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 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه 

 ابهر شهرستان مرکزی  بخش 

 پیشگفتار:
عنوان یکی از ابعاد توسعه، ناظر بر فرآیندی است که طی آن درآمد سرانة حقیقی یک جامعه توسعه اقتصادی به 

یابد؛ مشروط بر اینکه، تعداد فقرا، افزوده و توزیع درآمد، بدتر نشود. در این  افزایشدر یک دورة زمانی بلندمدت 

بطور اخص در کشورهای در حال توسعه روستایی طور اعم و توسعههمیان با بررسی تعاریف و اهداف متعدد توسعه ب

طور هاین نکته آشکار است که هر یک از این تعاریف به نوعی ایجاد اشتغال پایدار،کاهش فقر و افزایش درآمد و ب

که در جهان فعلی نیمی از بشریت؛  اند. چراهای توسعه اقتصادی نواحی روستایی را نشانه رفتهارتقاء شاخص ،کلی

-دلیل فقر و نداری میهکودک ب 32111بوده و روزانه  دلارشان کمتر از دو ارد نفر درآمد روزانهیعنی حدود سه میلی

عنوان مهمترین نماگر به –اند. در ایران نیز پدیده فقر های فقیر در نواحی روستایی ساکنمیرند که اغلب این جمعیت

یتی است. از مهمترین معیارهای توسعه بخصوص در نواحی روستایی بسیار مسئله حائز اهم -توسعه اقتصادی 

های مختلف است. مبحث اشتغال و در مقابل آن بیکاری، از اقتصادی مسئله اشتغال افراد آن جامعه در فعالیت

برای رشد و  لازممهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شرط 

در همین راستا، با توجه به ضرورت قانونی برنامه ششم توسعه و تحقق  .د اشتغال استای، ایجاتوسعه هر جامعه

ای مقوله تدوین برنامه توسعه اقتصادی و های اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد محلی و منطقهسیاست

قانون ششم توسعه  21ماده بند الف  1زایی روستایی در استان زنجان نیز مدنظر قرار گرفت. چنانچه در جزء اشتغال

گذاری بخش اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است این برنامه با تکیه بر مشارکت و سرمایه

گیری از تسهیلات بانکی و نهاد( و نیز با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهغیردولتی )خصوصی، تعاونی و مردم

ها تسهیلگری است. همچنین گردد. نقش شاخص دولت در این طرحین میهای دولتی )مادی و معنوی( تدوحمایت

های روستایی های روستایی کشور نیز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سطح منظومهطرح توسعه پایدار منظومه

 پایدار تحقق توسعة منظوربه که است طرحی روستایی، هایمنظومه پایدار توسعة در حال تدوین است. طرح

 تاکید با و ایناحیه و محلی هایشبکه قالب در روستایی هایمنظومه فضایی طریق انتظام از روستایی هایسکونتگاه

 محتوای این، بر شود. افزونمی شهری )بر طبق اصول نظری مایک داگلاس( تدوین -روستایی پیوندهای و روابط بر

 -اجتماعی مناسبات کارآمد و روابط تقویت و ردمیم مشارکت طریق از محلی حکمروایی خوب ترغیب بر طرح این

 ایبین منظومه و برونی نظر از و بین سکونتگاهی و درونی به لحاظ هم منظومه، سکونتگاهی واحدهای اقتصادی

اقتصادی بین سکونتگاهی از اهداف مشترک  -تاکید بر مشارکت مردمی و تقویت مناسبات اجتماعی  .ورزدمی تاکید

واقع تکمیل پروسه مطالعات اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مد نظر برنامه ششم تنها از طریق  دو طرح است در

توانست شکل بپذیرد. لذا، هماهنگی بین های روستایی میای طرح توسعه پایدار منظومهی منطقهمطالعات شبکه

زایی روستایی و بنیاد ی و اشتغالعنوان متولی طرح توسعه اقتصادریزی استان زنجان بهسازمان مدیریت و برنامه

های روستایی در خصوص ادغام دو طرح توسعه پایدار منظومه عنوان متولی تهیه طرحمسکن انقلاب اسلامی استان به

سیاسی مورد مطالعه  –بخش جغرافیایی  11اتفاق افتاد که در نهایت مقرر گردید، کل پهنه فضایی استان در قالب 
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شروع و افق یکساله برای پایان آن در نظر گرفته شد. مقدمات انجام  1311ر تیرماه سال قرار گیرد. مطالعات د

شناسی مطالعات نزدیک به های بین مشاور و کارفرما و تیم نظارت علمی طرح در خصوص روشمطالعه و هماهنگی

شروع و در اردیبهشت  1311یز سه ماه به طول انجامید. نهایتاً، مطالعات میدانی و مراجعه به روستاها از اواسط پای

ای و از نظر ماهیت و از نظر هدف توسعه به اتمام رسید. روش شناسی مورد مطالعه در این طرح 1318ماه سال 

ها و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق تحلیلی و در مواردی تحلیل محتوای و همبستگی بود. داده-روش نیز توصیفی

آوری شد. در این میان مطالعات میدانی با تاکید بر رویکرد مشارکتی و با تشکیل جمع ای و میدانیمطالعات کتابخانه

های روستایی و خانوار، ساختار یافته، تکمیل پرسشنامههای نیمههای مشارکتی روستایی، انجام محاسبهگروه

ی کارآفرینی پیش رفت، بدون هاگذاران و ایدههای اقتصادی خرد، سرمایهشناسایی کارآفرینان محلی، صاحبان بنگاه

ای پیش روی مشاور از قبیل انطباق زمان مطالعات میدانی با فصل زمستان، عدم شک در این مسیر مشکلات عدیده

همکاری تعدادی اندکی از دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، منابع مالی محدود وجود داشت با این حال با مراجعه 

های سایر های کانونی مشارکتی و تکمیل پرسشنامهخانوار و تشکیل گروه 21الای روستای ب 51مستقیم به بیش از 

بندی مطالعات میدانی در کنار مطالعات اسنادی در تیرماه روستاها با کمک نمایندگان محلی روستاهای مذکور، جمع

 هر تکمیل گردید.های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی شهرستان ابسال جاری به اتمام رسید و پروژه

ای بسیار مختصر از گزارشات اجتماعی، اقتصادی، کالبددی و محیطدی شده است، خلاصهگزارشی که در ادامه ارائه

هدای انجام شده برای مطالعات است که سعی شده است دید کلی از وضعیت شهرستان ارائده شدده و در نهایدت پروژه

 ی نمونه ارائه شود. توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تفکیک روستاها

ریزی اسدتان و دریغ ریاست محترم سدازمان مددیریت و برنامدههای بیشک در تکمیل پروسه مطالعاتی حمایتبی

عوامل کاری تحت نظر ایشان، مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و عوامل کاری معاونت عمدران روسدتایی و 

سوی هدف مورد نظدر شدامل حدال ایدن مشداور بدوده یت بهینه طرح بهتیم محترم علمی نظارت بر تهیه طرح در هدا

است. با این حال همکاری و پشتیبانی فرمانداری محترم و بخشداری بخش مرکزی شهرستان و بنیاد مسدکن انقلداب 

 سزایی داشته است.اسلامی شهرستان و همچنین دهیاران زحمتکش روستاها در تکمیل و مطالعات نقش به
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   مقدمه

ستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متاثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، رو

های گذاریای که، سرمایهبه گونه ؛های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کرده اندتحولات متفاوتی را در زمینه

ا تغییر داده و سطح انتظارات جامعه روستایی را به های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها رگسترده در زیرساخت

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

 محدودتری بوده است. 

ر مبنای . البته رشد صرفاً بوری متکی استگذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه

دهد. گذاری متاخرتر را کاهش میسرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایهگذاری بهسرمایه

 شود.گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه

ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و د رشد اقتصادی بهدرص 51 از بیش دهد که رشداقتصادی نشان می مطالعات

سنجی و تحلیل تنگناها و سایر توان از طریق قابلیتهای سرمایه گذاری در روستاها را میزمینه .وری استرشد بهره

تحول در  و به تبع آن اقتصاد روستا رشدفرآیند  اولویت دار،های ملاحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعدی جای نگاه پروژهوری عمومی در اقتصاد روستا بهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

 کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسته یک در نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :بندی کردهای زیر طبقهوری در روستاها را در قالب محوررتقای بهرها

 وری در روستاها ارتقای بهره کننده متوقف یا و کاهنده ( : عوامل8جدول شماره )

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

1 

معنی دار شکاف 

تولید تا  قیمت

و قیمت های  مصرف

 با تغییرات گسترده

نحوی که بخش زیادی به وجود دارد؛ مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بیندارله معنیفاص

شود. این شکاف به ها میاز ارزش افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب واسطه

دلیل ناکارآمدی سیاست شود. و بهگذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهکاهش درآمد و انگیزه

 .دهدصلاحی، فرایند تار عنکوبتی قیمت در بیشتر محصولات رخ میهای ا

2 

مقیاس خرد فعالیت 

ها در بخش 

 کشاورزی

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

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

اهداف اقتصادی مد نظر قرار  ها صرفاً معیشتی بوده است، معمولاًدلیل آنکه مبنای فعالیتشرایطی به

 نگرفته و بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

قلیم و محدودیت بارش در سه تغییرات ا .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهاداب یکی 

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

از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری  و به این سو 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاهو 

وری محوری ارتقاء بهرهیکی از عوامل در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب های کاهش مصرف آب 
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ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی می های کشاورزی استو درآمد روستا از محل فعالیت

 توان تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

1 

 انو متولی هادستگاه

گذاری  سیاست

 روستاناهمسو در 

از  روستایی و ... فاضلاب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه

دستگاهی و ضعف  بین جمله نهادهای اثر گذار در تحول و توسعه روستاها هستند. ناهماهنگی

 .ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

پایین بودن سطح  شود.اد ارزش افزوده بیشتری میشود که تخصص منجر به ایجدر اقتصاد بیان می

سواد و تخصص کشاورزان و سن بالای کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم ذهنی مقاوم و 

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

ها دلیل آن که مالک و تملک زمین؛ در این میان بهساختاری و رفتاری بین این دو دسته شده است

باشند یا با گراها میباشد، دسته دوم یا مجبور به تسامح با سنتنیز از آن سنتی گراهای دیرینه می

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

وری پایین گرا و اغلب غیر ماهر و با بهرهو حفظ بافت جمعیتی سنتهای انسانی کارآفرین و سرمایه

درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز  3گردد. در آمریکا فقط می

عموماً در   درصد اشتغال در بخش کشاورز 33کنند اما در ایران با وجود داخلی، صادرات هم می

روستاییان با توجه به شیوه فکری و عدم دانش و مهارت و  برد.میکشاورزی سنتی و معیشتی به سر 

بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به تغییر الگوی سنتی و کاشت محصولات جایگزین و پربازده 

