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 موقعیت جغرافیایی استان زنجان:

 35موا بوین و کشوور غربیو شمال ی،در قسمت مرکزیشودم برده ماستان زنجان که از آن به عنوان فالت زنجان نیز نا

 یل شورقدقیقه طوو 52درجه و  49دقیقه تا  1درجه و 47و  یدقیقه عرض شمال 15درجه و 37دقیقه تا  25درجه و 

 ه شهرسوتانه از شومال بوطوریکو باشدبههم مرز می ناز نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این استان با هفت استا

 اکسوتان وت یو شرق بوه شهرسوتان هوا یل از استان اردبیل و شهرستان رودبار از استان گیالن ، از شمال شرقخلخا

شهرسوتان  بوه یاز جنووب غربو بوئین زهرا و قزوین از استان قزوین، از جنوب به شهرستان همدان از استان همودان،

 یهوا رسوتانواز شمال غورب بوه شه یبایجان غربکردستان واز مغرب به شهرستان تکاب از استان آذر استانبیجار از 

بوه  1395استان زنجان براسواس آخورین سرشوماری رسومیمحدود است. یمیانه و هشترود از استان آذربایجان شرق

بقی خالی از روستا دارای سکنه و ما 926ابادی است که از این تعداد1185و  ستانشهر 8مرکزیت شهر زنجان، دارای 

 سکنه میباشد. 

 : یت جغرافیایی شهرستان ابهرموقع -

 ینر از نخستبعد از زنجان است. ابه یتشهرستان با اهم یناستان زنجان و دوم یخاور یاز شهرها یکیشهرستان ابهر

شمال به  شهرستان از ینمربع است ا یلومترک 3362از  یششهرستان ب یناست. مساحت ا یرانا یانسان های یستگاهز

 غرب از و نهمدا استان به جنوب از تاکستان، شهرستان به شرقاز ین،به استان قزو یشهرستان طارم و از شمال شرق

 یرقطوول شو یقوهدق 35درجوه و  48تا  یقهدق 25درجه و  49شهرستان در  این .است محدود خدابنده شهرستان به

اسوت. از  گرفتوه خط استوا قورار یعرض شمال یقهدق 50درجه و  35تا  یقهدق 45درجه و  36و  ینویچنصف النهار گر

-موی دد و خراروبنام ابهررو یمهم یرودها یقرار گرفته است و دارا یزنجان جنوب یکوه ها یدر انتها فینظر توپوگرا

  .باشد

 موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی: -

شهرستان ابهر متشکل ازیک بخش تحت عنوان بخش مرکزی میباشد که مساحت این بخش برابور بوا مسواحت کول 

( بخوش مرکوزی 1395)و سرشماری عموومی نفووس و مسوکن یمات سیاسی تقس ینآخرو بر اساس ده شهرستان بو

بواد و آدرسوجین،دولت  شهرستان ابهرسه نقطه شهری )ابهر، هیدج، صائین قلعه(، پونج دهسوتان )ابهوررود ،حوموه ،

به  ال زاییرح های اشتغآبادی راشامل میشود. که روستاهای هدف در شهرستان ابهر جهت ارائه ط 71 صائین قلعه( و

 ترتیب دهستان در جدول زیرآورده شده اند؛
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 : موقعیت سیاسی جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان ابهر1نقشه 

 
 :روستاهای هدف  دهستان و موقعیت جغرافیایی -

وموه، د، حهمانطور که دربند های فوقانی اشاره شد بخش مرکزی شهرستان ابهر از پنج دهسوتان بنوام هوای )ابهوررو

یوک شورح درسجین، دولت آباد و صائین قلعه(را شامل میشود که به ترتیب موقعیت جغرافیایی و همجواری هوای هر

 داده میشود:

جنوب با  واز غرب با شهرستان خدابنده  درضلع جنوبی شهرستان واقع شده و این دهستان که دهستان ابهر رود:.1

اشهرستان بن ، غرب با دهستان حومه )شهرستان ابهر( و از شمال دهستان دولت اباد ،جنوب غرب با دهستان درسجی

 واقع درشمال دهستان میباشد؛ مرکز دهستان ابهر رود روستای کینه ورسهم مرزمیباشد. هخرمدر

تان و شهر ابهر )مرکوز شهرسو این دهستان ،ضلع جنوب غربی شهرستان ابهر را شامل میشود که دهستان حومه:.2

ری اه اهن سراسورزنجان و عبور _واقع شده و از راه هی ارتباطی اصلی میتوان به آزادراه تهران بخش( دراین دهستان 

 ود از غورب اشاره نمود؛ ازهمجواری های این دهستان میتوان به هم مرزی بودن با دهستان های درسجین و ابهور رو

ا ؛دهسوتان حوموه از شومال بوجنوب غرب، همرمزی بودن با استان قزوین ازسمت شرق و جنوب شورق اشواره کورد 

رایون دروسوتا( روسوتاهای نوورین و قموچ ابواد ،  90شهرستان خرمدره هم مرز میباشد.از مجموع روستاهای هودف )

اباد  ورین وقمچوروستاهای ن دهستان واقع شده اند که در زیر به بررسی موقعیت جغرافیایی روستاها پرداخته میشود؛

 ما میرونددراین دهستان از روستاهای هدف بش

عنوان مرکز دهستان شناخته شده است  و ازلحاظ موقعیت جغرافیایی از سومت شومال  و شومال که  روستای نورین

غربی به روستای شریف آباد و شهر ابهر واز شرق با روستاهای علی آباد و قویوجوق و از جنوب شرق با روسوتای قموچ 
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به جهت موقعیوت طبیعوی روسوتای و ناب در ارتباط میباشد.اباد و غرب و جنوب غرب به روستاهای جند حسین و از

 دشتی بشمار میآید.

زشومال بوا از شرق به ازاد راه و راه آهن سراسری ، از سومت جنووب بوه روسوتای حصوار قاجوار واروستای قمچ اباد :

 روستای نورین در ارتباط میباشد که به جهت موقعیت طبیعی دشتی است، 

 .دهستان درسجین :3

بواد و از آتان ازسه جهت شمال ، شرق و غرب  هم مرز)مرزداخلی( با دهستان های حومه ،ابهوررود و دولوت این دهس

 جنوب)مرزخارجی( با استان قزوین هم مرزمیباشد.مرکز دهستان درسجین روستای درسجین میباشد.

 .دهستان دولت آباد4

، غورب ندهسوتان درسوجی هر رود و از شورق بودهستان ابه همرکز دهستان روستای دولت آباد میباشد که از شمال ب

 شهرستان خدا بنده و جنوب به استان قزوین منتهی میشود.

 .دهستان صائین قلعه:5

ت کوه همانطور که ازنقشه شهرستان نیز مشاهده میشود شهرستان ابهر به دوقسمت شمالی جنوبی تقسیم شوده اسو

اسوت  شترین نقطه شهری دراین دهسوتان قورار گرفتوهدهستان صائین قلعه در ضلع شمالی شهرستان واقع شده وبی

،ادامه )شهرهای هیدج وصائین قلعه(،مرکز دهستان براساس تقسیمات سیاسی روستای عمید اباد شناخته شوده اسوت

خووط آهوون سراسووری و آزادراه تهووران زنجووان از دهسووتان حومووه و شهرسووتان خرموودره عبووور و ازایوون دهسووتان 

د کوه پیرسوقا روستا( میباشن 90گر،خراسانلو و پیرسقا از روستای های هدف )مطالعه میگذرد.روستاهای جداقییه ،چر

 بعنوان روستای دشتی و سه روستای باقیمانده بعنوان روستای دره ای بجهت طبیعی شناخته میشوند.

 شهرستان ابهر های بخش مرکزیدهستانتعداد جمعیت و خانوار وسعت و  .1جدول 

 زن مرد تعداد خانوار  تعداد جمعیت دهستان ردیف

 2304 2430 1492 4734 ابهررود 1

 2961 3084 1982 6045 حومه 2

 607 590 455 1197 درسجین 3

 1342 1263 739 2605 دولت اباد 4

 5329 5504 3372 10833 صایین قلعه 5

 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 

های اجراء شده و در حال انجام و برنامه هاتی و ارزیابی طرحین اسناد باالدسیتوصیف، تحلیل و تب

 زائیمرتبط با موضوع و مکان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغا

ای تیجوهای، بورای رسویدن بوه ندست اسوتانی و ناحیوههای فرادر اسناد و طرح ه مورد مطالعهبررسی جایگاه محدود

بوا  ون آشوناییغال پایدار توسعه روستایی نیز بدمطلوب از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار است که بررسی طرح اشت

ا توسوعه رسد. لذا  تا به حال مطالعوات متعوددی در ارتبواط بوپیشینه مطالعات صورت گرفته قدری سخت به نظر می

های ها و برناموهاند کوه راهبردهوا، سیاسوتتهیه و ارائوه شوده زنجان و استان ابهر ای در شهرستانروستایی و منطقه

 شود:ر به شرح ذیل ارائه میها در ارتباط با طرح مذکواین طرحهریک از 
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 ای:طرح های ملی و منطقه

 :1396جهت گیری های ملی امایش سرزمین مصوب-

ر سوازمان برناموه و بووده کشوو ینسورزم یشآموا یعالیشورا یجمهور یاستر ینسرزم یشآما یمل یها یریجهت گ

توسوعه  یهوا برناموه یقانون احکام دائم 32به استناد ماده  2/  5/  1396در جلسه مورخ  ینسرزم یشآما یعالیشورا

 یهوا یریجهت گ ینسرزم ینا یول کریی تہنمود: ب یبتصو یررا به شرح ز ینسرزم یشآما یمل یها یریجهت گ

 یرقوق تصووآنها منجر به تح یتاست که رعا یاست هاییرهنمودها و س یکردها،از رو یمجموعه ا ینسرزم یشآما یمل

 ،یوسوعه ملوچشم انوداز ت ینیبازتاب سرزم یر،تصو ینگردد. از آنجا که ا یمطلوب توسعه م ییاز مدت سازمان فضادر

ف چشوم گوذار در تحقوق اهودا یرمهم و تواث یاربس یسند نقش ینباشد، لذا ا یم زمینسر یشدر چهارچوب اصول آما

 .یدنما یم یفاانداز ا

ا بو یبور تعامول و همکوار یمبنو یمقوام معظوم رهبور یوهابالغ ینمسرز یشآما یکل یها یاستبا در نظر گرفتن س 

و  یفرهنگو ی،داقتصوا یاسوی،س ینوینقوش آفر یتبا تقو یاسالم -یرانیحوزه تمدن ا یژهمنطقه و جهان بو یکشورها

تحووالت  یو به طوور کلو یمیاقل ییراتتغ یشروند روبه افزا ینمشترک و همچن یا یکشور در جهت منافع مل یتیامن

سوند  یندر اولو یاتفاق افتواده اسوت، لوزوم بوازنگر یالملل ینو ب یده سال گذشته در سطوح مل یکه ط یا گسترده

لکوه بباشود؛  یضووابط مو یننه تنها شامل مضام یبازنگر ین. ایدگرد مطرح( 1383)مصوب سال  یشآما یضوابط مل

 چهارگانوه یهوا -مولفوه  یتسازد رعا یم . خاطر نشانیردگ یدر بر م یزآنها را ن ینتدو یها یهساختار، روش ها و رو

 یوینعت مولبوه عنووان عوا ینیسورزم یایو توجه به جغراف یشیدوراند یی،کل گرا ی،جامع نگر یعنی ینسرزم یشآما

 یریگ یجهنت تر و ییجز ینو کالن مطرح بوده و از ورود به مضام یسند در سطح راهبرد ینا یفرازها یانکننده در ب

 اجتناب شده است.  یش،آما طهیخارج از ح یمکان یها

 نگیچگووو  هایتفعال ییساختار فضا یت،اسکان جمع یاست که الگو یدهاو نبا یدهااز با یسند مجموعه ا ینا یفرازها

 .یدنما یم نییمذکور، تب یهرا متناسب با اهداف و الزامات اسناد پا یربناییز یبسط و گسترش شبکه ها ی،شکل بند

 باشد.  یم یالزام یو خصوص یبخش دولت ییمداخالت فضا یدر تمامرو مراعات آنها  یناز ا 

ر مواده سازمان برنامه و بوده کشو ینسرزم یشآما یعالیشورا یجمهور یاستر ینسرزم یشآما یمل یها جهت گیری

جانبوه و  -و اقتدار هموه  یشرفتو پ یاقتصاد یتوسعه و بالندگ یدر راستا ینسرزم یشآما یمل یها یریجهت گ -1

در  مطلووب و مناسوب کشوور، ییفضوا سوازمانبوه  یولو ن 1404 یورانکشور، تحقق اهداف سند چشم انوداز ا یدارپا

گسوترش  ین،سورزم یکپوارچگیوحودت و  ی،اقتصواد یو بوازده یی)کارآ ینسرزم یشچارچوب اصول هشت گانه آما

 یرانیا - یاسالم یتفظ هوح یعی،منابع طب یایو اح یستز یطحفاظت مح ی،منطقه ا یو تعادل ها یعدالت اجتماع

 خصوص در ها به یتاقتصاد کشور و رفع محروم یرونیو ب یروابط درون یمو تنظ یلتسه ی،فرهنگ یراثو حراست از م

 است: یرعامل(، مشتمل بر موارد ز یرو پدافند غ یدفاع یتی،کشور و مالحظات امن ییمناطق روستا

 مناسوب یواسقم یوتآن و رعا یهوا یتقلمرو با امکانات و قابل یک در یتاستقرار فعال یازهاین ینتناسب ب یت. رعا1 

 یو خارج یداخل یو کشش بازارها یتمکان با توجه به ظرف یکدر  یتفعال یبرا اقتصادی
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کورد شودن عمل یو تخصص یو منطقه ا یمل یطرح ها یو اجرا یدر طراح یمل یتهو یتو تقو ییهمگرا یش. افزا2 

 پوارچگییکو  یمتقابول منطقوه ا یها یوابستگ یتتقو یمناطق برا ینسب یها یتمز ها و یتبر اساس قابل یاقتصاد

 یاییقلمرو جغراف یکها در  یتاز تنوع و گسترش همه نوع فعال یزو پره یمل

 یمختلف اقتصاد یبخش ها یتوسعه ا یندهایو کنترل اقدامات و فرا ی، انتظام بخش ی. هماهنگ ساز3 

 یهرماارتقاء سو رنظوبه م ینیسرزم یدر قلمروها یازالزامات موردن یو فراهم ساز ینهاد یباتانجام ترت ی،. بسترساز4 

موع گورا، وطون دوسوت، ج ین،شاداب، متد یزه،با انگ یو پرورش انسان ها یانسان یها یهتوسعه سرما ی،اجتماع یها

 ارکان توسعه ینو قانون گرا به عنوان مهمتر یرنظم پذ

 و یغرب یمهنن یب یشترتعادل ب یجادا یدر راستا یندر قلمرو سرزم یاقتصاد یها یتو فعال یت. توزیع مناسب جمع5 

و  طوییمح یسوتو ز ی، فرهنگو ی، اجتماع یاقتصاد ییکارا یبر مبنا یشرق و جنوب شرق یمهکشور و ن یشمال غرب

، بنودر عموان یایرواحل دس یتیمراکز جمع یناز مهمتر یکیبر : بندر چابهار؛ به عنوان  یدها با تاک یتاستفاده از ظرف

 یقوات،قو تح یالآمووزش عو ی،انرژ ی،بازرگان یایی،در یعمرتبط با صنا دهایو برخوردار از عملکر یالملل ینب یانوسیاق

 یمی،فعال در حووزه صوادرات نفوت، گواز و پتروشو یتیمرکز جمع یکبندر جاسک؛ به عنوان  ' یالت؛و ش یگردشگر

و  یکریسو ودار سوواحل مکوران از جملوه پسوابندر، کنوارک، زرآبواد  یتاولو یاقلمروه یر: سا ی؛و گردشگر یبازرگان

 آنها.  یپسکرانه ها

ها با قلمرو ینادر  یریپذ یتسطح جمع یشو افزا یریکو ینواح یدارالزم به منظور توسعه پا یداتو تمه یراتخاذ تداب 

 (.یردشگرگو  یدیخورش یانرژ ی،ابع معدن)من ینسب یها یتاز مز ینهبه اقتصاد و استفاده به یبر رونق بخش یهتک

 یسواتتاس هوا و یرسواختفراهم ساختن ز یقمستعد از طر یدر نواح یتاستقرار جمع برایالزم  یها ینهزم یجاد. ا6 

  . یو خدمات عموم یصنعت یژهبه و یاقتصاد یها یگذار یهسرما یشو افزا یازموردن

 طورح ینگرتهوران و بواز یوژهبه و یدر مناطق کالنشهر یتشد جمعمهار و کنترل ر یدات. اتخاذ ساز و کارها و تمه7

 سوند بوه یونا یبماه پس از تصوو ششکه تا  یتیو سقف جمع یاستهاکشور در چارچوب س یتوسعه کالن شهر یها

 ینمسرز یشماآ یعالیشورا یببه تصو یربطذ یدستگاه ها و نهادها یسازمان برنامه و بودجه کشور با همکار یشنهادپ

 .رسد یم

از  یندر سورزم یوتو فعال یتجمع یعتوز یاستراتژ یمهاجرت در راستا یها یانهدفمند جر یتو هدا یسامانده -8 

 یق:طر

 یعناصو ی،موداردا ی،کشاورز ییبه منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستا ازیس ینهزم 

 وسوعه ارائوهاشتغال زا، ت یدر طرح ها یگذار یهسرما یق: تشو یمحل یها یتو ...( در چارچوب مقتضیات و مز یدست

ور کوچوک بوه منظو یدر روسوتاها و شوهرها یمتناسب با مقتضیات محلو یالتو ارائه مشوقها و تسه یخدمات عموم

 اکمپرتر یو کاهش روند مهاجرت به کالنشهرها و شهرها ییروستا یکوچک و نواح یدر شهرها یتجمع یماندگار

اهش کوو  یطویمح یسوتبا مالحظات ز یناز سرزم یکشور با هدف ارتقاء بهره ور یشبکه سکونتگاه ی، سازمانده9 

 موجود یمشکالت و چالش ها
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 ،یجنووب غربو یایآسو یطچون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محو یکردهاییلحاظ رو جهت. به 10 

از  یویاو تمرکززد یجهوان یودو تجوارب جد یزیمه ربرنا یننو یمطلوب توسعه کشور، مولفه ها ییتحقق سازمان فضا

