
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 سند

 ربانهم توسعه اقتصادی،اشتغالزائی 

ر منظوهم اهی روستائی  استان زنجـان و طرح توسعه پایدا

 

 

 ایجرودشهرستان: 

 مرکزیبخش: 
 

 

 

 

8931 

 



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 4

 
 5 .............................................................................................................................. (روستاها یاقتصاد تحول مشترک و یعموم موانع) اتیکل و مقدمه

 7 .................................................................................................................................................................................. موجود تیوضع لیتحل و نییتب – الف

 7 ............................................................................................................. (1935 ،1931 ،1937) موجود تیوضع انیب یها شاخص و ها ریمتغ-1

 3 .......................................................................................................... (منظومه و یاشتغالزائ ،یاقتصاد توسعه با مرتبط)  بخش یدیکل مسائل-2

 11.....................................................................................................................................................................................................................  ها تیقابل -9

 12............................................................................................................................................................................................... اتنگناه و ها تیمحدود-4

 14................................................................................................................................................................. (نقشه) موجود یفضائ سازمان و ساختار-5

 15....................................................................................................... (موجود تیوضع انیب یها شاخص و رهایمتغ منتخب) هدف یها شاخص( ب

 11 ................................................................................................................................................................................................. ها استیس و راهبردها-1

 21................................................................................................................................................................................ بخش توسعه شرانیپ یمحورها-2

 21.................................................................................................................................................................... (نقشه) هدف یفضائ سازمان و ساختار-9

 29................................................................................ .سند وستیپ ،(هدف تیوضع تحقق متضمن) ها یگذار  هیسرما و ها تیفعال فهرست – ج

 29.................................................................................................................................... یاجرائ و یمقررات مصوبات و ماتیتصم شامل ها تیفعال-1

 یدارا عملکرد، اسیمق روستا، ،یخدمات و یصنعت ،یکشاورز کیتفک به بخش سطح در شده یبند تیالو یگذار هیسرما یها طرح-2

 29..................................... (طرح دو تاروس هر یبرا اقتضا صورت در) یخصوص بخش آورده نییتع با ازین مورد اعتبار و ینیکارآفر مشخصه

 و روستا و یمجر دستگاه ،یفرهنگ و یاجتماع ،یکالبد ،یطیمح کیتفک به بخش سطح در شده یبند تیالو یعمران یها پروژه-9

 29............................................................................................................................................................................. (ازین صورت در شنهادیپ) الزم اعتبار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 (موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها)مقدمه و کلیات 

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

ر تحوالت وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن سو سرمایه گذاری های گسترده د

زیرساختهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده است. این تغییرات به گونه ایست که سطح انتظارات 

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

 بوده است.  تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری

. البته رشد صرفا بر مبنای رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری متکی است

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

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

درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد  51 از بیش رشد اقتصاد مطالعات اساس بر 

زمینه های سرمایه گذاری در روستاها را می توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر  .وری استبهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدر قالب پروژه های مختلف فرآیند مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و د

 تسریع نمود.سرمایه گذاری های جدید روستا را با 

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

 یا و کاهنده عوامل توان می کلی بندی دسته یک در است.یک بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی 

 :وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردارتقای بهره کننده متوقف

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

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

 

ف
دی

ر
 

عوامل عمومی مانع 

 ارتقا

 بهره وری

 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شکاف 

تولید تا  قیمتی

و قیمت های  مصرف

 با تغییرات گسترده

ی از ارزش افزوده وجود دارد و بخش مهم مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار

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. 

 مت در بیشتر محصوالت رخ می دهدبه دلیل فقدان توان سیاست های اصالحی، فرایند تار عنکوبتی قی

2 
 بهره کوچک مقیاس

 برداران

گیری سیاست گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در تاثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلم

و کوچک تر نیز شده است. مقیاس در روستاها بسیار کوچک  تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

و مبنای  نباشدمورد نظر از تولید بسیاری از موارد هدف اقتصادی  در کوچک تولید موجب شده است

نظر  از  و بهای تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگیرد. فعالیت صرفاً معیشتی می باشد

کشورهای در حال توسعه این است که زمین بخش کشاورزی امل اصلی بیکاری در وع ، ازوالتر گالنسون

 روز افزون روستاها را به کارگیرد نمی تواند جمعیت

9 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

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

افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی با حفر  ،گذشته

از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری های کاهش  و به این سو 11ز دهه چاه های مجاز و غیرمجاز ا

یکی از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا از در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب مصرف آب 
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ف
دی

ر
 

عوامل عمومی مانع 

 ارتقا

 بهره وری

 مکانیزم و تبعات

. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی می توان تولید را دو تا سه محل فعالیت های کشاورزی است

 برابر نمود.

4 

و  هاوجود دستگاه

سیاستگذاری  انمتولی

 روستاناهمسو در 

از جمله نهادهای اثر گذار در  روستایی و ... فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب جهاد کشاورزی،

 دستگاهی و فقدان سیاست گذاری متوازن بین هماهنگی مسئله تحول و توسعه روستا هستند. رخداد

 ی ها در حوزه روستا شده استویی سیاست گذارهمس عدم موجب

 

5 

نسبت باالی ساختار 

جمعیتی روستاییان 

سنت گرا  به نیروی 

انسانی ماهر و 

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.در اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می

نار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در  ک

آنها به تغییر رفتاری  و کشت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شکاف ساختاری و 

باشد  رفتاری بین این دو دسته گردیده و چون مالک و تملک زمینها نیز از آن سنتی گراهای دیرینه می

باشند یا با عدم کنار تاری و کنار آمدن با سنت گراها  میدسته دوم یا مجبور به تغییر الگوی فکری و رف

های  انسانی و  آمدن و سرکوب خود، به سرخوردگی و مهاجرت نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایه

درصد 9گردد. در آمریکا فقط وری پایین  میحفظ بافت جمعیتی  سنت گرا  و اکثرا غیر ماهر و با بهره

 99تا نشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادر هم می کنند اما در ایران جمعیت، کشاورز و روس

 هنوز غالباً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد.  اشتغال در بخش کشاورزی درصد 

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

و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند  گلهای زینتی، دارویی، زعفران و سایر الگوی سنتی 

 پردازند.محصوالت کشتی دیگر  می

1 

عدم مدیریت  و 

نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بین 

نسلی در بهره برداری 

 از منابع طبیعی

سل فعلی و آینده می باشد باید با توجه به این که منابع آب،  خاک،  چراگاه ها و مراتع جزء منابع ن

عدالت بین نسلی به گونه ای باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به نفع  نسل آینده یا تضعییع 

های آتی با مصرف بیش از حد نسل فعلی نشود و به قول قاعده طالیی، از همان دست که می حق نسل

ست گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر این گیری  از همان دست نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیا

های جدی به این منابع دارای آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می رود در منابع خدادی، آسیب

 در آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

7 

غلبه نگاه سرمایه 

گذاری اجتماعی از 

سوی دولت به جای 

سرمایه گذاری 

 در روستااقتصادی 

دولت سرمایه گذاری های سنگینی در حوزه های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با این 

وجود میانگین درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه 

ی و ظرفیت سازی دخالت دولت در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندساز

 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 

ان و کم و به ندرت وجود دارد. . علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اگاهی کافی روستایی

گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از نظر مالی 

 و علمی از سوی مسئولین ذی ربط می باشد.

3 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

است. در برخی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنی داری با 

 چندین دهه و قرن گذشته ندارد

 



 7.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

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

گذاری، تزریق منابع اد داد. تغییرات در آنها مستلزم زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاستبتوان آن را تجویز و پیشنه

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

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

 (8931، 8931، 8931)ود موج متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت -8

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف

جایگاه 

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

 اجتماعی و فرهنگی

 28۸۸ ۸9 1935 نفر 91439 جمعیت  1

 ۸1/1 -31/1 1935 درصد -74/1 (1931-1935رشد ساالنه جمعیت )  2

 9287 3183 1935 درصد 39 روستانشینی  9

 2983 2589 1935 درصد 2181 جوانی نرخ  4

 1384 11 1935 درصد 1589 میانسالی نرخ  5

 187 ۸87 1935 درصد ۸89 سالمندی نرخ  1

 4۸ 21 1935 نفر 21 جمعیت نسبی تراکم  7

 - - 1935 نرخ 1841 دیموال  ۸

 ۸48۸ 7589 1935 درصد 75 باسوادی  3

 ۸189 7189 1935 درصد 71 زنان دسوا  11

 1384 13 1935 درصد 71 روستایی نقاط در زنان سواد  11

 18۸ 1585 1935 دوره 1۸ ای حرفه و فنی توسط شده اجرا آموزشی های دوره  12

 2۸89 218۸ 1935 درصد 2289 ساله ده جمعیت نکرده ازدواج هرگز  19

 اقتصادی و تولیدی 

 9۸84 428۸ 1935 درصد 4982 اقتصادی مشارکت نرخ  14

 - - 1935 نفر 284 بار تکفل  15

 - - 1935 درصد  استان از بخش کشت زیر سطح  11

 1181 - 1935 درصد 782 بیکاری  17

 - - 1935 هکتار 3/1 باغدار هر زراعی اراضی میانگین  1۸

 - - 1937 راس 1183 میانگین دام سبک هر دامدار  13

  ۸1 1931 تن 11111 شیرخام  21
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 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف

جایگاه 

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

  79 1931 تن 1111 طیور گوشت  21

 ۸84 73 1931 تن 1411 قرمز گوشت  22

 ۸841 77 1931 تن 214 مرغ تخم  29

 582 ۸1 1931 تن 1182 عسل  24

 3 39 1931 تن 11111 تولید آبزیان  25

 - 72 1931 تن 19511 گندم  21

 - 73 1931 تن 14111 غالت  27

 - 7۸ 1931 تن 23111 سیب زمینی  2۸

 طبیعی

 - - 1937 درصد 13 دار شیب اراضی  23

 - - 1937 هکتار 9151 کشاورزی اراضی فرسایش  91

 - - 1931 تعداد 1 گردشگری هدف روستاهای  91

 زیرساختی و زیربنایی

 57841 - 1935 درصد 248۸ آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن  92

 - - 1935 درصد ۸1 شده کشی لوله سالم شرب مندازآب بهرهروستاهای   99

 - - 1935 درصد 3۸ برق از مند بهره سکنه دارای روستاهای  94

 - - 1935 درصد ۸1  گاز برخورداراز روستاهای  95

 - - 1935 درصد 111 هادی طرح مطالعات از مند بهرهروستاهای   91

 - - 1935 واحد 9 کشاورزی هایماشین تعمیرگاه تعداد  97

 - - 1935 واحد 1 گردشگری خدماتی و تولیدی واحد تعداد  9۸

 1 1 1935 کیلومتر 1 راه آزاد  93

   1935 کیلومتر 1 بزرگراه  41

 1 - 1935 کیلومتر 41 اصلی راه  41

 - - 1935 کیلومتر 1 فرعی راه  42

 - - 1931 کیلومتر 215 راه روستایی  49

 1 1 1931 واحد 1 تعداد اقامتگاه  44

 1 1 1931 واحد 1 تعداد سیلو  45

 

 



 9.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 

 اشتغالزائی و منظومه(، ط با توسعه اقتصادی) مرتب مسائل کلیدی بخش -2

 به توسعه فرایند نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ای، منطقه پایدار توسعه جدید استراتژی سازمان از متاثر