 پردازند.همانند گلهای زینتی، دارویی، زعفران و سایر محصولات کشتی دیگر می

6 

نبود مدیریت  و 

نظارت مستمر و 

ی عدالت بین برقرار

نسلی در بهره 

برداری از منابع 

 طبیعی

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

های گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، آسیبسیاستمحفوظ بدارد متاسفانه نبود 

رود که با ادامه این روند در های تجدید ناپذیری زده که انتظار میجدی به این منابع دارای آستانه

 آینده نه چندان دور با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به 

خدمات رفاهی و 

زیرساختی بجای 

گذاری سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های سنگینی که در حوزه های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با گذاریبا وجود سرمایه

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

است و توانمندسازی و ظرفیت  حوزه دخالت دولت در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده

 نها مورد تاکید نبوده است.آسازی اقتصادی 

8 
عدم وجود کارگاه 

 های کوچک مقیاس

های کوچک مقیاس در حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران  بر خلاف سایر کشورهای پیشرفته و

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

روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و 
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ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

 باشد.ربط میترغیب آنها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

1 
تله نهادی کشاورزی 

 و تولید سنتی

متاثر از تحولات فناورانه بوده  ها سنتی و کمترمتاثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستا

عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنی ها بهاست. در برخی بخش

 .داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد

 

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

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.، بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودستاها محسوب میرو

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل وری، میبر اساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

الی، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزش، گذاری، اختصاص منابع مدار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

بینش فکری، دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و 

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

در شکل زیر نیز موقعیت سیاسی  شود.های زیر ارائه میبه شرح سرخط ابهرشهرستان  گزارش بخش مرکزی

 .دهدشهرستان ابهر را نشان می

 
 موقعیت جغرافیایی منظومه ابهر (:8شماره ) شکل
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 8

 شاخص های وضعیت توسعه بخش  -8-8  
 ضعیت موجودمتغیرها و شاخص های بیان و( : 2جدول شماره )

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

ی
اع

تم
اج

- 
ی

نگ
ره

ف
 

 1315 نفر 151،528 جمعیت 1

 1315 خانوار 11،321 خانوار 2

 1315 درصد 112 نسبت جنسی 3

 1315 درصد 2/31 میانگین سنی 1

 1315 درصد 11 نسبت روستانشینی 5

6 
 -1311رشد سالانه جمعیت )

1315) 
 1315 درصد 5/1

 1315 درصد 2/3 بعد خانوار 1

 1315 درصد 3/11 نرخ باسوادی 8

ی
اد

ص
اقت

-
ی

ید
تول

 

 1315 درصد 5/11 نرخ اشتغال 1

 1315 درصد 5/8 نرخ بیکاری 11

11 
-میانگین اراضی زراعی هر بهره

 بردار
 1311 هکتار 11/12

12 
-میانگین اراضی باغی هر بهره

 بردار
 1311 هکتار 11/1

 1315 نفر 5151 شاغلان در بخش کشاورزی 11

 1311 تن 312 تولید آبزیان )ماهی گرم آبی( 15

 1311 تن 12116 تولید گندم )آبی و دیم( 16

 1311 تن 16121 تولید جو )آبی و دیم( 11

 1311 تن 51126 تولید انگور 18

 1311 تن 3136 لوبیا 11

 1311 تن 11886 یونجه )آبی( 21

 1311 تن 11116 گوجه فرنگی 21

ی
یع

طب
 

22 
ها در بیشترین تعداد سکونتگاه

  (% 8-5) پهنه شیب
 1315 درصد 36

23 
ها در پهنه بیشترین سکونتگاه

 متری( 2111-1811) ارتفاعی
 1315 درصد 31
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 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

21 
 پهنه در هاسکونتگاه بیشترین

  (جنوب به رو)جهت شیب
 1315 درصد 25

 خاک شناسی 25
کنگلومرا، آهکی، 

 مارن،
- 1315 

 1315 درصد 111 بندی زلزله)خطرمتوسط(پهنه 26

 1315 مترمیلی  3191 متوسط بارش سالانه 21

 1315 - نیمه خشک سرد بندی اقلیمی دومارتنطبقه 28

 1315 روز 81 متوسط روزهای یخبندان 21

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

 1311 هکتار 112611 مساحت کل شهرستان 31

 1311 هکتار 12618 اراضی دیم 31

 1311 هکتار 11865 اراضی آبی 32

 1311 هکتار 1181 تاکستان  33

 1311 هکتار 1221 سکونتگاه  31

35 
درصد مساکن با اسکلت فلزی، 

 بتنی و سایر

 11اسکلت فلزی= 

 2بتنی= 

 81سایر= 

 1315 درصد

36 
مند از آب شرب روستاهای بهره

 هلوله کشی شد
 1315 درصد 15

31 
مند از گاز روستاهای بهره

 طبیعی
 1315 درصد 56

 1315 درصد 15 مند از برقروستاهای بهره 38

31 
مند از مطالعات روستاهای بهره

 طرح هادی
 1311 درصد 62

 1311 درصد 52 روستاهای دارای خانه بهداشت 11

11 
های میزان برخورداری از راه

 ارتباطی

روستایی= های راه

336 

 135بین شهری= 

 1315 کیلومتر

 1315 دستگاه 111 تعداد وسایل نقلیه عمومی  12

13 
روستاهای برخوردار از سوپر 

 مارکت )بقالی(
 1315 درصد 51

 1315 درصد 61روستاهای برخوردار از خدمات  11
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 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

 آموزشی

15 
روستاهای برخوردار از فناوری 

 اطلاعات
 1315 درصد 61

 

 مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه( -8-2
طدور فضدایی پراکندده ههدا بدنواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوصیات مشابهی دارند. جمعیدت

بسدیج های لازم بدرای ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصتهستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره

. این خصوصیات بدان معنی اسدت کده مردمدی کده در ندواحی روسدتایی زنددگی شوندمیرو همنابع با محدودیت روب

بدرای حصدول بده  .باشدندمواجده مدی هسدتندهای اساسی بدرای توسدعه ای از عواملی که چالشبا مجموعه ،کنندمی

جدز اسدتفاده و بکدارگیری جددی امکاندات و  ای منطبق با نیازهای امروزین یک جامعده توسدعه یافتده، راهدیجامعه

سیاسدی، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی،  .و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاستعدادهای انسانی، اقتصادی

روسدتایی در جهددت حصدول بده توسدعه از طریدق ترین ابعاد مسائل توسدعهعنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

 (.Varga, 2118: 2) های روستایی هستندطمدیریت و کنترل محی

هدای لذا، در جدول ذیل مسائل کلیدی در منظومه ابهدر نشدان داده شدده اسدت، ایدن مسدایل کلیددی بده بخش

گیدری از نظدرات مسدئولین اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی تقسدیم شدده اسدت و بدا بهره

ریش سفیدان و ... استخراج و از این طریق به بررسی مسدائل اساسدی موجدود روستایی، مردم محلی، خبرگان محلی، 

 پرداخته شده است.ابهر در روستاهای منظومه 

 (: مسایل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی5جدول شماره )

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 دلیل بروز خشکسالیکاهش تولیدات کشاورزی )زراعی و باغی( به- 1

 اقتصادی

 مشکل ذخیره آب )بندهای انحرافی( و مشکلات تولید محصولات کشاورزی - 2

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت - 3

 تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره ناقص بودن و تولید حوزه تنوع پائین سطح - 1

 های تأمین علوفه و آبنهکاهش تعداد دام به جهت افزایش هزی- 5

 بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنوع سطح بودن پائین - 6

 هافعالیت سایر و کشاورزی محصولات تولید بودن سنتی - 1

 کمبود اشتغال مناسب و بیکاری جوانان روستایی - 8

 زنان اقتصادی فعالیت نرخ بودن پائین - 1

 ارکاهش درآمدهای ثابت و پاید- 11

 سرمایه گذاری بخش خصوصی کمبود- 11

 هامشکل بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش پر رنگ دلالان و واسطه - 12

 روستا و حل مشکلات اقتصادی جامعه محلیریزی کالبدی ها جهت برنامهکمبود بودجه دهیاری - 13
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 الخصوص محصولات کشاورزیها علیعدم ثبات قیمت - 11

 کلات فروش محصولات کشاورزی و نبود تضمین برای فروش و عدم وجود بازار مناسبمش - 15

 بالا بودن قیمت سموم و کودهای شیمیایی  - 16

 الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش توجه به عدم - 11

 کمبود منابع مالی در جهت حل مشکلات اقتصادی روستا - 18

 بلیت تبدیل به برند اقتصادیتولید کفش و قا 

 وجود ضعف آشکار در منابع انسانی - 1

-اجتماعی

 فرهنگی

 کیفیت نابرابر سطح زندگی و پایین بودن رضایتمندی - 2

 کاهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرت - 3

 فرهنگ کارآفرینی پایین - 1

5 
های اعظم منظومه متاثر از قسمتشکاف کلامی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در  -

 سازی زبانیهای راسیستی رژیم طاغوت در یکسانسیاست

 ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی - 6

 عدم وجود برنامه جامع برای عمران و توسعه روستایی - 1

 پذیر و مدیریت واحد روستایینبود متولی مسئولیت - 8

 دسازی بالاخص برای زنان روستاییفقدان رویکرد توانمن - 1

 هاعدم همکاری مسئولین و تداخل مدیریت دهیاری با برخی از سازمان - 11

 عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی - 11

 پایین بودن سطح مشارکت عمومی در مسائل مربوط به روستا - 12

 صایین قلعه با مرکز بخش ای دهستان هگسستگی کالبدی بخش و قطع ارتباط سکونتگاه- 13

 بروز خشکسالی و کم آبی و مدیریت  ناصحیح آب - 1

محیطی 

)آب و 

 خاک(

 عدم وجود آب شرب در بیشتر روستاهای منظومه و کیفیت پایین آب در برخی روستاها - 2

 در زمان بحران ها در برخی روستاها و نبود سیل بند برای مهار سیلها در مسیلقرارگیری سازه - 3

 رعایت نشدن حقابه در برخی از روستاها - 1

 های سطحی شهر و روستادلیل هدایت فاضلابآلودگی منطقه به - 5

 محدودیت استفاده از مراتع از طرف منابع طبیعی - 6

 ها و عدم تعادل دام و مراتعچرای مفرط دام - 1

 یهای مرغوب کشاورزساخت و ساز در زمین - 8

 در قسمت اعظم منظومه و فرسایش خاک در برخی مناطق 3وجود مراتع فقیر درجه  - 1

 نبود مکان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها - 11

1 
های ویژه در جادههای ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش آسفالت و فقدان شانه بهمشکلات راه -

