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  کلیات

ثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، أمت ،استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور یروستاها

های گذاریمایهسرای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهتحوالت متفاوتی را در زمینه

روستایی را به  ةی کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعهاساختگسترده در زیر

شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات  ةجامع

 محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای ی متکی استوربهرهو رشد  گذاریسرمایها بر دو محور رشد رشد اقتصاد روست

خرتر را کاهش أمت گذاریسرمایهبازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  ةبه سرعت مشمول قاعد گذاریسرمایه

 د.شومیو به سرعت متوقف جدید مقرون به صرفه نبوده  گذاریسرمایهبنابراین رشد روستا به صرف انجام  ؛دهدمی

به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  ،درصد رشد اقتصادی 51 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر در روستاها را می گذاریسرمایههای زمینه .وری استرشد بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتای هروژهمود و در قالب پمالحظات نظیر بازار استخراج ن

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

یک  ای و تقریباًی عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهوربهرهگذاری برای ارتقای و سیاست گذاریسرمایه 

 متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسته یک در اتیک و فرآیندی است.بعدی نیازمند رویکرد سیستم

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

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ـــا مصـــرف و  تولیـــد ت

های بـا تغییـرات قیمت
 هگسترد

وجود دارد؛ به نحوی که بخش زیادی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
شود. این شکاف به کاهش ها میاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج و نصیب واسطه

های شود و به دلیل ناکارآمدی سیاستگذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهدرآمد و انگیزه
 دهد.  صالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ میا

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در گیری سیاستثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلأتم
ر چنین تر شده است. ددر روستاها بسیار کوچک تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

بوده است، معموالً اهداف اقتصادی مد نظر قرار صرفاً معیشتی ها شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت
   نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

ت اقلیم و محدودیت بارش در سه تغییرا .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادب یکی آ
 وافزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته ةده

های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1311های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه
وری و بهره یامل محوری ارتقایکی از عودر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استدرآمد روستا از محل فعالیت
 .تولید را دو تا سه برابر افزایش داد

بهرة  کشاورزی امور در توانمی آن مهار با که بوده توجه قابل بارش فصول در منطقه در سطحی آب
 کافی برد.

 جهاد ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت لگویاة ارائ عدم

 گردیده بخش این در کشت وریبهره کاهش باعث مناطق استعداد و با ظرفیت متناسب کشاورزی

 است.

4 
 انها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

از  روستایی و ... و فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه
دستگاهی و ضعف  بین جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسعة روستاها هستند. ناهماهنگی

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

 ها در بخشفعالیت انواع برای الزم ایمجوزه اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاالی ســاختار  نســبت ب
جمعیتـــی روســـتاییان 

گرا بــه نیــروی ســنت
انســـــانی مـــــاهر و 

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
مقاموت ذهنی .  در کنار پارادایمسواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان 

نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش آسرسختی 
است. در و دسته شدهدنیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این 

باشد، های دیرینه میها مطابق سنتملیک زمینتاین میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و 
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، نیروی جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهمجبور به مهاجرت می
گردد. در آمریکا فقط وری پایین میبا بهره انسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و

درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نیز دارند، اما در  3
در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر  درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33ایران با وجود 

 برد. می
دم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به روستاییان با توجه به شیوة فکری و ع

های زینتی، دارویی، زعفران و تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.سایر محصوالت کشتی دیگر می

1 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

برداری بین نسلی در بهره
 عیاز منابع طبی

باید عدالت باشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب، خاک، چراگاه
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

خدادادی،  گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابعمحفوظ بدارد. متأسفانه فقدان سیاست
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میهای جدی به این منابع دارای آستانهآسیب

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

7 

توجه غالـب بـه خـدمات 
رفـــاهی و زیرســــاختی 

گذاری جای ســـرمایهبـــه
 اقتصادی در روستا

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با این سنگینی که در حوزههای گذاریبا وجود سرمایه
وجود میانگین درآمد روستاها افزایش متناسبی نداشته است. در چند دهة گذشته نگاه غالب به حوزة 
دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی 

 رد تأکید نبوده است. اقتصادی آنها مو

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

های کوچک مقیاس، در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کارگاه
بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر نبود آموزش، دانش، تخصص و آگاهی کافی روستاییان 

نتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از و گذار از دامداری و کشاورزی س
 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه بوده 
بـه عنـوان ملـال، در حـوزة دام سـبک، شـیوه پـرورش و بـازده آن تفـاوت  ها،است. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

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

 .است وابسته کشاورزی بخش در یوربهره حولت به اقتصادی تحول از مهمی بخش د،شومی محسوب روستاها

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل ی، میوربهرهبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار سیاست ةدار در حوززمان و تغییرات معنی نیازمند 

نی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و تش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبدان ،آموزش، بینش

های روستایی، چکیده آثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 د.شومیگزارش بخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه 
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 مقدمه

 ةتاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر صنعتی دچار تغییر و تحوالت بنیادین شد. تغییراتی که چهر

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

ت بنیادین و با شیوع مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها شهری با تولیدات انبوه صنعتی تغییر داد. در این تحوال

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

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

یی به صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به تر و نقاط روستافضای ملی هر روز پررنگ ةشهری در شبک

های ناشی از فروش نفت در له انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأعللی چند، صورت ت

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

شدیدی برای  ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةجرین گستردنیازی به مها

های مسری، بر وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةروستاییان به وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسع

یان به شهرها یبسیاری از این روستاجمعیت شهرها و روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، 

که محل جذب درآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش 

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر -های فقر شهری پاسخ اجتماعیپهنه

زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع  ةاورزی در هر سه بخش عمدبود. عدم صنعتی شدن واقعی کش

های شدید از های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتروستایی و بالاستفاده ماندن ثروت

 جمعیت خالی شدند و روستاها به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد ةتوجه بیشتر به مسئلمطالب گفته شده باعث 

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

 توانمندسازی ایهبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری چرا که ؛اهالی و روستاییان را بیشتر کرد

