بهر

گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گذاری متاخرتر را کاهش می دهد. لذا 

 رشد روستا به صرف انجام سرمایه گذاری جدید به سرعت متوقف می شود.

 .وری استتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد بهرهدرصد رشد اق ۰۵ اساسمطالعاتاقتصادرشدبیشازبر 

زمینه های سرمایه گذاری در روستاها را می توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر مالحظات نظیر بازار 

ذاری سرمایه گرا با  و به تبع آن تحول در روستا اقتصاد روستا رشداستخراج نمود و در قالب پروژه های مختلف فرآیند 

 تسریع نمود.های جدید 

سرمایه گذاری و سیاست گذاری برای ارتقا بهره وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژه ای و تقریبا یک بعدی 

وری در قای بهرهارت کاهندهویامتوقفکنندهعواملدریکدستهبندیکلیمیتواننیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :اها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردروست

تاها روسدر و تحول در آن نیز از ارکان تحوالت اقتصادی و اجتماعی  است کشاورزی محور اصلی اقتصاد روستااز آنجا که 

 ، بخش مهمی از تحول بهره وری به تحول بهره وری در بخش کشاورزی وابسته است.محسوب می شود

 ردیف

عوامل عمومی مانع 

 ارتقا   

 بهره وری

 مکانیزم و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 

 و قیمت تولید تا مصرف

 های با تغییرات گسترده

وجود دارد و بخش مهمی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار

از ارزش افزوده بخش کشاورزی را از روستا خارج و نصیب واسطه ها می کند. این شکاف 

به کاهش درآمد و انگیزه های سرمایه گذاری روستاییان منتهی می شود. تغییرات شدید 

قیمت نیز عالئم اشتباه به کشاورزان می دهد. به دلیل فقدان توان سیاست های 

 رایند تار عنکوبتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می دهد  اصالحی، ف

 مقیاسکوچکبهرهبرداران 2
گیری سیاست گذاری صنعتی تاثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلم

در روستاها بسیار کوچک  تولید کشاورزیبزرگ مقیاس در چندین دهه گذشته مقیاس 

در بسیاری از موارد  تولید موجب شده استو کوچک تر نیز شده است. مقیاس کوچک 
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 ردیف

عوامل عمومی مانع 

 ارتقا   

 بهره وری

 مکانیزم و تبعات

بهای  و و مبنای فعالیت صرفًا معیشتی می باشد نباشدمورد نظر از تولید هدف اقتصادی 

 املوع ، ازنظر والتر گالنسون تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگیرد.از 

کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی بخش کشاورزی اصلی بیکاری در 

 تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کارگیرد 

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش  .های محوری اقتصاد روستا استه از ارکان و نهاداب 

ترش افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گس ،در سه دهه گذشته

از طرفی  و به این سو ۰۵اراضی زیر کشت آبی با حفر چاه های مجاز و غیرمجاز از دهه 

در بخش کشاورزی با فقدان بازار عدم انتشار و تعمیق فناوری های کاهش مصرف آب 

یکی از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا از محل فعالیت های کشاورزی آب 

 ر بخش کشاورزی می توان تولید را دو تا سه برابر نمود.. با مصرف موجود آب داست

4 

و  ها وجود دستگاه

سیاستگذاری  انمتولی

 روستاناهمسو در 

ای،منابعطبیعی،آبفاضالبروستایی و ...از جمله نهادهای اثر گذار جهاد کشاورزی،آبمنطقه

ت سدر تحول و توسعه روستا هستند. رخدادمسئلههماهنگیبیندستگاهی و فقدان سیا

 ویی سیاست گذاری ها در حوزه روستا شده استگذاری متوازنموجبعدمهمس

 

۰ 

نسبت باالی ساختار 

جمعیتی روستاییان 

سنت گرا  به نیروی 

انسانی ماهر و 

 گراتخصص

یین شود.پادر اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می

بودن سطح سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار 

پارادایم ذهنی مقاوم و سخت آنها به تغییر رفتاری  و کشت خود در برابر مهارت و دانش 

اف ساختاری و رفتاری بین این دو دسته گردیده و چون نیروی کار جوان منجربه شک

باشد  دسته دوم یا مجبور به مالک و تملک زمینها نیز از آن سنتی گراهای دیرینه می

 باشند یا با عدم کنار آمدن وتغییر الگوی فکری و رفتاری و کنار آمدن با سنت گراها  می

های  انسانی ، کارآفرین  و سرمایهسرکوب خود، به سرخوردگی و مهاجرت نیروی کار ماهر

گردد. در وری پایین  میو  حفظ بافت جمعیتی  سنت گرا  و اکثرا غیر ماهر و با بهره

درصد جمعیت، کشاورز و روستا نشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، 3آمریکا فقط 

هنوز غالباً در   اشتغال در بخش کشاورزی درصد  33صادر هم می کنند اما در ایران 

 کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد. 

روستاییان با توجه به شیوه فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت 

دست به تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند  گلهای زینتی، 

 پردازند.دارویی، زعفران و سایر محصوالت کشتی دیگر  می
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 ردیف

عوامل عمومی مانع 

 ارتقا   

 بهره وری

 مکانیزم و تبعات

۰ 

عدم مدیریت  و نظارت 

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

بهره برداری از منابع 

 طبیعی

با توجه به این که منابع آب،  خاک،  چراگاه ها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده 

می باشد باید عدالت بین نسلی به گونه ای باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود 

های آتی با مصرف بیش از حد نسل فعلی نشود نسل آینده یا تضعییع حق نسل  به نفع

و به قول قاعده طالیی، از همان دست که می گیری  از همان دست نیز پس دهی. 

متاسفانه فقدان سیاست گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع خدادی، 

د ناپذیری زده که انتظار می رود های جدی به این منابع دارای آستانه های تجدیآسیب

 در در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

۷ 

غلبه نگاه سرمایه 

گذاری اجتماعی از 

سوی دولت به جای 

سرمایه گذاری اقتصادی 

 در روستا

دولت سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام 

ود میانگین درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه داده ولی با این وج

گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی 

 بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی اقتصادی انها مورد تاکید نبوده است. 

۸ 
عدم وجود کارکاههای 

 کوچک مقیاس 

در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه، کارگاهای 

کوچک مقیاس بسیار کم و به ندرت وجود دارد. . علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، 

تخصص و اگاهی کافی روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از 

آنها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب 

 ربط می باشد. 

۹ 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متاثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستا ها سنتی و کمتر متاثر از تحوالت 

فناورانه بوده است. در برخی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و 

 آن تفاوت معنی داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردبازده 

 

برای تخفیف یا محدود نمودن آثار عوامل کاهنده بهره وری راه حل آسان و سریعی وجود ندارد که بتوان جمع بندی: 

گذاری، تزریق آن را تجویز و پیشنهاد داد. تغییرات در آنها مستلزم زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی  منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش

 است. 
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

النهار شعرقی از نصف 4۸ ۵۷ 2۰تا  4۷ 2۰ 21کیلومترمربع بین طول جغرافیایی  2۷۰۰بخش زنجانرود با وسععت 

زنجان و جنوب استان  شمالی از خط استوا در شمال استان 3۷ 11 ۰۵تا  3۰ ۰۸ 4۰گرینویچ و بین عرض جغرافیایی 

آذربایجان شععرقی واقع شععده اسععت. بخش زنجانرود از طرف شععر  با بخش قره پشععتلو، از جنوب با بخش مرکزی 

 شهرستان زنجان، از طرف شمال با شهرستان میانه و از طرف غرب با بخش ماهنشان زنجان همسایه است.