 روستایی 

و  کالبدی

 فضایی

 پایین بودن پیوندهای فیزیکی و ارتباطی بین نقاط سکونتگاهی - 2

 کمبود آب شرب در روستاها که از مسایل بسیار مهم در روستاهای سطح شهرستان است - 3

 های خانگینبود سیستم فاضلاب در اکثر مناطق و بروز مشکل دفع پساب - 1

 برای برخورداری از امکاناتها و مراجعه به شهرها ر روستاکمبود امکانات بهداشتی و درمانی د- 5
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 عدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل و سایر بلایای طبیعی - 6

 مشکلات بهداشتی و کمبود امکانات بهداشتی در خصوص نگهداری دام - 1

 اعدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه و نبود اینترنت در برخی روستاه - 8

 نبود شبکه گازرسانی در برخی از روستاها  - 1

 به هم خوردن سیمای شهرهای منظومه با اسکان غیر رسمی  - 11

 مشکلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی - 11

 ها و امکانات ایجاد آن در محدوده کالبدی روستاهانبود روشنایی مناسب با وجود زیرساخت - 12

 موزشی کافی و مشکلات نوسازی مدارس و نهایتا مهاجرت اجباری روستاییانکمبود خدمات آ- 13

 های عمومیکمبود امکانات فرهنگی مانند کتابخانه- 11

 کمبود  امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی- 15

 محدودیت توسعه کالبدی روستاها - 16

 روستاییان های روستایی برای تامین مایحتاجکمبود تعاونی- 11

 کالبدی و فضایی در تقسیمات سیاسی منظومه  یگسستگ 

1 
 کیفیت بهبود و توسعه منظور به غذایی و فرهنگی  هنری محصولات عرضة سنتی بازارهای وجود عدم -

   داروئی گیاهان بومی و دستی، محصولات صنایع

 گردشگری

 سال مختلف فصول در هنگیفر رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری عدم - 2

 اجتماعی و زیست محیطی -آشنایی ناکافی مردم بومی منطقه با صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی  - 3

 کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در  بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر - 1

5 
نگ و فناوری جدید توسط گردشگران ایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی روستایی در برابر ورود فره -

 داخلی و خارجی

6 
های شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات مجازی،

 هرستانش به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظوربه فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود - 1

 های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجینامناسب بودن زیرساخت - 8

 ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه - 1

 نداشتن ورودی جذاب روستاها برای هدایت گردشگران - 11

 بخش گردشگری بخش در گذاری ایهسرم به تمایل پائین سطح - 11

 1311منبع: مطالعات مشاور، 

 هاقابلیت -8-9
هدای )در ابعداد اقتصدادی، اجتمداعی، کالبددی، مددیریتی و سیاسدی و در این قسمت از تحقیق به بررسی قابلیت

  محیطی( منظومه روستایی ابهر در استان زنجان پرداخته شده است.

 نظومه ابهرهای م( : قابلیت9جدول شماره )

 قابلیت بعد

 اقتصادی

که، طوریبهاست. از نظر انرژی بادی  به بالایی دارای پتانسیل متوسط شهرستان ابهر کهپتانسیل انرژی باد در وجود 

 .باشدمیدر نواحی مختلف شهرستان ابهر متفاوت متر بر ثانیه  5/1الی  5/5کمتر از  این منطقهسرعت باد در 

مانند؛ سیب، گلابی، زردآلو، بادام، گردو و انگور. در این میان انگور غالب تولیدات باغی این کشت محصولات باغی 



 11 .........................................................................................................................................................................................................../ مرکزی ........ ابهر

 

 

 قابلیت بعد

رسانند و یا دهد و روستاییان انگور را به صورت تیزآبی به کشمش تبدیل کرده و به فروش میشهرستان را تشکیل می

 کنند.خام فروش می

در سطح شهرستان ابهر و امکان توسعه صنعت در این  قلعهصائین، 1هیدج، شریف، افق، ابهر  ؛شهرک صنعتی 5وجود 

 .فلزیوجود واحدهای صنعتی قوی در زمینه نساجی و قطعات خودرو و صنایع کانی غیرشهرستان و 

 برداری از آنها در جهت افزایش تعداد اشتغالدر سطح شهرستان و امکان بهره فعال و غیرفعال معدن 15 وجود تعداد

دستی این شهرستان چاقو، قالی، قالیچه، حاجیم، دستی در روستاهای منظومه، مهمترین صنایعتولید صنایع وجود و

 تابلو فرش و ... است.

المللی تولید کفش اسپورتی با تعداد افراد ماهر چشمگیر در تولید کفش در شهرستان با استعداد برندسازی ملی و بین

 مناطق روستایی و شهری

 اجتماعی و

 فرهنگی

 است. ییروستا ینواح یدر بعض جمعیت منظومه بالا بودن نرخ رشد نیمهم ا هایتیاز قابل

 منظومه است. نیبالقوه ا یهالیمتعدد از پتانس یو گروه یفرد یهامهارت

 6191کل  یدرصد و نرخ باسواد 6896زنان  یدرصد، نرخ باسواد 1592مردان  یبرا یشهرستان ابهر نرخ باسواد در

 .باشدیدرصد م

ها و ارزش و بازتولید فیتعر ،یریپذتحکیم عواطف مشترک، تسهیل در جامعه ،یبخشدر انسجام تواندیم مذهب

 هنجارهای اجتماعی نقش چشمگیری داشته باشد.

 منظومه نیا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض تیوضع

محیطی 

)آب و 

 خاک(

 سطح منظومهوجود تنوع ارتفاعی در 

 مناسب زیرزمینی آب منابع در منظومه و وجود سطحی آب جریان عبور

 کشاورزی مساعد خاک با اراضی گستردگی

 وجود پوشش گیاهی متنوع و مناسب برای تعلیف دام

 وجود محیط زیست متنوع در زمینه گیاهی و جانوری

 وجود بارندگی خوب در سطح منظومه

کالبدی و 

 فضایی

 خدمات و کالا نقل و حمل توسعه خصوص در لازم هایپتانسیل تنداش

 منظومه روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای

 هادسترسی آسان به خدمات شهرها و مراکز جمعیتی برخی روستاها و استفاده از امکانات آن

 وجود نیروی کار ارزان در منطقه

 ایی گلخانههاوجود پتانسیل مناسب برای توسعة فعالیت

 های گردشگری و آب و هوای مساعدها، مراتع، منابع آب و خاک، منابع تولیدی، جاذبهوجود دام

 های اصلی در بیشتر مناطقدسترسی به شبکه راه

 های اجتماعینسبی خدمات عمومی و اجتماعی و بیمهگسترش 

 (…و یی،لباسشو ماشین رادیو، یخچال، )تلویزیون،  منزل وسایل بهبود

گیری مناسب از نیروی کار زنان، کودکان و نظر در اشتغال و بهره های محدودة موردوجود زمینة مناسب و قابلیت

 تلابندی و چیدن محصوهایی نظیر بستهسالخوردگان در فعالیت

 آموزش در برخی روستاهای منظومه وضعیت بهبود

 های بهداشتاطق روستایی با احداث خانهو عمومی در برخی من فردی بهداشت وضعیت بهبود

 روبنایی و زیربنایی تاسیسات در گذاریسرمایه

 منظومه ابهر. ییفضا یوندهایو پ هایانجر یمنطق ییگرادرون

 یامنظومهدرون یاسافراد در مق یانو تعدد جر متعادل پراکنش

 ییفضا یهایانبه مرکز منظومه در اغلب جر یشگرا

 توسعه راهبردهای از یکی عنوان به گردشگری تاسیسات سعهامکان تو
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 قابلیت بعد

 گردشگری

های گردشگری و روستاهای قابلیت های توسعه گردشگری )گردشگری روستایی، اگروتوریسم و ...( با وجود جاذبه

 هدف گردشگری

 فقدان محدودیت توسعه زمین برای توسعه گردشگری

 ها، روستاهای هدف و ...(ها )به ویژه بقعه های تاریخی، سنگ نبشهروستا بیشتر در متعدد تاریخی آثار وجود

 گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط

 گردشگری های زیرساخت بخش در گذاری سرمایه امکان

 وجود رودخانه ابهر رود به عنوان جاذبه گردشگری طبیعی

 1318مأخذ: مطالعات میدانی، 

 نگناهاها و تمحدودیت -8-9
های )در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبددی، مددیریتی و سیاسدی و در این قسمت از تحقیق به بررسی محدودیت

 محیطی( منظومه روستایی ابهر در استان زنجان پرداخته شده است.

 (: محدودیت منظومه ابهر4جدول شماره )

 محدودیت بعد

 اقتصادی

گذاری کافی جهت استفاده از این نسانی در سطح روستاها و نبود سرمایههای نیروی اعدم استفاده صحیح از مهارت

 مهارت در جهت پایداری اقتصادی فضاهای روستایی

 وجود مشکلات فراوان در جهت تأمین اعتبار کافی برای اتمام پروژه توربین بادی در منظومه ابهر

 ر برخی از روستاهای کوهستانی منظومهها دو تأمین آب شرب دام مشکل تأمین علوفه جهت ارتزاق دام

های فرآوری محصولات باغی بخصوص در زمینه انگور و وجود محدودیت توسعه باغات عدم توسعه کارخانجات و کارگاه

 از طرف منابع طبیعی و محیط زیست به جهت حفاظ منابع آبی و خاکی.

ها شده و مشکلات ای روستاییان و داماد تصادفات جادهتهران در این منظومه موجب افزایش تعد-وجود آزاد راه تبریز

 برای دسترسی به روستاهای پیرامون جاده به شهر ابهر را فرآهم آورده است.

باشد که غالباً مکانیزم بازار دستی در این منظومه مشکل بازاریابی و فروش آن میمهمترین محدودیت در زمینه صنایع

 بر آن تأثیرگذار است.