 هیوود. : الش یم یطبقه بند الیهکشور در سه  یشهر یالزم، شبکه سکونتگاه یاراتانتخاب مراکز متعدد با اخت یقطر

و  یصوادتعوامالت اقت یبانیو پشوت یلتسوه ی،کشور بوه عنووان مراکوز راهبور یمرز یشامل مراکز استانها یرامونی،پ

 کشور. : یآنها در خارج از مرزها یاسیو س یاقتصاد یواقع در عمق راهبرد یشورهابا ک یاجتماع

و  یت اقتصواداز تعامال یبانیو پشت یلتسه ی،عنوان مراکز راهبر بهگانه  9شامل مراکز منتخب مناطق  ی،مرکز یهال 

ت و اال، خودماه، تبادالت کوو توسع یقآموزش، تحق ی،علم و فناور یدر حوزه ها یالملل ینکشور با جامعه ب یاجتماع

از  دارربرخوو یشوامل مراکوز اسوتان هوا و شوهرها یوانی،م یوه: ال یجهان یاطالعات و گسترش کسب و کار با بازارها

 ی،راهبور بوه عنووان مراکوز ییو روسوتا یمناطق شهر یرمناسب نسبت به سا یها یتاستقرار در موقع یاو  یتوانمند

 یوهمنتخوب ال مراکوز یرمراکز با حوزه نفوذ خود، بوا سوا ینا ینب یو اجتماع یداز تعامالت اقتصا یبانیو پشت یلتسه

د خوو یوتامورسه گانه متناسوب بوا نقوش و م یها یهال یشهرها م. تمایندنما یم یتفعال یمرکز یهبا ال یزو ن یانیم

ت و ائوه خودماار یراالزم بو یو برخوردار از نهادها یدهگرد یرساختیو ز یارتقاء عملکرد یمشمول اصالحات الزم برا

 کشوور یزهاکسب و کار در درون مر یو مهارت ها یکاال، خدمات و اطالعات و ارتقاء فناور یداتگسترش تول یلتسه

 شوند. یم

 و یشهر یاحنو ینو سازنده ب یاپو تباطبا هدف حفظ ار ییروستا یسکونتگاهها و عرصه ها یو سازمانده یت. تقو11 

 کوچک و اشتغال زا یعبر استقرار صنا یدارزش با تاک یها یرهزنج یتو تقو ییروستا

 یانودگارمبوه شوهر بوا هودف  ییروسوتا یو الحاق سکونتگاه هوا یلتبد یها یهو رو یندهابه فرا ی. انتظام بخش12  

 قابل کشت.  یاز اراض یمولد در روستاها و حفظ و بهره ور یتجمع

بور  یودفوارس بوا تاک یجخلو یردر جزا یاقتصاد یها یتو گسترش فعال یشترب یتاسکان جمع یها ینهزم یت. تقو13

 د ترتیبواتمجواور و تمهیو یخشوک یتعامالت با قلمروهوا ییباز آرا یطی،ها و توان مح یتکار متناسب با ظرف یمتقس

  اهبردیر یردر جزا یژهو متوازن در آنها به و یدارتوسعه پا

از  ییطومح یسوتبوا مالحظوات ز یرمصووب و مغوا یهاخارج از برنامه ها و طرح  ینزم یکاربر ییرتغ یت. ممنوع14

 ییورتغ ارهواییضووابط و مع یمووثر و کارآمود و بوازنگر ینظارت یضوابط و مقررات و ساز و کارها یر،اتخاذ تداب یقطر

 روهر قلم یبوم شناخت یها یژگیمتناسب با و یاراض یکاربر

 الن شهرهاک یژهشهرها به و یرامونپ یررسمیغ یسکونتگاه ها ی. سامانده15 

طقوه شوور در منک یتینقش موثر ترانز یفایبه منظور ا یازموردن یها یرساختها، امکانات و ز ینهزم ی. فراهم ساز16 

( HUBدلوه )مبا مرکزکشور به عنوان  یمنطقه ا یتموقع یتاز مز ینهو استفاده به یجنوب غرب یایآس یطمح یژهبه و

 و اطالعات یکاال، خدمات، مسافر، انرژ

 یشورق یواحن یتبا اولو یربناییز یها و شبکه ها یرساختز یتتوسعه همه جانبه و تقو یها ینهزم یفراهم ساز. 17 

 یتوازن و تعادل منطقه ا یجادکشور به منظور ا یو جنوب
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 یلویرتصال شبکه ا یتتقو یا ی: برقراریکردکشور با رو یلیر هشبک یی، ارتقاء و اصالح ساختار فضا یز. توسعه، تجه18 

 یالملل ینب یلیشور به خطوط رک

 -ال ( شومی)جواده ا یالمللو ینحمول و نقول بو یدورهایکشور در کر یارتباط یاصل یمحورها یز. توسعه و تجه19 

 یاقتصواد یاهوبه دروازه  نتهیم یرهایمس یتاز تهران، با اولو ییبر تمرکززدا یدکشور با تأک غربی – یجنوب و شرق

 کشور ینیو زم یآب

تناسب بوا عمان م یایفارس و در یجخزر، خل یایبنادر کشور در سواحل در یو سطح بند یتتقو یز،تجه. توسعه، 20 

 کشور یساحل یها یتاز مز ینهو هدف و استفاده به یههمسا یبا کشورها یالملل ینارتباطات ب

عوال از فحفاظوت و  یبهوره ور یدر سواحل کشور با هدف ارتقوا یادیص یها سکلهبنادر و ا یو سامانده یت. تقو21 

 یاییارزشمند در یرذخا

 یوتترانز و یدورنقش کشور به عنوان کر یتتقو یقکشور از طر ییشبکه حمل و نقل هوا یتو تقو یز. توسعه، تجه22 

سوطح  ی: ارتقوا یالمللو یندر سوطح بو ییهووا یوتترانز HUBفرودگاه امام به عنوان هواب  یز: توسعه و تجه ییهوا

 ینقش فرامل یفایاز ا یبانیبه منظور پشت یرامونیپ یهال یمنتخب مرکز هایرشه یفرودگاه ها یعملکرد

 یوعترش و توزگسو یم،. تعمو یقتوسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طر یبرا یازموردن یبسترها ی. فراهم ساز23 

ق ت منواطیوجمع یفویو ک یکمو یهوا یژگویاطالعات در سراسر کشور با توجه بوه و یارتباطات و فناور یشبکه ها

 یوزهسعه و تج: احداث، تو ینو استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزم یو اجتماع یاقتصاد یها یتمختلف، فعال

ه ( منطقHUBخدمات هاب ) یجادا یقاز طر یالملل ینب یاساطالعات در مق یتانتقال و ترانز یازموردن یها یرساختز

 اطالعات یالملل ینو ب یا

و  یوهنو اسوتفاده از امواکن، اب یدسترسو یلبا هودف تسوه یگردشگر یو خدمات یارتباط ایه یرساخت. توسعه ز24 

 ثیورااز جنبوه م یشوده و قطبهوا و منواطق نمونوه گردشوگر یو ثبت ملو یثبت جهان یخیبا ارزش تار یمحوطه ها

 (یعیو طب یفرهنگ

، عربسوتان اموارات یوت،کو شوورهایک )بوا جنوبی مرز •مشترک نفت و گاز، از جمله:  یادینبرداشت از م یت. اولو25 

 یبوا کشوورها شومالی مورز •بوا کشوور عوراق(  یمورز غربو'( یدر حوزه مشترک پارس جنووب یژهو قطر به و یسعود

 (یجانترکمنستان و آذربا

و  ید( در تولییدو خورش یباد یژه)به و یدپذیرتجد یها یسهم انرژ یشو افزا یانرژ یددر منابع تول ی. تنوع بخش26 

 هر منطقه یتهر منطقه از کشور متناسب با ظرف یانرژ هینهب نیتام

 در منواطق نوو ( یهوا یو انورژ یمی) نفت ، گاز ، پتروش یانرژ یو تخصص یاقتصاد یژهو توسعه مناطق و یجاد. ا27 

 یافتهمناطق کمتر توسعه  یتبا اولو یتقابل یدارا

 بر منابع آب یکپارچه یریت. اعمال مد28 

 کشور یو سطح یرزمینیز یاز منابع آبها یدارو ناپا یهرو یداشت ببر یت. ممنوع29 

 کشور یو خروج یورود یآب ها ینهکارآمد و به یریتو مد یمرز ی. مهار آب ها30 
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آب و  گییدشووندتجد یوزانهوا، بور اسواس م یاچهرودخانه ها، تاالب ها، در یطیمح یستز یهپا یازهاین یت. رعا31 

 کشور  یسطح یدر مهار و کنترل آبها یزآبر یقابل تحمل حوضه ها یتظرف

از  از جملوه یودجد یبا استفاده از روش ها یراهبرد یدر قلمروها یدجد یها یتتوسعه فعال یازآب مورد ن ین. تام32

 یواحل جنووبسعمان )سواحل مکران( و نقاط واقع در پسکرانه  یایسواحل در یتبا اولو یااز آب در یینمک زدا یقطر

 یادر یستمالزم و حفاظت از اکوس یکیاکولوژ الحظاتم یریظر گکشور با در ن

 کشور مختلف یآب بر در قلمروها یاقتصاد یتهایو استقرار فعال ییمنابع آب در جانما یت. توجه به محدود33

در سوطوح  و مصرف آب یع، انتقال، توزیناستحصال، تام یدر طرحها یکیو اکولوژ یتیکیمالحظات ژئوپل یت. رعا34 

 .یو محل یمنطقه ا ی،مل ی،ملفرا

 در تجارت کاال یتراز مثبت آب مجاز یش. افزا35 

دسوت و  یینها و تواالب هوا در پوا یاچهمخازن در یتآب از سدها به نفع تقو یصنظر در تخص یدو تجد ی. بازنگر36 

 رودخانه ها و تاالبها یطیمح یستز یحفظ حقابه ها

 هر منطقه یتشونده متناسب با ظرف یدحجم منابع آب تجد کل کشور به ی. کاهش نسبت حجم آب مصرف37 

 بوا مالحظوه یآب از منوابع بورون مورز یافوتدر  یداریپا ینو تضم ینبه منظور تام یپلماسیاز د ینه. استفاده به38 

 یتیکیژئوپل یدهایفرصت ها و تهد

 یهکشوو ز یواریآب یبکه هواو شو یآبخوانودار یوزداری،سد، آبخ ایطرح ه یدر اجرا یتناسب و هماهنگ یجاد. ا39 

 دست یینپا

اء بهوره ارتقو یموی،اقل یاتتحول متناسب با مقتضو یجادبه منظور ا یندر پهنه سرزم یبخش کشاورز ی. سازمانده40

 ییغذا یتامن ینو تام یور

 آب یارزش اقتصاد بر ید( با تاکیدرولوژیکیه یکشت در دشتها )واحدها ینهبه یالگوها ین. تدو41

 یاسوتاردر  یو منطقوه ا یمویاقل یطمتناسب با شورا یاریمناسب آب یروش ها یریآب و بکارگ یه وربهر یارتقا 42

 ییآب و هوا ییراتاز تغ یناش یها یتاز منابع آب با توجه به محدود ینهو استفاده به ییصرفه جو

بخووان آو  زدارییوآبخ یواتعمل یآبخوانها با اجرا یهخاک و تغذ یشو فرسا یو کاهش آلودگ یشگیری. حفاظت، پ43

 کشور یزآبخ یدر حوضه ها یدار

 یاگلخانه  کشت یقدر موارد ممکن از طر یگزینیباز و جا یباال در فضاها یآب یازکشت محصوالت با ن یت. محدود44

 (یاهیشش گخاک و پو آب،) یهاز منابع پا ینهبه یبهره بردار یبرا یزآبخ یحوضه ها یکپارچهجامع و  یریت. مد45

 مختلف کشور یقلمروها یها یتکشت و صنعت متناسب با قابل یو توسعه مجتمع ها یجاد. ا46

 یاتو مقتضو یبخش کشاورز یشینو پ ینپس یازهایو صنعت متناسب با ن یبخش کشاورز ینروابط ب ی. سامانده47

  ینیسرزم

 یزتعد کشواورمسو یکه قلمروهوا یگرد ییدر کشورها یرانا ینیفراسرزم یتوسعه کشت ها یها ینه. گسترش زم48

 دارند.

 جنگل ها و مراتع کشور یاء. توسعه، حفاظت و اح49
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 ینیدور و سرزم یدر آبها یانآبز ید. توسعه پرورش و ص50 

و  یسوتز یطمنطقه به منظور حفاظت از محو یچندجانبه با کشورها یادو  یها ی. ارتقاء سطح تعامالت و همکار51 

 یوننوانسواهودوها، کدر چارچوب تفاهم نامه هوا، مع یزگردهاو ر یمیاقل ییراتو مقابله با آثار منتج از تغ یعیمنابع طب

 .یمنطقه ا یها یمانها و پ مهها، موافقت نا

 یوتعال( در اسوتقرار فیسوتز یطتحمل محو یتو ظرف یک)توان اکولوژ یطیمح یستمالحظات ز یت. الزام به رعا52 

 یندر پهنه سرزم یتوسعه ا یها

 ینوهزم از آن در یجواموع محلو یبهوره منود یبرا یساز ینهو زم یکیو حفظ ذخائر ژنت تییس. حفاظت از تنوع ز53 

 یعیطب یگردشگر ندمان ییها

 بوا یزگردهواشوکل دهنوده ر یروان و مهوار کوانون هوا یشن ها یتو تثب ییزا یاباناز ب یریجلوگ یی،زدا یابان. ب54 

 یمحل یاتناسب با مقتضمت یاهیاز توسعه پوشش گ یریو بهره گ یمناطق بحران یتاولو

 یهوا یتعالارزش ف یرهزنج یلو تکم ابتیو رق ینسب یها یتبا توجه به مز یصنعت یخوشه ها یجادو ا یی. شناسا55 

 یاییجغراف یبر منابع در قلمروها یمبتن

ت الحظوام یوتبوا رعا یدر جوار بنوادر اصول یاییحمل و نقل در یطو خدمات وسا یرو تعم یاییدر یع. توسعه صنا56 

 یطیمح یستز

 و یاتبوا مقتضو ناسوبمت یندر پهنوه سورزم یصونعت یاعم از شوهرکها و نوواح یصنعت یمجتمع ها ی. سامانده57 

 یاییجغراف یاز قلمروها یکهر  یها یتظرف

و  گاهییشوو پاال یفلوزات اساسو یعو آببور از جملوه صونا یوهپا یصنعت یها یتمجدد فعال ی. توسعه و سامانده058 

 ینب، توامآمنوابع  یتبور الزاموات محودود یمبتن یگذار یهسرما یتاولو ی( دارایباالدست یعصنا یژه)به و یمیپتروش

فوارس  یجواحل خلسبر استقرار آنها در  یدبا تاک یرعاملو پدافند غ یتیامن ی،مالحظات دفاع ینو تام یازموردن اکخور

 یطیمح یستز یراهبرد یابیعمان پس از انجام ارز یایدر یژهو به و

 ولویوتا ابو یجنووب غربو یایآس یطمح یژهمنطقه به و یکشورها یازمورد ن یکننده کاالها یدتول یع. توسعه صنا59 

 مرتبط یمرز یاستقرار در استان ها

ر د یا یهرماو سو یواسوطه ا یعاسوتقرار صونا ی،در جوار ذخوائر معودن یمنابع معدن یهاول یفراور یع. استقرار صنا60 

 نهاده و محصول یبازارها یمکان یتمتناسب با موقع یمصرف یعمکان مناسب و استقرار صنا

و  ینسوب یاهو یوتگانه بر اساس مز9مناطق  یو برتر در مراکز راهبر یننو یها یبر فناور یمبتن یع. توسعه صنا61 

 یرقابت

اء ارتقو ی،وژو تکنول یهپردازش صادرات، جذب سرما بکشور به قط یاقتصاد یژه. تحول در کارکرد مناطق آزاد و و62 

 یلتوسعه م در یشروو پ ینیسرزم یقلمروها یتوسعه اقتصاد یشرانآنها به پ یلمنطقه با اقتصاد استان، تبد یوندپ

 ینسرزم یشصرفا بر اساس مطالعات آما یندر پهنه سرزم یدجد یاقتصاد یژهمناطق آزاد و و یجاد. ا63 
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توسوعه  نییباو بنادر خشک در کشوور بوا هودف پشوت یه او منطق یمل ی،الملل ینب یباراندازها یز. توسعه و تجه64 

 رسوت مووردبور اسواس فه یراموونیپ یتحرک در اقتصاد نوواح یجاددر نقاط دور از ساحل و ا یدیو امور تول یبازرگان

 ینسرزم یشآما یعالیشورا یبتصو

 یواندر م یزشوآمو یوتمرکز یجوادمنتخب بوا هودف ا رهایدر شه یدانشگاه یعلم یقطب ها یت. توسعه و تقو65 

 توسعه یبرا یازموردن یانسان یرویو پرورش ن یتهمجوار و ترب یکشورها

طالعوات و ا ی)فنواور ICT یو مراکز تخصص یعلم و فن آور یدورهایپارکها، مراکز رشد، کر یها یت. توسعه فعال66 

 هر قلمرو ردعملک یتخصص یتمتناسب با موقع ینارتباطات در سرزم

 یواحدر نو یوژههور قلمورو بوه و یمتناسب با عملکرد تخصص یو مهارت آموز یحرفه ا یفن ی. توسعه آموزش ها67 

 هاو کاهش مهاجرت یمحل یاتتوسعه مشاغل متناسب با مقتض یبرا یساز ینهشهرها با هدف زم یهو حاش یمرز

 توهآموخ ۔انوشد یانسوان یرویو توسعه و ن یقتحق اکزاطالعات، مر یفناور یدورهایکر یع،صنا یب. استفاده از ترک68 

 یتاسکان جمع یقلمروها ییبرپا برای

نهوا بور آ یدر سطح کشور و جذب دانشوجو یو پژوهش یدانشگاهها و مراکز آموزش یو سامانده یاییجغراف یع. توز69

 هر منطقه یژههایو کارو یو استان یمنطقه ا ی،توسعه مل یها یتو اولو یاتاساس مقتض

ا نشوهرها بودر کال یوژهاسوتانها و منواطق کشوور بوه و یو علم یفرهنگ ی،اجتماع ییتهابر استفاده از ظرف ید. تاک70 

 یفیح کسط ی( و ارتقایلیتکم یالتبه نفع سطوح باالتر )تحص یآموزش عال یینسطوح پا یمحدود نمودن توسعه کم