متر در  2۹۵۵اع دارد. بلندترین نقطه آن با ارتفاع های آزاد ارتفمتر از سطح آب 1۰۰۵صورت متوسط این بخش به

متر در قسمت جنوب شرقی بخش زنجانرود در دهستان  4۵۵ترین نقطه آن با ارتفاع سمت جنوب غربی بخش و پست

تعداد وجمعت  2تقسعععیمات سعععیاسعععی بخش و جدول شعععماره 1در جدول شعععماره  .چایپاره باال قرارگرفته اسعععت

 ش زنجانرود ارائه گردیده است.های موجود در بخسکونتگاه

 

 تقسیمات سیاسی منظومه بخش زنجانرود شهرستان زنجان: 1جدول  

 مرکز نام 

 زنجان زنجان استان

 زنجان زنجان شهرستان

 نیک پی بخش زنجانرود بخش

زنجانرود پایین، غنی بیگلو،چایپاره  دهستان

 پایین، چایپاره باال

نیکپی، اند آباد علیا،قره 

 بوطه،حصار
 13۹۰منبع: مرکز آمار ایران، اطالعات استان زنجان، 

 

 

 های بخش زنجانرود شهرستان زنجانتعداد و جمعیت سکونتگاه:2جدول  

 زسکنها خالی آبادی سکنه دارای آبادی نام
 -1۵۵ خانواریا -2۵

 جمعیت
 جمعیت

 233۵۷ 23 3۰ ۷۰ زنجانرودبخشجمعیت روستایی 

 4۵33 3 1 ۸ چایپاره باالدهستان

 3۷۹۷ 1 1 12 چایپاره پاییندهستان

 ۸34۸ 12 1۸ 3۷ زنجانرود پاییندهستان

 ۰۰۷4 ۷ 1۰ 1۹ غنی بیگلودهستان

 4۰۰ - - - نیک پیشهر

 13۹۰اطالعات استان زنجان،  منبع:مرکزآمارایران،
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 اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجانسند برنامه توسعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :موقعیت بخش زنجانرود شهرستان زنجان1نقشه  

 

13۹۸:مشاور،ماخذ
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 موجود شاخص های بیان وضعیتمتغیر ها و :2جدول

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص  ردیف
جایگاه منغییر/شاخص 

 )درصد(

 استان شهرستان      

ی 1
اجتماع

ی-
فرهنگ

 2/2 4/۰ 13۹۰ نفر 233۵۷ جمعیت 

 تعداد 11۸ آموزشی ۰
۹۰-

13۹۰ 
3۷/34 ۸/4 

2 

ی
ی وتولید

صاد
اقت

 11/3 44/3 13۹3 هکتار ۷۸221 اراضی زراعیمساحت  

 4/۸ 2۵ 13۹3 هکتار 22۷۵ مساحت اراضی باغی 3

 ۰/3 3۵/4 13۹۰ مترمکعب 1۹2۹2۷1 تولید آب یکساله 4

 - - 13۹۷ تن ۵1۰/4۵۰۵4 تولید شیر ۰

 - - 13۹۷ تن 1۸4۰4۰۷4 تولید گوشت ۰

 - - 13۹۷ کیلوگرم ۰44۵۷ تولید عسل ۷

۸ 

ی
ت و زیربنای

زیرساخ
 

 2۰ روستاهای برخوردار از گاز
تعداد 

 آبادی
13۹۷ ۰/1 23/2 

 ۰۹ هادیروستاهای دارای طرح  ۹
تعداد 

 آبادی
13۹۷ 3۰/1 ۸/۰ 

1۵ 
روستاهای دارای خانه 

 بهداشت
32 

تعداد 

 آبادی
13۹۷ 2۸/3 ۷ 

 ۹1 روستاهای برخوردار از بر  11
تعداد 

 آبادی
13۹۷ 1۵/1 3۰ 

 1۰/4۵ ۰2/۹ 13۹۰ کیلومتر 3/۰۵ بزرگراه 12

 2۹/۸ 21/۸ 13۹۰ کیلومتر ۹/۰۹ راه آهن 13

 ۹/۹ 33/۷ 13۹۰ کیلومتر 3۰1 2 و 1راه اصلی درجه  14

 13/۸ 4۸ 13۹۰ کیلومتر 13۷ 1جاده فرعی 1۰

 1۵/2 2۹ 13۹۰ کیلومتر 1۷۰ 2جاده فرعی  1۰

 

ومه طرح توسعه پایدار منظاشتغالزائی و ، ط با توسعه اقتصادی) مرتب مسائل کلیدی بخش -8

 (روستایی

 اقتصادی

 ضعف توسعه صنایع تبدیلی،تکمیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی  .1

 های برنجکوبی سنتی بودن کارگاه .2

از جمله پروژه در حال اجرا سد  عدم تخصیص بودجه به پروژه های در حال اجرا و ناتمام ماندن پروژه ها .3

 مشمپا

 غالب بودن روش سنتی دامداری بر روش صنعتی  .4

 ضعف توسعه صنعت دامپروری  .۰
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 وج سرمایه های انسانی و مالی از بخشخر .۰

 های اقتصادی بخشپایین بودن سطح تنوع فعالیت .۷

 های آبیاری نوین و فشار منابع آبعدم توسعه روش .۸

عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی به صورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزش نهایی  .۹

 محصوالت توسط کشاورزان 

 خرید محصوالت کشاورزی و حذف داللهاضعف سیستم تعاونی ها جهت  .1۵

 معدنی مواد فراوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی های فعالیتتوسعه ضعف   .11

 

 اجتماعی 

 باال بودن میزان مهاجر فرستی بخش زنجانرود .1

 پایین بودن شاخص های توسعه انسانی،فرهنگی و هنری .2

 باال بودن نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده  .3

 های مردمی و مشارکتی زنانتشکلکمبود  .4

 

 زیست محیطی آب و خاک 

 ها مهم همچون قزل اوزن و زنجانرود های محافظتی در حاشیه رودخانهضعف احداث سیل بند و دیواره .1

 فرسایش شدید خاک  .2

 استقرار صنایع در حاشیه رودخانه زنجانرود از معضالت زیست محیطی بخش زنجانرود .3

 زنجانرود و قزل اوزن و امکان بهره برداری برای کشت باغی و زراعتهای وجود رودخانه .4

 تنوع محصوالت کشاورزی به علت موقعیت خاص جغرافیایی .۰

 توسعه شبکه آبرسانی و مشکالت اجرایی دربخش آب آشامیدنی وکشاورزی در جهت بهینه نمودن آن  عدم .۰

 فضایی-کالبدی

 نا تمام مانده پروژهای اجرایی طرح هادی 

 مقاوم سازی مساکن روستاییضعف 

 

 گردشگری 

 عدم حمایت و تشویق سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری وصنایع دستی  .1

 وح درآمدی گردشگران منطقهکمبود زیر ساخت های گردشگری متناسب با سط .2

 ها و تاسیسات گردشگریعدم ساماندهی زیرساخت .3

 ضعف اطالع رسانی در بخش گردشگری  .4

 

 

 قابلیت ها -2
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 اقتصادی 

های و منابع غنی  آب به واسطه جاری بودن رودخانه قزل اوزن و زنجانرود و رودخانه وجود خاک حاضلخیز .1