 از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندمی تسهیل را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از سطح در

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح منافع طرف دیگر

های روستایی تالش شده که مسائل پایدار منظومه ةاقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةدر تدوین سند برنام

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

ایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این هروژهبخش مطرح و در نهایت پ

های پایدار منظومهة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةتوسع ةای از مطالبی که در رابطه با برنامگزیده سند تنها

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

یی در نظر گرفته شود تا به هاسیاستردها و های هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبمحدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 های بخشتبیین و تحلیل وضع موجود روستا -8

 .شودیمپرداخته  ایجرود حلبوضع موجود روستاهای بخش  لیو تحلسند به بررسی، تبیین  ةدر بخش اول از ارائ

 وضعیت توسعه بخش یهاشاخص -8-8

اجتماعی و فرهنگی،  ةلفؤچهار مدر  ایجرودشهرستان  حلب بخش روستاهای بخش ةضعیت توسعو یهاشاخص

 است. قرارگرفتهشاخص مورد برسی  کی و چهلیی و ربنایو ز یرساختیزاقتصادی و تولیدی، طبیعی و 
 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود8جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/مقدار

 درصد(شاخص )غیر/مت
 استان شهرستان

ماع
جت

ا
 ی

نگ
ره

و ف
 ی

 51/1 77/11 1395 1141 نفر جمعیت
 -43/1 -91/1 1395 -75/1 درصد (1391-1395رشد ساالنه جمعیت )

 7/32 9/91 1395 14 درصد روستانشینی
 9/23 3/25 1395 5/21 درصد جوانی نرخ
 4/19 11 1395 15 درصد میانسالی نرخ

 7/1 7/1 1395 5/1 درصد سالمندی خنر
 41 21 1395 7 نفر جمعیت نسبی تراکم

 1443 1444 1395 43/1 نرخ دموالی
 1/14 3/75 1395 74 درصد باسوادی

 3/11 3/71 1395 17 درصد زنان سواد
 4/19 19 1395 11 درصد روستایی نقاط در زنان سواد
 9/1 5/15 1395 9 دوره ای حرفه و فنی توسط شده اجرا آموزشی هایدوره
 3/21 1/21 1395 2/25 درصد ساله ده جمعیت نکرده ازدواج هرگز

اد
ص

اقت
 ی

تول
و 

دی
 ی

 4/31 1/42 1395 9/42 درصد اقتصادی مشارکت نرخ
 2/2 - 1395 3/2 نفر بار تکفل
 1141 2/7 1395 1/7 درصد بیکاری

 - - 1395 1/1 هکتار باغدار هر زراعی اراضی میانگین
 - - 1397 1/9 راس میانگین دام سبک هر دامدار

 242 21 1391 4111 تن شیرخام
 1/3 75/21 1391 1511 تن طیور گوشت
 1/2 21 1391 351 تن قرمز گوشت

 11/2 23 1391 51 تن مرغ تخم
 11/1 21 1391 4 تن عسل

 1 7 1391 1111 تن تولید آبزیان

عیطب
 ی

 - - 1397 11 ددرص دارشیب اراضی
 - - 1397 111 هکتار کشاورزی اراضی فرسایش

 - - 1391 3 تعداد گردشگری هدف روستاهای

یز
خت

سا
ر

 ی
یو ز

بنا
ر

ی
ی

 

 41/57 - 1395 1/21 درصد آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن
 - - 1395 11 درصد شده کشی لوله سالم شرب آب از مند روستاهای بهره

 - - 1395 91 درصد برق از مندبهره نهسک دارای روستاهای
 - - 1395 43 درصد طبیعی گاز از برخوردار روستاهای

 - - 1395 111 درصد هادی طرح مطالعات از مندروستاهای بهره
 - - 1395 2 واحد کشاورزی هایماشین تعمیرگاه تعداد
 - - 1395 1 واحد گردشگری خدماتی و تولیدی واحد تعداد
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 )دنباله( : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود8جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/مقدار

 درصد(شاخص )متغیر/
 استان شهرستان

یز
خت

سا
ر

 ی
یو ز

بنا
ر

ی
ی

 

 1 1 1395 1 کیلومتر راه آزاد
   1395 1 کیلومتر بزرگراه

 1 - 1395 22 کیلومتر اصلی راه
 - - 1395 1 کیلومتر فرعی راه

 - - 1391 127 کیلومتر راه روستایی
 1 1 1391 1 واحد تعداد اقامتگاه

 1 1 1391 1 واحد تعداد سیلو
 1 1 1391 1 واحد هاسردخانه

 

 هاتیقابل -8-2

 اقتصادی یهاتیقابل لف(ا

 ؛امکان توسعه بخش باغداری 

  ؛رودخانه قزل اوزن قشالق درکنار حاجی روستاهای گنبد و آب کشاورزی در پمپاژ ایستگاه  2وجود 

 ؛دامداری ةزمین در خصوصاً  تولیدات میزان ودنباالب 

 ؛کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع ةتوسع امکان 

 ؛دامی محصوالت فرآوری ةکارخان ایجاد امکان 

 ؛بخش سطح در دستی صنایع ةتوسع امکان 

 ؛صنعتی نیمه و صنعتی های دامداری ةتوسع امکان 

 ؛آن ةوابست فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ؛بزیانآگذاری در زمینه جهت سرمایه های آنسرشاخه قزل اوزن و ةرودخان عبور 

  ؛هکتار 44431 به میزان سطح مراتع بخشمناسب بودن 

 خوئین و روستاهای سفیدکمر احداث سدخاکی در. 

 اجتماعیقابلیت های  ب(

 ؛جمعیت طبیعی رشد صعودی روند 

 جمعی مسور و آداب دنبو نگرپر ،مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا ین بودناجتماعی و پای همگنی 

 ؛نساکنا بین در صفر و ممحر یهاسمامر نظیر مذهبی

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا دجوو ین بودنپای 

 ؛اجتماعی ةسرمای سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی هایتشکل ایجاد امکان 

 ؛آموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت 

 کشوری در مهاجرت معکوس ةروستای نمون ،روستای قنبرلک. 