 : شود پدیدار باید می زیر شکل

 مسائل کلیدی بخش

 اقتصادی

  ها تیفعال ریو سا یمحصوالت کشاورز دیبودن تول یسنت -1

 تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه در یدتول ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه تنوع پائین سطح -2

 محصوالت در بویژه( فروش و فرآوری تولید، فرایند ها،نهاده تامین) تولیدی محصوالت ارزش زنجیره نبود -9

 روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 پائین بودن توسعه کشت گلخانه ای در سطح بخش. -4

 .هاپر رنگ دالالن و واسطه و نقش یمحصوالت کشاورز یابیمشکل بازار -5

 بخش. این بخش عدم توسعه ابزیان با توجه به قابلیت باالی -1

 نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در سطح بخش. -7

 پائین بودن سطح مکانیزاسیون فعالیت های کشاورزی -۸

 در سطح بخش. عدم وجود استراتژی صنعتی بلند مدت -3

 مواد معدنی بخش. اسایی ظرفیتهایتحقیقات وسرمایه گذاری مناسبی جهت شنعدم انجام  -11

 . یپرورش ماه عدم توسعه متناسب با توانمندی های  -11

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پائین -1

 ی در سطح محل ییروستا تیریضعف مشارکت و مد -2

 فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -9

 مردمی و مشارکتی مدیریت یتتقو و ها استراتژی و اهداف تعیین در روستائیان مشارکت ضعف -4

 یی زنان روستا یباالخص برا یتوانمندساز کردیفقدان رو -5

 روستایی مدیریت فرایند در کرده تحصیل جوانان های ظرفیت از استفاده بودن پائین -1

 ها دهیاری پایدار درامدهای سطح بودن پائین -7

 یی به بخش اجرا انییروستا یاعتماد اجتماعپائین بودن  -۸

 (خاک و آب ) محیطی زیست

 عدم دسترسی برخی از روستاها به آب شرب با کیفیت -1

 زیرسطحی و سطحی آب منابع اتالف و ها شیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری های شیوه بودن غالب -2

 در زمان بحران  لیمهار س یبند برا لیروستاها و نبود س یدر برخ ها¬لمسی در ها¬سازه یریقرارگ -9

 حریم رودخانه ها انجام ساخت و ساز در  -4
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  از روستاها ینشدن حقابه در برخ تیرعا -5

 بخش روستاهای از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن پائین -1

 کشاورزی بخش خاک منابع فرسایش -7

 فضایی -کالبدی

 ی خانگ یهافاضالب در اکثر مناطق و بروز مشکل دفع پساب ستمینبود س -1

 در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساخت تامین یمتصم عرصه در زیرساختی های شبکه توسعه کمبود -2

  برخوردار کم و محروم روستاهای

  آن جادیو امکانات ا ها¬رساختیمناسب معابر با وجود ز یینبود روشنا -9

 وجود تیرهای چراغ برق در سطح معابر روستا -4

 شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن پائین -5

 ی عموم یهامانند کتابخانه یکمبود امکانات فرهنگ -1

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه با ها سکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم -7

 منظومه

 سیل با مقابله جهت روستا کالبد سازی مقاوم عدم -۸

 منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی های زیرساخت ضعف -3

 معدنی و صنعتی توسعه استراتژی فقدان -11

 نامناسب ارتباطی راههای با روستایی نتگاههایسکو تعدد -11

 عدم بازنگری طرح های هادی روستایی. -12

 گردشگری

 ای هدف گردشگریروست قدان وجود زیرساخت های گردشگری درف -1

 سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری کمبود -2

 های شبکه ملی، های رسانه در شهرستان ردشگریگ های جاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -9

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت مجازی،

 گردشگری های جاذبه از بهینه استفاده عدم -4

 پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی های زیرساخت ضعف -5

 بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -1

 بخش یگردشگر بخش در گذاری سرمایه به تمایل پائین سطح -7

 قابلیت ها -9

 اقتصادی

 امکان توسعه بخش باغداری -1

  وجود نژاد با ارزش گوسفند افشاری و دامداریهای بزرگ صنعتی -2
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 دامداری زمینه در خصوصا تولیدات میزان باالیودن -9

 کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه امکان -4

 دامی محصوالت فرآوری کارخانه ایجاد امکان -5

 بخش سطح در دستی صنایع توسعه امکان -1

 صنعتی نیمه و صنعتی های دامداری توسعه امکان -7

 آن وابسته فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت -۸

 جهت سرمایه گذاری در زمینه ابزیان عبوررودخانه قزل اوزن وسرشاخه های آن -3

  وجود ذخایر قابل توجهی از معادن گچ -11

 کردستان –قرارگیری در مسیر زنجان  -11

 و تاثیر آن در بخشهای مختلف اقتصادی وجود سد گالبر -12

 .توریسم با توجه به پتانسیلهای منطقه ایاکوامکان توسعه  -19

 کشاورزی. یهکتار از اراض 7511 برای سد گالبر  یشبکه آبرسان -14

 . یتوسعه پرورش ماه تیقابل -15

 

 اجتماعی

 جمعیت طبیعی رشد صعودی روند -11

 جمعی مسور و آداب دنبو نگرپر مختلف یتاهاسرو ساکنین بین فختالا همگنی اجتماعی و پائین بودن -17

 نساکنا بین در صفر و ممحر یها سمامر نظیر مذهبی

 ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا دجوو پائین بودن -1۸

 اجتماعی سرمایه سطح بودن مناسب -13

 روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی تشکلهای ایجاد امکان -21

 آموزشی یبناها ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت -21

 روستای قنبرلک روستای نمونه  کشوری در مهاجرت معکوس  -22

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 .ندا هشد قعوا ارهمو یها شیب یها جهتروی  بر منطقه یها هسکونتگااکثر  -1

 اراضی قابل کشت جهت زراعت آبی با محدودیت کم وجود  -2

فیبولیت، رادیوالریت، ماسه سنگ نظیر بازالت، گابرو، میگماتیت، مرمر، گنیس، آم وجود سنگ های -9

و مانعی جهت  باشند یمگا پاسکال م 251تا  211مقاومت  یگروه از سنگها عموما دارا نیا کهسیلیسى 

 فرسایش خاک هستند.