 چای، لوان چای، قلعه چایفرعی به مانند میرجان چای، تلخه رودچای، بیوک

 تولید برنج با مرغوبیت باال در بخش زنجانرود .2

 باال بودن میزان تولیدات دامی .3

 هو گندم دارای باالترین میزان تولید به لحاظ وزنی هستند. والتی چون هندوانه، خربزه، یونجمحص .4

 محصوالت باغی چون سیب، انگور و زرد آلو دارای باالترین میزان تولید هستند .۰

 دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان و میانه .۰

 امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی  .۷

 معدن فعال در بخش 31وجود  .۸

 

 اجتماعی 

 اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی  .1

 فرهنگی در سطح روستا-های اجتماعیامکان ایجاد تشکل .2

 در صد باالی مشارکت مردم در امور مربوط به روستا   .3

 زیست محیطی )آب و خاک(

 منابع غنی آب سطحی و زیرزمینی  .1

 زراعیپتانسیل مطلوب آب و خاک در کشت و تولید محصوالت  .2

های شمالی و شرقی بخش زنجانرود در مناطق حفاظت شده و قرار گیری بخش وسیعی ازمساحت قسمت .3

 که تنوع زیستی،جانوری و گیاهی باالیی دارند.شکار ممنوع 

 

 فضایی -کالبدی 

 ای)بزرگراه( در دهستان زنجانرود پایینآهن(، جادههای قدرتمند ریلی)راهدسترسی به زیرساخت .1

 ای)بزرگراه( در دهستان زنجانرود پایینآهن(، جادههای قدرتمند ریلی)راهزیرساخت دسترسی به .2

 عبور خطوط اصلی انتقال بر ، گاز و.... از دهستان زنجانرود پایین .3

 روستاهای بخش ۰۹اجرای طرح هادی  .4

 دسترسی همه روستاهای بخش زنجانرود به راه آسفالته .۰
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 گردشگری

 آباد و منطقه شکار ممنوع و مناسبت آن برای توسعه اکوتوریسم واقع شدن منطقه حفاظت شده سرخ .1

 های ارتباطی و طبیعی دارا بودن محور گردشگری قدرتمند به واسطه عبور زیرساخت .2

وجود منابع شاخص گردشگری از جمله مناطق حفاظت شده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع فیله خاصه،  .3

 گردشگریشدن روستای هدف های رنگین و واقع ها و کوهقلعه لک لک

 

 محدودیت ها و تنگناها -9

 اقتصادی
 عدم تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی .1

 های برنج کوبی سنتی بودن کارگاه .2

 خرد و کوچک بودن قطعات زراعی و پراکندگی قطعات .3

 دارا بودن کمترین واحد صنعتی در استان .4

 کشاورزیکم سوادی و باال بودن میانگین سنی بهره بردارن  .۰

 خرید محصوالت توسط دالالن ی و بنک داران  .۰

 ها زراعی و باغی به واسطه گسترش تغییر کاربری اراضیاز بین رفتن زمین .۷

 ضعف صنابع تبدیلی،لبنی و کشتارگاه  .۸

 

 اجتماعی 
 13۹۰نفر در سال  233۵۷به  134۰در سال  321۷1کاهش جمعیت بخش زنجانرود از  .1

 باال بودن نرخ مهاجر فرستی بخش  .2

 بیکاری فارغ التحصیالن .3

 زیست محیطی آب و خاک

 تبعیت از آمار بارندگی شهرستان زنجان به روند رو به کاهش میزان بارندگی در چند سال اخیر .1

واقع شدن در محدوده خطر سیل با توجه به وجود رودخانه های مهم همچون قزل اوزن و زنجانرود و  .2

 ی دیگررودخانه فرع

 های زیرزمینیافت سطح آب .3

 های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبعدم توسعه روش .4
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 کالبدی فضایی

 کمبود آب شرب در برخی از روستاها .1

 کشی در برخی از روستاهاعدم دسترسی به گاز لوله .2

 عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات در سطح بخش .3

 کمبود امکانات خدماتی و رفاهی در بخش .4

 ضعف آنتن دهی اینترنت و موبایل  .۰

 گردشگری

 1رفاهی در محور گردشگری عبوری  درجه  -کمبود تاسیسات خدماتی .1

 عدم وجود بازارچه ها برای عرضه محصوالت و صنایع دستی بخش .2

 مشکالت مربوط به اعطای تسهیالت بانکی به سرمایه گذاران بخش گردشگری .3

 قدیمی بودن تاسیسات گردشگری .4

 

 )نقشه( سازمان فضائی موجودساختار و  -4

 رود زنجاندر بخش  یدانی صورت گرفته، مهمترین روابطها و برداشت مبراساس اطالعات حاصله ازپرسشنامه

همچنین سلسله مراتب با روستاهای موجود در بخش است.  زنجان پیوند قوی شهر  زنجان شهرستان 

اشت سرمایه به بزرگترین بازار خرید روزانه و هفتگی امکان داده است تا با تمرکز و انب شهر زنجانسیاسی به 

منظومه تبدیل شود و تمام این موارد باعث شده است تا مراجعه و جریان روزانه افراد ساکن در منطقه به 

با توجه به سلسله مراتب سیاسی و ازسوی دیگر در درون بخش   به صورت تثبیت شده در آید. زنجان شهر

را به سمت خود ان مراجعات اداری و خدماتی این شهر باالترین میز نیک پی هر قرار گیری نهادها در ش

 جذب می کند.
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 :ساختار فضایی بخش زنجانرود شهرستان زنجان 2نقشه 

 13۹۸ماخذ: مشاور،
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 بخش زنجانرود شهرستان زنجانسازمان فضایی :3نقشه

 

 13۹۸ماخذ: مشاور،

 
 جمعبندی -5

 قاز مناط اما یکی است، زنجان شهرستان جزء سیاسی و اداری تقسیمات نظر از زنجانرودبخش  اوجود اینکهب

نوبی ج مناطق و منطقه این بین پیرامون مرکز شکاف و رودمی شمار به استان سطح در توسعه نیافته و محروم

 .است پهنه استان کل در آن پیرامون و زنجان شهر بین شکاف از ترعمیق بسیار شهرستان

 از بسیاری است. روستایی فعالیت و زندگی شدن ایحاشیه خطر معرض در مناطق ازجمله بخش زنجانرود

شدید  هایمهاجرت است. مواجه فعالیت و زندگی رکورد و جمعیت کاهش با محدوده این در موجود روستاهای

از  . است شده محدوده این روستایی جمعیت پرشتاب کاهش و منفی رشد سبب تخلیه روستاها و روستایی
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تا اشد. بنیاز مبرم به برنامه های توسعه اقتصادی و  اشتغالزایی پایدار در روستاهای بخش زنجانرود می این رو

با ایجاد اشتغالزایی زمینه برای مهاجرت معکوس ایجاد شده و در توسعه و شکوفایی بخش اثرگذار باشد.

 باشد زنجانرود، روستای قره بوطه در دهستان چایپاره باال میبخش  ترین نقطه سکونتگاهیپرجمعیت

 نفر در دهستان زنجانرود واقع شده است. 4۰۰پی با و شهر نیک

 بخش زنجانرود این است که این بخش در انتهای شمالی استان زنجان قرار گرفته و  ویژگی ترینمهم

والت کشاورزی این بخش، شهر زنجان از مرز با استان آذربایجان شرقی است. لذا بازار فروش محصهم

 استان زنجان و شهرهای میانه و تبریز از استان آذربایجان شرقی است.