 یناسوط بوش ونقو یفوایو ا یالملل ینب یعلم یهایتوسعه همکار یآنها برا یو فن آور یو مراکز پژوهش یآموزش عال

  یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یشنهادبه پ یوست. ا به شرح پیعلم یشرفتهپ یمنطقه و کشورها یکشورها

 یتوی،معجتحووالت  یتوی،ترب یاستانداردها ی،متناسب با اقتضائات برنامه درس یتیترب یو ساخت فضاها ی. طراح71

 یمیاقل یطو شرا یو معمار یاصول شهرساز

 یده بوراعمو یودیو تول یخودمات ی،توسوعه ا یطرح هوا یبرا یانسان یروین یهایازمندین یوستپ یهه. الزام به ت72 

 آن در منطقه یآموزش یازهاین یینتع

و حووزه  محول اسوتقرار یهوا یتمتناسب با فعال یو پژوهش یگرا شدن دانشگاهها و مراکز آموزش عال یت. مامور73 

 یو استان یه امنطق ی،مل ی،الملل ینآن در سطوح ب یعملکرد

ح بور سوط یشبکه بهداشوت و درموان مبتنو یزیطرح ر یقعادالنه به خدمات سالمت در کشور از طر ی. دسترس74 

 ینارائه خدمات در پهنه سرزم یبند

و  یربغجنوب  یایمنطقه آس یبه قطب پزشک یرانا یلسالمت در کشور و تبد یمراکز گردشگر یز. توسعه و تجه75 

در  یشوکسوالمت و پز یبوه گردشوگر یشده و روز آمد و رونق بخش یزتجه انیمراکز درم یجادا یقجهان اسالم از طر

 یتقابل یدارا یمناطق و شهرها

 ین،در پهنوه سورزم یورتحقق عودالت فراگ یساز ینهمختلف کشور و زم یدر نواح یاجتماع ین. توسعه رفاه و تأم76 

و  یانت. صو77استفاده از مشارکت مردم  ثرو حداک یوامندسازبر ت یدبا تأک یاجتماع یو آسب ها یکاهش فقر، نابرابر
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و سالمت در هور منطقوه  یورزش ی،علم ی،فرهنگ ی،مذهب یخی،تار یعی،طب یها و جاذبه ها یتاز ظرف ینهاستفاده به

 یالملل ینبه سهم مناسب در اقتصاد ب یابیو دست یدر اقتصاد مل یصنعت گردشگر یگاهجا یرونق و ارتقا یبرا

 و یمرز یواحبه ن یردولتیو غ یاعم از دولت یمل یها یگذار یهسرما یو جهت ده یمرز واحین یتوسعه و آبادان. 78 

 یهوا ییوهمگرا یوتبور تقو یودبا تاک یو رقابت ینسب یتهایبر اساس مز یو بازرگان یبه صنعت گردشگر یرونق بخش

 یاسیو س ی، فرهنگ یاجتماع

 یراهم سوازف یقاز طر یرامونیپ یکشور در قلمروها ینیو حقوق سرزم یمل منافع یهمه جانبه و حداکثر ین. تام79 

 الزم.  یو حقوق یپلماتیکد یباتترت یگیریو پ یازموردن یها یرساختز

شوور کهوا در  یرسواختز یوعکشور در سواخت، توسوعه و توز یرعاملو پدافند غ یدفاع یتی،مالحظات امن یت. رعا80

 ینیسرزم یقلمروها سییاس یایجغراف یمتناسب با مولفه ها

ند و پداف یتندر ارتقاء ام ینیسرزم یقلمروها یکژئومورفولوژ یاتو خصوص یعیطب یای. استفاده مناسب از جغراف81 

 یتا و رعادر محدوده سکونتگاه ه یمل یتامن یعالیحساس و مهم شورا یاتی،ح یو طرح ها یعاستقرار صنا یرعاملغ

  یازمورد ن یتیو امن یمنیا یها یمحر یفبق تعارپرخطر )مطا یع. عدم استقرار صنا82 

 یوتامن اره اموور، توسوعه واقوام مختلف و مشارکت آنان در اد یرانیا - یاسالم یتو ارتقاء هو یانسجام مل یت. تقو83

 مناطق مختلف کشور 

 یهوا هیرماو ارتقواء سو یاجتمواع یکپوارچگیوحودت و  یکردبا رو شوربا داخل ک یمناطق مرز یوندهایپ یت. تقو84

 یندر پهنه سرزم یمل یاجتماع

 یبپوس از تصوو یکسوالتا  یربط،ذ ییاجرا یو تعامل با دستگاهها یزمان برنامه و بودجه کشور با همکارسا -2ماده  

 بوا یوازدنعملکورد مور یوابیارز ایو شواخص هو ی، نظارت ییاجرا یاسناد و دستورالعمل ها ینسند، نسبت به تدو ینا

 .یدام نمااقد یو منطقه ا یمل یتوسعه ا یندهایآنها در فرا یساز ینهسند و نهاد ینتحقق ا یبرا یهدف بسترساز

و  یمگیریدر مطالعوات، تصوم یهره بردارکشور مکلفند به منظور ب یو استان یمل ییاجرا یدستگاهها یتمام -3ماده 

زمان . سوایندمان)ساترا( اقدام  یشماتوسعه و رصد آ یابیسامانه ارز ینسبت به نصب و راه انداز ینیرصد توسعه سرزم

و  یتفعال یت،جمع یعی،منابع طب ییراتروند تغ یو استان یمل یسامانه ها یعبرنامه و بودجه کشور مکلف است با تجم

 لییعاشوورا ریواآن را در اخت الزم یسامانه رصد نموده و گزارش هوا ینا یقکشور را از طر ییتحوالت در سازمان فضا

 قرار خواهد داد.  یصالحمراجع ذ یگردو  ینسرزم یشآما

باشوند.  یم ینسرزم یشآما یمل یاه یریجهت گ یتمکلف به رعا یو استان یمل ییاجرا یدستگاهها یتمام -4ماده 

ارش سوند، گوز یونا یسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجورا

 . یدارائه نما ینسرزم یشآما ییعالعملکرد ساالنه را به شورا

ازنودران، م یالن،استانها منطقه گ 2/  5/  1396مورخ  ینسرزم یشآما یعالیکشور مصوب شورا ی: منطقه بندیوستپ

ان، اصوفه یوالماو کردستان همدان، کرمانشاه، لرسوتان و  یلاردب ی،ان غربیجآذربا ی،شرق یجانگلستان و سمنان آذربا

::  یمرکوز ینواحمد تهران، قم و البورز زنجوان، قوز یرو بو یلویهزستان فارس، بوشهر، کهگو خو یاریچهارمحال و بخت

  یخراسان شمال ی،خراسان رضو ی،و بلوچستان و هرمزگان خراسان جنوب یستانکرمان، س یزد،
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 :1404سندچشم اندازجمهوری اسالمی ایران درافق-

ان در ری شمسی سند چشم انداز جمهوری اسوالمی ایورهج 1404سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق  _

زی شوده و هجری شمسی با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشوش برناموه ریو 1404افق 

شووری اسوت مدبرانه ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله: ایوران ک

جهوان  ام بخش درا جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهتوسعه یافته ب

ایی ن ویژگوی هواسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل. جامعه ی ایرانی در افق ایون چشوم انوداز چنوی

خالقوی و ای و تاریخی خوود، متکوی بور اصوول خواهد داشت: و توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیای

اموت ع، حفوظ کرارزشهای اسالمی، ملی و انقالبی، با تاکید بر مردم ساالری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشرو

 وولیود علوم تو حقوق انسان ها و بهره مندی از امنیت اجتمواعی و قضوایی و برخووردار از دانوش پیشورفته، توانوا در 

 عیدفا سامان با مقتدر و مستقل امن،:  ۔بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی در تولید ملیفناوری، متکی 

 توامین ،غوذایی امنیوت رفواه، سوالمت، از برخووردار و حکوموت و مردم پیوستگی و جانبه همه بازدارندگی بر مبتنی

محیط  هره مند ازه، به دور از فقر، تبعیض و بهای برابر، توزیع مناسب در آمد، نهاد مستحکم خانواد فرصت اجتماعی،

 ، روحیوه یزیست مطلوب. : فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایت مند، برخووردار از وجودان کواری، انضوباط

ت یافتوه ودن. و دستعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی ب

نوه ، خاورمیاگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقازبه جای

طح سوقاء نسبی و کشورهای همسایه( با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارت

 .درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل

 ، توسوعه یالهام بخش، فعال و موثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردم سواالری دینوی مجموعه اسناد توسعه و 

ر نطقوه ای بومکار آمد، جامعه ی اخالقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیر گوذار بور همگرایوی اسوالمی و 

زت، اس اصوول عور با جهان بر اسواساس تعالیم اسالمی و اندیشه های امام خمینی )ره(. و دارای تعامل سازنده و موث

جوه ه مورد توحکمت و مصلحت. مالحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکت

غال و ، نرخ اشوتقرار گیرد که شاخصهای کمی کالن آنها از قبیل نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی

یی هوای مد میان دهک های باال و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آمووزش و پوژوهش و توانواتورم، کاهش فاصلهی درآ

 ردد و ایونگودفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشوم انوداز، تنظویم و تعیوین 

 .سیاستها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود

 وری اسالمی ایران:قانون اساسی جمه 44سیاست های کلی اصل -

 یجمهوور یقوانون اساسو 44اصل  یکل یاستهایس یرانا یاسالم یجمهور یقانون اساس 44اصل  یکل یها سیاست

و  یتعواون ی،سوه بخوش دولتو یوهبور پا یورانا یاسوالم یجمهور ینظام اقتصاد یقانون اساس 44اصل  یرانا یاسالم

 یموادر، بازرگوان یعبوزر،، صونا نایعص یهشامل کل یولتاستوار است. بخش د یحمنظم و صح یزیبا برنامه ر یخصوص

پسوت و  یزیوون،و تلو یووراد ی،بوزر، آبرسوان یسدها و شبکه ها یرو،ن ینتام یمه،ب ی،معادن بزر،، بانکدار ی،خارج



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

14 

 

 یوارو در اخت یعمووم یوتاست که بوه صوورت مالک ینهاراه و راه آهن و مانند ا یرانی،کشت یمایی،تلگراف و تلفن، هواپ

 ت است.دول

 یسوالماست که در شوهر و روسوتا بور طبوق ضووابط ا یعو توز یدتول یشامل شرکتها و مؤسسات تعاون یبخش تعاون 

شوود کوه  یصنعت، تجارت و خودمات مو ی،دامدار ی،شامل آن قسمت از کشاورز یشود . بخش خصوص یم یلتشک

ق فصل مطاب ینا یگرد لکه با اصو ییتا جاسه بخش  یندر ا یتاست. مالک یو تعاون یدولت یاقتصاد یتهایمکمل فعال

 معوه نشوودجا یوانز یوهکشور گردد و ما یاسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصاد ینباشد و از محدوده قوان

 است. یاسالم یقانون جمهور یتمورد حما

 یانون اساسوقو 44اصول  یکلو یاسوتهایکنود. س یمو ینهر سه بخش را قانون مع یطتفصیل ضوابط و قلمرو و شرا 

 شوم یادآور ینهزم ینرا در ا یگردد الزم است نکات یابالغ م 110اصل  1مطابق بند  یرانا اسالمی یجمهور

س ولت و مجلوموجود است؛ الزم است د یندر قوان ییراتیو بعضا تغ یدجد ینقوان یبمستلزم تصو یاستهاس ینا یاجرا

 .یندنما یهمکار یکدیگربا  ینهزم ینمحترم در ا

 یادسوتگاهه یالزم و همکوار یربوا اتخواذ توداب یاسوتهاس ینا یمصلحت نظام بر حسن اجرا یصرت مجمع تشخنظا 

 است. یدمورد تاک ینهر سال در وقت مع ینظارت یمسئول و ارائه گزارشها

س از پو «یدولتو یهوا و بنگاههوا یوتفعال یواگذار یقاز طر یدولت یرغ یتوسعه بخش ها یکل یاستهایس»در مورد  

وامول از ع یوکبا هر یساز یمجمع راجع به رابطه خصوص یلیتفص یمشورت یاتگزارش ها و مستندات و نظر فتیادر

 یاز بنگاهها یبعض ی، نقش عوامل مختلف در ناکارآمد44اصل  یلذ

 یش هوامربووط بوه بخو یو بنگواه هوا 44صدر اصول  یتهایاز فعال یکآثار انتقال هر  مجموعه استاد توسعه دولتی،

 واهد شود.خ یمدولت، اتخاذ تصم یتاعمال حاکم یو ضمانت ها و راهها یردولتیغ یبخشها یآمادگ یزانم یردولتی،غ

 انشاء اهلل. : 

ترش گسو یبوه رشود اقتصواد ملو یدنو به منظور شتاب بخش 43و مفاد اصل  یقانون اساس 44اصل  یلبا توجه به ذ

بع منوا یور و بهوره یاقتصواد یبنگاهها ییرتقاء کاراا ی،عدالت اجتماع یندر سطح عموم مردم به منظور تأم یتمالک

در  یو تعواون یخصوصو یسوهم بخوش هوا یشافوزا ی،ملو اقتصاددر  یریرقابت پذ یشافزا ی،و فناور یو انسان یماد

 یقتغال تشواش یسطح عموم یشافزا ی،اقتصاد یتهایفعال یدولت در تصد یریتیو مد یکاستن از بار مال ی،اقتصاد مل

 گردد یو بهبود درآمد خانوارها، مقرر م یگذار یهه پس انداز و سرمااقشار مردم ب

 یریگو جلوو یردولتویغ یتوسعه بخش ها یکل یاستهایدر خصوص س یاسالم البرهبر معظم انق یهالف( متن ابالغ 

 یاز بزر، شدن بخش دولت

)شوامل  یوتت هرگونوه فعالرا ندارد و موظف اسو 44خارج از موارد صدر اصل  یدجد یاقتصاد یتدولت حق فعال -1 

برناموه پونج  یانحداکثر تا پا باشد،ن 44صدر اصل  یناز آن را که مشمول عناو یو بهره بردار یقبل یها یتتداوم فعال

واگذار کند. بوا توجوه  یردولتیغ یو عموم یو خصوص یتعاون ی( به بخش هافعالیت کاهش ٪20 یانهساله چهارم )سال

توسوط دولوت،  44صدر اصل  ینخارج از عناو یضرور یتکشور، تداوم و شروع فعال نظام در حسن اداره یتبه مسوول
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محصووالت  یودمجاز اسوت. اداره و تول ینمدت مع یبرا یاسالم یمجلس شورا یبن و تصویراوز یأته یشنهادبنا به پ

 .تیسحکم ن ینکه جنبه محرمانه دارد، مشمول ا یتیمسلح و امن یروهاین یو اطالعات یانتظام ی،نظام

 طتوسو یولبوه شورح ذ یساسوقانون ا 44مذکور در صدر اصل  یها ینهدر زم یریتو مد یتمالک ی،گذار یهسرما -2 

 مجاز است یو خصوص یتعاون یو بخشها یردولتیغ یعموم یبنگاه ها و نهادها

نفوت و  یاسوتثنا نفت و گاز( و معادن بوزر، )بوه یدست یینبزر، پا یعمادر )از جمله صنا یعبزر،، صنا یعصنا1-2

 وتوسط بنگاه ها  یبانکدار 3 -2کشور.  یرزاو  یتجار یها یاستدر چارچوب س یخارج یبازرگان یتفعال 2 -2گاز(. 

ام هور سقف سه یینعام مشروط به تع یسهام یعام و شرکتها یسهام یتعاون یو شرکتها یردولتیغ یعموم ینهادها

و  یمصوارف داخلو یو واردات بورق بورا یدشامل تول یرو،ن ینمأت 5 -2. یمهب 4 -2قانون.  یباز سهامداران با تصو یک

 یفرکانس و شبکه ها یامور واگذار ی،ادر مخابراتم هایشبکه  یامور پست و مخابرات به استثنا یهکل 2 - 6صادرات. 