 بخش حلب. یروستاها هیکل خطر زلزله در نییپهنه با خطر نسبتا پا -4

 در بخش حلب.  لغزش نینقاط واقع در معرض زمپائین بوده  -5

 کشت زیر اراضی از بخشی در تکمیلی آبیاری امکان -1
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 آنها از برداری بهره و سیالبها مهار امکان -7

 جانوری و گیاهی نادر های گونه وجود و جانوری و گیاهی های گونه تنوع -۸

 

 فضایی-کالبدی

 خدمات و کاال نقل و حمل توسعه خصوص در الزم های پتانسیل داشتن -1

 بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای -2

 آبی و معدنی پتانسیلهای وجود بلحاظ مسافر و کاال تبادل و آسان دسترسی امکان -9

 بخش سطح در روستایی های راه نسبت باالبودن -4

 زنجان از آن مناسب فاصله به توجه با زیرین آباد شهر اقتصادی توسعه و رشد زمینه -5

 سلیمان تخت -زنجان گردشگری محور در زیرین آباد شهر قرارگیری -1

 گردشگری

 ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در هنیذ داوری پیش دجوو معد -1

 و گردشگری.  اقتصادی اهداف جهت به کردستان استان بویژه غرب و جنوب به شمال مواصالتی مسیر -2

 ) تخت سلیمان( عبور راه دسترسی نزدیک به مهمترین اثر تاریخی بین المللی منطقه -9

 گردشگری های زیرساخت بخش در گذاری سرمایه امکان -4

 گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط -5

  منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق بودن دارا -1

 وجود سد گالبر و امکان استفاده از ان به عنوان جاذبه گردشگری -7

 مطالعه مورد روستاهای در تاریخی های جاذبه وجود -۸

 .دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنوع وحش، اتحی طبیعی های محیط و گاهها زیست -3

 وجودابنیه های تاریخی ازدوره های قبل ازاسالم وبعدازاسالم -11

 

 محدودیت ها و تنگناها -4

 اقتصادی

 کشتارگاه و سردخانه و سیلو امکانات وجود کمبود -1

 .مکانیزاسیون ضعف -2

 شده اجرا تأسیسات از برداری بهره برای خصوصی بخش برای جاذبه فقدان -9

 کشاورزی محصوالت فرآوری جهت مناسب تبدیلی صنایع وجود عدم -4

 و روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی های کارگاه و ای حرفه و فنی زشموآ یها یرساختز دجوو معد -5

 کارآفرینی

 دامی محصوالت واسطه بدون فروش بازار نبود -1

 ها واسطه به تولیدی محصوالت فروش -7



 01.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 اجتماعی

 نناز نمیا در ادیباسو خنر دنبو پایین -1

 بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال -2

 روستایی نقاط پیرامون مراتع از استفاده کیف و کم اثر بر عشایری جمعیت با چالش -9

 جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند -4

 زنان به مربوط اجتماعی های تشکل وجود عدم -5

 

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 از مناطق شهرستان و تعداد زیاد روزهای یخبندان درصد 71اقلیم نیمه خشک فراسرد در  -1

 اراضی نبودن یکپارچه و بخش اراضی درصد 11 از بیش در زیاد شیب -2

 شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و آهکی شور، خاکهای و آلی مواد فقر -9

 سطحی آبهای مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل -4

 سطحی آبهای از ها دشت و مستعد اراضی بودن دور -5

 شدید خیلی و شدید فرسایش کالس با اراضی هکتار ۸11 جودو -1

 طبیعی روانابهای پتانسیل از استفاده عدم و برداری بهره راندمان بودن پایین -7

 اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم -۸

 مکانیزه آبیاری اجرای برای آن بودن مانع و اوزن قزل اطراف های EC بودن باال -3

 

 ییفضا-کالبدی

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی های جاده لحاظ به نامناسب بشدت دسترسی و جغرافیایی انزوای -1

 شهرستان روستاهای پراکندگی -2

 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -9

 مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی بلحاظ خصوصی بخش گذاری سرمایه در محدودیت -4

 روستایی های راه کیفیت سطح بودن پائین -5

 پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت ها حوزه مرکز امکانات ضعف -1

 شهری نظام و یکسو از منطقه شهری نظام کلیت با ارتباط در شهرستان شهری نظام واگرا گرایشهای وجود -7

 دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظام با

 اقتصادی و جمعیتی های آستانه تأمین عدم بعلت خدماتی و اقتصادی فعالیتهای برخی گسترش عدم -۸

 گردشگری

 گذار سرمایه جذب راستای در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای کمبود -1

 دستی صنایع محصوالت عرضه مخصوص های فروشگاه نبود -2

 آثار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزی برنامه فقدان و گردشگری جامع طرح نبود -9
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 سنتی هنرهای و دستی صنایع محصوالت فروشگاههای یا ها بازارچه وجود نبود -4

 شناسی مردم پژوهشهای و نگاری مردم مطالعات در ضعف -5

 خارجی و داخلی نمایشگاههای در شرکت و نمایشگاهها و ها جشنواره نبود -1

 )نقشه( ساختار و سازمان فضائی موجود -5

 ساختار فضایی موجود
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 فضایی موجود سازمان

 

 

 ب( شاخص های هدف )منتخب متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود(

 گیری سمت و رویکردها به یافتن دست و بخش توسعه های ماموریت رساندن انجام به درراستای ترتیب، بدین

 نیز و ها فرصت و ها یاری از گیری بهره قوت، های نقطه و ها توانمندی کارگیری به بخش، پیشرفت انداز چشم های

 پیشنهاد زیر گونه به  ، بخش توسعه راهبردی گیریهای جهت  تهدیدها، و و ضعف های نقطه و ها کاستی بر چیرگی

 :         گردد می

 و فرهنگی صنایع ها،آن جانبی و تکمیلی صنایع و دامپروری کشاورزی، کاربردی هایمهارت آموزش 

 .گردشگری

 .افزایش سطح سواد بین زنان نواحی روستایی 
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 فزایش کیفیت مساکن نواحی روستایی از طریق مقاوم سازی.ا 

 .کاهش بار تکفل 

 شده یآب شرب سالم لوله کش از بهره مند یروستاها 

 اقزایش استفاده از سیستم های آبیازی نوین. 