 خط انتقال گاز، خط انتقال بر  قوی،)راه آهنآزادراه،(ارتباطی زیربنایی،شبکه امکانات رشدخطی 

 و مابقی بخش زنجانرود فاقد این تجهیزات هستند. است شر  بخش زنجانرود قرار گرفتهدرمحور

  استان، را فراهم  اقتصادی هایفعالیت قطببخش زنجانرود نیازهای بازار مصرف شهر زنجان؛ به عنوان

 کند.می

  در بخش زنجانرود بیشترین اراضی سطح کشت وجود دو رودخانه قزل اوزن و زنجانرود باعث شده که

 اختصاص یابد.به بخش زراعت 

 که بیش از نیمی از محصوالت زراعی، دهدمی نشان ارتباطی،سرمایه،باروکاال وجریانات سمت بررسی

باغی و دامی به شهر زنجان در جریان است و برخی از این محصوالت که به استان آذربایجان شرقی 

 نزدیک هستند به شهر میانه و شهر تبریز در جریان است.

 

 های قزل اوزن و زنجانرود و طبیعت گردی، سیل حاشیه رودخانهدر این بخش با وجود داشتن پتان

باشد. کمی مستقر می ورفاهی پذیرایی، اقامتی واحدهای

ضعف ساماندهی و  مهمترین مسائل توسعه بخش زنجانرود: کمبود زیرساخت ها برای توسعه گردشگری،

)  کمبود سرمایه گذاری و بستر سازی برای توسعه صنایع در بخش، صنعتی کردن برنجکوبی های موجود

 . تبدیلی، لبنی، کشتارگاه(

توسعه روستاهای بخش تصویر کالن -2

 

 اهداف کلی -2-8

 بهره برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت منطقه  .1

 ارتقاء جایگاه اقتصادی منطقه با تکمیل زنجیره ارزش محصوالت عمده کشاورزی  .2

 زنجانرودشهرستان زنجان توسعه صنعت گردشگری پایدار بخش .3

توسعه کالبدی و ارتباطی در سطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطقه توانمندسازی همه  .4

 جانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه منطقه

 کاهش محرومیت در روستاهای بخش و حمایت از اقشار نیازمند .۰
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 اهداف خرد  -2-2

 

 8445زنجان در سال  شهرستان زنجانرود بخش چشم انداز

  ای است با شرایط کالبدی هم افزا با جریانات و ، منطقه مورد مطالعه14۵۰بخش زنجانرود در افق

پیوندهای قدرتمند اقتصادی که به زندگی اجتماعی مطلوبتر و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین منجر 

 افق طرح منطقه دارای:خواهدخواهد. در 

 ای هاقتصاد قدرتمند در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی محصوالت کشاروزی؛ با توسعه زیرساخت

زنجانرود  تامین آب و مکانیزه کردن سیستم آبیاری و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت عمده بخش 

نه الیزی از جمله هنداوو محصالت ج،کلزا سیب،پیازگندم،،برنجبا تاکید بر محصوالت شهرستان زنجان 

 و محصوالت دامی  زهو خرب

 های طبیعی، تاریخی و با فراهم ساختن خدمات اقتصاد متشکل در زمینه گردشگری با معرفی جاذبه

 پشتیبان آن با تاکید بر گردشگری پایدار اکوتوریسم و گردشگری روستایی

 های ارتباطی اصالح زیرساختهای همجوار؛ های ارتباطی شکل گرفته و متصل با استانزیرساخت

 بخش زنجانرود شهرستان زنجان  درون منطقه

 های توسعه روستا های بخش جهت گیری -9-2 
اوزن و زنجانرود توسععه کشعاورزی بویژه اراضی کشاورزی آبی با بهره گیری با توجه به عبور رود خانه قزل 

قرار صعنایع وابسععته به بخش کشاورزی نیز های آبیاری نوین اسعت. بدین ترتیب زمینه برای اسعتاز شعیوه

شععود. اتخاذ تدابیر مناسععب برای توسعععه کشععاورزی، زمینه را برای نگه داشععت وجذب جمعیت  فراهم می

 سازد.فراهم می

توسعه  منطقه، توسعه اینهای با توجه به اهمیت این منطقه از نظر معدن و ذخایر معدنی ، ازجمله اولویت

 .است معدنی مواد فراوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی هایفعالیت

های مهم توسعه در ن وقابلیت این بخش در توسعه امور دامی،دامپروری یکی دیگر از اولویت با توجه به توا

 رود.این بخش به شمار می

ود ، وجکشاورزی -توسعه گردشگری باتوجه به قابلیت و توان بخش زنجانرود در زمینه گردشگری روستایی

گر از دی های رنگین، مردان نمکی روستای چهرآباد، وجود تپه و آثار تاریخی و فرهنگیها، کوهقلعه لک لک

 رود.های توسعه در این بخش به شمار میگیرجهت

 آموزش روستاییان در زمینه کار آفرینی واشتغالزایی 

 انسانی-های اجتماعیارتقا زیرساخت

 کاربرد نهاد های تولید و خدمات پشتیبان تولید باالبردن سطح آگاهی، نوآوری در

پذیر ها و صنایع جهت ارتقاء سطح زندگی اقشار آسیبظرفیت سازی برای دسترسی به فرصت

 روستایی)فقیران، زنان و جوانان(

 توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلی
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 زنجانرود شهرستان زنجانتعیین نقش پذیری سکونتگاه ها در سازمان فضایی بخش 

 ای بخش هماهنگ با بخشهای مجاورانتظام فضایی شبکه

 ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی بخش زنجانرود شهرستان زنجان 

 

 راهبردها -4-2

 راهبردها:  -

 اقتصادی         

 توسعه محصوالت باغی و زراعی .1

 کشاورزیو کیفی محصوالت بهبود روشهای تولید به منظور توسعه کمی .2

 های دامداری، پرورش طیور و آبزیتوسعه فعالیت .3

 های تبدیلی بخش کشاورزیتوسعه صنایع و کارگاه .4

 اشتغال پایدار روستائیان با تکیه بر بخش کشاورزی  .۰

 توسعه دام های اصالح نژادشده .۰

 های بیمهایجاد و توسعه فعالیت .۷

 

 اجتماعی

-نهادی برای انسجام بخشی به فعالیتهای اجتماعیهای تقویت فرایندهای توسعه مشارکتی و شبکه .1

 فقیران -زنان-اقتصادی جوانان

 های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه .2

 تقویت و گسترش پوشش شبکه بهداشت و درمان روستاییان .3

 توسعه سطح دانش و مهارت روستاییان .4

 گیری دخالت دادن مردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم .۰

 استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش .۰

 زمینه سازی تعامل بین نهادها و مردم .۷
 

 زیست محیطی آب و خاک 

 برداری از منابع آبی منظومه)سطحی و زیرزمینی(مدیریت بهره .1

 های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه .2

 زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد .3

 محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی .4

 های گیاهی و جانوری و حفاظت از آنهاشناسایی گونه .۰
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 فضایی –کالبدی 

 ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش .1

 های همپیوندتاکید بر ایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاه .2

 های ارتباطیزیرساختتوسعه تاسیسات زیربنایی و  .3

 هاتوسعه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی سکونتگاه .4

 هاتأمین ایمنی و امنیت سکونتگاه .۰
 

 گردشگری

 در بخشتوسعه گردشگری بومی .1

 توسعه توریسم تاریخی و مذهبی منظومه .2

 کشاورزی –توسعه گردشگری روستایی  .3

 برون بخشتوسعه زیرساخت محورهای گردشگری درون و  .4

 : سیاست ها  – 5-2

 اقتصادی

، برنجبر روی محصوالت عمده بخش زنجانرود شهرستان زنجان  توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی .1