 )حمول و نقول موایییهواپ 8 -2راه و راه آهون.  7 -2. یپسوت یوهخدمات پا یعتوز یریتو مبادالت و مد یهتجز یاصل

 ، بوا44ل صودر اصو یتهوایدر فعال یردولتیو غ یدولت یبخشها ینه(. سهم بهیایی)حمل و نقل در یرانی( و کشتییهوا

 یمو یوینطبق قوانون تع ی،و رشد و توسعه اقتصاد یدولت و استقالل کشور و عدالت اجتماع یتتوجه به حفظ حاکم

 یبخش تعاون یکل اییاستهدر خصوص س یرهبر معظم انقالب اسالم یهشود. ب( متن ابالغ

 .پنجم ساله پنج برنامه آخر تا ٪25در اقتصاد کشور به  یسهم بخش تعاون یشافزا-1

 در جهت اشتغال مولد. یکارانب یبرا یهاتعاون یجاددر ا دولت مؤثر اقدام -2 

 یاراعتبو التیتسه یهارا اتی،یمال یفاز جمله؛ تخف ییروشها یقها از طر یو توسعه تعاون یلدولت از تشک یتحما -3 

ه بخوش بونسوبت  یهوادولوت از تعاون یاضواف یافتاز هرگونه در یزکشور و پره یمؤسسات مال یهکل یلهبه وس یتیحما

 یخصوص

 .یمهو ب یله بانکداراز جم یاقتصاد یعرصه ها یها در تمام یاز حضور تعاون یترفع محدود -4 

 دولوت از یوتادر اقتصاد کشور. و حم یسهم بخش تعاوندولت با هدف ارتقاء  یهبانک توسعه تعاون با سرما یلتشک 5 

 هبخش.مجموعه استاد توسع ینجامع و عادالنه به ا یو اطالع رسان ییها به بازار نها یتعاون یابیدست

 از مداخلوه یوزموضوعه و پره ینقوان یظارت بر اجراو ن یگذار یاستدولت در قالب امور س یتیاعمال نقش حاکم -7 

ه منظوور الزم بو یهوا یوتحما یرو سوا یو حرفوه ا یفنو ی. به توسعه آموزش هایهاتعاون یریتیمد و ییدر امور اجرا

 ها. یتعاون یتوانمندساز یکارآمد یشافزا

ه کو یالزم بوه نحوو یرو اتخواذ توداب یسهام در بخش تعاون یعوزو ت یهسرما یشافزا یها یوهانعطاف و تنوع در ش -9 

 هور یتالکم یتعام با محدود یدر قالب شرکت سهام یدجد یها یتعاون یستأس متعارف، امکان یها یعالوه بر تعاون

 کند، فراهم شود. ین مییکه حدود آن را قانون تع ینیاز سهامداران به سقف مع یک

 متناسب با تعداد اعضا. یهادولت از تعاون یتحما -10

ج( موتن  ییجامعه به منظور فقرزدا تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول یبرا یمل یرفراگ یها یتعاون یستأس -11

 اریواگوذ یوقاز طر یردولتویغ یتوسوعه بخوش هوا یکلو یاستهایدر خصوص س یرهبر معظم انقالب اسالم یهابالغ

مصلحت نظوام  یصمجمع تشخ یسسه قوه و رئ یبه روسا 12/  06/  1380 یخکه در تار یدولت یو بنگاه ها یتهافعال
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بور  یکشور مبتن یالرحیم با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصاد است. بسم اهلل الرحمن یدهابالغ گرد

 یریتو مود یتنقش دولت از مالک تغییر •ساله کشور  20 زدر چارچوب چشم اندا ییو فقر زدا یعدالت اجتماع یاجرا

 یوتتصاد و حمادر اق یو تعاون یخصوص یبخش ها توانمندسازی •و نظارت  یتو هدا یاستگذاریبنگاه به س یممستق

جهت مواجهه هوشمندانه بوا قواعود  یداخل یبنگاه ها سازی آماده • یالملل ینب یاز آن جهت رقابت کاالها در بازارها

 و هدفمند یجیتدر یندفرآ یکدر  یجهان ارتتج

 بییواارز یو انطبواق نظوام هوا یملو یاسوتانداردها ارتقای و توسعه •و متخصص  یهدانش پا یانسان سرمایه توسعه •

و  ییرو رقابوت پوذ ییکوارآ یشافوزا یدر راسوتا یسواز یخصوص گیری جهت • یالملل ینب یبا استانداردها یفیتک

 قوانون 44اصول  یکلو یاسوتهایمصلحت نظوام، بنود ج س یصمجمع تشخ یشنهادو بنا بر پ یعموم الکیتگسترش م

 یولتود بنگاههوای سوهام از ٪80 یگوردد. واگوذار یابالغ مو 110اصل  1مطابق بند  یرانا یاسالم یجمهور یاساس

رح به شو یدولت یرغ یعموم یعام و بنگاه ها یسهام یتعاون یشرکتها یخصوص یبه بخش ها 44مشمول صدر اصل 

 یعموادر )از جملوه صونا یعبزر، و صنا یعمعادن بزر،، صنا یها ینهکه در زم یدولت یبنگاهها -1مجاز است :  یلذ

نفوت  یودلاسوتخراج و تو یو شورکتها یراننفت ا یشرکت مل یستند به استثنانفت و گاز( فعال ه یدست یینبزر، پا

بانوک سوپه، بانوک  یوران،ا یبانک ملو یران،ا یاسالم یرجمهو یمرکز نکبا یبه استثنا یدولت یبانکها -2خام و گاز 

 یموهب یبوه اسوتثنا یدولتو یموهب یرکتهاش -3بانک مسکن و بانک توسعه صادرات  ی،صنعت و معدن، بانک کشاورز

و سوازمان بنوادر و  یکشوور یمواییسازمان هواپ یبه استثنا یرانیو کشت یماییهواپ یشرکتها-4 یرانا یمهو ب یمرکز

بوه  یو مخوابرات یپسوت یبنگواه هوا -6ق انتقال بر یاصل یشبکه ها یبه استثنا یرون ینتام یبنگاه ها -5 یرانیکشت

 یوعتوز تیریو مبوادالت و مود یوهتجز یاصول ینس و شبکه هافرکا یامور واگذار ی،مادر مخابرات یشبکه ها یاستثنا

 یصبوه تشوخ یضورور یتوینو ام یدفاع یداتتول نایمسلح به استث یروهایوابسته به ن یعصنا -7 یپست یهخدمات پا

 یراخوان عموومشود ب( ف یبازار بورس انجام م یقسهام از طر یگذار یمت: الف( قواگذاری الزامات •فرمانده کل قوا 

ت صور یعاتانحصار و رانت اطال یجاداز ا یریعموم به مشارکت و جلوگ یقو تشو یبمناسب جهت ترغ یالع رسانبا اط

 .یردپذ

اصوالحات الزم در  یمشومول واگوذار یمناسوب سوهام شورکتها یبوازده ینمجموعه استاد توسعه ج( جهت تضم _

سوهام  یرت انجوام گوردد. د( واگوذارمناسب بر اساس قوانون تجوا یریتمحصوالت و مد یگذار یمتخصوص بازار، ق

هموه جانبوه صوورت  ناسیبا کارش یرمجموعهز یو شرکتها یمادر تخصص یمشمول طرح در قالب شرکتها یشرکتها

 یهوا یوتبوا اسوتفاده از ظرف یمشومول واگوذار یبنگواه هوا یبهوره ور یشو افزا یریت. ه( به منظور اصالح مدیردگ

حوداکثر  ی. فوروش اقسواطیردباتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذ یراندکشور، اقدامات الزم جهت جذب م یریتیمد

« ج»فوق مجاز است. و با توجه به ابالغ بنود  ین و کارکنان شرکتهایرابه مد« ج»مشمول بند  شرکتهای سهام از 5٪

و  یتهدا ی،گذار یاستخود در س یددولت موظف است نقش جد یتی،حاکم یفوظا ییرو تغ 44اصل  یکل یاستهایس

بوا  یننوو یجهوت حووزه هوا یاز منابع واگوذار یدرصد یص( تخص ی. ا یدو اجرا نما ینرا تدو ینظارت بر اقتصاد مل

 1 - 1:  یالزاموات واگوذار -1 یواگوذار یکل یاستهایمجاز است. د( س یتیحاکم یفوظا یدر راستا یشرفتهپ اوریفن

 2 -1بوزر،.  یاقتصواد یسوترده و اداره بنگاههواگ یتهوایفعال یفوایبر ا یو تعاون یخصوص یبخش ها یتوانمندساز
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معتبور و  یاسوتفاده از روش هوا 3 -1. اگوذاریتحقق اهداف و یبرا یبعد از واگذار یربطمراجع ذ یبانینظارت و پشت

 یفرصوت هوا یجوادا ی،شفاف اطالع رسان یانجر یبرقرار ی،واگذار یالتتشک یتبر بورس، تقو یدبا تأک یسالم واگذار

 یوهپا یموتبوه ق یابیبزر، در بورس به منظور دسوت یسهام شرکت ها یجیاز عرضه تدر یریمه، بهره گه یبرابر برا

 یووترعا 5 -1. یهادر واگووذار یدولتوو یرنوودگانگ یمو تصووم ینفووع نبووودن دسووت انوودرکاران واگووذار یذ 4 -1سووهام. 

 :یحاصل از واگذار یمصارف درآمدها -2. یهادر واگذار یبخش تعاون یکل یاستهایس

هوا  ب برنامهو در قال یزکل کشور وار ینزد خزانه دار یبه حساب خاص یدولت یسهام بنگاهها یه حاصل از واگذاروجو

واده مستضوعف و محوروم و خوان یبورا ییخوداتکا یجادا 2 - 1 |شود.  یمصرف م یرز یبمصوب به ترت یو بودجه ها

بوه منظوور  یملو یرفراگ یها یبه تعاون یگذارحاصل از وا درآمدهای از ٪30اختصاص  2 -2. یاجتماع ینتأم قویتت

)وجووه اداره  التیتسوه یاعطوا 4 -2. یافتهمناطق کمتر توسعه  یتبا اولو یاقتصاد یربناهایز یجادا 2 - 3 ییفقرزدا

ده و شو یاگوذارو یبنگاه ها یتبا اولو یردولتیغ قتصادیا یبنگاه ها یو بهساز یها و نوساز یتعاون یتتقو یشده برا

 یدولتو یکتهامشارکت شور 5 -2. یافتهدر توسعه مناطق کمتر توسعه  یردولتیغ یبخش ها یگذار یهسرما یبرا یزن

 یطورح هوا یلتکم 2 - 6. یافتهمناطق کمتر توسعه  اقتصادی توسعه منظور به ٪49تا سقف  یردولتیغ یبا بخش ها

از  یوزو پره یوتاعموال حاکم یکلو یاسوتهایهوا. ه( س یاسوتس ینا« الف»بند  یتبا رعا یدولت شرکتهایتمام  یمهن

 یو اجورا یگذار یاستس یقاز طر یردولتیغ یولت پس از ورود بخش هاد یعموم یتتداوم اعمال حاکم -1انحصار: 

فووذ از ن یریجلووگ -2 یردولتیغ نکهایدر با یو قانون یشرع یندر مورد اعمال مواز یژهو مقررات و نظارت به و ینقوان

 یمتنظ یقاز طر یردولتیغ یاقتصاد یانحصار توسط بنگاه ها یجاداز ا یریجلوگ -3. یاد ملبر اقتص یگانگانب یطرهو س

 و مقررات ینقوان یبو تصو

 ساله ششم توسعه:5سیاست های کلی برنامه -

 طرح های استانی:

 اسنادپایش وارزشیابی برنامه ها:-

 اسناد توسعه:-

 ین:نظریه توسعه پایه استان زنجان مصوب شورای امایش سرزم

ورخ مو 87128/  100ناموه  ینسورزم یشآموا یشورا 3/  5/  1385توسعه استان زنجان مصوب جلسه  یهپا یهنظر _

 یوریت گو جهو یتوسعه ملو یهپا یهتحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه کشور، نظر یدر راستا 26/  0/  1385

توسوعه  هیوبور پا یوباسوتان بوه ترت یف اصولیوظاو  یتهااستان، مامور یها یژگیو با توجه به و ینسرزم یشآما یها

 استوار خواهد بود. یو گردشگر یبازرگان یتهایاستفاده حداکثر از قابل ی،صنعت، معدن و کشاورز

 یصولا یننوابرااسوتان نخواهود بوود. ب یها یتها و ظرف یتوانمند یراز سا یریفوق مانع بهره گ یها یتبر اولو یهتک 

 باشد: یم یرز رحبه ش توسعه استان یراهبردها ینتر

 ینو ماشو ی،و ذوب فلزات، قطعه سواز یمتالورژ یعبر صنا یدبا تاک یصنعت یخوشه ها یجادتوسعه بخش صنعت و ا.1

 یگسترش و بهوره بوردار -2 یلیو تکم یلیتبد یعو گسترش صنا ینساج یعصنا یمی،و پتروش یمیاییش یعآالت، صنا
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بوا  یمیاییش یمواد معدن ینهاستان در زم یها یتبا توجه به قابل آن یورفرآ یصنعت یو توسعه واحدها یاز مواد معدن

 و مس. یبر معادن سرب، رو یدتاک

تار سواخ یسواز ینو نوو یاء سطح فناورو ارتق یماقل منابع آب، خاک، یلاز پتانس یبا بهره بردار یتوسعه کشاورز -3 

بوا زراعوت ) و یریسردس یها یوهو م یتونز ظیرن یتبر محصوال ید)با تأک یباغدار یربخشز یتبخش در استان با اولو

 زراعت چوب. ی،صنعت ی( و توسعه دامپروریبر نباتات علوفه ا یدتأک

 یاهو یوانمناسوب از جر یمهار و بهره بردار یرزمینی،ز یبع آبهااز منا یمتعادل و اقتصاد یحفاظت و بهره بردار -4 

 آب. نابعم یعوزت یمل ی( در چارچوب راهبردهایو فصل یمی)دا یسطح

از  ییورن به منظور بهره گآ یبا توجه به چشم انداز توسعه صنعت یبازرگان ینو توسعه امکانات و خدمات نو یجادا -5 

 ییو فضا یدیتول یها یتمز

 ی،حسابرسوان، مشواوران حقووق یمانکواران،مهندسوان مشواور و پ ینوهقاء بخش خودمات برتور در زمتوسعه و ارت -6 

 استان. توسعه ینداز فرآ یبانیبه منظور پشت یهسرما یو بازارها یو بانکدار یمه)ب یمال ی،یابموسسات بازار

در  یاحتیسو -یحویتفر یکوانون هوا یزجهت ی،گردشگر یها یرساختو توسعه ز یجادا یخی،آثار تار حفظ و احیاء -7

 یستد یعو صنا یسنت یهنرها یفیو توسعه ک یو فرامل یاستان متناسب با سطح عملکرد مل یگردشگر یعرصه ها

 یردر مسو یوریرار گقوبا توجه بوه  راملی،ارتباطات ف یلتسه یحمل و نقل برا یها و شبکه ها یرساختتوسعه ز -8 

 یاستان ینو ب یدرون استان یاقتصاد یوندهایحمل و نقل و گسترش پ یاصل یدورکر

و  یوتجمع یان در شمالغرب و پراکندگاست ییفضا یتمتناسب با موقع یانرژ یعتوز یشبکه ها یزگسترش و تجه -9 

 در سطح استان یتفعال

 رتباطاتاطالعات و ا یفناور یو کاربرد یو اطالعات رتباطیا یها یرساختو توسعه ز یجادا -10 

متخصوص  یانسوان یوروین یوتبوا هودف ترب اسوتان یمراکز آموزش عال یقاتیو تحق یآموزش یتهایتوسعه فعال -11 

 تهوایینوداز فعالبا توجه به چشم ا یازمتخصص موردن یانسان یروین یتو ترب یهگروه علوم پادر  یدر سطح مل یازموردن

 رشته ها یراز تهران در سا ییو نقش استان در تمرکززدا یتخصص

در قالوب  یو فون آور یپژوهشو ی،راکوز علموماز  یمجموعوه ا یسامانده یقاز طر یهدانش پا یتهایتوسعه فعال -12 

 نتوسعه استا یاصل یها یشدر گرا یپژوهش یتهایو گسترش فعال یو مراکز رشد تخصص یو فن آور یپارک علم

 یرماناستان با هدف ارتقاء عرضه خدمات د یو درمان یمراکز بهداشت جهیزو ت یتتقو -13 

 یدر سطح مل یتهافعال یتخصص یها یشت توسعه و گرابا توجه به الزاما یو حرفه ا یفن یتوسعه آموزش ها -14 

 عوادلنظوور تماسوتان بوه  یو جنووب یشمال یبر نواح یدبا تاک یتو فعال یتمراکز مستعد جمع یزو تجه یتتقو -15 

 ملعا یراصول پدافند غ یتتهران با رعا یبه سو یتیجمع یحرکت ها یلاستان و تعد ییبه سازمان فضا یبخش

بور  یودتوسوعه بوا تاک دارییوسوطح پا توسعه استان به منظور ارتقواء ینددر فرآ یستیز یطمالحظات مح یترعا -16 

 یتمشارک یکردبر رو یمبتن یبوم زیستجامع  یریتاعمال مد یقاز طر یستیو تنوع ز یعیحفاظت از منابع طب

با توجوه بوه نقوش و ی معنو یراثم یاءو اح یفرهنگ یتهو ی،اجتماع یهسرما ی،توسعه انسان یارتقاء شاخص ها -17 

خواهد بود؛ با عملکرد فعال در  یاستان 1404فوق، استان زنجان در سال  یبردهاشده و تحقق راه یینتع یتهایمامور
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و  یبرخوردار از کشواورز ی،و معدن یصنعت یتهایرشد فعال یمناسب برا یرساختهایبرخوردار از ز ی،عرصه تعامالت مل

و  یبازرگوان ینننده خدمات نومناسب و متعادل از منابع آب، ارائه ک یبهره بردار با یننو یها یبر فناور یمبتن یعصنا

کشوور، بوا  ینقش مناسوب در گردشوگر یدارا ی،در سطح مل یو حرفه ا یخدمات برتر در عرصه استان و آموزش فن

از کول کشوور  ناسوتا یتکه سهم جمع یدر کل استان به گونه ا یتو فعال یتشده جمع یمتعادل و سازمانده یعتوز

 . یابد یم یشافزا یاندک

 استان زنجان مصوب هیئت وزیران:سند ملی توسعه 

 توسعه استان زنجان یسند مل

 (  9/  5/  1386ه مورخ  33111ت /20798) یرانوز یأتمصوب ه 

 یکوردکوه رو باشد یقانون برنامه چهارم توسعه م 100شده در ماده  یفتعر یاز اسناد مل یکیتوسعه استان  یسند مل

و عموده  هوا یوتقابل ینتر یاصل یسند حاو ین. ایدنما یم خصه مشتوسعه استان را در طول حداقل دو برنامه توسع

وسعه لندمدت تب یمسائل و اهداف بلندمدت توسعه، راهبردها ینتر یتوسعه استان بوده و با ارائه اصل یتنگناها ینتر

 . یدنما یاستان را مشخص م

 یورانرم وزمحت یاته یبتصو به ینونمراحل قا یتوسعه استان زنجان که در ادامه ارائه شده است پس از ط یسند مل

 است. یدهو جهت اجرا ابالغ گرد یدهرس

 توسعه یها یتقابل ینتر یاصل -الف  

بوا  شور با شمالممتاز به عنوان گلوگاه متصل کننده غرب و شمالغرب ک یائیو جغراف یمکان یتاز موقع یبهره مند-1

 تهران یلومتریک 120 شعاعدوده دن در محشجنوب و واقع -شمال یدورتوجه به استقرار در کر

 تهران یصنعت یزهایررسو توان جذب  یو منطقه ا یمل یاسشده در مق یزتجه یصنعت یرساختهایوجود ز -2 

 یباغ یمحصوالت زراع یدولمطلوب )آب و خاک( در کشت و ت یلو پتانس یمیاز تنوع اقل یبرخوردار -3 

 یسطح یآبها یباال یلاز پتانس یبرخوردار -4 

 یفلز یرغ یهایو کان یو منابع قابل توجه سرب و رو یروجود ذخا -5 

 یمحصووالت کشواورز یراو وجود بازار مصرف ب یصنعت یو قطب ها یتیجمع یکانون ها ینبه عمده تر یکینزد -6 

 استان یو صنعت

 یره منودبه -8 یسمورو اکوت یعیطب یخی،تار یگردشگر یو جاذبه ها یمناسب فرهنگ یها ینهاز زم یبرخوردار -7 

 یت شده در محور ترانز یزتجه یاز شبکه ارتباط

وجوود  -10کواال  یوعوزتو باز  یهتخل یت،با تأکید بر ترانز یگسترش خدمات بازرگان ینهموعه استاد توسعه و زممج-9