 از قبیل سیل و سردخانه کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان هایزیرساخت ارتقای 

 به ویژه محصوالت باغی و  تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه در تولید شارز زنجیره تکمیل

 دامی

 روستایی – شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان پیوسته هم به توسعه 

 روستایی نواحی در ویژه به جغرافیایی – فیزیکی انزوای از گذار برای ایشبکه جامعه توسعه 

 در اطالعات عصر ایپایه سوادهای توسعه و جامعه تربیت برای شپرور و آموزشی بر گذاری سرمایه 

 .جوانان و نوجوانان کودکان، بین

 زندگی کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت ارتقاء. 

 

 راهبردها و سیاست ها -8

 توسعه راهبردهای 

 اقتصادی

 .ارتقاء کیفیت محصوالت و سطح زیر کشت و عملکرد در واحد سطح -1

 میلی.گسترش صنایع تبدیلی و تک -2

 محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق دامی و کشاورزی تولیدات زنجیره تکمیل -9

 ایجاد سردخانه و انبار برای محصوالت کشاورزی. -4

 استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار. -5

 تعاونی روستایی دامدادی. تشکلهای از حمایت -1

 .محیطی های ظرفیت از بهینه گیری بهره -7

 .اصالح نژاد دام و طیور توسعه دامپروری از طریق -۸

 .کاهش ضایعات و محصوالت تولیدی -3

 توسعه کالس ها و کارگاهها و بازدیدهای آموزشی و ترویجی -11

 .اصالح و احیاء و نوسازی باغات و ارتقاء درجه آنها -11

 .ها ههای مردمی در اجرای طرحها و پروژاستفاده از بخش خصوصی و تشکل -12

 اییترویج فرهنگ گنجاندن آبزیان در سبد غذ -19

 

 اجتماعی
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 ی محل یاریهم ینواد ها ملکردیو تقوبت  تیریمد یرسم ینوادها ملکردع یارتقا -14

  اقشار اجتماع یجلب مشارکت تمام -15

 محلی سطح به  شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات زدایی تمرکز -11

 کرده تحصیل جوانان های ظرفیت از استفاده -17

 .ن و زنان با اجرای برنامه آه نیاریدرصد بیماری کم خونی فقر آهن در دخترا 51کاهش  -1۸

بهداشت و درمان و احداث خان ههای بهداشت جدید در روستاهای چاپوق،  بازسازی کلیه خانه های -13

 .قر هسعید، آقبالغ

 اجتماعی های سرمایه ها ارزش آگاهی، اعتماد، هنجاری و( ای شبکه) ساختی ابعاد تقویت -21

 سال. 15وگیری از ازدواج های دختران کمتر از اجتماعی جهت جل -انجام برنامه های فرهنگی -21

 ریزی برنامه فرایند در نخبگان و انسانی های ظرفیت اجتماعی، های سرمایه از گیری بهره -22

 

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 ی تیفعال سسکونتگاه ها و مراکز حسا تیو امن یمنیا نیتام -1

 .بوم ستیز بیو تخر یطیمح تزیس یها گیری از آلودگیجلو -2

 .بری منابع آب با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و اهداف بخشکار -9

 دشتی اراضی منابع این از برداری بهره تداوم و آبخوان آبدهی پتانسیل حفظ -4

 شونده تجدید طبیعی منابع از قانونی های حمایت افزایش -5

 فصلی ایه رودخانه در جریان زمان نمودن تر طوالنی و رودخانه آبریز های حوضه آبخیزداری -1

 دشتی اراضی در زیرزمینی آب ههای سفر تخلیه و تغذیه ظرفیت، مداوم کنترل -7

 وحش حیات حفظ برای ها چشمه و رودخانه پایه آب منابع از برداری بهره مدیریت -۸

 رمینی زیر و سطحی های آب منابع از اصولی برداری بهره مدیریت -3

 .ش مرتع و جنگلدرصد به پوش 15اختصاص منابع اراضی با شیبهای بیش از  -11

 فضایی-کالبدی

تعادل  اصالح نظام روستایی از طریق تقویت و توسعه روستاهای میانی، متوسط و کوچک جهت -1

 ای. بخشیدن به روند مهاجرت دفعه ای جمعیت و تبدیل این روند به مهاجرت پله

 .بیجار -چهار بانده کردن محور زنجان -2

 زرین آباد ایجاد کمربندی برای شهر -9

 توسعه برتر محورهای با آن شهری نقاط و شهرستان ای فرامنطقه فیزیکی ندهایپیو تقویت -4

 کردستان با زنجان استان فرااستانی ای منطقه پیوندهای افزایش -5

 رسانی خدمات مراتب سلسله نظام ریزی برنامه و برپایی طریق از روستایی -شهری پیوندهای تقویت -1

 برتر روستایی مراکز بر تأکید با

 خانوار 21به تمامی روستاهای باالی گاز رسانی  -7
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 پایدار معیشت رویکرد براساس روستایی مساکن سازی مقاوم -۸

 

 گردشگری

سد  -زرین آبادبیجار -تهیه طرح توسعه یکپارچه محور توسعه صنعتی، گردشگری و کشاورزی زنجان -1