  پیاز، کلزا، هنداونه، خربزه، سیب، گندم

 های کشاورزی منظومهارتقاء تکنولوژی .2

 تکمیلی پسماندهای برنجتوسعه و افزایش صنایع  .3

 به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی ارتقاء الگوی کشت .4

 های دامداری و مرغداری در منظومه با توجه به پتانسیل موجودتوسعه فعالیت .۰

 توسعه دامپروری اصالح نژاد شده .۰

 نشاء برنجهای کاشت تقویت گلخانه .۷

 احداث وترویج گلخانه .۸

 های مستعدهای پرورش آبزی در سکونتگاهتوسعه فعالیت .۹

 کشاورزان حمایت دولت از .1۵

 های روستاییدر سکونتگاه چیپس میوهمحور های  معیشتکارگاه .11

 

 اجتماعی

 خانگی در مشاغل خود های بالقوه توانا ساختن زنان برای به فعلیت درآوردن توانایی .1

 صنایع فرآوری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت .2

 های فنی مهارت آشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط .3
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 دسترسی مناسب به امکانات آموزشی .4

 برخورداری از سرمایه نقدی و غیره نقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار .۰

 کشاورزی آموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره .۰

 توسعه خدمات بیمه روستایی .۷

  توانمند سازی افراد قابل بازتوانی .8

 بخشبهداشتی در کل -توسعه مراکز خدمات درمانی .۹

 آموزش و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضوع شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدار  .1۵
 

 زیست محیطی آب و خاک 

 توسعه روشهای آبیاری نوین .1

 ساخت سدهای معیشتی .2

 و زنجانرود  مدیریت و توزیع مناسب آب رودخانه قزل اوزن .3

 و مناطق شکار ممنوع جلوگیری از شکار در مناطق حفاظت شده  .4

 های گیاهی و جانوری بخشآموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه .۰

 جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه .۰

 های واقع در پهنه خطر باالمقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سکونتگاه .۷

 داخل روستاجلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی .۸

 جاد و توسعه سیستمهای تصفیه فاضالب خانگی در  سکونتگاه ها روستاهاای .۹

 آموزش نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی .1۵

 ترویج کاشت و برداشت محصوالت ارگانیک کشاورزی .11

 های اصلی و فرعی  بخشرعایت حریم و بستر رودخانه .12

 

 فضایی –کالبدی 

 سکونتگاه هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین  .1

 ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه .2

 های ارتباطی برون  و درون منطقه اصالح، بهبود و توسعه زیرساخت .3

د این فاق هاتأمین تاسیسات زیربنایی؛ از قبیل آب شرب لوله کشی، بر ، گاز و تلفن برای سکونتگاه .4

 خدمات 

 هایی برای سکونتگاههای هادی روستاتهیه و اجرای طرح .۰

 ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله .۰

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل .۷
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 گردشگری

 های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه .1

 حفظ و نگهداری آثار تاریخی و مذهبی .2

 های غذاخوری محلیراه اندازی سالن .3

 های بوم گردیاحداث اقامتگاه .4

 عرضه صنایع دستی .۰

 شالیزارها و باغات سیببازدید تورها از  .۰

 کوج عشایر،شترسواری برگزاری جشنواره .۷

 برداشت برنج برگزاری جشنواره  .۸

 سیب هایبرگزاری جشنواره شکوفه .۹

 بین راهی در مسیرهای های گردشگری –احداث مجتمع های خدماتی  .1۵

 ان نمکی چهرآبادهای رنگین،مردها، کوهتوجه ویژه به آثار گردشگری از جمله قلعه لک لک  .11

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف وسیاست-6-2

 کمک به تشکیل تعاونی های تولیدی وخدمات کشاورزی .1

 های اقامتی  ورفاهی بین راهی متناسب با شرایط بخشساخت و تجهیز مجموعه .2

 شاورزی(کساماندهی به نظام خدمات پشتیبانی تولید با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی )فارغ التحصیالن  .3

ریزی توسعه پایدار، رویکرد  مبتنی بر نظام محلی ضروری است. نقش مشارکتی جامعه محلی برای در برنامه .4

تسهیل روند تصمیم گیری غیر متمرکز اساسی بوده و طبق نظر برنامه ریزان موفقیت مشارکت جامعه 

قابلیت یکپارچه کردن عناصر اقتصادی و  –اجتماعی  –های محلی مبتنی به درک و کارکرد نظام سازمان

 انسانی به صورت فردی و جمعی در سطح محلی دارد.

 حورهای پیشران توسعه بخشم -8

   تن 11۵1۰01۰هکتار از اراضی زراعی بخش زنجانرود شهرستان زنجان با میزان تولید 2۰34کشت برنج در 

 تن 1۰۵۷20۷هکتار باغات سیب در بخش زنجانرود با میزان تولید  ۸۹1وجود 

 1۵۰۰۰3درسطح بخش زنجانرود شهرستان تن   4۵۰۵40۵1۰ تولید شیربا میزان سبک  و راس دام سنگین

 زنجان 

 های گردشگری طبیعی،تاریخی در سطح بخشوجود جاذبه 

ابی ها بازاریها، مسیرهای گردشگری، خدمات گردشگری، اطالعات و تبلیغات توام با فعالیتجاذبهاستان زنجان در  

الش ها تهای پیشران گردشگری مدنظر قرار گرفته است.در بحث جاذبهگردشگری عناصری هستند که ارائه پروژه

ی طبیعی حاشیه های رودخانه هاو جاذبههای سازی گردشگری پایدار کشاورزی، از ظرفیتشده است ضمن برجسته

 استفاده شود. همچنین های باستانی و باغات داخل روستاهای رنگین، تپهها، کوهزنجانزود، شالیزارها، قلعه لک لک
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های گردشگریبرای آگاه سازی ایجاد آژانس های بوم گردی،احداث  اقامتگاهپیشنهادها الزم برای برگزاری جشنواره،

 دشگری منظومه فراهم شود.و عرضه صحیح بازار گر

 

 
 :گردشگری بخش زنجانرود شهرستان زنجان4نقشه 

 
 13۹۸ماخذ:مشاور،

 در وضع موجود  برنجهای اصلی زنجیره ارزش محصول فعالیت -4-8
 تامین تدارکات تولید 

 :)داخل بخش / شهر زنجان و روستاهای اطراف آن / استان کردستان  نیروی انسانی )کارگر کشاورزی 

 کشت نشاء در گلخانه ها و خرید از سه روستای دیگر : نشاء 

 :)روستاهای اطراف زنجان کود حیوانی )پهن 

  :خرید ازجهاد کشاورزی استان زنجانکود شیمیایی 

 تولید 

 زمین های مرغوب حاصلخیز به همراه آب کافی برای کشت :شالیزار برنج  

  :تن 11۵1۰01۰میزان تولید  

 برنج علی کاظمی : نوع محصول عرضه شده 

 عملیات تبدیل 
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   با استفاده از ماشین های پوست کن و سفید کن پوسته و سبوستبدیل شلتوک به برنج سفید+ 