 یزیکدر رشته ف یمتعدد و احراز قطب علم یمراکز دانشگاه

 یبخش خصوصو یشگرا ی،ورزش یتهایلرش مثبت جامعه به فعاتوسعه ورزش، نگ یبرا یقانون یها ینهوجود زم -11 

 در توسعه ورزش یو خدمات رسان یگذار یه( به سرماNGO) یردولتیداوطلب غ هایو تشکل

 توسعه یها یتتنگناها و محدود ترین عمده –ب  
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ه شوداسوتفاده ن یتهوایاز ظرف یوریو بهوره گ یگوذار یهاستان جهت سورما یبخش خصوص یمنابع مال یتمحدود-1

 یدیتول

محصووالت  یدن مراکوز نگهودارنبو یو کاف یزاسیونو ضعف مکان یدر بخش کشاورز یدبودن تول یاسکوچک مق -2 

 یو باغ یزراع

 از قلمرو استان یمیاز ن یشدر ب یاراض یادز یبش -3 

 یسطح یاز منابع آبها یمهار و بهره بردار یساتنبودن تأس یکاف -4 

 یدلتو یبانپشتضعف خدمات برتر و خدمات  -5 

 یا همنطق ینو ب یدرون استان یارتباط یضعف شبکه ها -6 

 یستیتور یبرخوردار از جاذبه ها یکانون ها یخدمات یساتو تأس یربناهاضعف ز -7 

 یعموم یبخش ورزش به درآمدها یمنابع مال یدشد یوابستگ -8 

 مسائل ینتر یاصل -ج  

 یتآن در امتداد جاده ترانز یگسترش خط در سطح استان و یافتگیعدم انتشار توسعه -1

 یربنواییز یهوا یوتو ظرف یو اجتمواع یعویطب یهوا یتو معدن با وجود قابل نعتاندک بخش ص یافتگیتوسعه  -2 

 موجود

 یو کشاورز یصنعت یتهایدر فعال یبخش ینو ب یدرون بخش یفضع یوندپ _3 

 در شرق استان یرزمینیز یآبها ینفم یالنو خاک و ب یسطح یمنابع آبها ینتطابق نامناسب ب -4 

 از استان یو مال یانسان یها یهخروج سرما -5

 یدر بخش کشاورز یدتول یبودن بهره ور ینپائ -6 

 استان یگردشگر یمطلوب از جاذبه ها یریبهره گ یالزم برا یها یگذار یهنبودن سرما یکاف -7 

بوودن شواخص  ینهمجووار و پوائ یو استان ها اناست یحاز نوا یبرخ مرکز استان با یضعف تعامل مؤثر اقتصاد -8 

 یو اقتصاد یو هنر یفرهنگ ی،توسعه انسان یها

ن بور ها و تنگناها توسعه اسوتا یتدت با توجه به قابلاهداف بلندم -د یورزش یاستعدادها ییفقدان نظام شناسا -10 

  استوار خواهد بود. یگردشگر و یصنعت و معدن و خدمات بازرگان ی،کشاورز یتوسعه هماهنگ بخشها یهپا

 اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از: یبترت ینبد

د ن در اقتصواآ یگواهاستان و ارتقواء نقوش و جا یها یتها و قابل یتاستان متناسب با ظرف یو معدن یتوسعه صنعت-1

 یستز یطبا حفظ تعادل در مح یمل

بوا  یرزمینویز یمنوابع آبهوا یوتو تقو یزبرآن حوزه ینفعاق ذحقو یتبا رعا یسطح یمطلوب از آبها یبهره بردار -2 

 یمنف یالنبا ب یآبخوانها یتاولو

 استان یعیاز منابع طب ینهبه یو بهره بردار یاحفظ و اح -3 

و  یصونعت یهایبخش وتوسعه دامدار ینا اییتهفعال یساز ینو نو یارتقاء فن آور ی،کشاورز یآب یگسترش اراض -4 

 یرورپ یآبز یمجتمع ها
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 استان یها یتو قابل یاتمتناسب با مقتض یتوسعه انسان یشاخص ها تقاءار -5 

 یدرون استان هاییوندپ یتو تقو ینظام خدمات رسان یت،و فعال یستنظام مراکز ز یسامانده -6 

 بوا یو فرهنگو یمالت اقتصواداستان و گسترش تعوا یتیهو یژگیهایو و یفرهنگ یارزشها ینی،معرفت د یاعتال -7 

 جوارهم یاستان ها

و  دار در توسوعه اسوتان یوتوو اول یمحور یها یتفعال یدر راستا یربناییو امکانات ز یساتتأس یزو تجه یتتقو -8 

 مجموعه استاد توسعه 44اطالعات و ارتباطات یبر فناور یدتأک

 استان یها یتله قاببا توجه ب یاقتصاد یها یتدر گسترش فعال یو نظام بانک ینقش بخش خصوص یشافزا -9 

 استان یمکان یت) مزیائیجغراف یتبا توجه به موقع یننو یبر خدمات بازرگان یدبا تاک یبازرگان یتهایتوسعه فعال -10 

 یفرامل و یمل ی،با سطوح عملکرد استان ناستا یگردشگر یها یتتوسعه ظرف -11 

 یدل تولو عوام یاقتصاد یآن در بخشها یشو افزا یبهره ور یساز ینهنهاد -12 

 یاجتماع یافراد و گروهها یهایتوانمند یتو تقو یو روح یسمسالمت ج ینارتقاء نقش ورزش در تأم -13 

 ن( در استا M . D . Gتوسعه هزاره )  یبه هدف ها یابیدست  -14 

 بزر، یاقتصاد یاره بنگاه هاگسترده و اد یتهایفعال یفایا یبرا یبخش تعاون یتوانمندساز -15 

 استان ها  یریگ یمو تصم یساز یمزنان در سطوح تصم یگاهه نقش و جاتوسع -16 

 بلندمدت توسعه یراهبردها -

 یزو قطعوه سوا یا انرژع مرتبط بیذوب فلزات و صنا ی،نساج ی،متالوژ یعبر صنا یدبا تاک یصنعت یخوشه ها یجادا - 

بورق و  ،یخودروسواز ی،فلوز یی،غوذا لی،یتکم یلی،تبد یعصنا یمی،و پتروش یمیاییش یعآالت و توسعه صنا ینو ماش

 یکالکترون

 وسعه استاندر ت یو خارج یاعم از داخل یبخش خصوص یگذار یهسرما یشمناسب جهت افزا ینهزم یجادا -2 

 یمواد معدن یفراور عتیصن یو توسعه واحدها یجادا -3 

 هواییازو هماهنوگ بوا ن یزحوزه آبر انینفعحقوق تام ذ یترعا با یسطح یآبها یاز منابع غن یمهار و بهره بردار -4 

 یرزمینیز یمتعادل و مجاز از منابع آبها یو حفاظت و بهره بردار یزحوضه آبر یتدست و در چارجوب ظرف یینپا

و  یزب در حوضه آبرآمنابع  یصدر چارچوب نظام تخص یزهمکان یبه آب یمد اضیار یلو تبد یاراض یساز یکپارچه -5 

و  یرورپ یآبز اییتهتوسعه فعال یب،انگور و س یتون،بر ز یدبا تاک یدست، توسعه باغدار یینپا یازهایدر نظر گرفتن ن

 یبه صنعت یسنت یها یدامدار یلتبد

 استان ییو فضا ییدتول یها یتاز مز یریبه منظور بهره گ یبازرگان ینو توسعه امکانات و خدمات نو یجادا -6

 یگردشوگر یادر عرصوه هو یاحتیو سو یحویتفر یکانون ها یزتجه و یگردشگر یها یرساختو توسعه ز یجادا -7 

 استان

تهوران و توسوعه  یهادانشوگاه یکارشناسو یدوره هوا یدر جهت تمرکوز زدائو اناست یمراکز آموزش عال یتتقو -8 

 اطالعات و ارتباطات یو فناور یقاتیو مراکز تحق یلیتکم یالتتحص

 ذران اوقات فراغتگو  یفرهنگ ی،شآموز ی،و درمان یبهداشت یارتقاء شاخص ها -9 
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و ارتقاء سوطح خودمات  یائو روست یشهر اتببه نظام متعادل سلسه مر یابیالزم جهت دست یها ینهزم یدتمه -10 

 یدتول یبانبه خدمات پشت یشهر یکانونها یزبرتر در شهر زنجان و تجه

 یتالو فع یتمعج یعمتناسب با توز یخطوط انتقال انرژ یگسترش شبکه ها -11 

 ینودهایوهمجووار بوه منظوور گسوترش پ یااستان با اسوتان هو یارتباط یشبکه ها یو بهساز یتتوسعه، تقو -12 

 شمال غورب وارتباطات غرب  یعممتاز استان در تسر یتاز وضع یریو بهره گ یمنطقه ا ینو ب یدرون استان یاقتصاد

 کشور یبا مناطق شمال

 استان ییعاز منابع طب یانتو ص یو مناطق بحران در نقاط یطیمح یستز یطرحها یاجرا -13 

 برق یدتول یباد برا یاستفاده از انرژ -14 

گسوترش  -16 یودمول تولو عوا یاقتصواد یدر بخشوها یبهره ور یشاز افزا یتالزم و حما یساز و کارها یجادا -15 

 در استان یو حرفه ا یقهرمان یحی،تفر ی،همگان ی،پرورش یورزش ها

 یابیسوتد -18 یمواعو اجت یاز مواهب توسوعه اقتصواد یهمگان یو بهره مند یو گرسنگ یدفقر شد یکن یشهر -17 

 زنان یو توانمندساز یتیجنس یو بهبود برابر یجو ترو ییابتدا زشبه آمو یهمگان

 مادران و کودکان یرکاهش مر، و م -19 

 و ...( یا، سل، ماالر H . I . V/  یدزعمده )ا یها یماریمبارزه با ب -20 

 سوازیسترب -22 یتعواون یاهو گسترش شهرکها و مجتمع  یجادها و ا یو توسعه تعاون یلمؤثر از تشک یتحما -21 

 زنان در روند توسعه استان یاسیو س یفرهنگ ی،اقتصاد ی،مشارکت اجتماع یشافزا یبرا

 مصرف آب ینهبه ریتیدر مد یعموم یسطح آگاه یشعرضه و تقاضا و افزا یریتمد یکردکردن رو ینهنهاد -23

 آب یریتو مد یدر بهره بردار یو بخش خصوص یجلب مشارکت مردم یالزم برا یها ینهزم یجادا -24 

 حوادث ثردر ا یو کاهش تلفات انسان یاجتماع یها یمهگسترش پوشش ب -25 

 ها و منظومهفرهنگی در سطح سکونتگاه -ساختار و عملکرد اجتماعی

شناسی کالن است که در قالب خصوص جامعهشناسی، بهترین مباحث جامعهکلیدیمبحث ساختار اجتماعی، از 

و « اسپنسر(. »82: 1379حوزه واقعیت اجتماعی، همواره مورد توجه عالمان علوم اجتماعی بوده است )ریویر، 

اند. ر دادهشناسی خود مورد استفاده قراهای جامعهای خاص مفهوم ساخت را در تحلیلگونههر یک به« دورکیم»

ها دهنده همه جامعهکرد عناصر تشکیلاسپنسر به دنبال تشریح ساختارهای اجتماعی گوناگونی بود که تصور می

نامید. مظاهر جمعی کننده ارگانیسم اجتماعی میکننده و تنظیمهستند. او این ساختارها را ساختارهای پایدار، توزیع

ها را جزء واقعیات اند و دورکیم آنهایی ذهنیها پدیدهسازند. آناعی را میازنظر دورکیم بعد دوم و مهم ساخت اجتم

ها، نمادها و انتظاراتی است که هرچند در کرد. این مظاهر جمعی عبارت از عقاید، آراء، ارزشاجتماعی قلمداد می

تنظیم و نظارت کند تواند از فردی به فرد دیگر منتقل شود و رفتار آنان را ذهن افراد وجود دارد اما می

گویند که میان افراد یا (. ساختار اجتماعی به روابط و مناسبات نسبتاً ثابت و تقریباً پایداری می88: 1387)موسوی،

اند، برقرار باشد. ها و هنجارهای فرهنگی گردآمدههای اجتماعی یک جامعه که تحت مجموعه مشترکی از ارزشگروه

ها و طبقات مختلف یک جامعه برقرار ه روابط و پیوندهایی است که میان افراد، گروهدرواقع، ساختار اجتماعى مجموع
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یابد. در طرح است و نهادها و رفتارهاى اجتماعى یا فرهنگى در آن جامعه بر اساس این روابط ترتیب و تنظیم مى

خ رشد جمعیت، نرخ اشتغال توسعه پایدار استان زنجان ساختار اجتماعی؛ ساختار جمعیت و اشتغال )سواد، جنس، نر

بندی، قشربندی اجتماعی و ...( و همچنین عواملی چون دین و نظام باورها، بندی اجتماعی )طایفهو ...( و گروه

 فرهنگی مورد توجه قرار دارند -ورسوم، زبان و ...  عناصری هستند که در جهت پرداختن به ساختار اجتماعیآداب

 ساختار و ترکیب جمعیت

معنای ساختمان، ساخت و یا ساختار  ( است که بهPopulation Structureلحاظ لغوی معادل ) معیت بهترکیب ج

ها و روابط نسبتاً پایدار جمعیت است که در طول زمان لحاظ مفهومی مجموعه عناصر و ویژگیباشد و بهجمعیت می

زمان کوتاه بسیار دشوار تغییر آن در مدت نحوی کهاند، بهدر ارتباط با یکدیگر دارای شکل و ترکیب خاصی شده

عنوان مشخصه اصلی ترکیب جمعیت است. (. ترکیب سنی و جنسی جمعیت؛ به1: 1393است )عطوفی کاشانی، 

آگاهی از خصوصیات کمی و کیفی جمعیت ازنظر ترکیب سنی و جنسی، چه ازنظر تأمین نیروی انسانی و خدمات 

ریزی مرد در سنین مختلف الزم است. چراکه بدون توجه به آن، هرگونه برنامهاز دو جنس زن و  موردنیاز هر یک

 بسیاری کیفی و کمی امروزه ساختار سنی و جنسی جمعیت از اهمیت (.3جمعیتی ممکن نخواهد بود )همان: 

د. شومحسوب می دنیا کشورهای تمام در اجرایی متصدیان امور عمده ذهنی هایمشغله و یکی از است برخوردار

 جمعیت ازنظر است. هاآن جنسی جمعیت و سنی ساختارهای مطالعه یافتگی،توسعه درجه ارزیابی هایروش ازجمله

 هستند. انسانی هایجمعیت ویژگی ترینمهم تقریباً افراد و بین تفاوت هایمؤلفه تریناصلی جنس، سن و شناختی،

 فرآیندهای از تعامل متأثر جمعیت یک جنسی و سنی رساختا که است نهفته واقعیت این متغیر در دو این اهمیت

 قرار اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، مختلف عوامل و تحت تأثیر است مهاجرت( و ومیرمر، شناختی )باروری، جمعیت

 به توجه با مرد و که زن است متفاوتی هاینقش و کارکردها خاطر به جنس برحسب هاتفکیک جمعیت گیرد.می

 و شرایط سنی هر زیرا بوده، اهمیت دارای نیز جمعیت دارند. ترکیب سنیبر عهده فرهنگی و اجتماعی زیستی، عوامل

 ساختار طورکلی،متفاوت دارند. به هایو قابلیت هاتوانایی نیازها، مختلف سنین در افراد و دارد را خاص خود اقتضائات

 طورهمین و شناختی جمعیت و اجتماعی برای توسعه اقتصادی، را مهمی الزامات جمعیت یک جنسی و سنی

 اغلب را های جمعیتویژگی شناسان جمعیت که است دلیل همین دارد. به جنسیتی تعامالت کار و نیروی مشارکت

 شوند.می محسوب شناسیجمعیت در کلیدی متغیر جنس دو و سن کنند. درواقعمی تحلیل جنس و سن برحسب

 اهمیت مطالعه ترکیب جمعیت -

یک از توان گفت، هیچطور کلی میجمعیت، تراکم و ترکیب جمعیت از اهمّ مباحث دانش اجتماعی است؛ بهمیزان 

ازحد و غیرمتعارف سو با تراکم بیشرسد. دنیای امروز ازیک هدف نمیهای این دانش بدون مطالعه جمعیت بهشاخه

گیر جمعیت مواجه است که پدیده ش چشمدیگر، با افزایها و در فضاهای کوچک جغرافیایی و ازسویی انسان

های شناسان، برای مطالعه پدیده(. بر این اساس جمعیت552: 1385آسا منبعث از آن است)ساروخانی،شهرهای غول

های موجود تنهایی بیانگر واقعیتجمعیتی بر شناخت ساختار جمعیت تأکید دارند؛ چرا که در غیر این صورت، آمار به

های اجتماعی و اقتصادی در چارچوب ها در رفاه و فرصتی دیگر، شناخت ساخت جمعیتنخواهد بود. ازسو

عالوه در تقسیم کار، قابلیت تولید، افزایش یا کاهش ( به11های کالن توسعه جوامع امری ضروری است)تمنا: برنامه
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بر اهمیت رقم کلی د. عالوهگردالمللی نیز موجب اعتبار سیاسی و تجاری میسطح زندگی موثر است و درمقیاس بین

 (.108: 1381جمعیت، اهمیت ساختار داخلی آن به مراتب بیشتر است.)میرزایی، 

 ساختار سنی و جنسی

 ساختار سنی

ایم نموده سنی توزیع را جمعیت دهیم قرار مالک عمل را افراد سن جامعه یک جمعیت بندیطبقه و بررسی در هرگاه

از ، همان نحوه پراکندگی جمعیت برحسب سن است. سن یکی  1معیت(. ترکیب سنی ج7: 1390)صادقی،

های مختلف سنی ازنظر اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است. متغیرهای اصلی جمعیت است و توزیع آن در گروه

ای شناس هلندی برای مقایسه ترکیب سنی کشورها با جمعیت تقریباً یکسان، اندیشهشناس و جمعیتجامعه2ورتهام

سال قرار دارند  15نیافته در سنین کمتر از از جمعیت کشورهای توسعه 40ریزی کرد که برمبنای آن حداقل %ا پایهر

نامیدند. نماد ریاضی این آزمون به صورت زیر نشان داده می « آزمون ورتهام»گیری را سان این مقیاس اندازهو بدین

 کنند:افیک کرد، توزیع سنی جمعیت را سه دسته میاوصاف، برای آنکه بتوان تحلیل دموگرشود:با این 

o ( ویژه کشورهای توسعه 0-15ساخت سنی جوان ،)نیافته؛سال 

o توسعه؛سال( مخصوص کشورهای درحال 15-64سالخوردگی )ساخت سنی روبه 

o ( ویژه کشورهای توسعه 65ساخت سنی سالخورده )(.3-4: 1393یافته )عطوفی کاشانی،سال به باال 

، 0-4کنند مثاًل می بندیتقسیم سالهپنج سنی هایصورت گروهبه بیشتر را سنی هایهای سنی گروهر هرمهمچنین د

 (.7: 1390قی،و... )صاد 15-10، 9-5

وی، شناس فرانسبرای تشخیص جوانی جمعیت همچنین می توان از شاخص ورنه استفاده کرد. به نظر ورنه جمعیت

 ق زیر در آن جاری است:جمعیت سرزمینی جوان است که مصادی

درصد تقلیل  33درصد کل جمعیت را تشکیل بدهد که اگر این نسبت تا  35سال به پایین آن بیش از  20افراد  .1

ی اگر به کمتر از درصد تقلیل یابد پیری جمعیت را تهدید نمی کند ول 30یابد باز هم جمعیت جوان است و اگر به 

 ا از دست داده و رو به پیری است.درصد کاهش یابد جمعیت، جوانی خود ر 30

لیل یابد هنوز درصد تق 60درصد کل جمعیت را تشکیل دهد و اگر این رقم به  65ساله و کمتر حدود  40افراد  .2

 هدید می کند.تدرصد برسد خطر پیری جمعیت را  60خطر پیری برای جامعه وجود ندارد ولی اگر به پایین تر از 

 باشد. 4/0ساله باید کمتر از  20به افراد کمتر از  ساله 60نسبت افراد بیشتر از   .3

: 1367جوان، عیت تجاوز نماید )درصد کل جم 12ساله به باال بر کل جمعیت نباید از  60نسبت درصد افراد  .4

94.) 