)سردی هوا و بارش برف و باران زیاد در پاییز و  دنی به لحاظ شرایط جویعد بودن فصل کاری فعالیت ممحدو

 شهرستان زمستان(

اجتماعی و 

 فرهنگی

و در نتیجه به هم خوردن نسبت  و همچنین مهاجرت مردان روستایی به شهر عمومی پایین بودن سطح بهداشت

 جنسی در نقاط روستایی

 منظومه نیا یرشد در اکثر روستاها بودن نرخ نییپا

 تیجمع یریپ یشیافزا روند

 اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت

 .باشدینسبت به استان و کشور م یبعد خانوار کمتر دارای ،2٫63منظومه با دارا بودن بعد خانوار  نیا

ی نسبت جنس نیب سهیدر مقا باشدیکشور و استان بالاتر م یبا نسبت جنس سهیمنظومه ابهر در مقا یجنس نسبت

 یشهرستان به مقدار کممتوسط  نسبت به ،یکه نسبت جنس میابییم شهرستان درکل منظومه با  نیا نقاط روستایی

 .ستیفاصله داشته و متعادل ن 115بالاتر بوده و از نسبت 

کل  ینیر نسبت به روستانشمنظومه ابه ینینسبت روستانشدرصد  و  31/16در منظومه ابهر  ینیروستانش نسبت

 .باشدمی ترکم درصد 16٫38( حدود 15/32استان )

 لیبازماندن دانش آموزان از تحص جهیمنظومه و درنت نیا یو مقاطع بالاتر در اکثر روستاها ییمدارس راهنما نبود

محیطی 
 شیب نامناسب جهت کشت و زرع در روستاهای کوهستانی

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب هایسفره از رویه بی برداشت
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 محدودیت بعد

)آب و 

 خاک(

 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم

 نهرها و هاکانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی هایآلودگی

 ..و صاعقه تگرگ، رانش و سیل، زلزله شامل طبیعی مخاطرات از ناشی تهدیدات و خطرات

 آبی منابع سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به الوده هایآب هدایت

 مراتع در اثر چرای بی رویه دام و تخریب خاک فرسایش

کالبدی و 

 فضایی

 فقدان یکپارچگی و ارتباط کالبدی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومه

 و دامداری ت کشاورزیلاونقل مناسب برای ارسال محصو فقدان و ضعف شبکة حمل

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب سترسید

 شهرستان روستاهای پراکندگی

 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف

 برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاری سرمایه عدم

 های مناسب از قبیل آب، برق، گاز و فاضلاب در برخی مناطق روستاییختنبود زیرسا

 ها در اطراف روستاهاها و نخالهمشکل دفع زباله در برخی مناطق و برهم زدن سیمای روستاها به دلیل رهاسازی زباله

 کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها

 آموزانآن مهاجرت اجباری به منظور تحصیل دانش کمبود امکانات آموزشی و تحصیلی و به تبع

 استفاده از مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستایی و امکان تخریب کامل در زمان وقوع بلایای طبیعی

 های روزانه برای خرید مایحتاج ضروریهای تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتکمبود کاربری

 ریزی روستاییر برخی روستاها و دشوار شدن برنامهنبود طرح هادی د

 های رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیسازی این کاربریهای بلااستفاده در روستاها و زمینهوجود کاربری

 هایانآباد و درسجین از نظر جرهای دولتقلعه و ارتباط کم با دهستاندهستان صایین یانم یادنسبتاً ز ینیگز ییجدا

 یادرون و برون منظومه ییفضا یوندهایو پ

در دهستان های حومه  یژهمنظومه، به و هاییاناز جر یگرد یمحصول و برخ یاناز حد معمول در جر یشب گراییبرون

 و صایین قلعه که با تمرکز بر خارج از استان وجود دارد.

 منظومه یهاسکونتگاه یانبرقرار شده در م یوندهایو پ هایانجر یسلسله مراتب ضعف

 های مناسب و با کیفیت برای کشاورزیکمبود زمین

 کمبود امکانات تفریحی و خدماتی در روستاها

 گردشگری

 های بومگردی در سطح روستاهای شهرستان و وجود مشکلات اقامتی گردشگرانکمبود خانه

 ناکافی بودن تبلیغات در صدا و سیما و جراید محلی و استانی

 ها و جشنوارهای توسعه گردشگری شهرستان ابهر به صورت سالانهعدم برگزاری همایش

 شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود

 پتانسیل گردشگری دارای برخی از روستاهای در ارتباطی های زیرساخت ضعف

 شهرستان سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 توسط بخش خصوصی و دولتی و خدماتی گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل پائین سطح
 1318مأخذ: مطالعات میدانی، 
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 بندیجمع -8-6
د، کده کشداورزی و دهددر استان زنجدان نشدان مدی ابهرهای اقتصادی در سطح منظومه اهمیت و جایگاه فعالیت

های انسانی ایدن های اقتصادی و تولیدی )زراعی، باغی و لبنیاتی( در سکونتگاهترین اشکال فعالیتدامداری از قدیمی

کده بخدش یطدوربدهدر توسعه و ثبات اقتصادی روستاهای منظومه انکارناپذیر اسدت.  هاآنباشند و نقش منظومه می

یک بخش مهم اقتصادی جهدت توسدعه و کداهش  واشتغال، درآمد و سرمایه کشاورزی تأمین کننده بیشترین درصد 

رود. همچندین، اهمیدت شدمار مدیفقر در این منطقه بوده و تأمین کننده مواد خام برای بخش صنعت و خددمات بده

درصد از جمعیدت شداغل ایدن منظومده در  11ای است که بالای بخش کشاورزی و دامداری در این منظومه به اندازه

بخش کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت هستند. بخش صنعت نیز در این منظومه، همپای بخش کشاورزی، توسعه 

 هداآنو گسترش نیافته است و تعداد معدودی از اهالی روستاها در این بخش مشغول بده فعالیدت هسدتند و فعالیدت 

و غیدره خرمددره جدان، ابهدر، تهدران، قدزوین، ای بوده و که اکثر فعالان این بخش در شدهرهای زنبصورت فرا منظومه

های اخیر در روستاهای با جمعیت بالدا توسدعه و گسدترش مشغول به فعالیت هستند. بخش خدمات نیز در طی سال

ین فعالیدت خددماتی کده توسدعه تدرمهمدر این بخش مشغول فعالیت هسدتند. چشمگیری یافته است و افراد زیادی 

وری)چرچدی(، اینترندت، قلعه و .. پیدا کرده است، دستفروشی، پیلده، هیدج، صائینرابهچشمگیری مخصوصاً در شهر 

 باشد.مشاغل کارگری و ... می

توان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومده، متأسدفانه در اثدر مشدکلات موجدود طور کلی میبه

ای گستردة روستاییان به شدهرها، کداهش جمعیدت هکه جابجایی و مهاجرتیطوربهروند نزولی به خود گرفته است. 

خصوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غدذایی، قدرار گدرفتن عمددة جوان روستاها، به

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افدزایش جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می

تدر مندافع ناشدی از رشدد در ایدن منداطق و های مولد، و برقراری متعدادلیدار، گسترش اشتغالدرآمدهای متنوع و پا

های اخیدر موفقیدت چشدمگیری نیافتده اسدت. همچندین، دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیهای انسانی بهسکونتگاه

باعدث بدرهم خدوردن تعدادل رویه از منابع آبدی و زراعدی، دلیل کمبود آب و استفادة بیکاهش تولیدات کشاورزی به

شدناختی، های زراعی، بده تزلدزل تعدادل بدومهای طبیعی و زراعی شده و با کاهش پایداری طبیعت و نظامبومزیست

را رقم زده است. لذا، از دلایل عمدة ضعف  هاآنهای منظومه ابهر انجامیده و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه

هدای کشداورزی، خددمات و صدنعت، مشدکلات اقتصدادی و درآمددی مطالعه در بخدش های موردساختاری سکونتگاه

هدای کداری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در ریگذاگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمنابع مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشداغل، پدایین بدودن سدطح را می هاست، که تبلور آنبخش کشاورزی و نداشتن تنوع در فعالیت

هدای وری در بخش کشداورزی، پدایین بدودن دسدتمزدها، ناپایدداری فعالیدتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

محیطدی ایداری روستاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستماندگی و ناپاقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.
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 پایان برنامه هفتم( 8445)افق برنامه و طرح: تصویر کلان توسعه روستاهای بخش -2  

 اهداف -2-8  
بر مبندای اصدول فکدری و مباحدث نظدری مطدرح )در گدزارش اصدلی طدرح( اهدداف طدرح اشدتغالزایی روسدتایی و 

-توسعه پایدار منظومه روستایی ابهدر در ابعداد مختلدف قابدل طدرح و بررسدی اسدت. بدر اسداس سداختار طدرح مدی

ا مدورد توجده قدرار داد. توان در هر کدام از ابعداد مطدرح، بده بررسدی اهدداف پرداخدت و در نهایدت اهدداف اصدلی ر

 بر این اساس، اهداف مطرح به تفکیک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.

 بعد اقتصادی -8

 های با نیاز آبی بالاترویج کشت جایگزین به جای کشت 

 برداری کشاورزی اصلاح الگوی بهره 

 های تولید در بخش کشاورزی و صنعتاصلاح شیوه 

 مختلف اقتصادیهای های تولید در بخشایجاد شبکه 

 تقویت درآمد و اشتغال پایدار روستاییان با رویکرد فضایی 

 بخشی اقتصادی روستاییانتنوع 

 ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی 

 گذاری خصوصی و دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتتقویت سرمایه 

 های گردشگری در منظومه ابهرتوسعه ظرفیت 

  بعد اجتماعی -2

 یت مشارکت اجتماعی روستاییانبسترسازی و تقو 

 های هدفافزایش منزلت اجتماعی با تاکید توانمندسازی افراد و گروه 

 حفظ و شناخت هویت اجتماعی 

 ... تقویت امنیت اجتماعی در نواحی روستایی برای زنان، کودکان و 

 ایجاد عدالت اجتماعی با رویکرد عدالت فضایی 

 یری روستاهای منظومه ابهرپذزندگی، سرزندگی و زیستارتقاء کیفیت 

 ریزی مطلوبیت برای حفظ و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهبرنامه 

 محیطیبعد زیست -9

 حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیر 

 شناخت ظرفیت تحمل منابع طبیعی موجود در روستاها و حرکت بر اساس آن 

  ن، حیوانات و ...(محیطی )گیاهازیستحفظ تنوع 

 )مدیریت صحیح منابع طبیعی تولید )آب، خاک 

 )... مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشکسالی و 

 های تولیدی روستاییانمحیطی و دفع صحیح زبالههای مختلف زیستکنترل شدید آلودگی 

 بعد کالبدی و فضایی -4

 گذار، زیست و فعالیتهای امن برای سرمایهشناسایی محیط 

 های کالبدی اساسی روستاییان تأمین زیرساخت 

 های بین روستایی، بین شهرستانی( و مجازیهای ارتباط فیزیکی )راهتقویت زیرساخت 
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 های کاربری اراضیوساز در نواحی روستایی با توجه نقشهرعایت استانداردهای ساخت 

 طبیعیهای روستایی در برابر بلایای ایجاد و تقویت توان حفاظتی زیرساخت 

 های لازم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان 

 گردشگری -5

 گردیتوسعه گردشگری روستایی با رویکرد بوم 

 های گردشگری تاریخی متعددتوسعه گردشگری تاریخی با وجود جاذبه 

 گذاری برای جذب بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته 

ر هدر کددام از ابعداد و توجده بده ایدن نکتده کده تحقدق ایدن اهدداف بایسدتی بده شدکل با توجه به اهدداف مدذکور د

یکپارچدده اتفدداق بیافتددد تددا بتددوان بدده توسددعه پایدددار دسددت یافددت، اکنددون برخددی از اهددداف کلددان توسددعه پایدددار 

 روستایی منظومه ابهر به شرح زیر قابل طرح است.