 برنجکوبی در بخش زنجانرود هایکارگاهساماندهی وتجهیز 

 برنجواحد بسته بندی 2 :برنج بسته بندی 

 گیالناستان های مازندران و بسته بندی در استان ن از بخش:وبیر 

 توزیع 

 :روستاهای واقع در مسیر جاده اصلی شهرستان + های منازل کشاورزان در روستاها + فروشگاه محل فروش 

 های سطح شهرستانعرضه در کارخانه + فروشگاه

  درصد محصول 1۵ :زنجانرودداخل بخش 

 های زنجان،گیالن،اردبیل،تبریز،تهران،قزوین و سراسر کل )استان درصد محصول ۹۵: زنجانرودبخش  خارج

 کشور(

 در وضع موجود یبهای اصلی زنجیره ارزش محصول سفعالیت -4-2
 تامین تدارکات تولید 

 نیروهای بومی  نیروی انسانی )کارگر کشاورزی(:

 تولید 

 هکتار ۸۹104به مساحت :باغات سیب 

  :تن8541251میزان تولید 

  سیب والسیب گالب و  سیب رد )قرمز(، سیب گلدان )سیب زرد(، : عرضه شدهنوع محصول 

 عملیات تبدیل 

 زنجان استان  :وسردخانه   بسته بندی 

 توزیع 

  :باغات کشاورزان+  خریدتوسط دالالن و بنکدارانمحل فروش 

 :عرا  قطرعرضه در کشورهای آذربایجان،  فروش به صورت بسته بندی ، 

 مصرف 

 :داخل بخش 

 1۵ درصد 

 بیرون بخش: 

 ۹۵ درصد 

 در وضع موجود صلی زنجیره ارزش محصوالت دامی های افعالیت -4-9

    تولید 

 ( تنگوشت4۵4۰3402–تنشیر22۵۵۵–راس44۰۵) گاودورگه•

 ( تنگوشت447711..–تنشیر3۰۰۹–راس1۰۸۹) گاوبومی•

 (تنگوشت۰1۰4۵۷02–تنشیر11۰۰۹02راس،۹۵۷1۵) گوسفندوبره•

 (تنگوشت۹14۷4012–تنشیر32۷۰0۵1۰–راس۸۵۸4) بزوبزغاله•
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 عملیات تبدیل

 میانه مستقردرشهرستان شیرپزهای •

 زنجان شهر شیر وتبدیل بندی بسته کارخانجات •

 عملیات توزیع 

 فروشی خرده سیستم ازطریق توزیع •
 مصرف کنندگان نهایی : 

 ذربایجانشرقیآاستان زنجان ، استان 

 

 

 بخشجریان افراد برون                                                                  بخشجریان افراد درون 

 

  
 جریان محصوالت کشاورزی بخش  
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -5

 به صورت کلی سعی شده است برای رسیده به سازمان فضایی مطلوب موارد زیر لحاظ شود:

های صنایع تبدیل محصوالت کشاورزی باعث تقویت جریانات و ایجاد فضای الزم برای استقرار کارگاه -

 خواهدشد.منطقه پیوندهای درون 

باعث خواهدشد  زنجانرود ای خانههای زنجیرهو همچنین ایجاد فروشگاه زنجان و تبریزتاکید بر نقش بازار  -

 تولیدکنندگان اصلی شود. تا در جریان کاال و سرمایه، سود بیشتر نصیب

 توزیع خدمات زیرساختی،عمرانی و آوزشی به صورت همگن درسطح دهستان ها  -

باعث خواهدشد تا اقتصاد بخش گردشگری با در نظر  منطقه مورد مطالعهتقویت نقش گردشگری در کل  -

 باعث درآمدزایی ساکنین شود.منطقه گرفتن انواع منابع گردشگری در سطح 

 
 هدففضایی  ساختار :۰نقشه

 
 8931ماخذ:مشاور،
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 سازمان فضایی هدف:۰نقشه 

 
 13۹۸ماخذ: مشاور،

 
 

 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 
 

 ، نظارت و بازنگری سنداجرانحوه  -د

ان شود. استانداری زنجهای اجرایی ابالغ میدستگاهبا تصویب نهایی طرح، مصوبات طرح توسط استانداری زنجان به 

 های آموزشی آشنا سازد. در های اجرایی را برای اجرای طرح، از طریق برگزاری دورهموظف است کارشناسان دستگاه

ها طرح ،بخش زنجانرود شهرستان زنجان های روستاییبرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزاءی و طرح توسعه پایدارمنظومه

ها، با توجه به مشارکت مسئولین دولتی و ها و پروژههای متعددی پیشنهاد شده است که هر یک از این طرحو پروژه

رسد. همچنین پس از تصویب بندی شده و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز به تصویب میمحلی اولویت

های طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان که پروژه ها، اولویت بندی و توزیع اعتباراتطرح، برای اجرای پروژه

متشکل از فرماندار)رئیس کمیته(، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)دبیر کمیته(، بنیاد مسکن استان و 
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گردد. الزم به ذکر است که تامین اعتبارات دولتی مورد نیاز طرح ها و های اجرائی است، بررسی میروسای دستگاه

با پیشنهاد این کمیته و توسط  زنجانرود شهرستان زنجانهای پیشنهادی طرح توسعه پایدار روستایی بخش روژهپ

شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید اعتبار الزم را با توجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص داده می

 اختصاص دهد. منطقه مورد مطالعهبه طرح تصویب شده طرح 

تایی روسهای روستایی برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزاءی و طرح توسعه پایدارمنظومهبخش نظارت و پایش اجرای 

 تواند متشکل از چندین جزء باشد که عبارتنداز:می زنجانرود شهرستان زنجانبخش 

وستایی رپایدار منظومه هایهای توسعه طرحبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی های طرحتشکیل دبیرخانه دائمی -1

 در بنیاد استان زنجان؛

 تفاهم نامه در سطح استان زنجان؛ ۸کمیته نظارت موضوع ماده  -2

 .زنجان کمیته پیگیری در سطح شهرستان -3

ایی روست های توسعه پایدار منظومه هایطرحبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دبیرخانه دائمی -
 استان زنجان

ا در بنیاد استان ب های روستاییتوسعه اقتصادی، اشتغالزاءی و طرح توسعه پایدارمنظومههای طرحدبیرخانه دائمی

عضویت معاون عمران روستایی استان زنجان، معاون بازسازی و مسکن روستایی استان زنجان، نماینده سازمان 

س مسؤول امور فنی و مطالعات عمرانی استان زنجان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان)دبیر دبیرخانه( و کارشنا

 گردد. این دبیرخانه وظایفی به شرح زیر دارد: تشکیل می

های منطقه مورد مطالعه روستایی استان زنجان مرتبط با فعالیتهای بنیاد پیگیری و اجرای مصوبات طرح (1

 مسکن استان زنجان

 گزارش برای ارسال به مبادی ذیربطجمع آوری اطالعات کلی عملکرد طرح، پردازش و تهیه  (2

 زنجان اخذ گزارش از کمیته پیگیری شهرستان  (3

 در خصوص روند پیشرفت پروژه ها و اقدامات و ارسال برای استاندار زنجان و دفتر مرکزی بنیاد مسکن (4

 
 زنجانکمیته نظارت در سطح استان  -

پیشنهاد گردیده که متشکل از معاون هماهنگی ای تحت عنوان کمیته نظارت برای نظارت بر اجرای طرح حاضر کمیته

کمیته(، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر کل دفتر امور )به عنوان رئیس  امور عمرانی استانداری زنجان

، مدیر کل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن زنجان روستایی و شوراهای استانداری زنجان، فرمانداری شهرستان