 (خاک و آب) محیطی زیستقابلیت های ج( 

 ؛ارهمو یهاشیب یهاجهتروی  بر منطقه یهاهسکونتگاکلر ستقرار اا 



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةبرنامه توسع سند  ............................................... 12

 ؛اراضی قابل کشت جهت زراعت آبی با محدودیت کم وجود 

 نظیر بازالت، گابرو، میگماتیت، مرمر، گنیس، آمفیبولیت، رادیوالریت، ماسه سنگ سیلیسى  هایسنگ وجود

و مانعی جهت فرسایش  باشندیمگا پاسکال م 251تا  211مقاومت  یدارا گروه از سنگها عموماً نیا که

 ؛خاک هستند

  ً؛ی بخش حلبروستاها ةیکلخطر زلزله در  نییپا پهنه با خطر نسبتا 

 ؛در بخش حلب لغزش نینقاط واقع در معرض زم پایین بودن 

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تکمیلی آبیاری امکان 

 ؛آنها از یبرداربهره و سیالبها مهار امکان 

 ؛جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع 

 ؛خوئین و روستاهای سفیدکمر خاکی در احداث سد 

  ینگی روستاهای خوئین، ارکوئین،در  دبی قابل قبول قنات آب معدنی با خلوص و ها ومهچشوجود 

 .کندجامع السرا

 فضایی-کالبدی یهاتیقابل د(

 ؛خدمات و کاال نقل و حمل ةتوسع خصوص در الزم هایپتانسیل داشتن 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛آبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظه ب فرمسا و کاال تبادل و آسان دسترسی امکان 

 غربی آذربایجانو  کردستان هایاستان بین ارتباط برقراری حلب و به دوزکند بین راه ةدرج افزایش امکان 

 ؛بخش سطح در روستایی هایراه نسبت باالبودن 

 زنجان از آن مناسب ةفاصل به توجه با حلب شهر اقتصادی ةتوسع و رشد ةزمین. 

 گردشگری یهاتیقابله( 

 ؛سلیمان تخت -زنجان گردشگری محور حلب در شهر قرارگیری 

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در یت منفیهنو ذ داوری پیش نبود 

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری یهاساختزیر بخش در گذاریسرمایه امکان 

 ؛گردشگری ةعتوس جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط 

 ؛منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق بودن دارا 

 ؛مطالعه مورد روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود 

 دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنوع وحش، حیات طبیعی هایمحیط و هازیستگاه 

 اسالم از بعد های قبل ازاسالم وتاریخی ازدوره ةابنی وجود. 

 نگناهاها و تمحدودیت -8-9

 اقتصادیهای محدودیتالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلوو تجهیزات  امکانات کمبود 

 ؛مکانیزاسیونسطح  ضعف 

 ؛شده اجرا تأسیسات از یبرداربهره برای خصوصی بخش برای جاذبه فقدان 

 ؛کشاورزی محصوالت فرآوری جهت مناسب تبدیلی صنایع مبودک 
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 و روز علـوم بـا مـردم آشـنایی بـرای آموزشـی هـایکارگـاه و ایحرفه و فنی زشموآ یهایرساختز بودکم 

 ؛کارآفرینی

 ؛دامی محصوالت ةواسط بدون فروش بازار نبود 

 ؛هاواسطه به تولیدی محصوالت فروش 

 اجتماعی یهاتیمحدودب( 

 ؛نناز نمیا در ادیباسو خنر دنبو پایین 

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال 

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

 ؛جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشکل نبود. 

 (خاک و آب) محیطی زیست یهاتیمحدودج( 

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

 ؛شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و کیآه شور، خاکهای و آلی مواد فقر 

 ؛سطحی آبهای مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل 

 ؛سطحی آبهای از ها دشت و مستعد اراضی بودن دور 

 ؛شدید خیلی و شدید فرسایش کالس با اراضی هکتار 111 وجود 

 ؛طبیعی روانابهای پتانسیل از استفاده عدم و برداریبهره راندمان بودن پایین 

 ؛اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع طالعاتم عدم 

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

 فضایی-کالبدی یهاتیمحدود د(

 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب شدته ب دسترسی و جغرافیایی انزوای 

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

 ؛مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی لحاظه ب خصوصی بخش گذاریسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن پائین 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف 

 نظام و یکسو از منطقه شهری نظام کلیت با ارتباط در شهرستان یشهر نظام یواگرا هایگرایش وجود 

 ؛دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظام با شهری

 اقتصادی و جمعیتی هایآستانه تأمین عدم علتهب خدماتی و اقتصادی هایفعالیت برخی گسترش عدم. 

 گردشگری یها تیمحدود ه(

 ؛گذار سرمایه جذب راستای در گردشگری و فریحیت امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای کمبود 

 ؛دستی صنایع محصوالت ةعرض مخصوص هایفروشگاه نبود 

 ؛آثار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان و گردشگری جامع طرح نبود 

 ؛سنتی هنرهای و دستی صنایع محصوالت هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسی مردم هایپژوهش و ارینگ مردم مطالعات در ضعف 



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةبرنامه توسع سند  ............................................... 14

 خارجی و داخلی هاینمایشگاه در شرکت و هانمایشگاه و هاجشنواره نبود. 

 مسائل کلیدی -8-4

 پایدار توسعه و با هدف ایجرودشهرستان حلب  های مختلف توسعه در بخشبر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه

 :بایست در مسایل زیر صورت پذیردمی توسعه یندفرا نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ای،منطقه

 اقتصادی مسائلالف( 

 ؛های اقتصادی در روستاهای بخشتنوع فعالیت بودن پایین 

 ؛تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه تنوع پائین سطح 

 محصوالت در بویژه( فروش و فرآوری تولید، یندآفر ها،نهاده مینأت) تولیدی محصوالت ارزش زنجیره نبود 

 ؛روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛ای در سطح بخشین بودن توسعه کشت گلخانهپای 

 ؛فعالیت دالالن در بخش دامداری و زراعت و دامداری روستاها 

  ؛بخش این بخش بزیان با توجه به قابلیت باالیآعدم توسعه 

 ؛های کشاورزیکانیزاسیون فعالیتین بودن سطح مپای 

 ؛استراتژی صنعتی بلند مدت در سطح بخش نبود 

  ؛شمواد معدنی بخ هایگذاری مناسبی جهت شناسایی ظرفیتسرمایه تحقیقات وعدم انجام 

 ییایمیکمبود کود ش. 