 های تولیدی متناسب با آن.توجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصلاح شیوه -1

 تقویت حکمرانی محلی و خوب در نواحی روستایی در جهت تحقق رویکرد مشارکتی -2

 برداری درست از آن.های بهرهزیست و شیوهتقویت آگاهی مردم نسبت به ارزش محیط -3

تددر از وری مناسددبتهدددایت تولیددد بدده سددمت تولیدددات پایدددار دارای ارزش اقتصددادی بالدداتر  و برنددد و بهددره -1

 منابع.

 های کسب و کارهای جدید و کوچک و سازگار با توسعه پایدار منظومه.ایجاد و تقویت زمینه -5

 زیست.های موجود و جدید با محیطایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت -6

ت، هددای قددانونی و اداری جدیددد در جهددت حضددور و مشددارکت واقعددی تمددامی ذینفعددان در شددناخایجدداد رویدده -1

 های توسعه منظومه.ریزی، اجرا و پایش طرحبرنامه

هددای اقتصددادی، درآمددد، خدددمات و ... در سددطح هددا، فعالیددتسددازی توزیددع زیرسدداختتقویددت و مناسددب -8

 منظومه در جهت تحقق عدالت فضایی.

هدای صدنعتی، تقویت تندوع اقتصدادی بدا تأکیدد بدر حفدظ تندوع زیسدتی و افدزایش رفداه اجتمداعی در زمینده -1

 ورزی، خدماتی و گردشگری.کشا

هددای روسددتایی در سددطح پددذیری سددکونتگاهمحیطددی بددا هدددف افددزایش زیسددتهددای زیسددتکنتددرل آلددودگی -11

 منظومه.

هددای بالددایی گردشددگری در ایددن وجددود قابلیددتتوسددعه گردشددگری در سددطح شهرسددتان بددا توجدده بدده -11

 شهرستان.

 وجود(های بیان وضعیت مهای هدف )منتخب متغیرها و شاخصشاخص -2-2

هددای گیددریهددای توسددعه بخددش و دسددت یددافتن بدده رویکردهددا و سددمتراسددتای بدده انجددام رسدداندن ماموریددت در

هددای موجددود و ضددرورت تغییددر الگوهددای هددا و محدددوددیتبددا توجدده بدده ظرفیددت، منظومددهانددداز پیشددرفت چشددم

بددا مشددارکت  اقتصددادی و کالبدددی یددک سددناریوی مرجددع -شددناختی، اجتمدداعیبددوم -موجددود در ابعدداد محیطددی

گرایانده تددوین گردیدد کده هدا و بدا رویکدرد آرمداناندداز بدر اسداس واقعیدتدنبال آن بیانیه چشمجامعه محلی و به

 شود:در ذیل این فرآیند تشریح می
 

 بعد اقتصادی -6
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 افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکار در نواحی روستایی منظومه ابهر. -1

 شتغال پایدار.افزایش تولیدات دامی در جهت ایجاد ا -2

 مکانیزه شدن نظام تولید در بخش کشاورزی و دامی و عبور از نظام تولید سنتی. -3

 محیطی و قانونی. افزایش تولیدات کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست -1

 ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان -5

 های ایجاد کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی.افزایش زمینه -6

 ابعاد اجتماعی -7

 نواحی روستایی. یش نرخ رشد جمعیت متعادل با ظرفیتافزا -1

 بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویکرد مهاجرت معکوس( -2

 برداران کشاورزیافزایش نرخ باسوادی روستاییان و بهره -3

 تشویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری -1

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان -5

 طی )آب و خاک(محیبعد زیست -1

آبدده طبعیددت بددر اصددول توسددعه پایدددار از منددابع آبددی بددرداری منطقددی بددا رعایددت حددقبهددره -1

 سطحی و زیر زمینی موجود در منظومه.

 برداری پایدار از مراتع موجود و تاکید بر ظرفیت مراتع.بهره -2

 مناطق کوهستانی و دشتی منظومه ابهر. برداری پایدار از ظرفیتبهره -3

 محیطی و تنوع اکولوژیکی.ش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیستحفاظت از پوش -1

 ها در برابر سوانح طبیعی.ایجاد ساختارهای لازم جهت کاهش خطرپذیری سکونتگاه -5

 زیست.برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره -6

 فضایی-بعد کالبدی  -3

 دستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآ. -1

 آرمه و ...(.تی، بتونتوسعه مساکن بادوام )اسکل -2

 وری.یکپارچه شدن قطعات کشاورزی و افزایش بهره -3

 توزیع متوازن جمعیت با رویکرد عدالت فضایی. -1

 توزیع متوازن خدمات )آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و ...(. -5

 بعد گردشگری -84

گذاری توسددعه صددنعت گذاران خصوصددی جهددت سددرمایهسددازی بددرای حضددور سددرمایهزمینه -1

 هگردشگری منطق

. در هدا()سدمن های غیردولتدی مردمدیهدا یدا سدازمانNgo سدازی بدرای حضدور فعدالمینهز -2

 .نمایدهای مردمی میدهی و ایجاد این تشکلاینجا نقش دولت حمایت از سازمان

بهبددود کیفیددت زندددگی افددراد بددومی سدداکن در روسددتاهای هدددف و نموندده گردشددگری از  -3

 طریق توسعه خدمات زیربنایی.

-پایددار و لحداظ نمدودن ارزش مندابع طبیعدی و محدیطای محیطدی توسدعههدرعایت شداخص -1

هددا و مطالعددات هددا، سیاسددتریددزیزیسددت روسددتاهای هدددف و نموندده گردشددگری در برنامدده
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هدا بدا تعریدف ظرفیدت تحمدل محیطدی جهدت سداماندهی کداربری مندابع در هدا و پدروژهطرح

 حد نیاز.

 راهبردها و سیاست ها -2-9
های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین راهبردهای ها و محدودیتن قابلیتبا عنایت به مهمتری

 شود. های منظومه روستایی ابهر پرداخته میتوسعه پایدار حوزه

 راهبردهای -88

 اقتصادی -8

 تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

 یع دستی و ...(ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در زمینه صنایع معدنی، صنا 

 بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 تقویت زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در بخش زراعی، باغی و دامی 

 جدید محصولات تولید و کارها و کسب اندازی راه در تسهیل و الگوسازی 

 فرآوری محصولات باغی بخصوص محصول انگور و ... آموزش و ترویج 

 مد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمینه مختلف اقتصادیتوسعه اشتغال و درآ 

 ای و ملیهدف گیری بازار مصرف محلی، منطقه 

 اجتماعی -2

 های مهاجران پیشیناستفاده از ظرفیت 

 گیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستایی در زمینه توسعه فرهنگی روستا.بهره 

 ن آنان در مسائل مختلف روستا.توانمندسازی زنان روستایی و دخالت داد 

 ها و عقاید مذهبی مردم در جهت توجه به سنت 

 تقویت اعتماد اجتماعی 

 تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه صرف به مهاجرت معکوس 

 محیطی )آب و خاک(زیست -9

 برداری از آبهای بهرهاصلاح روش 

 نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی آب منابع پتانسیل از برداریبهره توسعه 

 مختلف

 اصلاح آلگوی مصرف آب 

 تجدید حیات آب مصرفی 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 حفظ برای هاچشمه و های جاریرودخانه ابهر رود، آب پایه آب منابع از برداریبهره مدیریت 

 وحش حیات

 ییکالبدی و فضا -4

 انتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصولات کشاورزی و نگهدار دارم 

 ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 سازی مساکن روستایسازی و مقاومایمن 

 سازی نظام مدیریت مشارکتیپیاده 
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 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 های روستاییتوسعه زیرساخت 

 اهی و تفریحیایجاد و تقویت اماکن رف 

 توسعه خدمات اداری در فضاهای روستایی 

 گردشگری -5

 .اعتماد سازی روستاییان به گردشگران ورودی 

 وصنایع گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 دستی.

 منطقه. دستیصنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت توسعه 

 سازی شرایط لازم برای گسترش نوین گردشگری برای توسعه کسب و کارهای کوچک و راهمف

 های اقتصادیفعالیت

 .ترغیب افراد بومی جهت توسعه اقتصادی روستاهای هدف و نمونه گردشگری 

 

 های اجرایی:سیاست -82

 اقتصادی -8

 .انتقال دانش فرآوری انگور 

 پولی.-تقویت نظام مالی 

 ترویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی.-شیهای آموزبرگزاری دوره 

 سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.مطالعه و امکان 

 .ایجاد و تقویت صنایع دستی روستایی 

 .تقویت صنایع مرتبط با معدن 

 پذیری سکونتگاهتوسعه اشتغال و جمعیت 

 مالی.وری بالاتر با هدایت سرمایه انسانی و تولید محصولات استراتژیک و با بهره 

 ریزی و توسعه کشت ارگانیک و برندسازی.برنامه 

 های بین راهی جهت عرضه متقیم محصولات متنوع کشاورزی و غیرکشاورزیایجاد ایستگاه 

 گری و دلالی در فروش محصولات تولیدی.حذف شبکه واسطه 

 های انسانی و مالی با ایجاد صنایع فرآوری.افزایش جذابیت محیطی درونی برای سرمایه 

 .ایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی 

  بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد

 مردم.

 های قوی اقتصادی با تاکید بر ایجاد و گسترش تأسیسات فرآوری محصولاتبرقراری پیوند 

 

 اجتماعی -2

 با تولید بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طریق از روستائیان توانمندسازی 

 روستائیان. بومی دانش توان و از استفاده
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 های مختلف در افزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتماع و فعالیت آنان در زمینه

 سطح روستا.

 تشویق به شرکت زنان در انتخاب شوراهای اسلامی و دهیار 

 های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیتاستفاده از مهار 

 افزایش نوع دوستی و همیاری جامعه 

 های لازم برای بسترسازی تعهد به منافع ملی و اجتماعی.ایجاد زمینه 

 های اجتماعی در توسعه و بازاریابی تولیدات و توسعه های مجازی و شبکهافزایش نقش شبکه

 فرهنگی.