باشد. این کمیته موانع و مشکالت اجرایی طرح و همچنین های اجرایی حسب مورد، میجان و مدیران دستگاهاستان زن

های اجرایی را در رابطه با طرح فو  بررسی نموده و نتایج آن را برای اخذ تصمیمات الزم به استاندار عملکرد دستگاه

 دهد. استان زنجان ارائه میرئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمیرئیس سازمان مدیریت و  و 

، ضرورت دارد که قبل از اینکه هر گونه منطقه مورد مطالعهبه منظور هدایت صحیح طرح ها و برنامه ها در سطح 

در شورای  زنجانشهرستان  زنجانرود های اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و رفاهی از بخشدستور کاری در زمینه

رح شود ابتدا الزم است که از بنیاد مسکن جهت بررسی انطبا  موضوع درخواستی برنامه ریزی شهرستان و استان مط

 آید. استعالم به عملبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی با طرح توسعه 
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 زنجانکمیته پیگیری شهرستان  -
 شود که اعضای کمیته مذکور عبارتند از:میدر سطح شهرستان تشکیل زنجان کمیته پیگیری شهرستان 

 بعنوان رئیس کمیته(،  زنجان فرمانداری) فرماندار یا معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ( شهرستان( 

  نماینده سازمان مدیریت )بعنوان دبیر کمیته( زنجانرئیس بنیاد مسکن شهرستان 

  زنجانرئیس جهاد کشاورزی شهرستان ، 

  زنجانشهرسازی شهرستان رئیس اداره راه و 

  زنجانرود بخشدار 

 .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 

 رئیس شورای بخش به عنوان مدیر و نماینده کمیته تخصصی 

 

 کمیته پیگیری وظایف متعددی بر عهده دارد که آنها عبارت است از:
  تعیین شده با هماهنگی بین سازمانها و پیگیری اجرای پروژه ها و اقدامات پیشنهادی بر حسب اولویت

 ؛زنجاننهادهای شهرستان 

  و بازدید از پروژه ها و اقدامات در دست اجرا و تهیه  زنجاناخذ گزارش از دستگاههای ذیربط شهرستان

ماهه  3ها و پروژه ها و شناسایی مسائل و مشکالت آنها در فواصل زمانی گزارش از روند پیشرفت طرح

های طرح، رئیس بنیاد مسکن استان زنجان و دبیرخانه دائمیزنجانای فرماندار شهرستان )گزارش فو  بر

 روستایی استان زنجان ارسال خواهد شد(.  منطقه مورد مطالعهتوسعه پایدار 

 در کمیته برنامه ریزی شهرستان  منطقه مورد مطالعههای پیشنهادی طرح پیگیری تصویب اعتبار برای پروژه

 . زنجان

 

خش ب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستاییکند در مشاور پیشنهاد می

ای تحت عنوان کمیته تخصصی اجرایی و زیر نظر ، برای اجرای بهتر طرح، کمیتهزنجانرود شهرستان زنجان

خش فنی، بخش ارتباطات و شهرستان تشکیل گردد که متشکل از بخش مدیریت، بزنجانرود شورای بخش 

 نرودزنجااطالع رسانی و بخش مالی و اداری است. مدیریت کمیته تخصصی اجرایی به عهده رئیس شورای بخش 

های های تخصصی عبارت است از: کمیته توسعه فعالیتاست. در بخش فنی این کمیته، کمیته زنجانشهرستان 

های دامداری، دامپروری، پرورش غداری، کمیته توسعه فعالیتهای زراعت و باکاران، کمیته توسعه فعالیت برنج

گردشگری، کمیته توسعه زیرساخت و حمل و  –های خدمات رفاهی طیور و تولید عسل، کمیته توسعه فعالیت

تبدیلی، کمیته حفاظت از محیط زیست. برای هر یک از بخشهای فنی،  -نقل، کمیته توسعه صنایع تولیدی

ای های در نظر گرفته شده است که اعضاء پیشنهادی کمیتههای انسانی جداگانهایف و نیرویارتباطی و اداری وظ

تواند شامل نماینده فرمانداری، نماینده بخشداری، رئیس شورای بخش، نماینده بنیاد مسکن تخصصی اجرایی می

خبگان و معتمدین(، رئیس های اجرایی مربوطه و نیروهای مردمی)شوراها، دهیارها، نشهرستان، نماینده ارگان
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-شورای بخش)به عنوان رئیس کمیته(، یکی از اعضای شورای بخش)به عنوان دبیر کمیته(، هیات مدیره تعاونی

 باشد. های مربوطه می

 

 
زنجانرود شهرستان زنجان برنامه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش  نهادهای دخیل در
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 :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی 2جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات مرتبطدستگاه اجرائی 

  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری های رفاهی وخدماتیتاسیس مجتمع 1

  شرکت سهامی  آب منطقه ای آبیاری و پوشش انهار سنتی هایاحداث و بهسازی کانال 2

 
ها و مجتمع مانند ایجاد گلخانهگذاری در امر تولید محصوالت کشاورزی، باغی و دامی های الزم برای سرمایهایجاد زیرساخت

 پرورش دام و ماهی
  ،،سازمان صنعت ،معدن و تجارتجهاد کشاورزی

  جهاد کشاورزی کشاورزیبخش حمایت از فارغ التحصیالن  

  سازمان صنعت، معدن وتجارت پیگیری و ایجاد زیر بناهای الزم برای اجرای طرح شهرک صنعتی  دره لیک 

 های آبخیز و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری  اراضیحفاظت از  مراتع و حوزه 
و سازمان امور اراضی جهاد -اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری

 کشاورزی
 

  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری سرویس های بهداشتی میان راهیو ساماندهی  احداث  
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 :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی 2جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 تکمیل وساماندهی حاشیه زنجانرود از نگاه گردشگری 
راه -اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  و گردشگری

 وشهرسازی
 

  شرکت سهامی  آب منطقه ای زنجانرود و قزل اوزناحداث دیوارهای حفاظتی حاشیه رودخانه های مهم همچون  

    

    

 سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالتفعالیت های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پشتیبان طرح های  -8

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 
 

 سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های 9جدول شماره 
 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
 8عملکردی  

 2کد موضوعی طرح 
کد کارآفرین 

 9محوری 
ح در سطح الویت طر

 4بخش 
کد دستگاه اجرائی مرتبط 

5 
 توضیح

 6دارد 

 4 85111 کارگاه تبدیل شیر به خامه و ماست 8
قره 

 اوغالنلو
صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی(  کالن/بخش

  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولاولویت  بله و معدن

 5 511 اقامتگاه بوم گردی 2
قره 

 اوغالنلو
 فراکالن / شهرستان و

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  دوماولویت  بله گردشگری باالتر
 بله دستی  و

فراکالن / شهرستان و  قره بوطه 5 21111 کارگاه روغن گیری  سبوس برنج 9
 باالتر

صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( 
  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله و معدن

فراکالن / شهرستان و  قره بوطه 9 81111 نمایشگاه فن بازار برنج 4
اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله گردشگری باالتر

 بله گردشگری دستی  و

5 
کارگاه تولید خمیر سلولز وکاغذ 

 مقوا از کاه برنج
صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی(  کالن/بخش مشمپا 5 85111

  معدن و تجارتسازمان صنعت،  اولویت اول بله و معدن

فراکالن / شهرستان و  مشمپا 6 5111 احداث رستوران گردشگری 6
اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله گردشگری باالتر