 )بعنوان ممتازترین محور محرکه توسعه منطقه ای شهرستان( غار کتله خور -گالبر

 دستی وصنایع گردشگری فعالیتهای در غیردولتی بخش های سرمایه جلب و جذب برای سترسازیب -2

 سنتی هنرهای آفرینش و دستی صنایع تولید افزایش راستای در حمایت -9

 طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار و منطقه برای گیری تصمیم و سازی تصمیم در مردم مشارکت تقویت -4

 منطقه به ورودی مسافران به گردشگری خدمات هارائ در کیفی و کمی سطح ارتقاء -5

 منطقه دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی های فعالیت توسعه -1

 استاندارد گردشگری تهای زیرساخ و مناسب امکانات ایجاد گردشگری، مسیرهای تعریف -7

 امنیت ایجاد هدف با شهرستان و استان مواصالتی راههای استانداردسازی -۸

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ای جاده از اعم تبلیغات جامع نظام ستقرارا -3

 

 سیاست های اجرایی 

 اقتصادی

 افزایش راندمان آبیاری. -1

 نوسازی شبکه ابرسانی روستای جوقین. -2

 باغداری و زراعت زمینه در ترویجی آموزشی های دوره افزایش -9

 صنعتی و صنعتی نیمه به سنتی دامداریهای تبدیل و رطیو و دام نژاد اصالح طرحهای اجرای -4

 پوشش انهار سنتی -5

  سلعتوسعه پرورش رنبور  -1

 صنعت این یمدرن فناوریها از گیری بهره و آبزیان مصرف و تولید افزایش جهت در ریزی برنامه -7

 مکانیزاسیون ضریب افزایش -۸

 اجتماعی

 ستاهارو درصد 5 میزان به دهیار عنوان به زنان انتخاب افزایش -1

 ها دهیاری درامد درصد 25 میانگین طور به ها دهیاری برای زا درآمد های طرح گسترش -2

 تیپ سه در شهرستان توسعه امور در کمک و هماهنگی برای فکر های اتاق و تصمیم گروهای تشکیل -9

 بنایی زیر امور و  فرهنگی – اجتماعی اقتصادی، حوزه

 امور در مشارکت و آموزش طریق از روستائیان سازی توانمند -4

 روستائیان بومی دانش و توان از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر -5

 زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل ایجاد -1



 09.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 جوامع جنسی گسست کاهش و فرهنگی مراسم در زنان حضور سازیزمینه و تقویت -7

 

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 دفع رباله  یاصالح روش ها -1

 بحرانی و خیز سیل مناطق های نقشه تهیه و مطالعه -2

 دامداران و مراتع وضع بهبود جهت مرتعداری طرحهای اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه -9

 ار دفع رباله و فاضالب در رودخانه ها  یریجلون -4

 اوزن قزل رودخانه حاشیه سازی ساحل طرح ادامه -5

  انییو استفاده م دد ار پسماندها به روستا یسار نهیومورش کم -1

 سیالبها از برداری بهره و سیالب خشپ عملیات -7

 آب انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداث جهت اعتبار تخصیص -۸

 

 فضایی-کالبدی

 .احداث سالن چند منظوره بانوان در مرکز شهرستان -1

 افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه -2

  اصلی های ه را به موجود فرعی راههای ارتقاء و تعریض -9

 ن آباد به سجاس.رفع پیچ های خطرناک راه زری -4

 خرابی درصد و اولویت ترتیب به ها پل نگهداری و مرمت -5

 در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساخت تامین تصمیم عرصه در زیرساختی های شبکه توسعه -1

 برخوردار کم و محروم روستاهای

 زلزله باالی خطر با های پهنه در ساز و ساخت کنترل -7

 بهداشتی و اموزشی زیرساختهای توسعه با روستاها تخلیه و یروستای مهاجرتهای از جلوگیری -۸

 کشاورزی خاصلخیز اراضی در ها سکونتگاه کالبدی توسعه کنترل -3

 

 گردشگری

 سد گالبر. محدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد -1

 سال مختلف فصول در سنتی مراسم و ها آیین محلی، بومی، های جشنواره برگزاری -2

 ای جوقین.بهساری جمام قدیمی روست -9

 اطلس تدوین و تهیه راستای در شهرستان طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار شناسایی بررسی، -4

 مسافرتی آژانسهای ایجاد با زیارتی و تفریحی آموزشی، علمی، قیمت ارزان تورهای روانسازی -5

 گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث تبلیغاتی اقالم چاپ و تهیه -1

 ورزشی و زمستانی توریسم و ریسماکوتو توسعه و ایجاد طرح -7
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 غذایی و فرهنگی ـ هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای تأسیس -۸

 

 محورهای پیشران توسعه بخش -2

ها، کسب و کارهایی باشند. این پروژهکسب و کارهای پیشنهادی محرک متوسط مقیاس بصورت جدول زیر می

 باشند. های تولیدی میتولیدی و سرمایه هستند که در صورت اجرا تکمیل کننده زنجیره ارزش محصوالت

 

 کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس 

 عناوین کسب و کارهای متحرک متوسط مقیاس ردیف

 ایجاد واحدهای صنعتی دامداری  .1

 صنایع دستی  .2

 پرورش آبزیان  .3

 گسترش کشت زعفران  .4

 احداث واحدهای پرورش قارچ  .5

 پرورش زنبور عسل  .6

 تی دامایجاد کشتارگاه صنع  .7

 ایجاد کارخانه لبنیات  .8
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 )نقشه( ساختار و سازمان فضائی هدف -9

 

 

 

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

 یفعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائ -8

طرح های سرمایه گذاری الویت بندی شده در سطح بخش به تفکیک کشاورزی، صنعتی و  -2

با تعیین آورده  ، مقیاس عملکرد، دارای مشخصه کارآفرینی و اعتبار مورد نیازروستا، خدماتی