 ال دانش فنیجذب نوآوری و انتق 

 

 محیطی )آب و خاک( -9

 های زیر زمینیاصلاح دقیق بر برداشت آب 

 های ورودی به منظومهمطالعه و تعیین حق آبه برای رودخانه ابهر رود و  سایر رودخانه 

 های پایین دستهای فرادست به رعایت حق آبه طبیعیت و سکونتگاهالزام منظومه 

 های انتقال آب به مزراعاصلاح روش 

 های آبیاریاح روشاصل 

 )اصلاح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 اصلاح الگوی مصرف خانگی 

 انتقال دانش آب و آبیاری 

 های زیر زمینیتغذبه منصوعی آب 

 های آبخیزداریحانجام طر 

 ایجاد شبکه فاضلاب و تصفیه آب 

 پذیری سکونتگاه منظومهتحلیل آسیب 

 

 کالبدی و فضایی -4

 سازی مسکن روستاییمقاوم 

 ر ساختار نظام مدیریتع فعلی در جهت مدیریت مشارکتیتغیی 

 تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 جذب همیاری عمومی برای کمک به طرح های عمرانی روستا 

 تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 های روستاآوری فضولات دامی از محیطجمع 

 های روستاهاسازماندهی فاضلاب و هرزآب 

  نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزیایجاد 
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  بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد

 مردم

 های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه 

 تبریز(-های بین راه )اتوبان تهرانگسترش فعالیت 

 ر مسیر های گردشگریهای سوخت بین راهی دتوسعه جایگاه 

 های بین راهیها و غذاخوریایجاد و توسعه رستوران 

 ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 توسعه خدمات اداری و دولتی 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه 

 

 گردشگری -5

 یاستفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت صرفه اقتصادی در بخش گردشگر 

 توریستی و گردشگری مهم های محدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 احیا و تولید صنایع دستی بومی برای عرضه به گردشگران؛ 

  استفاده از ظرفیت وجود عشایر شاهسون در منطقه و گسترش گردشگری عشایری با

رداری بهای مسئول برای حفظ و بهرهریزی دقیق، یکپارچه و با هماهنگی سازمانبرنامه

 .مطلوب و پایدار از این استعدادهای بالقوه

 های های گردشگری روستا با گسترش راهتوّجه به دسترسی مطلوب گردشگران به جاذبه

 ای؛ونقل جادّههای مربوط به حملها و سازمانآسفالته و استاندارد با هماهنگی ارگان

 ای، توسعة ونقل جادّهان حملونقل اعم از نوسازی ناوگهای حملتجهیز و تقویت زیرساخت

 های آسفالته و مطلوب؛راه

 های مستند و های گردشگری این روستا با چاپ، انتشار، تهیة بروشور، تهیة فیلممعرّفی جاذبه

 ...؛

 ونقل، های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی، درمانی، حملتجهیز جاذبه

 رسانی و ...؛پشتیبانی، اطّلاع

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های آموزشی برای روستاییان و آموزشزاری کارگاهبرگ 

  ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی برای سایر تولیدهای روستایی شامل صنایع دستی، گیاهان

های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمد و ایجاد اشتغال دارویی، فرآورده

 ومی؛برای افراد ب

 های پیشران توسعه بخش:پروژه -2-4
 های پیشرانپروژه راهبرد

 های جاریهای آبخیزداری و مدیریت آباجرای طرح - مدیریت و حفاظت جامع منابع آب

توانبخشی اقتصاد منظومه با رویکرد 

 بخشیتنوع

ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصولات زراعی، باغی و  -

 دامی

 ی صنایع چرم و کفشبرندساز -
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 های پیشرانپروژه راهبرد

 عملکردی با منطقه -پیوند فضایی
ای و ملی و تنوع بازاریابی محصولات تولیدی در سطح محلی، منطقه -

 بخشی و گسترش دامنه پیوندهای فضایی

پذیری با رویکرد کیفیت سکونت

 محیطی

 آموزش روستاییان در زمینه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار -

 یو پایداری زیست

های ریزی امکانات و زیرساختطرح

 مناسب

سازی شبکه مخابرات و ایجاد اینترنت پرسرعت و استفاده از ایمن -

فناوری اطلاعات و ارتباطات در زنجیره عرضه و ارزش محصولات 

 .تولیدی

 

   )نقشه( ساختار و سازمان فضائی هدف -2-5
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 های توسعه بخش )پیوست سند(ها و پروژهها، طرحاقدامات، فعالیت -9

 های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییاقدامات و فعالیت -9-8

طرح های سرمایه گذاری الویت بندی شده در سطح بخش به تفکیک کشاورزی،  -9-2

 صنعتی و خدماتی

خش به تفکیک محیطی، کالبدی، پروژه های عمرانی اولویت بندی شده در سطح ب -9-9

 اجتماعی و فرهنگی

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -4 
بدرداری شدده( بده منظدور ارتقدای سدطح های عمرانی استان )استانی، ملی و بهرهنظارت و ارزیابی پروژههدف:  -1

 بهینه منابع مالی. ها و تخصیصها به کیفیت قابل قبول با لحاظ نمودن مدیریت زمان اجرای پروژهکیفی پروژه

سازمان اجرائی سند: این سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان فعالیت می نمایدد. تشدکیلات ایدن  -1 -5

سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کدل بنیداد مسدکن انقلداب اسدلامی اسدتان 

 یب خواهد رسید.زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصو

های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی اسدتان، اجدرای اسدناد نظارت بر اجراء: در قالب چارچوب -2 -6

ماهه  6بخش ها توسط اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 د.به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش خواهد ش

های اسدتان کده های عمرانی با اعتبار بالای یک میلیارد ریال در سدطح شهرسدتانکلیه پروژهدامنه کاربرد:  -3 -1

 شود.ای تامین و پرداخت میهای سرمایهاعتبار آنها در قالب طرح تملک دارایی

ندداری آن های زیر یک میلیدارد ریدال، توسدط کمیتده نظدارت شهرسدتان بدا مسدئولیت فرماپروژهتبصره:  -1 -8

 شود.شهرستان ارزیابی می

 شرح عملیات: - 5 -1

 ؛های عمرانیهای مورد بازدید در شهرستان از طریق سامانه استانی نظارت بر طرحدریافت لیست پروژه -1-5 -11

تفکیدک ریدال در سدطح  بده های با اعتبار زیر و بالای یدک میلیداردها )پروژهبندی اعتباری پروژهاولویت -2-5 -11

 ؛شهرستان(

هدا دار، اعتبار بالای یک میلیارد ریال( و حذف سایر پروژههای قابل بازدید )احداثی، اولویتنتخاب پروژها -3-5 -12

 ؛از لیست بازدید

 ؛های عمرانیهای منتخب از طریق سامانه استانی نظارت بر طرحبروزرسانی اطلاعات موردنیاز پروژه -1-5 -13

 ؛(دهستانها )به پروژهتهیه برنامه زمانبندی برای بازدید از  -5-5 -11

موردنظر و برگزاری جلسده همداهنگی در فرماندداری آن شهرسدتان  دهستاناعزام کارشناسان نظارت به  -6-5 -15

 ؛برای انجام هماهنگی 



  استان زنجدان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند ...................................... 26

های سازماندهی اعضای کمیته نظارت شورای فنی متشکل از نمایندگان استانداری و کارشناسان دستگاه -1-5 -16

 ؛اکیپ 3اجرایی در قالب 

 ؛های مربوطها و تکمیل فرمانجام بازدید از پروژه -8-5 -11

 ؛ وهای ارزیابیبندی و استخراج نتایج بازدید بر اساس شاخصجمع -1-5 -18

  .ریزی و توسعه استان و بحث و بررسی مواردارائه نتایج بازدید در جلسه شورای فنی یا شورای برنامه -11-5 -11
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و ضمائم پیوست
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   هاگذاریها و سرمایهتفهرست فعالی  -4-8
 فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی( : 7)جدول شماره 

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

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 ملاحظات دستگاه اجرائی مرتبط

 بنیاد مستضعفان -جهاد کشاورزی هکتار 251اراضی مربوط به بنیاد مستضعفان به مساحت  مدیریت 1
هدف از اجرای این طرح کمک به توسعه روستایی 

 در بخش کشاورزی است

 - ارتباطات و فناوری اطلاعات -مخابرات -صدا و سیما های تلویزیونیرفع مشکل آنتن دهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبکه 2

 های عاملبانک های کم بهره )ضامن، بروکراسی ادارای، بازپرداخت و ...(تخصیص بهینه اعطای وام 3
هدف از این طرح مرتفع شدن مشکلات مالی 

 زایین در جهت اشتغالاروستایی

 - بنیاد مسکن بازنگری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری اراضی پیرامون روستاها 1

5 
های های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربریدیتتسهیل در محدو

 اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستند.
 - سازمان جهاد کشاورزی

 - اداره برق و آب و فاضلاب روستایی مجازتسهیل در انتقال برق و آب به اراضی دارای ابنیه  6

1 
 جهت صورت امکان در و طبیعی بعمنا اداره توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده
 - اداره کل منابع طبیعی

8 
 طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت

 مجوز و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تسهیل صدور

ای، نقل جاده و حمل و راهداری اداره کلاداره کل راه و شهرسازی، 

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات
 سطح بخش

اداره اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطه، بنیاد مسکن انقلاب  تعیین تکلیف اراضی موقوفه تعداد از روستاهای دهستان صایین قلعه 1

 اسلامی

 روستاهای ارهان، آلگزیر، عمیدآباد و داشبلاغ

 کلیه روستاها ای و جهاد کشاورزیسازمان فنی و حرفه ان در زمینه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدارآموزش روستایی 11

11 
مرتفع کردن موانع قانونی احداث واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصولات 

 زراعی، باغی و دامی در نواحی روستایی

مان محیط سازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، ساز

 زیست
 سطح بخش
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 فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی( : 1)جدول شماره 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 
کارگاه تولید آب رادیاتور و مایع شیشه 

 شور
1111 15 

 درهمیمون

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت کلان / بخش

2 
 بندی بسته فرآوری محصولات باغی و

 )سبزه خشک کنی(
 ندارد صنعت و معدن -جهادکشاورزی اولویت دوم بله صنعت خرد / روستا 21 -31 2511

 1 1511 قالیبافیهای توسعه کارگاه 3

 الماسچنگ

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط / دهستان

1 
)به روش نوین و  توسعه کشت گندم

 مکانیزه(
 ندارد جهادکشاورزی اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا 15 1111

 1 1511 کارگاه رنگرزی 5
 چرگر

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط / دهستان

 ندارد بنیاد مستضعفان -جهادکشاورزی اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان 25 12111 مدیریت اراضی بنیاد 6

 5 1511 پرورش زالو 1
 جداقیه

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا

 دارد جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 15 1511 پرورش ماهی سردآبی 8

 11 31111 فرآوری محصولات لبنی 1
 آبادعباس

 اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان
ورزی، سازمان صنعت، جهادکشا

 معدن و تجارت
 دارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 6 15111 زنبورداری 11

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان آبادقفس 1 2111 تولید کود کمپوست 11
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم خیر صنعت متوسط / دهستان 5 2111 خیاطی )بانوان( 12

 11 3111 کارگاه برش سنگ 13
 خراسانلو

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت کلان / بخش

 دارد میراث فرهنگی اولویت اول بلی خدمات کلان / بخش 12 2511 گردیبوم 11

 1 1211 کارگاه تولید نایلون 15
 نورین

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت بخش کلان /

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 1 1511 گذارپرورش مرغ محلی تخم 16