 اجتماعی مسائل ب(

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن ینپای 

 ؛استانی انگینمی از کمتر ،سواد ینپای سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

 ؛مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و هااستراتژی و اهداف تعیین در روستائیان مشارکت ضعف 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت یندآفر در کرده تحصیل جوانان هایظرفیت از استفاده بودن نپایی 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایآدر سطح بودن ینپای 

 ؛روند رو به سالمندی جمعیت 

 (خاک و آب) محیطی زیست مسائل ج(

 ؛عدم دسترسی برخی از روستاها به آب شرب با کیفیت 

 ؛زیرسطحی و سطحی آب منابع اتالف و هاشیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری هایشیوه بودن غالب 

 ؛کشاورزی اصلخیزح اراضی در هاسکونتگاه کالبدی رشد 

 ؛ها به ویژه رودخانه قزل اوزنانجام ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود 

 ؛بخش روستاهای از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن پائین 

 کشاورزی بخش خاک منابع فرسایش. 

 فضایی-کالبدی مسائلد( 

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و یفیزیک هایپیوند بودن ینپای 
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 در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساخت مینأت تصمیم عرصه در زیرساختی هایشبکه توسعه کمبود 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛مسیر حاجی قشالق به دوزکند های روستایی مانندعدم آسفالت برخی از راه 

  ؛روستاوجود تیرهای چراغ برق در سطح معابر 

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن ینپای 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی هایسکونتگاه ضعف 

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه با هاسکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم 

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله جهت روستا کالبد سازی مقاوم پائین بودن سطح 

 ؛منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی یهاساختزیر ضعف 

 ؛معدنی و صنعتی ةتوسع استراتژی فقدان 

 ؛نامناسب ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه تعدد 

 های هادی روستایی در برخی روستاها.عدم بازنگری طرح 

 گردشگری مسائل ه(

 ؛گردشگری در روستای هدف گردشگری یهاساخترزی کمبود 

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

 مجازی، هایشبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

 ؛گردشگری هایجاذبه از بهینه استفاده عدم 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی یهاساختزیر ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل ینپای سطح. 
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 سازمان فضایی موجودساختار و  -8-5

 
 دایجروشهرستان  حلب فضایی موجود بخش اختارس  -8 نقشه

 

 ج

 ایجرودشهرستان حلب  شخب یی موجودفضا زمانسا  -2 نقشه
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 بخش روستاهایتصور کالن توسعه  -2

 نهیزم ق،یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تکم یلیتبد عیصنا ةدر توسع شرویپ ی، شهرستانایجرودشهرستان    

 فراهم خواهد شد. داریتوسعه پا یبرا

 اهداف کلی -2-8

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛ی پایدار و اصولی ار منابع طبیعیبردارهرهب 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

 ؛روستایی ةوری عوامل تولید در جامعارتقای بهره 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2

 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی -2جدول 

های سرفصل

 کلی

پیش بینی/  سال پایه هدف کمی ردیف

ریزی برنامه

 8445 سال
 میزان سال واحد سنجش متغیر/شاخص

جمعیت و 

 جوامع

 4711 5192 1395 نفر کل تیجمع  .1

 -97/1 -75/1 1395 درصد 1395-1415 تینرخ رشد جمع  .2

 79 1444 1395 درصد ینیروستانش زانیم  .3

 31 39 1395 تعداد سکنه یدارا یروستاها  .4

 سرزمین

 111 111 1395 کیلومتر مربع مساحت  .5

1.  
 کل تیجمع یتراکم نسب

 لومتریکنفر در 

 مربع
1395 7 1 

 نیروی

 انسانی

 2121 1924 1395 نفر نیتعداد کل شاغل  .7

 1911 1141 1395 نفر ییروستا نیتعداد شاغل  .1

اقتصاد و 

 تولید

 242 243 1395 نفر یبار تکفل اقتصاد  .9

 35111 35112 1393 هکتار کشت ریسطح کل ز  .11

 33147 33999 1393 هکتار اعت()زر میکشت د ریسطح ز  .11

 2142 1175 1393 هکتار )زراعت(ی کشت آب ریسطح ز  .12

 512 421 1393 هکتار سطح باغات  .13

 21437 19111 1393 تعداد دام سبک  .14

 111 542 1393 تعداد نیدام سنگ  .15

زیرساخت 

 و زیربنا

 45 21414 1395 درصد و بتون آرمه یمساکن با اسکلت فلز  .11

مند از آب سالم لوله بهره یروستاها  .17

 یکش
 111 11 1397 تعداد

 111 91 1397 تعداد برخوردار از برق یروستاها  .11

 15 43 1397 تعداد یعیبرخوردار از گاز طب یروستاها  .19

طرح  مند از اجرایبهره یروستاها  .21

 یهاد
 15 41 1397 تعداد
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 های توسعهجهت گیری -2-9

 و فرهنگـی صـنایع هـا،آن جـانبی و تکمیلـی صـنایع و دامپـروری زی،کشـاور کاربردی هایمهارت آموزش 

 .گردشگری

 ؛در روستاها یطرح هاد ةو توسع یبازنگر 

 ؛افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه 

  ؛سطح سواد بین زنان نواحی روستاییافزایش 

 ؛واحی روستایی از طریق مقاوم سازیافزایش کیفیت مساکن ن 

 .کاهش بار تکفل 

 ؛شده یکشازآب شرب سالم لوله ندمبهره یروستاها 

 ؛ی نوینهای آبیارزایش استفاده از سیستماف 

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

 ؛تکمیلی به ویژه محصوالت باغی و دامی و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش زنجیره تکمیل 