  گردشگری دستی  و



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های 9جدول شماره 
 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

  جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی متوسط / دهستان حصار 5 81111 گلخانه کشت نشا برنج 7

فراکالن / شهرستان و  حصار 5 21111 بسته بندی برنجکارگاه تبدیل و  1
 باالتر

صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( 
  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله و معدن

فراکالن / شهرستان و  رجعین  1111 احداث گلخانه 3
اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله گردشگری باالتر

  دستی  و

فراکالن / شهرستان و  رجعین 5 5111 اقامتگاه بوم گردی 81
اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله گردشگری باالتر

  دستی  و

88 
احداث  دامپروری کوچک)بز 

 سفند(گوو

میلیارد 21
 ریال

5 
اند آباد 
 سفلی

فراکالن / شهرستان و 
 باالتر

صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( 
  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله و معدن

 5 911 اقامتگاه بوم گردی 82
اند آباد 
 سفلی

فراکالن / شهرستان و 
اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله گردشگری باالتر

 بله دستی  و

89 
احداث  دامپروری کوچک)بز 

 وگوسفند(
میلیارد 21

 ریال
ی( اولویت صنایع تبدیلصنعت )با  بخش/کالن  میرجان 5

  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله و معدن

فراکالن / شهرستان و  میرجان 9 911 اقامتگاه بوم گردی 84
 بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله گردشگری باالتر

 .چارچوب 3مراجعه شود به صفحه  ،برای تولید و اشتغالزائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری  9توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -6

 



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 
 
 

 9جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 واحد اقامتگاه بوم گردی در روستا و برگزاری جشنواره کوچ عشایر  5احداث  اقامتگاه بوم گردی  2

 ارائه تمام محصوالت تولیدی شده از برنج و پسماندهایی چون کاه و کلش و پوسته وسبوس ازقیبیل جاروب ، حصیر،سبد  نمایشگاه فن بازار برنج   4

 متناسب با توان  روستا احداث دامپروری کوچک)بز و گوسفند( 88

 متناسب با توان  روستا احداث  دامپروری کوچک)بز وگوسفند( 

 واحد اقامتگاه بومگردی 5احداث  اقامتگاه بوم گردی 82

 واحد اقامتگاه بومگردی5احداث  اقامتگاه بوم گردی 84



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 
 
 
 

 : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 
 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 
 فصل

 برنامهعنوان 
اعتبار مورد 

 نیاز
 ریال میلیون

 محل اجرا
 نام روستا

ئی
جرا

ه ا
گا

ست
د

ی  
رد

لک
عم

ع 
شعا

د 
ک

8 

ژه 
رو

ت پ
لوی

ا
2 

رد 
 دا

یح
ض

تو
9 

8 
 –تبریز به راه آهن همدان –اتصال راه آهن زنجان 

 سنندج از مسیر بیجار
 اداره راه و شهرسازی  1411626 احداث راه آهن زیرساختی

شهرستان و 
 باالتر

اولویت 
 اول

 خیر

  8235352 احداث راه اصلی زیرساختی دانشگاه،تبریز ، اهر و جلفا-احداث راه اصلی زنجان 2
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل وو نقل 

 کشور

شهرستان و 
 باالتر

اولویت 
 اول

 خیر

  842399869 احداث آزاد راه زیر ساختی تبریز-مشارکت در احداث آزاد راه زنجان 9
شرکت مادر تخصصی ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل وو نقل 

 کشور

شهرستان و 
 باالتر

اولویت 
 اول

 خیر

 زیرساختی انتقال نیروی برق زنجان 4
افزایش طول خطوط انتقال 

 هایهای پستافزایش طرفیت
 انتقال

 کل منطقه 1449415
شرکت سهامی برق منطقه ای 

 استان زنجان
شهرستان و 

 باالتر
اولویت 

 اول
 خیر



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 
 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 متوسط/دهستان دانشگاه علوم پزشکی مراکز - تاسیس وتجهیز مراکزبهداشتی زیرساختی تجهیز مراکزبهداشتی و درمانی در سطح دهستان 5
اولویت 

 اول
 

6 

داث اح های خدمات پشتیبان گردشگری)توسعه فعالیت

رستوران گردشگری،برگزاری جشنواره ونمایشگاه 

 محصوالت صنایع دستی

 گردشگری
های خدمات توسعه فعالیت

 پشتیبان
 

روستاهای هدف 
 گردشگری

سازمان میراث فرهنگی 

 وگردشگری، صنایع دستی
 متوسط/دهستان

اولویت 
 دوم

 خیر

7 
 مرمت و بازسازی تاسیساتی آبی در دست بهره برداری

 محیطی
مرمت و بازسازی سدها و 

 هاشبکه
 کل منطقه 74858

شرکت سهامی سازمان آب 

 استان زنجان
 فراکالن

اولویت 
 اول

 خیر

 روستای مشمپا 8763419 تامین و انتقال آب محیطی ساختمان سد مشمپا 1
شرکت سهامی سازمان آب 

 استان زنجان
 فراکالن

اولویت 
 اول

 خیر

 روستای مشمپا 531753 ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی محیطی مشمپاساختمان شبکه آبیاری و زهکشی  3
شرکت سهامی سازمان آب 

 استان زنجان
 فراکالن

اولویت 
 اول

 خیر

 چارچوب. 3: فهرست پروژه های عمرانی، مراجعه شود به صفحه  4توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -9
 
 
 



 

 

 

 
 

 
       

 سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجانبخش زنجانرودشهرستان زنجان

 
 

 
 
 

 دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی(: : اعتبار طرح های تملک  ۰جدول شماره 

 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 شماره

طبقه 

 بندی

 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

دوران 

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

سال 

 اول

سال 

 دوم

های  سال

 بعد
 جمع

1 
سنندج از مسیر  –تبریز به راه آهن همدان –اتصال راه آهن زنجان 

 بیجار
 ۸4۸۵۰2۰ ۸4۵1۵۵۵ ۷۰0۷۰۵ ۵ ۰ اداره راه و شهرسازی

 دانشگاه،تبریز ، اهر و جلفا-احداث راه اصلی زنجان 2
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل وو نقل 

 کشور
۰ ۰۵۵۵ 12۷۰۵ ۰۹۸۵۵۵ 12۹۰۹۰2 

 تبریز-مشارکت در احداث آزاد راه زنجان 3
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل وو نقل 

 کشور
۰ ۰۰۵۵۵ ۰2۰۵۵ ۸1۰۹۷2۵ 142۹301۰3 

 ۸4404۸۰ 13۰۵۵۵ 330۷۰۵ ۰0۵۵۵ ۰ شرکت سهامی بر  منطقه ای استان زنجان انتقال نیروی بر  زنجان 4

۰ 
 آبی در دست بهره برداریمرمت و بازسازی تاسیساتی 

 ۷41۰1 12۵۵۵ 13۰۵۵ 1۰۵۵۵ ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان
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 دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی(: : اعتبار طرح های تملک  ۰جدول شماره 

 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 1۷۰۹4۵3 4۰2۸۰۰ 4۰۵۵۵ ۷۰4۵4 ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان ساختمان سد مشمپا ۰

 ۰۹۸۷۰۹ 2۸3۵۸3 3۷۰۵۵ 1۸۷۹۵ ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی مشمپا ۷

 9و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 8شد. * کد دوران اجرا : یکساله تولید خواهد  4با استفاده از جدول شماره  5جدول شماره 
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