 )در صورت اقتضا برای هر روستا دو طرح( بخش خصوصی

یک محیطی، کالبدی، اجتماعی و پروژه های عمرانی الویت بندی شده در سطح بخش به تفک -9

 و اعتبار الزم )پیشنهاد در صورت نیاز( و روستا مجری دستگاه، فرهنگی

 

 

 

 



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 14

 فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی : 2جدول شماره 

 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی  8شماره  پیوست

 فردی
 عنوان فعالیت

 8) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات دستگاه اجرائی مرتبط

1 
 اداره توسط های واقع در کنار رودخانه روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین 

 دامداری و کشاورزی های فعالیت در استفاده جهت امکان صورت در  و طبیعی منابع
 - طبیعی منابعکل  اداره

2 
 کاربریهای ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد های دیتمحدو در تسهیل

 هستند ابنیه ساخت نیازمند که اقتصادی
 - کشاورزی جهادسازمان 

 - بانک مسکن -بانک کشاورزی ... (. و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای بهینه تخصیص 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالتفعالیت های ناظر به تمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، زمینه ساز/پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی ، امل اقدامات  1



 15.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1  
وکنف  شهیش یرو یحکاک شهیتراش ش دیکارگاه و تول

 یباف میو بافت چرم و گل یباف
 نیخانج 4 1811

خرد / 
 روستا

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله

 همجواروکوسلر یروستاها 8 311 دستباف وتابلوفرش دفرشیتول  2
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 سها 3 511 یآب معدن دیتول یتعاون  3
خرد / 
 روستا

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله

 نیجوق 4 8111 انیرانیشرکت کانسار ترابر ا  4
خرد / 
 روستا

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 16

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

 یقمچقا 6 7111 یساختمان یگچ بسته بند دیپروژه تول  5
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 کوسه لر 4 411 یگردشگر یمجتمع خدمات رفاه  6
متوسط / 
 دهستان

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 خانقاه 6 2111 یگچ ساختمان دیکارخانه تول  7
متوسط / 
 دهستان

 سوماولویت  بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 حوزه مراکز 2 311 محمدی گل گلستان ایجاد  8
خرد / 
 روستا

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 



 17.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

 آباد لیهل 4 511  ریپن دیتول  9
متوسط / 
 دهستان

صنایع 
 دستی

 اولویت دوم بله

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

11  
 یلیدروگر سم پاش تر لیاز قب یادوات کشاورز دیتول

 وگاوآهن
 احمدکندی 25 14111

کالن / 
 بخش

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 گالبر 8 5511 راسی 211 پرواری کوسفند  11
خرد / 
 روستا

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 وزهمراکز ح 12  ای گلخانه محصوالت تولید  12
کالن / 
 بخش

 اولویت دوم خیر کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 
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 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

 حوزه مراکز 14 5111 کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی صنایع  13
کالن / 
 بخش

صنایع 
 دستی

 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 حوزه مراکز 12 911 دارویی گیاهان و زعفران  14
کالن / 
 بخش

 وماولویت د خیر کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 حوزه مراکز 5 811 قارچ پرورش واحدهای احداث  15
کالن / 
 بخش

 اولویت دوم خیر کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 حوزه مراکز 21 9111 سردخانه احداث  16
کالن / 
 بخش

سایر 
 طرحها

 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 



 19.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

17  
 محصوالت وریفرآ و بندیبسته واحدهای ایجاد

 کشاورزی
 حوزه مراکز 18 8511

کالن / 
 بخش

 اولویت اول خیر کشاورزی

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 حوزه مراکز 15 9111 فشار تحت آبیاری اجرای  18
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 تمامی روستاهای بخش 25 311 بومی ماکیان و مرغ پرورش خانگی واحدهای ایجاد  19
کالن / 
 بخش

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

  حوزه مراکز 15 8111 شیر آوریجمع مراکز ایجاد  21
کالن / 
 بخش

سایر 
 طرحها

 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 11

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

21  
 بازار و رسانی اطالع تبلیغات، پایگاه و  سیستم توسعه

 نرم و افزاری سخت متمرکز سایت ود) گردشگری یابی
 (زرین آباد و روستای گالبر در افزاری

 - - - - - - روستای گالبر 25 9111

     شیوه   ییرشته اش و پلو یدیتول  22

وزارت 
تعاون کار و 

رفاه 
 یاجتماع

 

23  
خدمات  یتهایکاشت داشت و برداشت گندم و فعال

 یکشاورز ونیزاسیمکان
     گالبرو  کند جامع السرا ینگی  

وزارت 
تعاون کار و 

رفاه 
 یاجتماع

 

     چاپوق   یجوجه گوشت  24
وزارت جهاد 

 یکشاورز
 



 10.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

   یفرش باف  25
  -کابیبار  -نهیگ دیب-اوزان
 یکند الماس ینگی

      

     آالچمن   یچاقو، چاقو و ظروف مس عیصنا یدیتول  26

سازمان 
 راثیم

 ،یفرهنگ
 عیصنا
و  یدست

 یگردشگر

 

       اوزان و  اوچ تپه   یباف میگل  27

       گنبد   یسرد آب انیپرورش ماه  28



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 11

 تولید و اشتغالزائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 .سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 2شماره  پیوست

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

       شیوه   یزنبور دار  29

       چاپوق   ینان بستن دیتول  31

       نکتو   یراس 91 یگوسفند داشت  31

     خانینجم الش   یطرح فرشباف یاجرا  32

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
 تجارت

 

 

 

 



 11.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 

 

 9جدول شماره  1طرح های سرمایه گذاری موضوع کد توضیحات  – 9جدول شماره اول پیوست 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 خانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد می شود. 15به ازای هر  راسی 51 داشتی گوسفند 1

 شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دام 2

 شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به راس51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 3

4 
 با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح
 .شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  استان زنجـان برنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی سند .................................................................. 14