 21 2511 کارگاه شیرپزی 11

 چشین

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولاولویت  خیر صنعت متوسط / دهستان

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 11 31111 ایع معدنیتوسعه صن 18

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 1511 بندی حبوباتبسته 11

 21 1511 ایجاد واحدهای پرورش ماهی )سردآبی( 21

 درسجین

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا

21 
کارخانه فرآوری محصولات باغی )سبزه 

 خشک کنی(
 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 21111

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بلی خدمات کلان / بخش 15 2111 توسعه گردشگری 22

 11 1511 های قالیبافیگاهایجاد کار 23

 ورسکینه

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت متوسط / دهستان

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 1 2511 احداث گلخانه 21

25 
کارخانه فرآوری محصولات باغی )سبزه 

 خشک کنی(
 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول یرخ صنعت متوسط / دهستان 21 21111

 11 11111 تولید آب معدنی 26
 ارهان

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت کلان / بخش

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان 31 51111 ایجاد شهرک دامپروری 21
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 12 1111 ش و کیفایجاد کارگاه تولید کف 28
 کبود چشمه

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد / روستا 5 1111 های خیاطیایجادکارگاه 21

 15 8111 گردیتوسعه گردشگری و بوم 31

 پیرسقا

 ندارد میراث فرهنگی ولویت دوما بلی خدمات کلان / بخش

31 
ایجاد کارگاه بوجاری )حبوبات، یونجه و 

)... 
 ندارد یجهادکشاورز اولویت سوم خیر صنعت خرد / روستا 15 2111

 8 11111 پرواربندی دام سبک 32
 آبادقمچ

 ندارد یجهادکشاورز اولویت دوم خیر یکشاورز خرد / روستا

 ندارد یجهادکشاورز اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 31111 بندیایجاد کارگاه بوجاری و بسته 33

 15 1511 احداث کارگاه قالیبافی )فرش بافی( 31

 الگزیر

 

 بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط/ روستا

35 
 توسعه دامداری صنعتی و

 نیمه صنعتی
 بله سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی متوسط/ دهستان 51 1111

36 
 ایجاد کارگاه درب و پنجره

 (UPVCدوجداره )
 بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت خرد/ روستا 11 8111

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت چهارم خیر کشاورزی کلان/ بخش 12 2111 ای )صیفی جات(احداث واحدهای گلخانه 31

 15 2111 احداث کارگاه قالیبافی 38
 کندآقجه

 خرد/ روستا بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت متوسط/ روستا

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت چهارم بله صنعت کلان/ بخش 8 1111 احداث واحد تولید سبد پلاستیکی 31

 15 11111 تولید ادوات کشاورزی 11

 عمیدآباد

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت کلان/ بخش

11 
کارخانه فرآوری محصولات باغی )سبزه 

 خشک کنی(
 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان 21 21111
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 15 11111 گردشگری و بوم گردی 12

 قروه

 اولویت دوم خیر میراث فرهنگی کلان/ بخش
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

صنعت  و معدن  متوسط / دهستان 15 21111 صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی 13

 و تجارت
 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول بلی

 اولویت سوم لیب میراث فرهنگی متوسط / دهستان 11 51111 مجتمع خدمات رفاهی بین راهی 11
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
 ندارد

 5 11111 گردشگری و بوم گردی 15

 سروجهان

 میراث فرهنگی کلان/ بخش
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری

 ندارد

 صنعت متوسط / دهستان 11 31111 بوجاری یونجه 16
 بلی

 یشاورزجهادک اولویت سوم
 ندارد

 11 51111 احداث پیست اسکی 11
 مهستان

 کلان/ بخش
سازمان ورزش و 

 جوانان

 بلی
 سازمان ورزش و جوانان اولویت اول

 ندارد

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت خرد/ روستا 11 11111 کارگاه تولیدی لباس )خیاطی( 18

ق ییلا 5 11111 گردشگری و بوم گردی 11

 مرشون

 میراث فرهنگی کلان/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری

 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعه دامداری کوچک 51

 8 31111 احداث کارگاه تولید آب معدنی 51

 دولت آباد

 صنعت متوسط / دهستان
 بلی

 صنعت  و معدن و تجارت لویت اولاو
 ندارد

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان 11 21111 کارخانه فرآوری محصولات دامی 52

 - یجهادکشاورز اولویت دوم بلی صنعت متوسط / دهستان 11 31111 بوجاری  53
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 میراث فرهنگی کلان/ بخش خانهگله  5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 51
 بلی

 اولویت اول
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 21 51111 توسعه دامداری کوچک 55
 کوهزین

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 1 11111 پرروش ماهی سردآبی 56

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا چشمه بار 21 51111 دامداری کوچک 51

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 58
 نایجوک

 میراث فرهنگی کلان/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 - صنعت  و معدن و تجارت اولویت سوم بلی تصنع خرد/ روستا 15 3111 توسعه کارگاه قالیبافی 51

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا اغور 21 51111 توسعه دامداری کوچک 61

 5 8111 کشت گلخانه ای )هیدروپونیک( 61

 اسپاس

 - جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 میراث فرهنگی بخش کلان/ 1 11111 توسعه گردشگری تاریخی 62
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 31 111111 تعاونی کشت انگور به صورت قطره ای 63

 توده بین

 کشاورزی متوسط / دهستان
 بلی

 - جهادکشاورزی اولویت اول

 کشاورزی متوسط / دهستان 8 11111 توسعه کشت زعفران 61
 بلی

 - ادکشاورزیجه اولویت دوم

 5 21111 نهال کاری 65
 حصارقاجار

 - جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی کلان/ بخش

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 6 11111 پرورش بوقلمون و بلدرچین 66

 میراث فرهنگی کلان/ بخش خوشنام 5 11111 توسعه گردشگری مذهبی 61
 بلی

 اولویت سوم
مان میراث فرهنگی و صنایع ساز

 دستی و گردشگری
- 
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعه دامداری کوچک 68

 میراث فرهنگی کلان/ بخش داشبلاغ 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 61
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 5 11111 رش طیورپرو 11

 رازمجین

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 میراث فرهنگی کلان/ بخش 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 11
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 15 5111 کارگاه قالیبافی 12
 زره باش

 - صنعت  و معدن و تجارت وماولویت س بلی صنعت خرد/ روستا

 - جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 5 11111 پرورش قارچ خوراکی 13

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 11

 قارلوق

 میراث فرهنگی کلان/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 صنعت متوسط / دهستان 8 15111 لبنی کارگاه فرآوری محصولات 15
 بلی

 - جهادکشاورزی اولویت اول

 میراث فرهنگی کلان/ بخش کوی نیک 15 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 16
 بلی

 اولویت اول
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 8 11111 کشت زعفران 11
 ایوانک

 کشاورزی خرد/ روستا
 بلی

 - جهادکشاورزی اولویت دوم

 - جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 11 31111 راسی( 51دامداری نیمه صنعتی ) 18

 صنعت متوسط / دهستان آبادفونش 15 51111 فرآوری و بسته بندی حبوبات 11
 بلی

 - صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

عملکردی  کد شعاع 

1 

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 1سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 - جهادکشاورزی اولویت دوم بلی صنعت متوسط / دهستان 11 51111 بوجاری 81

 میراث فرهنگی کلان/ بخش شیورین 15 11111 توسعه گردشگری 81
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنایع 

 دستی و گردشگری
- 

 میراث فرهنگی کلان/ بخش ازناب 15 11111 های دوم(توسعه گردشگری )خانه 82
 بلی

 اولویت دوم
 سازمان میراث فرهنگی و صنایع

 دستی و گردشگری
- 

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان چالچوق 11 61111 توسعه صنایع معدنی 83

81 
آموزش روستاییان در زمینه اشتغال زایی 

 و ایجاد کسب و کار کوچک
- - 

همه 

 روستاها
 اولویت اول - آموزشی کل شهرستان

سازمان اداره آموزش و پرورش و 

 ایفنی و حرفه
- 
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 .چارچوب 1مراجعه شود به صفحه  ،: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 8حات مربوط به کدهای جدول شماره توضی-6

 1جدول شماره  6 توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد – 1پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 واحد پیشنهاد نمی شود. 2آباد پیشنهاد شده است و بیشتر از برای روستای عباس یریاغ شپرورش ال 1

2 

آب  دیکارگاه تول

 عیو ما اتوریراد

 شور شهیش

 اد می شود.به دلیل وجود افراد ماهر در این زمینه و فراهم بودن مقدمات لازم ، پیشنهاد شده است و یک واحد برای این روستا پیشنه موندرهیمبرای روستای 

 در اکثریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکنش فضایی است. حبوبات یبندبسته 3

 شودروستای خراسانلو پیشنهاد میبه دلیل پتانسیل بالای اراضی اطراف روستاها در کانی و سنگ، یک واحد به مدیریت دهیاری برای  کارگاه برش سنگ 1

 شود با رعایت ملاحظات اکولوژیکی، زیست محیطی و قانونی پیشنهاد میواحد  کیمجوز صدور  خانوار در هر روستا 25 یبه ازا یپرورش ماه 5

 شود.  خیاطی برای بانوان کارآفرین پیشنهاد میها بالاخص در خیاطی )بانوان(؛ تسهیلات آباد در اکثر زمینهپتانسیل بالای روستای قفس )بانوان( یاطیخ 6

 شود. ها پیشنهاد میکنندهتبه دلیل نوپا بودن این طرح در روستاها و گرایش و تمایل جوانان به این طرح و نیز نیاز کم آب و زمین به میزان زیاد برای اکثر درخواس پرورش زالو 1

 تواند اتفاق بیفتد.زایی متعدد میشود که در کنار آن اشتغالگردی، این طرح توصیه میپتانسیل گردشگری و شرایط ایجاد بومدر روستای خراسانلو به دلیل وجود  یگردبوم 8

 گردشگری 1
عنوان یکی های طبیعی بهمندی از موهبتو بهرههای شاخص معماری، گویش متفاوت مردمان آن دلیل دارا بودن ویژگیگردد، بهمی که پیشنیه تاریخی آن به قبل از اسلام باز« دَرسِجین»روستای 

 گذاری در بخش گردشگری صورت گیرد.زایی و درآمد روستاییان در این بخش سرمایهشود جهت افزایش اشتغال. لذا، پیشنهاد میاز روستاهای دارای بافت با ارزش در کشور معرفی شده است

 شودپیشنهاد میبه صورت کارگاهی جهت اشتغال بانوان  قالیبافی 11

 شود.در روستای ارهان به دلیل وجود چشمه در بالا دست روستا، ایجاد کارگاه تولید آب معدنی پیشنهاد می تولید آب معدنی 11

 شود.نفر متخصص و ماهر در این زمینه در روستای کبودچشمه پیشنهاد می 51به دلیل وجود بیش از  تولید کفش و کیف 12

 شود.خانوار پیشنهاد می 51-31رأس دام کوچک امکان اشتغال برای  511رأس دام بزرگ و 31ستای آلگزیر به دلیل وجود در رو دامداری 13

11 
درب و پنچره کارگاه 

 دوجداره
 به دلیل وجود افراد متخصص و ماهر در این زمینه یک واحد به صورت کارگاه برای روستای آلگزیر پیشنهاد شده است.