 

                                                 
1.  Age Structure 
2 . Wertheim 
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 ساختار جنسی 

ترین معیار باشد که نسبت جنسی مهمهمان نحوه پراکندگی جمعیت بر اساس جنس می 1ترکیب جنسی جمعیت 

ن است. برای آنکه از حد تعادل این شاخص مطلع شویم، باید به دو عامل توجه کنیم، نسبت جنسی به هنگام تولد آ

ومیر پسران نسبت به دختران این شاخص تغییر میو نسبت جنسی منطقه یا کشور؛ چراکه به خاطر افزایش مر،

: 1393سبت جنسی مؤثر باشد )عطوفی کاشانی،تواند بر تغییرات نومیر و مهاجرت میکند. همچنین  دو عامل مر،

 به پسر موالید نسبت .یابدکاهش می نسبت جنسی سن افزایش با و بوده محاسبه قابل سنی هر در شاخص (. این3

جمعیت بر  یک مردان تعداد تقسیم کردن . در مجموع نسبت جنسی با نامندمی تولد زمان جنسی نسبت را دختر

تعداد مردان در  از است عبارت تعریف برحسب نسبت جنسی بنابراین شود.می محاسبه جمعیت همان زنان تعداد

 شود.محاسبه می 1نفر زن که با رابطه شماره  100مقابل 

sex ratio = male/female * 100 
 یادیزمهاجرت  و درمناطقی که زنان و مردان نسبی میر و مر، به بستگی زیادی حد تا جمعیت یک جنسی نسبت

 به را بزر، نسبت جنسی هایجنگ معموالً دارد. خارج یا و داخل به مهاجرین جنسی و نسبی توزیع به بستگی دارد

 100 مقابل در پسر ولودم 105 حدود کشورها اغلب در جنسی آورد. نسبتمی پایین مردان باالی ومیرمر، علت

 (.6: 1390)صادقی، است دختر مولود

 زنجان آمار جمعیتی استان -2جدول شماره 

 نسبت جنسی مرد زن جمعیت خانوار استان

 3/102 534،849 522،612 1،057،461 321،983 زنجان

 1395مأخذ: مرکز آمار ایران، 

نفر  1،057،461ادلمع 1395جمعیتی استان زنجان در سال  آمارمرکز آمار ایران،  1395با توجه به نتایج سرشماری 

 باشد.خانوار می 97،147ای زن و دار 175،480مرد و  534،849شامل 

 آمار جمعیتی منظومه به تفکیک دهستان -3جدول شماره 

 نسبت جنسی مرد زن جمعیت خانوار دهستان بخش شهرستان استان

 مرکزی ابهر زنجان

 5/105 2،430 2،304 4،734 1،492 ابهرود

 2/104 3،084 2،961 6،045 1،982 حومه

 2/97 590 607 1،197 455 درسجین

 1/94 1،263 1،342 2،605 739 آباددولت

 3/103 5،504 5،329 10،833 3،372 قلعهصایین

 1395ماخذ: مرکزآمار ایران، 

نفر جمعیت،  10833قلعه با دهد که در شهرستان ابهر دهستان صایینهای انجام شده دراین استان نشان میبررسی

دهستان می باشد.در مقابل  5ارای بیشترین تعداد جمعیت از بین د 3/103نفر خانوار و با نسبت جنسی  3372

باشد. خانوار دارای کمترین تعداد جمعیت در شهرستان ابهر می 455جمعیت نفر و 1197دهستان درسجین با 

نسبت جنسی دارای متعادل ترین نسبت  5/105های استان زنجان دهستان ابهرود با همچنین در بین دهستان

 د.باشجنسی می

                                                 
1.Sex Structure 
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 آمار جمعیتی منظومه ابهر به تفکیک روستا، دهستان ابهرود -4جدول شماره  

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

 99.3 141 140 281 87 اسپاس

 63.2 19 12 31 9 چالچوق

 117.0 135 158 293 91 زره باش

 89.9 178 160 338 107 عباس ابادسفلی

 80.0 10 8 18 7 عباس ابادعلیا

 110.3 838 924 1762 582 فونش اباد

 119.6 46 55 101 36 قره اغاج

 100.0 83 83 166 48 قزلجه

 0.0 0 0 0 0 قشالق مردعلی

 95.9 222 213 435 129 قفس اباد

 104.1 317 330 647 200 کینه ورس

 0.0 0 0 0 0 گل بالغ/ شاه بالغ

 110.2 315 347 662 196 میموندره

 83.8 2304 2430 4734 1492 جمع دهستان
 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، 

 13انوار و خ 1492نفر جمعیت دارای  4734دهستان ابهرود با مجموع  4طبق نتایج بدست آمده از جدول شماره 

ترین روستا ازلحاظ تعداد معیت بزر،نفر ج 582خانوار و تعداد  1762آباد با باشد که روستای فونشروستا می

 -100ی بین روستا جمعیت 6نفر جمعیت، تعداد  100روستا کمتر از  2باشد. در این دهستان تعداد جمعیتی می

باشند. همچنین نفر جمعیت می 1000روستای باالی  1نفر و  1000 -500روستای جمعیتی بین  2نفر،  500

تر از -اییننسی پلجه نسبت جروستاهای چالچوق، عباس ابادسفلی، عباس ابادعلیا، اسپاس، قفس اباد، کینه ورس، قز

ی ره اغاج داراق( دارا می باشند و روستاهای زره باش، فونش اباد، میموندره، 105حد نرمال این شاخص )معادل 

باشد. نسبت روستاهای دارای نسبت ( می105نسبت جنسی مساوی و باالتر از عدد نرمال این شاخص )معادل 

 باشددرصد می 21/21جنسی نرمال به کل برابر 

 آمار جمعیتی منظومه ابهر به تفکیک روستا، دهستان حومه - 5جدول شماره 

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

 90.6 32 29 61 21 اسداباد

 125.0 8 10 18 4 امیراباد

 66.7 18 12 30 10 برزابیل

 131.6 19 25 44 13 بهاور

 93.8 16 15 31 7 حسین ابادقارقالو

ریمحصارعبدالک  7 18 10 8 125.0 

 108.2 61 66 127 55 حصارقاجار

 117.2 29 34 63 26 داودگر
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 130.0 10 13 23 11 علی اباد

 95.2 63 60 123 35 قارلوق

 128.6 14 18 32 9 قره تپه

 103.5 1320 1366 2686 871 قروه

 180.0 5 9 14 6 قشالق مرشون

 85.3 177 151 328 113 قمچ اباد

 157.1 7 11 18 5 قویوجوق

 160.0 10 16 26 8 کله خانه

 103.7 27 28 55 16 کماجین

 113.6 22 25 47 15 گلجه

 93.3 15 14 29 10 مرکز انتقال نفت ابهر

 109.1 938 1023 1961 650 نورین

 91.6 155 142 297 85 ییالق مرشون

 114.7 2954 3077 6031 1977 جمع دهستان

 1395 ماخذ: مرکز آمار ایران،

  6031خانوار و  1977باشد که شامل روستا می 21دهد دهستان حومه دارای نشان می 5همچنان که جدول شماره 

 2عیت، تعداد نفر جم  1000-2000روستای باالی  2دهد این دهستان دارای باشد. نتایج نشان مینفر جمعیت می

روستای زیر  15نفر جمعیت و تعداد  500تا  200ن روستا جمعیتی بی 2، تعداد 200تا  100روستای جمعیتی بین 

رسیم که باشد. همچنین در بررسی نسبت جنسی روستاهای این دهستان به این نتیجه مینفر جمعیت می100

انه، گلجه، خین، کله ن، نورمرشوروستا امیراباد، بهاور، حصارعبدالکریم، حصارقاجار، داودگر، علی اباد، قره تپه، قشالق

(  1/102باشد و یک روستای شیورین )( می105نسبت جنسی باالتر از حد نرمال این شاخص )معادل  قویوجوق

ستاهای این دهستان دارای نسبت جنسی درصد رو 96باشد. حدود جنسی نزدیک به حد نرمال می دارای نسبت

 .باشدمی  7/98سبت جنسی نیز در این دهستاننباشند. میانگین ( می105تر از حد نرمال )پایین
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 آمار جمعیتی منظومه به تفکیک روستا، دهستان درسجین -6جدول شماره 

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

 133.3 39 52 91 30 ارکین

 79.4 34 27 61 26 ازناب

 106.8 59 63 122 41 اقچه کند

 85.3 68 58 126 58 توده بین

 92.5 40 37 77 37 خلیفه حصار میالن

 96.3 163 157 320 125 جیندرس

 98 49 48 97 32 رازمجین

 102.1 51 52 103 36 شیورین

 89.6 48 43 91 30 کلنگرز

 94.6 56 53 109 40 کوی نیک

 97.8 607 590 1197 455 جمع دهستان

 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، 

 1197خانوار و  455اشد که شامل بروستا می10رایدهد دهستان درسجین دانشان می 6همچنان که جدول شماره

روستای زیر  5نفر جمعیت و تعداد  100روستای باالی  5دهد این دهستان دارای باشد. نتایج نشان میجمعیت می

 .باشد.نفر جمعیت می 100

 آمار جمعیتی منظومه به تفکیک روستا، دهستان دولت آباد -7جدول شماره 

 جنسینسبت زن مرد جمعیت خانوار روستا

 91.2 136 124 260 57 اغور

 105.7 70 74 144 41 امیربستاق

 93.6 125 117 242 68 ایوانک

 92 100 92 192 60 چشمه بار

 90.3 124 112 236 72 چشین

 98.1 215 211 426 120 چنگ الماس

 92 150 138 288 72 خوشنام

 86.7 135 117 252 79 دولت اباد

 82.4 17 14 31 7 شکرچشمه

 95.6 45 43 88 29 کلی

 106.3 48 51 99 27 گل تپه

 96.9 131 127 258 79 نایجوک

 89.1 46 41 87 26 ینگی کند

 93.8 1342 1261 2603 737 جمع دهستان

 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، 
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 قلعهآمار جمعیتی منظومه به تفکیک روستا، دهستان صایین -8جدول شماره 

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

 104.6 497 520 1017 308 ارهان

 104.5 957 1000 1957 579 الگزیر

 103 925 953 1878 584 پیر سقا

 95.3 275 262 537 172 جداقیه

 99.1 435 431 866 278 چرگر

 105.2 193 203 396 126 خراسانلو

 93 100 93 193 59 داشبالغ

 123.5 98 121 219 52 سروجهان

 103.3 1056 1091 2147 724 عمیداباد

 104 421 438 859 260 کبودچشمه

 105 221 232 453 138 کوه زین

 104.6 151 158 309 91 مهستان

 103.8 5329 5502 10831 3371 جمع دهستان

 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، 

 های روستایی)نواحی غیر صنعتی( استان زنجانبندی سکونتگاهرده -9 جدول

 عنوان
داد تع

 جمعیت)نفر(
 خانوار

نام 

 شهرستان

نام 

 دهستان

 های روستاییسکونتگاه

 )نام آبادی(

رباط یا 

 آبادی

 100کمتر از 

 نفر

کمتر از 

20 
 ابهر

 یاعباس ابادعل -چالچوق ابهررود

 حومه

 -قالوابادقارحسین -گلجه -ویوجوقق -ره تپهق -رزابیلب -اسدآباد

 -کله خانه -قشالقمرشون -امیراباد -اودگرد -حصارعبدالکریم

 رکز انتقال نفت ابهرم -لی آبادع -هاورب -کماجین

 کلنگرز -رازمجین -لیفه حصار میالنخ  -زنابا -ارکین درسجین

 تپهگل -کلی -کرچشمهش -ینگی کند دولت آباد

روستای 

 کوچک
 ابهر 49تا  20 249تا  100

 قزلجه –قره اغاج  ابهررود

 حصارقاجار -قارلوق حومه

 اقچه کند -وده بینت -یورینش -کوی نیک درسجین

چشین -ایوانک -میربستاقا -بارچشمه دولت آباد  

صایین 

 قلعه
 سروجهان -داشبالغ

روستای 

 متوسط
 ابهر 99تا  50 499تا  250

 بادقفس ا -لیعباس ابادسف -زره باش  -اسپاس  ابهررود

 قمچ اباد حومه

 درسجین رسجیند

 اغور -ولت آبادد -نگ الماسچ -ایجوکن -خوشنام آباددولت

صایین 

 قلعه
 مهستان -سانلوخرا -کوه زین

روستای 

 بزر،
 999تا  500

تا 100

199 
 ابهر

 کینه ورس -میموندره  ابهررود

صایین 

 قلعه
 کبودچشمه -چرگر -جداقیه
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روستای 

 مرکزی

تا  1000

2499 

تا  200

499 
 ابهر

 فونش اباد ابهررود

 نورین حومه

صایین 

 قلعه
 پیرسقا -گزیرال -میدابادع -ارهان

 -روستا

 شهر
 2500بیش از 

بیش از 

500 

 خانوار

 قروه حومه ابهر

 1395منبع: مرکز آمار ایران، 

میانه و ن انگیسی میرست. برامیانه سنی جمعیت و میانگین ر سنی جمعیت کشور ختااز شاخص مهم در بررسی سا

   .هددنمایش میرا نی جمعیت اجوی از ضحترواتصویر ، سنی جمعیت

  میانگین سنی -لفا

د در  نفرمسنین از هریک ی هاب تقسیم مجموعه حاصل ضرو از ست ایک جامعه اد فرامتوسط سن ، میانگین سنی

 31/1بر ابر 1395ل    سادر  انیرامیانگین سنی جمعیت د. به کل جمعیت حاصل میشو، سناد در آن فرانی اوافر

گین سنی میان 1395ل سادر هد. دمین نشارا یش افزل  اسا3/1، 1390لمقایسه با سادر که ه محاسبه شدل سا

  .ستده ابول سا 31/3ن ناو ز 30/9برابردان مر

ن نان و زدانی مرست. میانگین ساستایی ط رونقااز تب بیشتر ابه مری شهرط نقادر ین میانگین اجنس دو هر ای بر

ین اقابل توجه  نکته  .ستل اسا 30/5و 29/7ستایی ط رونقال و در سا 31/6و  31/3بر ابه ترتیب بری شهرط نقادر 

ندگی زمیددن     ابو لیل باالتردبه ع ین موضواست. اباالتر دان میانگین سنی مراز ندکی ن انازمیانگین سنی است که 

دان و رمن و نازی بین ندگزمید ف ایش شکاافزاتی با ی آهال سارود در میر نتظاامی باشد. دان مقایسه با مرن در ناز

د بگیرد وخبه ی سرعت بیشترن همچنادان میانگین سنی مرن از نازمیانگین سنی ، جمعیتی سالمندن نانه شدز

ش و به نمای در جدول زیر میانگین سنی کل کشور و استان زنجان مقایسه شده (.27:  1396)فتحی و همکاران ،

 گذاشته شده است. 