 ؛روستایی – شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان ةپیوست هم به ةتوسع 

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

 بـین در اطالعـات عصـر ایپایـه سـوادهای ةتوسـع و جامعـه تربیت برای یپرورش و آموزشی گذاریسرمایه 

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان،

 زندگی کیفیت و اجتماعی یهاساختزیر یارتقا. 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها الف(

 ؛ح اراضی کشاورزیافزایش عملکرد واحد در سط 

 ؛گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 

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

 ؛حصوالت کشاورزینه و انبار برای مایجاد سردخا 

 ؛های آبیاری تحت فشارده از سیستماستفا 

 ؛یرتعاونی روستایی دامدا هایتشکل از حمایت 

 محیطی هایظرفیت از بهینه گیریبهره. 

 یاجتماع یراهبردها ب(

 ؛یمحل یاریهم یهاادمن ملکردعت یو تقو تیریمد یرسم یادهامن ملکردی عارتقا 

 ؛اقشار اجتماع یجلب مشارکت تمام 

 ؛محلی سطح به شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات زدایی مرکزت 

 ؛کردهتحصیل جوانان هایظرفیت از استفاده 

 ؛زنان مشارکت افزایش 

 ؛اجتماعی هایسرمایه ،هاارزش آگاهی، اعتماد، هنجاری و( ایشبکه) ساختی ابعاد تقویت 

 ؛پذیر آسیب اجتماعی طبقات از حمایت 

 ریزیبرنامه یندآفر در نخبگان و انسانی هایظرفیت اجتماعی، هایسرمایه از گیریبهره. 
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 یطیمح ستیز یراهبردها ج(

 ؛یتیفعال سها و مراکز حساسکونتگاه تیو امن یمنیا نیمأت 

 ؛بوم ستزی بیو تخر یطیمح ستزی یهاجلوگیری از افزایش آلودگی 

 ؛دشتی ضیارا منابع این از یبرداربهره تداوم و آبخوان آبدهی پتانسیل حفظ 

 ؛شونده تجدید طبیعی منابع از قانونی هایحمایت افزایش 

 ؛فصلی هایرودخانه در جریان زمان نمودن ترطوالنی و رودخانه آبریز هایحوضه آبخیزداری 

 ؛دشتی اراضی در زیرزمینی آب هایسفره تخلیه و تغذیه ظرفیت، مداوم کنترل 

 ؛وحش حیات حفظ برای هاچشمه و رودخانه پایه آب منابع از یبرداربهره مدیریت 

 ینیمزرزیو  یسطح هایآبمنابع  زا یاصول یبرداربهره تیریمد. 

 ییفضا یکالبد یراهبردهاد( 

 ؛محروم یاهاهگسکونت ییسطح رفاه اجتما یارتقا 

 ؛(سلیمان تخت -دندی -زنجان) استانی و فراشهرستانی ارتباطی محورهای ةتوسع یریزبرنامه 

 ؛توسعه برتر محورهای با آن شهری نقاط و شهرستان ایفرامنطقه فیزیکی پیوندهای تقویت 

 ؛کردستان با زنجان استان استانی فرا ایمنطقه پیوندهای افزایش 

 تأکید با رسانی خدمات مراتب سلسله نظام ریزیبرنامه و برپایی طریق از روستایی -شهری پیوندهای تقویت 

 ؛برتر روستایی مراکز بر

 ؛بهداشت خانه فاقد روستاهای برای اشتبهد هایخانه 

 پایدار معیشت رویکرد براساس روستایی مساکن سازی مقاوم. 

 راهبردهای گردشگریه( 

 ؛دستی صنایع و گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 ؛سنتی هنرهای آفرینش و دستی صنایع تولید افزایش راستای در حمایت 

 ؛طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار و منطقه برای گیریتصمیم و سازیتصمیم در مردم مشارکت تقویت 

 ؛منطقه به ورودی مسافران به گردشگری خدمات ارائه در کیفی و کمی سطح یارتقا 

 ؛منطقه دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت ةتوسع 

 ؛استاندارد گردشگری یهاساختزیر و مناسب امکانات ایجاد گردشگری، مسیرهای تعریف 

 ؛امنیت ایجاد هدف با شهرستان و استان مواصالتی هایراه سازی استاندارد 

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ایجاده از اعم تبلیغات جامع نظام استقرار. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصاد یهاسیاستالف( 

 ؛یش راندمان آبیاریافزا 

 ؛افزایش طرح تعاون دام و مرتع 

 ؛باغداری و زراعت ةزمین در ترویجی آموزشی هایدوره افزایش 

 ؛صنعتی و صنعتی نیمه به سنتی هایدامداری تبدیل و طیور و دام نژاد اصالح هایطرح اجرای 

 ؛پوشش انهار سنتی 

  ؛سلعنبور زتوسعه پرورش 



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةبرنامه توسع سند  ............................................... 21

 ؛صنعت این مدرن هایوریآفن از گیریبهره و آبزیان مصرف و لیدتو افزایش جهت در ریزیبرنامه 

 مکانیزاسیون ضریب افزایش. 

 یاجتماع یهااستیسب( 

 ؛روستاها درصد 5 میزان به دهیار عنوان به زنان انتخاب افزایش 

 ؛هادهیاری مدآدر درصد 25 میانگین طوربه هادهیاری برای زا درآمد هایطرح گسترش 

 حوزه تیپ سه در شهرستان توسعه امور در کمک و هماهنگی برای فکر هایاتاق و تصمیم یهاهگرو تشکیل 

 ؛بنایی زیر امور و فرهنگی – اجتماعی اقتصادی،

 ؛امور در مشارکت و آموزش طریق از یانروستای سازیتوانمند 

 ؛یانروستای بومی دانش و توان از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل ایجاد 

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

 یطیمح ستیز یهااستیس ج(

 ؛بالهزدفع  یهااصالح روش 

 ؛بحرانی و خیزسیل مناطق هاینقشه تهیه و مطالعه 

 ؛دامداران و تعمرا وضع بهبود جهت مرتعداری هایطرح اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه 

 ؛هاباله و فاضالب در رودخانهزدفع  زا یریگجلو 

 ؛اوزن قزل رودخانه حاشیه سازی ساحل طرح ادامه 

 ؛انییپسماندها به روستا زدد اجو استفاده م یزسا هتیکم 

 ؛هاسیالب از یبرداربهره و سیالب پخش عملیات 

 آب انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداث جهت اعتبار تخصیص. 