 فهرست پروژه های عمرانی :  4جدول شماره 

 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 9شماره  پیوست

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ

اج
اه 

تگ
دس

 

کد شعاع 

عملکردی 

ژه  8
رو

ت پ
وی

ال
2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

 خیر اولویت اول بخش راه و شهرسازی   راه زیرساختی جاریچهار خطه کردن زنجان ـ ب  1

  عمران زیرساختی معابر یجدول گذار  2

کند  ینگی
 -یالماس

 -شوراب
قره -قزلجه
تله  -درق
 گرد

  

 یراه و شهرساز
متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

  کشاورزی زیرساخت یآب زراع یکانال کش  3
 -آقبالغ

 -نیجوق
 یقمچقا

 دهستان جهاد کشاورزی

 

 

 اول تیاولو

 

 

 ریخ



 15.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 فهرست پروژه های عمرانی :  4جدول شماره 

 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 9شماره  پیوست

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ

اج
اه 

تگ
دس

 

کد شعاع 

عملکردی 

ژه  8
رو

ت پ
وی

ال
2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

   نیجوق  راه یرساختیز 1 ای 2ارتقاء جاده روستا به جاده درجه   4

  

  یگالبرسفل  آب زیرساختی مخزن آب شرب شیافزا  5
متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

     چاپوق  عمران یرساختیز یاریساخت ساختمان ده  6

     زیخاکر  عمران یرساختیز یمیحمام قد یبازساز  7
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 فهرست پروژه های عمرانی :  4جدول شماره 

 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 9شماره  پیوست

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ

اج
اه 

تگ
دس

 

کد شعاع 

عملکردی 

ژه  8
رو

ت پ
وی

ال
2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

8  
 شبکه به گاز فاقد روستای 5 حداقل الحاق

 سراسری گازرسانی
  گازرسانی زیرساختی

روستاهای 
فاقد گاز به 

انتخاب 
 بخشدار

 اداره گاز
متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

9  

 تامین و مخابرات و پست دفتر واحد 7 تاسیس

 تامین و ITC دفاتر واحد 11 به دسترسی
 سراسری های شبکه و اینترنت به دسترسی
 روستا 11 حداقل در تلویزیونی و رادیویی

 زیرساختی
 دفتر واحد 7 تاسیس
 مخابرات و پست

 اداره کل پست  
متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

11  
 مقاوم و مسکونی واحد 151 تعداد نوسازی

 مسکونی واحد 31111 تعداد سازی
 بنیاد مسکن   نوسازی مسکن زیرساختی

خرد / 

 روستا
 خیر اولویت اول

11  
 آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،

 دبستان واحد 11 حداقل برای
 سکونتگاهی

 امکانات تجهیز
 آموزشی

 آموزش و پرورش  
کالن / 

 بخش
 خیر اولویت اول



 17.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 فهرست پروژه های عمرانی :  4جدول شماره 

 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی 9شماره  پیوست

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ

اج
اه 

تگ
دس

 

کد شعاع 

عملکردی 

ژه  8
رو

ت پ
وی

ال
2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

12  
 15 تعداد سازی مقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیالب مقابل در بخش روستای
 آب و منطقه ای   رودخانه ساماندهی محیطی

کالن / 

 شبخ
 خیر اولویت اول

13  
 3111 از بیش در آبخیزداری عملیات انجام

 بخش 2 درجه مرتعی اراضی هکتار
 منابع طبیعی   آبخیزداری عملیات محیطی

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول
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 پروژه های عمرانی(: اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات  1دول شماره ج

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 شماره

 طبقه بندی
 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

دوران  

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 های بعد
 جمع

    * یکساله ایع دستیسازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صن گردشگری 

 زیرساختی 
 یسازمان راهدار -سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

 آب و فاضالب روستایی -و حمل و نقل جاده
   *  یکساله

 سکونتگاهی 
 -و حمل و نقل جاده یسازمان راهدار -بنیاد مسکن

 آب منطقه ای -اداره گاز
   *  یکساله

   *  دوساله ایآب منطقه  -اداره منابع طبیعی محیطی 

 

 

 

 

 

 

 



 19.................................................................................................................................................................................................................. مرکزی/  ایجرود

 

 9جدول شماره  1توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 
 بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد محقق و تدریجی بصورت طرح این

 شودمی محقق تمد بلند در نیز

 
 زعفران، کلزا، نظیر تر پربازده محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در الزم آموزش ارائه

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان حبوبات،

 بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد محقق و تدریجی بصورت طرح این
 شودمی محقق مدت بلند در نیز

 
 دام جایگاه اصالح نژاد، اصالح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در الزم هایآموزش ارائه

 ... و
 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورش واحدهای ایجاد جهت در الزم هایآموزش ارائه 
 بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی و دش خواهد محقق و تدریجی بصورت طرح این

 شودمی محقق مدت بلند در نیز

 
 نظیر دستی دستی صنایع ایجاد برای زنان بویژه روستایی خانوارهای به به الزم آموزش ارائه

 ... و بافی گلیم قالیبافی،
 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این

 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این روستاها در دستی صنایع تولید هایارگاهک ایجاد جهت در تسهیالت اعطای 

 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصوالت کشت توسعه 

 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه 

 
 و امداد سایت یک گردشگری، مسافرتی آژانس دو) گردشگری پشتیبان خدمات فعالیتهای توسعه

 و فروشگاه  یک گردشگری، اموزش محلی کانون یا هنرستان یک و هوایی و زمینی نجات
 بخش دستی صنایع محصوالت نمایشگاه

 بخشی و مدت میان در بخشی دت،م کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد محقق و تدریجی بصورت طرح این
 شودمی محقق مدت بلند در نیز

 یابند تحقق باید کوتاه در طرح این دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 

 کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 
 بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد محقق و تدریجی بصورت طرح این

 شودمی محقق مدت بلند در نیز
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