 :جنسو سن و ستایی ی و رومناطق شهرن و ستاابه تفکیک ر میانگین سنی کشو -10جدول

 کل شهری روستایی

 شرح
 مرد و زن مرد زن مرد و زن مرد زن مرد و زن مردو زن

 کل کشور 1/31 9/30 3/31 5/31 3/31 6/31 1/30 7/29 5/30

 استان زنجان 2/31 9/30 5/31 2/31 0/31 4/31 3/31 8/30 9/31

 1395ماخذ: مرکز آمار ایران، 

 رشد جمعیت

رشد جای ارقام مطلق افزایش یا کاهش جمعیت، از میزان یا نرخ افزایش یا کاهش )در محاسبات جمعیتی، به

د نفر صشود. نرخ رشد که مقدار افزایش یا کاهش جمعیت یک منطقه را در یک سال نسبت به جمعیت( استفاده می

اند از، افزایش طبیعی شود که عبارتبندی میدهد، معموالً به دو نوع رشد جمعیت تقسیمهمان جمعیت نشان میاز 

 شود:و افزایش مطلق جمعیت. در ذیل به هریک از این موارد پرداخته می
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 افزایش طبیعی 

های ومیر )شاخصو مر،است که از تفاوت موالید   2از مفاهیم مربوط به حرکات جمعیت  1افزایش طبیعی جمعیت

است و آن عبارت است از فزونی )یا کاستی(  3شود. افزایش طبیعی جمعیت حاصل موازنه جمعیتحیاتی( ناشی می

کوچی نداشته باشد، کوچی و برونهای یک سال در جامعه معین. اگر جمعیتی بسته باشد، یعنی درونموالید به مر،

رو افزایش جمعیت بسته گذارند عبارت خواهند بود از تولد و مر،. از اینمی عواملی که در افزایش یا کاهش آن تاثیر

همیشه از نوع افزایش طبیعی است. در تغییرات جمعیت، اگر تعداد موالید بیشتر از مر، باشد، جمعیت رو به فزونی 

در وضعیت دوم شود )کاهش(. در حالت اول صحبت از رشد مثبت و رود )افزایش( و در صورت عکس، کمتر میمی

دهد که معموالً در اکثریت قریب به اتفاق کشورها تعداد سخن از رشد منفی خواهد بود. آمارهای جمعیتی نشان می

 (.1378شود.)تقوی، ها افزوده میساله بر جمعیت آنموالید بر رقم مر، فزونی دارد و همه

 نرخ افزایش طبیعی 

ومیر جمعیت در یک جامعه و یا نسبت های موالید و مر،ف نرخنرخ افزایش طبیعی جمعیت عبارت است از اختال

 (:1386پور، تفاضل موالید و مر، جمعیت یک سال به جمعیت میانه آن سال )کاظمی

 (2فرمول 

rمیزان خام مر، و میر؛-= میزان خام موالید 

B تعداد موالید در یک سال ؛ = 

= D تعداد مر، های اتفاق افتاده در یک سال؛ 

P  =. جمعیت میانه سال 

الزم به یادآوری است که در محاسبه نرخ افزایش طبیعی جمعیت از نرخ موالید واقعی )زنده متولد شده( و 

کنند. نرخ افزایش طبیعی در یک جمعیت ثابت را استفاده می عمومیومیر زادی یا نرخ مر،ومیرهای پسمر،

شناسی بار جمعیتمعیت را در میان جمعیت ثابت، برای نخستینگویند زیرا ضریب افزایش سالیانه ج« 4میزان لوتکا»

 (.1355به نام آلفرد لوتکا محاسبه کرده است )امانی، 

 افزایش مطلق

کوچی جمعیت کوچی و برونمیر تاثیر ندارند بلکه درونودر افزایش و کاهش جمعیت یک منطقه تنها موالید و مر،

رو اگر در محاسبه افزایش جمعیت یک منطقه هر چهار عامل را . از اینکنندنیز در این امر نقش مهمی ایفا می

                                                 
1 Natural Increase 
2 Population Mobility 
3 population balance 
4 Lotka 
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در میان خواهد بود. همچنان که پیداست، افزایش مطلق در مورد   1جمعیت مطلقدخالت دهیم، سخن از افزایش 

د. کننعنوان افزایش یک جمعیت باز نیز تعریف میرو افزایش مطلق را بهقابل طرح است. از این« جمعیت باز»

 شود.افزایش مطلق جمعیت در سطح قاره، منطقه و کشور محاسبه می

 نرخ افزایش مطلق

خام  و نسبت افزایش« افزایش مطلق»کوچی جمعیت را و برون کوچیدرونموازنه جمعیتی تولد و مر،، و همچنین 

به دست  بطه زیراز را جمعیت گویند و« نرخ افزایش مطلق»به جمعیت میانه سال را در صد یا هزار نفر از جمعیت 

 ( :1387آید )کالنتری، می

 
N تعداد موالید ؛ = 

I کوچان ؛= تعداد درون 

M ،ومیر در یکسال معین ؛ و= تعداد مر 

E کوچان .= تعداد برون 

 رشد جمعیت 

گویند. در سطح جامعه، برای محاسبه رشد جمعیت نیز می  2میزان افزایش مطلق جمعیت را میزان رشد جمعیت

گیرند، مگر اینکه عامل مهاجرت نقش مهمی در افزایش یا معموالً دو عامل طبیعی )موالید و مر،( را در نظر می

کاهش جمعیت یک منطقه داشته باشد. در این صورت الزم است حجم مهاجرت و موازنه آن را در محاسبات وارد 

یزان یا نرخ افزایش )رشد جمعیت( استفاده جای ارقام مطلق افزایش جمعیت، از مکرد. در محاسبات جمعیتی، به

 دهد.شود. نرخ رشد مقدار افزایش جمعیت یک منطقه را در یکسال نسبت به هزار یا صد نفر از جمعیت نشان میمی

 کنند:می محاسبهنرخ رشد مطلق جمعیت را به دو طریق 

اساس  باشد نرخ رشد جمعیت را برکوچی مشخص کوچی و برونومیر، درونگر ارقام مربوط به موالید، مر،ا -1

 کنند.فرمول فوق محاسبه می

کوچی مشخص نباشد و فقط تعداد جمعیت جامعه در دو زمان کوچی و برونبوط به تولد، مر،، دروناگر ارقام مر-2

ای( در این صورت نرخ رشد جمعیت توسط فرمول های نمونهمختلف در دست باشد )از طریق سرشماری یا آمارگیری

 (:1378شود )تقوی، ل محاسبه میذی

 
ال مزبور را سفاصله زمانی دو  tجمعیت سال مبداء )سال قبل( و  P0جمعیت سال مقصد )سال بعد(،  Ptکه در آن 

 رار گیرد:تواند مورد استفاده قبطه فرمول زیر هم میدهد. در این رانشان می

                                                 
1 Absolute Increase 
2 Population Growth 
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لف های مختشهرستان ابهر دهستان ابهرود در دورهتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد  زیردر ادامه در جدول 

 سرشماری نشان داده شده است.

 های مختلف سرشماریتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان ابهرود در دوره -11جدول شماره

 آبادی
 نرخ رشد ساالنه میزان جمعیت

1375 1385 1390 1395 1375-1385 1385-1390 1390-1395 1375-1395 

ساسپا  502 383 344 281 -2.6 -2.1 -3.9 -10.9 

 30.1- 5.4- 21.4- 3.0- 31 41 137 186 چالچوق

 9.9- 4.9- 1.4- 1.9- 293 377 406 494 زره باش

 11.6- 4.9- 2.9- 2.1- 338 435 505 629 عباس ابادسفلی

 32.3- 15.5- 13.9- 3.4- 18 42 89 127 عباس ابادعلیا

 2.9 0.2 1.2 0.7 1762 1740 1637 1521 فونش اباد

 2.3- 1.6- 2.1 1.4- 101 110 99 114 قره اغاج

 9.3- 1.6 7.1- 1.9- 166 153 222 271 قزلجه

 5.7- 0.8 3.0- 1.8- 435 418 487 586 قفس اباد

 8.5- 1.3 2.9- 3.5- 647 606 703 1011 کینه ورس

 11.6- 5.0- 3.5- 1.7- 662 860 1028  میموندره
 آمار ایرانماخذ: مرکز 

 در دهستان ابهرود: باال جدولبا توجه به نتایج 

  نشه به نتایج بدست آمده، تمام روستاهای این دهستان به جز روستای فو: با توج1385- 1375نرخ رشد دوره-

 باشد باشند؛ علت این امر باال بودن تعداد مهاجرت، مر، و میر و ... می( دارای نرخ رشد منفی می0.7آباد )

  روستا شامل روستاهای سپاس، چالچوق، زره 9ه به نتایج حاصل، تعداد : با توج1390-1385رشد دوره نرخ 

 2اد ده و تعدنفی بومباش، عباس ابادسفلی، عباس ابادعلیا، قزلجه، قفس آباد، کینه ورس، میموندره دارای نرخ رشد 

 روستا شامل فونش آباد، قره اغاج دارای نرخ رشد مثبت هستند. 

  ارای دورس ه به نتایج جدول، روستاهای فونش آباد، قفس آباد، قزلجه، کینه: با توج1390-1395رشد دوره نرخ

غاج، ابادعلیا، قره اروستا شامل: اسپاس، چالچوق، زره باش، عباس آبادسفلی، عباس  7نرخ رشد مثبت هستند و تعداد 

 میموندره دارای نرخ رشد منفی هستند.

  ای اصل، تمام روستاهای این دهستان صایین قلعه به جز روستح: با توجه به نتایج 1375-1395نرخ رشد دوره

 و -32.3ا نرخ رشد بآباد علیا، چالچوق به ترتیب ( دارای نرخ رشد منفی هستند، و روستاهای عباس2.9آباد )فونش

هرود را االنه دهستان ابیر نرخ رشد سباالترین نرخ رشد منفی به خود اختصاص داده است. نمودار ز درصد -30.1

 نشان داده است.
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 نرخ رشد ساالنه دهستان ابهرود -1نمودار شماره

 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور،

های مختلف سرشماریتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان حومه در دوره -12جدول شماره  

 آبادی
 نرخ رشد ساالنه میزان جمعیت

1375 1385 1390 1395 1375-1385 1385-1390 1390-1395 1375-1395 

 3.4- 2.4 5.1- 2.9- 61 69 90 122 اسداباد

 0 0 0 0 18 0 16 0 امیراباد

 1.7 3.1 9.7 0.4 30 35 22 21 برزابیل

 3.2- 4.5 2.6- 3.0- 44 55 63 86 بهاور

 3.7- 12.5 1.4 2.5- 31 56 52 67 حسین ابادقارقالو

 4.1 21.6 5.5- 23.1 18 48 64 8 حصارعبدالکریم

 6.3- 8.9 9.9- 3.5- 127 195 330 472 حصارقاجار

 1.6- 7.3- 11.4- 0.9- 63 43 79 87 داودگر

 3.7 4.7 1.9- 11.2 23 29 32 11 علی اباد

 0 0 0 0 0 0 0 19 علی بالغی

 2.7- 4.8 3.4- 1.3- 123 156 186 213 قارلوق

 8.7 0 0 14.3 32 0 23 6 قره تپه

 0.08- 0.3 1.2- 0.3 2686 2640 2818 2731 قروه

 4.1- 7.1- 3.2- 2.9- 328 475 561 759 قمچ اباد

 0.9 3.7 10.7 4.9- 18 15 9 15 قویوجوق

 2.2- 0.7- 1.4- 3.4- 26 27 29 41 کله خانه

 0 0 0 0 55 0 20 0 کماجین

 5.3- 3.4- 3.8- 6.9- 47 56 68 140 گلجه

 0.1- 1.6- 0.4 0.3 1961 2133 2088 2012 نورین

 3.1- 0 0 2.6- 297 0 432 567 ییالق مرشون
 ماخذ: مرکز آمار ایران
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 در دهستان حومه : فوقشماره  جدولبا توجه به نتایج 

  روستا شامل 6روستا دهستان حومه تعداد  20ه به نتایج حاصل از بین : با توج1385- 1375نرخ رشد دوره 

ییالق  مل :ستاها شاقیه روین، قروه، قره تپه، دارای نرخ رشد مثبت هستند، و ببرزابیل، حصارعبدالکریم، علی آباد، نور

نه دارای ، کله خاویوجوقمرشون، بهاور، حسین آبادقارقالو، حصارقاجار، داودگر، قارلوق، اسداباد، گلجه، قمچ آباد، ق

 نرخ رشد منفی هستند.

  ل، دول باال روستاهای نورین، قویوجوق، برزابی: با توجه به نتایج بدست آمده از ج1390-1385نرخ رشد دوره

وستای شامل ر 2داد آبادقارقالو دارای نرخ رشد مثبت هستند. در بین روستاهایی که دارای نرخ رشد مثبت، تعحسین

 باشند.می 2برزابیل، قویوجوق دارای نرخ رشد باالتر از 

  ه نورین، گلجه، کل ن دهستان شامل روستاهایروستای ای 5: با توجه به نتایج حاصل 1390-1395نرخ رشد دوره

ن ر بین ایدند که خانه، قمچ آباد، داودگر دارای نرخ رشد منفی هستند و بقیه روستاها دارای نرخ رشد مثبت هست

 3 االتر ازبثبت و روستاها، روستاهای برزابیل، بهاور، قویوجوق، علی آباد، قارلوق، حصارقاجاردارای نرخ رشد م

 باشند.می

 روستای دهستان حومه 20ه به نتایج بدست آمده از جدول باال از بین : با توج1375-1395رخ رشد دوره ن 

ون، قمچ ق مرشروستا دارای نرخ رشد منفی هستند که شامل روستاهای اسدآباد، کله خانه، گلجه، نورین، ییال12

رزابیل، به تپه، بقیه روستاها شامل قراباد، قروه، قارلوق، داودگر، حصارقاجار، بهاور، حسین ابادقارقالو و 

 حصارعبدالکریم، علی آباد، قویوجوق دارای نرخ رشد مثبت هستند.

 نرخ رشد ساالنه دهستان حومه -2نمودار شماره 

 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور،
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 های مختلف سرشماریتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان درسجین در دوره -13جدول شماره

 آبادی

 نرخ رشد ساالنه میزان جمعیت

1375 1385 1390 1395 1375-1385 1385-1390 1390-1395 1375-1395 

 3.4- 0.000 3.7- 4.9- 91 91 110 183 ارکین

 8.2- 14.8- 0.1- 8.7- 61 136 137 341 ازناب

 3.0- 2.2- 1.1- 4.3- 122 137 145 227 اقچه کند

 5.8- 4.4- 13.9- 2.3- 126 158 335 424 توده بین

 6.8- 9.9- 7.5- 4.8- 77 130 192 315 خلیفه حصار میالن

 4.9- 6.0- 4.4- 4.6- 320 437 549 880 درسجین

 2.6- 1.1- 4.1- 2.6- 97 103 127 166 رازمجین

 2.6- 0.3- 3.2- 3.4- 103 105 124 176 شیورین

 4.7- 8.2- 6.2- 2.1- 91 140 193 240 کلنگرز
 ایرانماخذ: مرکز آمار 

  فی جه به نتایج حاصل، تمام روستاهای دهستان درسجین دارای نرخ رشد من: با تو1385 - 1375نرخ رشد دوره

ن رین نرخ رشد منفی می باشد. الزم به ذکر است که در ایدارای باالت -7/8می باشند که روستای ازناب با نرخ رشد 

 هوا برای ی که آب وستند و تنها در فصول گرم سال و مواقعخانوار وجود دارد که دارای خانه دوم ه 40روستا حدود 

 اجعه میهای کشاورزی بخصوص باغداری به این روستا مرگردشگری مناسب است و همچنین جهت انجام فعالیت

 کنند.

  ی ه به نتایج حاصل، تمام روستاهای دهستان درسجین دارای نرخ رشد منف: با توج1390-1385نرخ رشد دوره

رین نرخ دارای باالت -9/13همچنین در بین روستاهای دهستان درسجین روستای توده بین با نرخ رشد می باشند 

 رشد منفی می باشد.

  ه به نتایج حاصل، تمام روستاهای این دهستان دارای نرخ رشد منفی : با توج1390-1395نرخ رشد دوره

 باشد ای ازناب میق به روستباالترین نرخ رشد منفی متعل 75ی سال باشند و همانند دورهمی

  وده و ه به نتایج حاصل، تمام روستاهای این دهستان دارای نرخ رشد منفی ب: با توج1375-1395نرخ رشد دوره

 یشترین نرخ رشد منفی را دارد.ب -2/8روستای ازناب با نرخ رشد 
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 نرخ رشد ساالنه دهستان درسجین  -3نمودار شماره

 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور،

 

 

های مختلف سرشماریتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان دولت آباد در دوره -14جدول شماره  

 روستا
 نرخ رشد ساالنه میزان جمعیت

1375 1385 1390 1395 1375-1385 1385-1390 1390-1395 1375-1395 

 2.4- 3.4- 2.5- 1.9- 260 310 352 427 اغور

 2.0- 4.1- 5.2- 0.7 144 178 233 216 امیربستاق

 4.5- 3.9- 7.7- 3.2- 242 296 444 616 ایوانک

 1.7- 1.1- 2.8- 1.6- 192 203 234 276 چشمه بار

 4.1- 6.5- 4.7- 2.6- 236 331 422 550 چشین

 4.1- 5.5- 5.8- 2.6- 426 567 767 999 چنگ الماس

 2.8- 4.4- 5.7- 0.5- 288 362 487 513 خوشنام

 5.8- 3.2- 7.5- 6.1- 252 297 440 834 دولت اباد

 4.0- 3.9- 3.3- 4.4- 31 38 45 71 شکرچشمه

 4.3- 0.2- 11.8- 2.4- 88 89 167 214 کلی

 5.4- 8.8- 5.2- 3.8- 99 157 206 306 گل تپه

 0.6- 0.3- 4.6- 1.3- 258 262 333 380 نایجوک

 3.6- 8.2- 3.6- 7.1- 87 134 161 337 ینگی کند
 مار ایرانماخذ: مرکز آ
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 در دهستان دولت آباد :فوق  شماره  جدولبا توجه به نتایج 

  شین، ه به نتایج حاصل، روستاهای این دهستان اغور، ایوانک، چشمه بار، چ: با توج1385- 1375نرخ رشد دوره

باشند و ی میچنگ الماس، خوشنام، دولت اباد، شکرچشمه، کلی، گل تپه، ایجوک، ینگی کند دارای نرخ رشد منف

 باشد.( در این دهستان دارای نرخ رشد مثبت می7/0فقط روستای امیربستاق)

  ی آباد دارای نرخ رشد منفتمام روستاهای دهستان دولت : با توجه به نتایج حاصل،1390-1385نرخ رشد دوره

باالترین نرخ رشد ارای د -9/13آباد روستای کلی با نرخ رشد می باشند همچنین در بین روستاهای دهستان دولت

 منفی می باشد.

  90-85ه به نتایج حاصل، تمام روستاهای این دهستان همانند دوره سال : با توج1390-1395نرخ رشد دوره 

 دارای نرخ رشد منفی می باشد.

  باد آجه به نتایج بدست آمده از جدول باال، تمام روستاهای دهستان دولت:  با تو1375-1395نرخ رشد دوره

د اختصاص داده باالترین درصد نرخ رشد به خو 8/5آباد با نرخ رشد نرخ رشد منفی است، و روستای دولتدارای 

 است.