 ییفضا یکالبد یهااستیس د(

  ؛برق واقع در معابر یرهایتجابه جایی 

 ؛قشالق به دوزکند یحاج ریمس ییابتدا لومتریک 4 یزیآسفالت ر 

 ؛افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه 

 ؛اصلی هایراه به موجود فرعی راههای یارتقا و تعریض 

 ؛آتی سال 4 عرض در روستایی شوسه هایراه کلیه نمودن آسفالته 

 ؛خرابی درصد و اولویت ترتیب به هاپل نگهداری و مرمت 

 در( اینترنـت و تلفـن گـاز، بـرق، آب،) زیرسـاخت مینأتـ تصـمیم ةعرصـ در زیرسـاختی هایشبکه توسعه 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛زلزله باالی خطر با هایپهنه در ساز و ساخت کنترل 

 ؛بهداشتی و موزشیآ یهاساختزیر ةتوسع با روستاها تخلیه و روستایی هایمهاجرت از جلوگیری 

 کشاورزی اصلخیزح اراضی در هاسکونتگاه کالبدی توسعه کنترل. 

 گردشگری یهااستیس ه(

 ؛ییالقی توریستی، مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 ؛سال مختلف فصول در سنتی مراسم و هاآیین محلی، بومی، هایجشنواره برگزاری 
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 ؛گردشگر جذب توان دارای مناطق سایر و روستاها در دستی صنایع از حمایت و قویتت 

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

 ؛مسافرتی هایآژانس ایجاد با زیارتی و تفریحی آموزشی، علمی، قیمت ارزان تورهای روانسازی 

 ؛گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث تبلیغاتی اقالم چاپ و تهیه 

 ؛ورزشی و زمستانی توریسم و اکوتوریسم توسعه و ایجاد طرح 

 غذایی و فرهنگی ـ هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای تأسیس. 

 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6

 روستایی. ةدر بین جامع گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایـی، لهمسـئ بـه جمعی دسته و وجهی چند رویکردهای مستلزم ماهنشان مرکزی بخش رپایدا توسعه 

 است؛ هاآن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصادی ةتوسع اجتماعی، و جنسی برابری

 الزم یکپارچـه رویکـرد. نیست کافی اما است، الزم حلب بخش پایدار توسعه برای کشاورزی بخش بر تمرکز 

 انسـانی سرمایه و غیرکشاورزی اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، وریآفن و هاساختزیر تا است

 دهد؛ پیوند را

 از شـیوه هاینارسـایی کـه باشد محلی امور ةادار و سازیتوانمند مشارکت، براساس باید حلب بخش ةتوسع 

 کند؛ یجترو را بازار و خصوصی بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به باال

 زمینـه ایـن در تجربه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تالش به هاظرفیت وحلب مرکز بخش نهادهای ةتوسع 

 .گیرد قرار نظر مد اصلی هدف عنوان به باید پاسخگویی، اما است، مطلوب

 اسیمحرک متوسط مق یاقدامات و کسب و کارها نیعناو -9جدول 

 عنوان ردیف

 پرورش آبزیان 1

 ایاث واحدهای گلخانهاحد 2

 احداث واحدهای پرورش قارچ 3

 احداث سردخانه 4

 اعطای تسهیالت در جهت عمل اوری ماهیان 5

 ایجاد کشتارگاه صنعتی دام 1

 ایجاد کارخانه لبنیات 7

 ایجاد واحد بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی 1
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 فضایی افق ساختار و سازمان -2-7

 
 افق ییساختار فضا -9نقشه 

 

 سازمان فضایی افق -4نقشه
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 بخش )پیوست سند( ةهای توسعها، پروژهها، طرحاقدامات، فعالیت-9

 4جدول  -ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطیذی هااقدامات و فعالیت -9-8

 5جدول  -شده در سطح بخش یبندتیاولو یگذارهیسرما یهاطرح -9-2

 6جدول  -شده در سطح بخش یبندتیلووا ی عمرانیهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-8

 نهادشـیپ سـازمان بـا نیـا التی. تشـکدینمایم تیشهرستان فعال یزیربرنامه ةتینظر کم ریسازمان ز نیا   

 یاسـتان زنجـان در شـورا یب اسـالممسکن انقـال ادیو اداره کل بن یزیرو برنامه تیریمد زمانک سارمشت

 .دیخواهد رس بیتصو هو توسعه استان ب یزیرهبرنام

 بر اجرا نظارت -4-2

ها توسط اسناد بخش یاستان، اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچوب   

 یماهه به شورا 1 در مقاطع نظارت جینظارت و رصد خواهد شد. نتا یمسکن انقالب اسالم دایل بناداره ک

 گزارش خواهد شد. تاناس ةو توسع یزیرهمابرن

 بازنگری سند -4-9

ــازنگر    ( و بنــد مــرتبط برنامــه هفــتم نیدر چــارچوب مضــام) 1411در ســال  "4"و  "2"ی بنــدها یب

و اداره  یزیـرو برنامـه تیریمشـترک سـازمان مـد شـنهادیخواهـد شـد. بـا پ نه انجـامالورت سـاصـهب "3"

اســتان، از  ةو توســع یزیــربرنامــه یشــورا بیتصــو ن واســتان زنجــا یالمالب اســکن انقــمســ دایــکــل بن