 در اکثریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکنش فضایی است. یکنسبزی خشک 15

 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال زنان و مردان پیشنهاد می قالیبافی  16

11 
کارخانه فرآوری 

 محصولات باغی

کند مواد اولیه را به روستای درسجین انتقال دهند(، نورین، میموندره، ارهان )تولیدات روستاهای صایین روستاهای حصارقاجار، خلیفه حصار میلان، آقجهورس، درسجین )برای روستاهای کینه

 شودقلعه( پیشنهاد می

 روستای ارهان به منظور تجمع واحدهای دامپروری کل دهستان شهرک دامپروری 18
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11 
کلیه طرح های 

 صنعتی
 باشد.گذاری در شهرک های صنعتی شهرستان میر صورت امکان اولویت جانمائی طرح های سرمایهد

 

 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

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

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

مورد 

 ازنی

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ

اج
اه 

تگ
دس

ی  
رد

لک
عم

ع 
عا

 ش
کد

1 

ح 
طر

ت 
وی

ال
2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار

یح
وض

ت
ت  3
اخ

س
ی 
دار

 بر
ره

به
 

1 2 3 1 5 6 1 8 1 11 11 12 

1 
پروژه گازرسانی به 

 روستاهای فاقد گاز
  پروژه گازرسانی زیرساختی

ابادعلیا،  ابادسفلی، عباس اغاج، عباس هباش، قر چالچوق، زره

تپه، قویوجوق، گلجه،  قزلجه، اسداباد، برزابیل، قارلوق، قره

ابادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر، قشلاق، مرشون،  حسین

اباد، امیربستاق، خوشنام،  مرشون، بهاور، علی خانه، ییلاق کله

 تپه، کلی، نایجوک، چشین، اغور گل

 کند بار، ینگی چشمه

 شرکت گاز
متوسط / 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

2 

های شبکه ایجاد دکل

موبایل و تقویت تلفن 

و مخابرات ثابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 زیرساختی
فناوری ارتباطات و 

 اطلاعات
 

بلاغ، امیراباد،  مردعلی، گل ابادعلیا، قشلاق چالچوق، عباس

رقالو، ابادقا محمداباد، برزابیل، بهاور، حسین اهک

آباد،  حسن مرشون، قلعه علی بلاغی، قشلاقحصارعبدالکریم، 

جدید، جندحسین، جویزان، قزل  خانه، ینگجه قویوجوق، کله

شیخ،  باباخانی، قلعه حسنعلی بلاغ، شکرچشمه، قشلاق

 کند چریک، ینگی

ارتباطات و 

فناوری 

 اطلاعات

کلان / 

 بخش

اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

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

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 ازنی

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ

دس

ی
رائ

اج
ع  

عا
 ش

کد

ی 
رد

لک
عم

1 

ت 
وی

ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح

وض
ت

د 
ر

3  

3 
اجرای طرح 

آبخیزداری جهت 

های یریت آبمد

 سطحی

 ایآب و منطقه روستاهای کوهستانی  عملیات آبخیزداری محیطی
کلان / 

 بخش

اولویت 

 اول
   

1 

های توسعه فعالیت

خدمات پشتیبان 

 گردشگری )آژانس

مسافرتی گردشگری، 

سایت امداد و نجات 

 زمینی و

 آموزشهوایی و کانون 

 گردشگری،

فروشگاه و نمایشگاه 

محصولات صنایع 

 و ...( دستی

 گردشگری 

های توسعه فعالیت

خدمات پشتیبان 

 گردشگری

 روستاهای هدف گردشگری 

سازمان میراث 

فرهنگی و 

صنایع دستی و 

 گردشگری

متوسط / 

 دهستان

اولویت 

 دوم
   

1 

تهیه طرح هادی 

روستایی برای 

روستاهای فاقد طرح 

 هادی

 زیرساختی
پروژه تهیه و اجرای 

 طرح هادی
 

، مردعلی، عباس آباد علیا، آهک محمدآباد، چالچوق، گل بلاغ

 تپه، قویوجوق، گلجه، حسین بلاغ، قره قره برازیل، مزرعه

 حسن بلاغی، قلعه ابادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر، علی

 خانه، کماجین، ینگجه مرشون، کله آباد، امیراباد، قشلاق

کند، قزل بلاغ، ارکین، آباد، آقچهجدید، بهاور، علی

سین، جویزان، قشلاق حسن علی باباخانی و شکر جندح

 چشمه

 بنیاد مسکن
متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

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

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 ازنی

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ

دس

ی
رائ

اج
ع  

عا
 ش

کد

ی 
رد

لک
عم

1 

ت 
وی

ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح

وض
ت

د 
ر

3  

8 

بازنگری طرح هادی 

در جهت کاهش 

محدودیت کاربری 

اراضی پیرامون 

 روستاها

 زیرساختی
پروژه بازنگری طرح 

 هادی
 

 مردعلی، گل اغاج، قشلاق باش، قره اباد، اسپاس، زره فونش

جه، بادعلیا، قزلآبادسفلی، عباسآغی، عباسبلا شاه/  بلاغ

 بین، شیورین، ازناب،مرشون، توده باد، قارلوق، ییلاقاسدآ

آغور، نیک، کلنگرز،  میلان، رازمجین، کوی حصار خلیفه

تپه، کلی،  چشمه بار، ینگی کند، امیربستاق، خوشنام، گل

نایجوک، ایوانک، چشین، داشبلاغ، سروجهان، جداقیه، 

 کوه زین و مهستانخراسانلو، 

  بنیاد مسکن
اولویت 

 اول
   

1 

 لوله کشیتامین آب 

برای روستاهای فاقد 

 آب شرب

 

  تامین آب قابل شرب زیرساختی
باد، برزابیل، بهاور، حصارعبدالکریم، داودگر، کماجین، امیرآ

 ،مرشون تپه، قشلاقباد، قرهآعلی

آب و  شرکت

 فاضلاب
 

اولویت 

 اول
   

11 
خی از برتامین برق 

 روستاهای منظومه
  اداره برق خانهقشلاق مرشون، کله  تامین برق روستا زیرساختی

اولویت 

 اول
   

11 

-بازسازی آسفالت راه

های بین روستایی و 

های آسفالت کردن راه

 خاکی و شوسه

 زیرساختی

زیرسازی، اسفالت و 

بهبود وضعیت آسفالت 

 روستاها

 کیلومتر  81سطح شهرستان به میزان  
اداره راه و 

 شهرسازی
 

اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

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

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 ازنی

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ

دس

ی
رائ

اج
ع  

عا
 ش

کد

ی 
رد

لک
عم

1 

ت 
وی

ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح

وض
ت

د 
ر

3  

12 

احداث مدارس در 

روستاهای فاقد 

امکانات آموزشی شامل 

 روستاهای 

 -خدماتی

 عمرانی
  

آهک محمدآباد، برازیل،  گل بلاغ، قشلاق مردعلی، چالچوق، 

آباد، امیراباد،  حسن بلاغی، قلعه حصارعبدالکریم، داودگر، علی

مرشون، بهاور،  ، ییلاقجدید خانه، کماجین، ینگجه کله

 خانه، کماجین، ینگجه، کلهقویوجوق، اباد علی، حصارقاجار

اباد، قویوجوق،  مرشون، بهاور، حصارقاجار، علی جدید، ییلاق

 حسنعلی بلاغ، ازناب، جندحسین، جویزان، قشلاق قزل

 چریک شیخ باباخانی، قلعه

-  
اولویت 

 اول
   

13 

احداث خانه بهداشت 

فاقد برای روستاهای 

 خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی
  

آبادعلیا،  بلاغ، عباس مردعلی، گل اغاج، قشلاق چالچوق، قره

، آبادعلیا عباس، بلاغ گل، مردعلی قشلاق، اغاج قره، چالچوق

 ،گلجه، قویوجوق، تپه قره، برزابیل، محمدآباد اهک، اسدآباد

 سنح قلعه، بلاغی علی، داودگر، حصارعبدالکریم، آبادقارقالو

جدید،  خانه، کماجین، ینگجه آباد، کله، علیامیرآباد، آباد

 مرشون، بهاور ییلاق

-  
اولویت 

 اول
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 های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائیفهرست طرح:  1توضیحات کدهای جدول شماره 
 

و فراکلان / شهرسدتان و  3، کلان / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  -1

 1بالاتر 

و ...(  زراعی، بداغی، دامدی، نوغاندداری، زنبدورداری، صدیادی، پدرورش ماکیدان(کد موضوعی طرح : کشاورزی  -2

و سدایر طدرح هدا  5، گردشدگری  1،  خددماتی  3،  صنایع دسدنی  2، صنعت )با اولویت صنایع تبدیلی( و معدن  1

 6فرهنگی و اقتصادی( -البدی ، اجتماعیبوم شناختی ، ک-)شامل محیطی

قابل اجراء توسدط افدراد بدومی و غیربدومی، مدرتبط بدا ) ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور : طرح دارای  -3

 2و خیر  1در روستا( ، بله  ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید

بر تدوان تولیدد، اشدتغالزائی ، شدعاع  الویت طرح در سطح بخش : طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی مبتنی -1

و  2، الویدت دوم  1عملکردی و دارا بودن ایده های کارآفرینی اولویت بندی شوند. کدهای الویت بنددی : الویدت اول 

 3الویت سوم 

، اداره کدل  2، سدازمان صدنعت، معددن و تجدارت  1: سازمان جهداد کشداورزی  1کد دستگاه اجرائی مرتبط  -5

 1و سایر دستگاه های اجرائی  3صنایع دستی و گردشگری  میراث فرهنگی،

درج  2) توضیحات طرح ها با درج شماره ردیف در پیوسدت جددول شدماره  2و خیر  1طرح توضیح دارد : بله  -6

  می شود.

 

 فهرست پروژه های عمرانی:  3توضیحات کدهای جدول شماره 
و فراکلان / شهرسدتان و  3، کلان / بخش  2ط / دهستان ، متوس 1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  -1

 1بالاتر 

توسدعه الویت پروژه در سطح بخش : پروژه های عمرانی پیشدنهادی مبتندی بدر اثدر بخشدی در پشدتیبانی از  -2

 3و الویت سوم  2، الویت دوم  1اولویت بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول  روستا/روستاها
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