ــ ــدمات مهندس ــ نیخ ــوان تســ یراور مجــمش ــه عن ــات ب ــ لگرانیهمطالع ــازنگر را واج ــتفاده  یب ــند اس س

 خواهد شد.
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 8های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییاقدامات و فعالیتفهرست  -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
 هایفعالیت در در صورت امکان جهت استفاده و طبیعی منابع ةادار توسط روستاها اطراف اراضی تعیین تکلیف

 دامداری و کشاورزی
 طبیعی کل منابع ةادار

2 
 ابنیه ساخت زمندنیا که اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد هایتسهیل در محدودیت

 هستند
 کشاورزی سازمان جهاد

 های عامل، شبکه بانکی استانبانک .(... و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای تخصیص بهینه 3

 2های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل صدور مجوزتقویت پیوندهای فیزیکی از طریق احداث راه 4
 کل منابع ةادار -گردشگریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 ایجاده نقل و حمل و راهداری کل ةادار -طبیعی

 طبیعی کل منابع ةادار با استفاده از عشایر داوطلب مراتع از حفاظت در عشایر کردن سهیم 5

 

                                                           

 های عمرانی، اصل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالتگذاری و پروژههای سرمایههای ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، زمینه ساز/پشتیبان طرحفعالیت -1

 .ببه حل خانینجم الش ییاصالح راه روستابرای نمونه  -2
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 های سرمایه گذاری فهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف 

اعتبار مورد 

 ونیلی)م ازین

 (الیر

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

شعاع 

  عملکردی
 موضوع طرح 

کارآفرین 

 محوری

اولویت طرح 

در سطح 

 بخش 

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

 آبزیان 1

 
4 

گنبد،  ،یسفل داریقره دوراخلو، ابوجانلو، دا
 ،یحاج قشالق، پالچا قشالق ،یقره گون

 یچم نهیو آد هیقره ق ه،یآق ق

خرد / 
 روستا

 اولویت دوم هبل کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

2 
 صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح با همراه یا و

 
 علیا قشالجوق 8

متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 داشتی گوسفند سبک دام 3
 

 علیا قوزیجاق روستای 3
خرد / 
 روستا

 اول اولویت بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

 گوساله پرواربندی 5
 

 مراکز حوزه 4
خرد / 
 روستا

 اولویت اول بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 محلی و ایرانی دستبافت گلیم تولید 6
 

 مراکز حوزه 6
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 

 زنبورداری 7
 

 نصایی 4
متوسط / 
 دهستان

 اولویت اول بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 شیری گاوداری 8
 

 حوزه مراکز 6
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 محمدی گل گلستان ایجاد 9
 

 حوزه مراکز 2
خرد / 
 روستا

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 هادستبافته و دستباف فرش 11
 

 حوزه مراکز 4
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله صنایع دستی
سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 

12 
 کشااورزی، مهندسی فنی و تخصصی خدمات

 پزشکی گیاه و دامپزشکی

 
 مراکز حوزه 25

کالن / 
 بخش

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 رأسی 211 پرواری گوسفند 13
 

8 
 -ینگی کندجامع السرا -سفیدکمر

 نکتو -چسب
خرد / 
 روستا

 اولویت اول بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 



 استان زنجـان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 21

 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح -5جدول 

 عنوان طرح ردیف 

اعتبار مورد 

 ونیلی)م ازین

 (الیر

 میزان

 اشتغال نفر

 محل اجرا

 نام روستا

شعاع 

  عملکردی

موضوع 

 رح ط

کارآفرین 

 محوری

اولویت طرح در 

 سطح بخش 
 دستگاه اجرایی مرتبط 

 توضیح

 دارد 

 ایگلخانه محصوالت تولید 14
 

 مراکز حوزه 12
کالن / 
 بخش

 اولویت اول خیر کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی صنایع 15
 

 حوزه مراکز 14
کالن / 
 بخش

صنایع 
 دستی

 ولویت اولا خیر
سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت
- 

 دارویی گیاهان و زعفران 16
 

 حوزه مراکز 12
کالن / 
 بخش

 اولویت دوم خیر کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 قارچ پرورش واحدهای احداث 17
 

 حوزه مراکز 5
کالن / 
 بخش

 اولویت دوم خیر کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 سردخانه احداث 18
 

 حوزه مراکز 21
کالن / 
 بخش

سایر 
 هاطرح

 اولویت اول خیر
سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت
- 

19 
 فااارآوری و بندیبساااته واحااادهای ایجااااد

 کشاورزی محصوالت

 
 حوزه مراکز 18

کالن / 
 بخش

 اولویت اول خیر کشاورزی
سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت
- 

 فشار تحت آبیاری اجرای 21
 

 حوزه مراکز 15
 متوسط /
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

21 
 ماکیاان و مرغ پرورش خانگی واحدهای ایجاد
 بومی

 
 تمامی روستاهای بخش 25

کالن / 
 بخش

 اولویت اول بله کشاورزی
سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

 شیر آوریجمع مراکز ایجاد 22
 

 حوزه مراکز 15
کالن / 
 بخش

سایر 
 هاطرح

 ت اولاولوی خیر
سازمان صنعت، معدن 

 و تجارت
- 

23 
 رساانی اطالع تبلیغات، پایگاه و سیستم توسعة

 متمرکااز سااایت دو) گردشااگری یااابی بااازار و
 (حلب شهر در افزاری نرم و افزاری سخت

 
 حلب شهر 25

کالن / 
 بخش

 اول تیاولو بله گردشگری
سازمان میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع 
 دستی

- 
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 ( 88)موضوع ستون گذاری های سرمایهتوضیحات طرح -5ضمیمه جدول

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 احد برای روستاها پیشنهاد می شودخانوار یک و 15به ازای هر  راسی 51 داشتی گوسفند 1

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

 شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به سأر 51 داشتی تهآمیخ گوسفند سبک دام 4

 شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به (نژاد حالاص با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش 11

 خانوار مجوز یک واحد صادر شود. 21به ازای  ماهی پرورش 24
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 ها(توضیحات طرح های سرمایه گذاری )موضوع دوره های اجرایی طرح –5جدول  میمهض

 توضیحات عنوان طرح ردیف

  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی صورته ب طرح تحقق روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 1

2 
 حبوبات، زعفران، کلزا، نظیر ترپربازده محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در الزم آموزش ةارائ

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان
 های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی به صورت طرح تحقق

 مدت کوتاه در طرححقق الزام ت ... و دام جایگاه اصالح نژاد، اصالح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در الزم هایآموزش ةارائ 3

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورش واحدهای ایجاد جهت در الزم هایآموزش ةارائ 4
بلند  بخشی در میان مدت وبخشی در در کوتاه مدت،  تدریجی؛ بخشی به صورت طرح تحقق

 مدت

 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح ... و بافی گلیم قالیبافی، نظیر دستی صنایع ایجاد برای زنان بویژه روستایی خانوارهای به الزم آموزش ارائة 5

 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح روستاها در دستی صنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیالت اعطای 1

7 
  زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصوالت کشت توسعه

 ... و محمدیگل
 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح

 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای سعهتو 1

 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح زنبورداری واحدهای ایجاد 9

 مدت کوتاه در الزام تحقق طرح دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 11

 های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی به صورت طرح تحقق کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 11
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 های عمرانیفهرست پروژه -6 جدول

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 محل اجرا
 نام روستا

دستگاه 
 اجرایی

شعاع 
 عملکردی 

اولویت 
 پروژه 

توضیح 
 دارد 

1 
راه روسـتای شـن ریـزی  و آسـفالتاجرای پروژه 

 قندی بالغ
فصل حمل و 

 نقل
 قندی بالغ ایتوسعه حمل و نقل جاده ةبرنام

راه و 
 شهرسازی

 بخش
اولویت 

 اول
 خیر

 گیری جاده صائینعملیات لکه 2
فصل حمل و 

 نقل
 جاده صائین ایتوسعه حمل و نقل جاده ةبرنام

راه و 
 یشهرساز

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 فصل منابع آب یآب زراع یکانال کش 3
برداری و حفاظت بهبود بهره ةبرنام

 از منابع آب

 داریقره دوراخلو، ابوجانلو، دا
حاج  ،یگنبد، قره گون ،یسفل

 ه،یآق ق ،یقشالق، پالچا قشالق
 یچم نهیو آد هیقره ق

جهاد 
 کشاورزی

 دهستان
 تیاولو

 اول

 
 

 ریخ

4 
 یحـاج ریمسـ ییابتـدا لـومتریک 4 یزیآسفالت ر

 الق به دوزکندقش
فصل حمل و 

 نقل
 قشالق به دوزکند ایتوسعه حمل و نقل جاده ةبرنام

راه و 
 یشهرساز

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 به حلب خانینجم الشاصالح راه روستایی  5
فصل حمل و 

 نقل
 خانینجم الش ایتوسعه حمل و نقل جاده ةبرنام

راه و 
 یشهرساز

متوسط / 
 دهستان

 تیاولو
 اول

 خیر

1 
 شــبکه بــه گــاز فاقــد روســتای 9 حــداقل الحــاق

 سراسری گازرسانی
امور  ةفصل ادار

 عمومی

 سازی،مقاوم توسعه، مین،أت ةبرنام
 تجهیز و نگهداری فضاها، تعمیر،

 آالتاماکن و ماشین ساختمانها،

روستاهای فاقد گاز به انتخاب 
 بخشدار

 اداره گاز
متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

7 

 تـامین و مخـابرات و پسـت دفتر واحد 3 تاسیس
ــی ــه دسترس ــد 11 ب ــاتر واح ــامین و ITC دف  ت
ــی ــه دسترس ــت ب ــبکه و اینترن ــری هایش  سراس

 روستا 11 حداقل در تلویزیونی و رادیویی

فصل اداره امور 
 عمومی

 سازی،مقاوم برنامه تامین،توسعه،
 تجهیز و نگهداری فضاها، تعمیر،

 آالتو ماشیناماکن  ها،ساختمان
 -خانوار فاقد  51روستاهای زیر 

اداره کل 
 پست

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

1 
 سازی مقاوم و مسکونی واحد 251 تعداد نوسازی

 مسکونی واحد 3111 تعداد
 مسکن

برنامه ساماندهی کالبدی شهری و 
 روستایی

 41روستاهای با کمتر از -
درصد مقاوم سازی و نوسازی 

 مسکن
 خرد / روستا د مسکنبنیا

اولویت 
 اول

 خیر

9 
 بـرای آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،
 دبستان واحد 4 حداقل

 خانوار 21روستاهای زیر - آموزشی امکانات تجهیز سکونتگاهی
آموزش و 

 پرورش
 کالن / بخش

اولویت 
 اول

 خیر

11 
 روستای 5 تعداد سازیمقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیالب مقابل در بخش
 فصل منابع آب

ها و مهندسی رودخانه ةبرنام
 سواحل

روستاهای کنار رودخانه قزل 
 -اوزن

 کالن / بخش ایآب منطقه
اولویت 

 اول
 خیر

11 
 هکتار 2111 از بیش در آبخیزداری عملیات انجام

 بخش 2 درجه مرتعی اراضی
 طبیعی منابع -کل منظومه برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک فصل منابع آب

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر
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 های عمرانی(بندی اعتبارات پروژههای اجرایی )جمعای دستگاههای سرمایههای تملک دارائیعتبار طرحا -7 جدول

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 (میلیون ریال)اعتبار 

 جمع بعدهای سال سال دوم سال اول

    * یکساله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردشگری 1

   *  یکساله آب و فاضالب روستایی ،ایو حمل و نقل جاده یراهدار ،میراث فرهنگی و گردشگری زیرساختی 2

   *  یکساله ایآب منطقه ،گاز شرکت ،ایو حمل و نقل جاده یراهدار ،بنیاد مسکن سکونتگاهی 3

   *  دوساله ایآب منطقه ،منابع طبیعی یطیمح 4
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