 آبادنرخ رشد ساالنه دهستان دولت -4نمودار شماره

 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور،
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 ماریهای مختلف سرشقلعه در دورهتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان صایین -15جدول شماره

 آبادی
 نرخ رشد ساالنه میزان جمعیت

1375 1385 1390 1395 1375-1385 1385-1390 1390-1395 1375-1395 

 0.7- 1.2- 0.09 13.9- 1017 1082 1077 1174 ارهان

 0.5- 0.6- 0.7- 23.8- 1957 2018 2095 2206 الگزیر

 0 0 0 18.5- 0 0 1895 1875 پیر زاغه

 0 1.3- 0 0 1878 2006 0 0 پیر سقا

 1.0- 2.4 3.2- 9.8- 537 475 560 669 جداقیه

 0.6- 2.6 2.2- 7.9- 866 760 853 979 چرگر

 1.8- 2.7- 1.5- 6.6- 396 455 492 574 خراسانلو

 4.0- 9.4- 2.2- 5.3- 193 317 355 439 داشبالغ

 4.1- 9.2- 4.0- 24.3- 219 355 436 506 سروجهان

 6.1- 21.8- 0.008 18.5- 724 2483 2482 2583 عمیداباد

 9.8- 23.2- 0.7- 17.4- 260 977 1015 1095 کبودچشمه

 5.4- 18.5- 0.9- 0.4- 138 384 402 420 کوه زین

 0 0 0 0 309 0 0 0 مهستان
 ماخذ: مرکز آمار ایران

 قلعه :در دهستان صایین فوقبا توجه به نتایج جدول شماره 

  د قلعه دارای نرخ رشصایین وجه به نتایج حاصل، تمامی روستاهای دهستانت: با 1385- 1375نرخ رشد دوره

ترین نرخ رشد دارای باال  -8/23منفی بوده، همچنین در بین روستاهای این دهستان روستای الگزیر با نرخ رشد 

 منفی می باشد.

  ه جز روستای عمیدآباد : با توجه به نتایج حاصل، تمامی روستاهای این دهستان ب1390-1385نرخ رشد دوره

هان با ای سروجاند، روست( دارای نرخ رشد منفی هستند. همچنین در بین روستاهایی دارای نرخ رشد منفی008/0)

 رصد باالترین نرخ رشد منفی در این دوره را به خود اختصاص داده است.د -0/4

  رخ ل روستاهای جداقیه، چرگر دارای نروستا شام 2: با توجه به نتایج حاصل، تعداد 1390-1395نرخ رشد دوره

 میدآباد،هان، عرشد مثبت هستند، و بقیه روستاها شامل : ارهان، الگزیر، پیر سقا، خراسانلو، داشبالغ، سروج

 کبودچشمه، کوه زین دارای نرخ رشد منفی هستند.

  ه شامل روستاهای: قلع: با توجه به نتایج حاصل، تمامی روستاهای دهستان صایین1375-1395نرخ رشد دوره

زیندر،  هوکبودچشمه، ک ارهان، الگزیر، جداقیه، چرگر، خراسانلو، داشبالغ، سروجهان، پیر زاغه، پیر سقا، عمیدآباد،

 مهستان دارای نرخ رشد منفی هستند.
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 قلعهنرخ رشد ساالنه دهستان صائین -5نمودار شماره

 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

 های اقتصادیفعالیت

. نگورش های مختلف سوود بوردهای اقتصادی در بخشرسیدن به توسعه اقتصادی در کشور، باید از تمامی توان برای

د گوردد. بنوابراین، بایووری از منابع میهای محیطی در بهرههای اقتصادی، عامل عقیم ماندن توانتک بعدی به بخش

هوای اقتصواد ، تلفیق و ترکیوب بهینوه بوین بخشتوجه داشت که توسعه اقتصادی در هر سرزمین، وابسته به کارآیی

یی نقوش رو در تموام دنیوا، اقتصواد روسوتااز این (.13: 1390)کشاورزی، صنعت و خدمات( است )مطیعی لنگرودی، 

در  خصووص در کشوورهایبسیار مهمی در اقتصاد ملی کشورها دارد. بخش قابل توجهی از شواغلین هور کشووری، به

ی و روستایی به کار مشغول هستند. تولیودات کشواورزی همچوون محصووالت زراعوی، بواغ هایحال توسعه، در حوزه

عنوان آورد و یوا بوهعنوان مواد خام و اولیوه، چورخ صونایع را بوه گوردش در مویدامی، عالوه بر تأمین غذای مردم به

ایی هموی در خودکفورسد. تولیدات کشاورزی نقش مکاالهای مصرفی در شهرها، توسط مشاغل خدماتی به فروش می

ثوروت و  اقتصادی، استقالل سیاسی، امنیت غذایی و کسب ارز دارد. به مدت هزاران سوال تولیودات کشواورزی منشوأ

 ن نیازهوایها بوده است. امروزه نیز کمتر کشوری بدون توجه به اقتصواد روسوتایی قوادر بوه توأمیقدرت ملل و دولت

هوای اقتصوادی ذا در ایون قسومت از بوه بررسوی وضوعیت بخش(. لو7: 1391حیاتی شهروندان خود اسوت )بودری، 

زایی در شهرستان ابهر، اسوتان های توسعه اقتصادی و اشتغال)کشاورزی، صنعت و خدمات( در روستاهای هدف طرح

 شود.زنجان پرداخته می
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 (دامی و...)زراعی، باغی،  تولید کشاورزی هایالف( فعالیت

 Uniamikogbo) شورهای در حال توسعه، از نظر تأمین نیازهای غوذایی موردمبخش کشاورزی در توسعه اقتصادی ک

 ,Anthony) (، اشتغال افراد و ایجاد درآمدChowdhury, 2010: 76) (، تأمین مواد اولیه و نیروی کار صنایع2007:11,

ی اقتصاد در فراینود های اساس( اهمیت زیادی دارد. در این میان، بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیربخش 2 :2010

 هوای توسوعه اسوتتوسعه خود نیازمند تخصیص بهینه منابع، امکانات و خدمات در جهت دستیابی به اهداف برناموه

(. عالوه بر این، به اعتقاد بیشوتر صواحب نظوران، کشواورزی در سوطوح مختلوف 47: 1390)عبداهلل زاده و همکاران، 

ی ی سوم)توسوعهداشتن سهم عمده در رسیدن به اهداف توسعه هزاره های مهم و اساسی است، از جمله،دارای نقش

(، ایجاد امنیت غوذایی، Whelan, 2003:3) زایی فقرای روستایی کشورهای در حال توسعهپایدار و کاهش فقر(، درآمد

عصووم، )قودیری م ی خانوار، تغیر ساختار اقتصاد مصرفی به سواختار اقتصواد تولیودیکاهش مخارج غذایی در بودجه

های جغرافیایی در نواحی روسوتایی، (، تثبیت قیمت محصوالت کشاورزی، استفاده مناسب از زیر ساخت117 :1382

-وابستگی عمیق با منابع طبیعی و اثر گذاری بر پایداری محیطی، کاربر بودن بخش کشاورزی و زمینوه سواز فعالیوت

دهد از عوامول ها نشان می(.  با وجود این، بررسیDallhamer, 2007: 43) های غیر کشاورزی در روستا و ناحیه است

های کاری و منابع موالی های روستایی در کشورهای در حال توسعه، نابرابری در تولیدات و فرصتاصلی بروز مهاجرت

(، نووابرابری میووان بخووش اقتصووادی منوواطق شهری)صوونعت( و LIU, 2008: 4) انوودک در بخووش کشوواورزی

 ,peter) گذاری در بخش صنعت و کشواورزیهای سرمایه(، نابرابری فرصتJaylson, 2006: 35) روستایی)کشاورزی(

هوای روسوتایی، باشد، بنابراین جهت کاهش مهاجرتها اندک در بخش کشاورزی میگذاری( و انجام سرمایه7 :2004

ن جهت و با توجه به اهمیت همی(. بهAileen, 2006: 32) باشددستیابی به توسعه کشاورزی متوازن امری ضروری می

در روسوتاهای هودف تولیدات کشاورزی  وضعیتبخش کشاورزی و تولیدات آن در توسعه روستایی در این قسمت به 

ابهور یکوی از شوهرهای شوود.  زایی در شهرستان ابهر، استان زنجان پرداختوه میهای توسعه اقتصادی و اشتغالطرح

 های انسانی ایران است.اهمیت بعد از زنجان است. ابهر از نخستین زیستگاه استان زنجان و دومین شهرستان با شرقی

های زنجان جنووبی قورار گرفتوه اسوت و دارای رودهوای مهموی بنوام از نظر توپوگرافی در انتهای کوهاین شهرستان 

اسوت، کوه در همین راستا، عوامل مختلفی باعث رونوق کشواورزی در ایون شهرسوتان شوده . است ابهررود و خرارود

های آبرفتی و حاصولخیز جریان رودخانه ابهر رود که باعث به وجود آمدن سرزمین( وجود 1مهمترین آنها عبارتند از: 

( 3، داموداریو  وجوود آب و هووای مسواعد جهوت ایجواد و رشود کشواورزی( 2اسوت،  نسبتاً وسیع اطراف آن شوده

 و غیره دسترسی راحت به بازارهای فروش

 محصوالت زراعی

کشت )هکتار( و تولیدات )تن( غالت و حبوبات روستاهای  زیر سطح ر بین محصوالت زراعی ابتدا به بررسی وضعیتد

دهد در یک سال زراعی، از بین غالت تنهوا گنودم و جوو هدف در شهرستان ابهر پرداخته شده است. آمارها نشان می

ت و همه روستاهای هدف در زمینه تولیود گنودم و شود و بیشترین تولیدات غالت در زمینه تولید گندم اسکشت می

گنودم آبوی( و  1139تون گنودم دیموی و  2000جو فعالیت می کنند و بیشترین تولید گندم در روستاهای چرکور )
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تن گندم دیمی( است. همچنین در زمینه تولید حبوبات نیز، تنها محصوالت نخوود،  675گندم آبی و  1925پیرسقا )

 شود.تن در روستای پیرسقا( و عدس  تولید می 1300د لوبیا با لوبیا )بیشترین تولی

 کشت )هکتار( و تولیدات )تن( غالت و حبوبات روستاهای هدف در شهرستان ابهر زیر سطح : وضعیت16جدول 

 آبادی
کشت و 

 تولید

 حبوبات )هکتار( غالت )هکتار(

 شلتوک جو گندم
-ذرت دانه

 ای
 سایر عدس لوبیا نخود سایر

 آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی مدی

 قمچ آباد

زیر 

کشت 

 )هکتار(

96 80 0 15 - - - - - - - - - 5 - - - - 

تولید 

 )تن(
96 320 68 0 - - - - - - - - - 12 - - - - 

 نورین

زیر 

کشت 

 )هکتار(

288 200 0 80 - - - - - - - - - 25 - - - - 

تولید 

 )تن(
288 800 360 - - - - - - - - - - 58 - - - - 

 جداقیه

زیر 

کشت 

 )هکتار(

600 120 50 100 - - - - - - 20 - - 80 30 - - - 

تولید 

 )تن(
2 3 1.5 2 - - - - - - 0.5 - - 2 0.5 - - - 

 خراسانلو

زیر 

کشت 

 )هکتار(

600 25 30 4 - - - - - - 6 - - 15 8 - - - 

تولید 

 ن()ت
600 95 14 45 - - - - - - 2 - - 27 3 - - - 

 چرگر

زیر 

کشت 

 )هکتار(

2000 253 15 6 - - - - - - 5 - - 60 10 - - - 

تولید 

 )تن(
2000 1139 120 135 - - - - - - 2 - - 120 4 - - - 

 پیرسقا

زیر 

کشت 

 )هکتار(

450 400 25 50 - - - - - - 4 5 - 500 5 - - - 

تولید 

 )تن(
675 1925 25 275 - - - - - - 1 8 0 1300 2 - - - 

 1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

ن همچنین مهمترین محصوالت صنعتی کشت شده در بین روستاهای هدف کلزا است کوه بیشوترین میوزان تولیود آ

باشود. ر سوال میتون د 45تون در سوال و پیرسوقا بوا  52تن در سال، چرگور بوا  102متعلق به روستاهای نورین با 

در  زمینوی )بیشوترین تولیود آن همچنین مهمترین سبزیجات کشت شده در این روستاهای هدف عبارتند از؛ سویب

ز و سویر تون در روسوتای قموچ آبواد(، پیوا 2000فرنگی )بیشترین تولید آن بوا  تن(، گوجه 1110روستای نورین با 

 رسوقا( و لوبیواتون در روسوتایی پی 17)بیشترین تولید آن با  تن در روستای نورین(، سیر 125)بیشترین تولید آن با 

توان گفوت، مهمتورین محصوول تن در سال وجود دارد(. بنابراین به طور کلی می 5/1سبز )تنها در روستای چرگر با 

 باشد.تولیدی در روستاهای هدف کلزا، سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز می
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( و تولیدات )تن( محصوالت صنعتی و سبزیجات روستاهای هدف در شهرستان کشت )هکتار زیر سطح : وضعیت17جدول 

 ابهر

 آبادی

 سبزیجات محصوالت صنعتی 

جد 
کن

 

ویا
س

 

لزا
ک

 

ان
دد

گر
تاب

آف
 

ند
ر ق

ند
چق

 

ام
ا ن

ر ب
سای

ی 
رگ

ت ب
جا

زی
سب

 

ی
ین

زم
ب 

سی
ی 

نگ
فر

ه 
وج

گ
 

ان
مج

اد
ب

بز 
 س

بیا
لو

بز 
 س

ل
فلف

 

یر
س

یر 
 س

ز و
پیا

 

غم
شل

 

یر
سا

 

 قمچ آباد

زیر 

کشت 

 هکتار()

- - 6 - - - - 8 50 - - - - 3 - - 

تولید 

 )تن(
- - 18 - - - - 160 2000 - - - - 57 - - 

 نورین

زیر 

کشت 

 )هکتار(

- - 34 - - - - 37 15 - - - - 5 - - 

تولید 

 )تن(
- - 102 - - - - 1110 600 - - - - 125 - - 

 جداقیه

زیر 

کشت 

 )هکتار(

- - 3.5 - - - - 25 20 - - - 4 20 - - 

تولید 

 )تن(
- - 3.5 - - - - 25 20 - - - 

4 20 - 
- 

 خراسانلو

زیر 

کشت 

 )هکتار(

- - - - - - - - - - - - - - - - 

تولید 

 )تن(
- - - - - - - - - - - - - - - - 

 چرگر

زیر 

کشت 

 )هکتار(

- - 15 - - - - 2 5.5 - 1 - - - - - 

تولید 

 )تن(
- - 52 - - - - 60 137 - 2.5 - - - - - 

 پیرسقا

زیر 

کشت 

 )هکتار(

- - 10 - - - - 1 1 - - - 0.5 0.5 - - 

تولید 

 )تن(
- - 45 - - - - - 40 - - - 

17 17 
- - 

 1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

های ای روسوتاکشت )هکتار( و تولیدات )تن( محصووالت جوالیزی و نباتوات علوفوه زیر سطح نتایج در زمینه وضعیت

داد که مهمترین محصول جوالیزی روسوتاهای هودف طورح خیوار اسوت کوه تنهوا در  نشانهدف در شهرستان ابهر 

ای تولیدی در این روستاها عبارتنود از؛ یونجوه روستاهای جداقیه و چرگر وجود دارد. همچنین مهمترین نباتات علوفه
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ای )بیشوترین تولیود آن تون( و ذرت علوفوه 2800 به روش آبی )بیشترین تولید یونجه متعلق به روستای پیرسقا بوا

 تن( است. 1650متعلق به روستای چرگر 

 ای روستاهای هدف در شهرستان ابهرکشت )هکتار( و تولیدات )تن( محصوالت جالیزی و نباتات علوفه زیر : سطح18جدول 

 آبادی

 اینباتات علوفه محصوالت جالیزی 

 سایر خیار هندوانه خربزه
 سایر شبدر ایجو علوفه ایرت علوفهذ یونجه

 آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم

 قمچ آباد
 - - - - - - 25 - 25 - - - - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - 875 - 200 - - - - - تولید )تن(

 نورین
 - - - - - - 15 - 50 - - - - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - 675 - 450 - - - - - تولید )تن(

 جداقیه
 - - - - - - 10 - 60 - - 5 - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - 6 - 3  - 12 - - تولید )تن(

 پیرسقا
 - - - - - - 3 - 200 - - - - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - - - 2800 - - - - - تولید )تن(

 خراسانلو
 - - - - - - - - 25 10 - - - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - - - 275 7 - - - - تولید )تن(

 چرگر
 - - - - - - 30 - 70 20 - 2 - - زیر کشت )هکتار(

 - - - - - - 1650 - 750 12 - 9.5 - - تولید )تن(
 1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 محصوالت باغی

در ه، ی دارد و مهمترین محصول بواغی آن انگوور اسوت. چنانچوشهرستان ابهر در تولید محصوالت باغی شهرت خاص

یوه شهر ابهور مباغات و  کتاب البالد و اخبار العباد آماده است، شهر ابهر هوای سازگار دارد و آبش بسیار و گوارا، باغ و

ات دارای های میووه وسوردرختی، انگوور، گالبوی، گوردو ممتواز و در انتخواب میووه جوشهرت جهانی دارد. از فراورده

عباسوی در  اکثریتند. نوعی امرود در ابهر هست به اندازه نوارنج و همچوون نوارنج گورد اسوت، آن را عباسوی گوینود.

گویند، از هر جوای مملکوت میووه فروشوان بوه شوهر ابهور خوشمزگی ضرب المثلی شده است که ]متداول است[ می

بورای  شهر هست بهاء الدین آبواد گوینود و اسوتفاده از آنغستانی پیرامون آیند که گالبی عباسی را خرید کنند. بامی

ود ر آبوی موجوهمه حتی مسافران مجانی است آثار دژی در ابهر هست که گویند پناهگاه یاغیان از دولت بوود. در ابهو

جوشد هر تیغ پوالدینی را اعم از شمشیر و غیوره وسویله آن، آب دهنود. فووق العواده تیوز و ای میاست که از چشمه

چرخنود. در جوایی دیگور بینی که وسویله آب میشود. در پیرامون ابهر به هر طرف نگاه کنی، آسیاها را میدوام میبا

اند و همه باهم یکدل و متحدنود. در مشوترک گوید ابهریان در زیبایی گوی سبقت را از اهل هر شهر دیگری ربودهمی

های جبل که گروه بسویاری ن قزوین و زنجان از ناحیهیاقوت حموی آمده است که ابهر شهر بزر، مشهوری است میا

 اند.از فقیهان مالکی و شافعی و محدثان از آن برخاسته

لذا در بین محصوالت باغی روستاهای هدف بیشترین میزان تولید متعلق به محصول سیب و انگور است. چنانچه ایون 

تون  2200ان تولید سیب در روستای چرگور بوا هدف طرح وجود دارد و بیشترین میز روستاهایدو محصول در همه 
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شود و در زمینه انگور نیز بیشوترین میوزان تولیود انگوور متعلوق بوه تن در سال تولید می 2000در سال و پیرسقا با 

 باشد.تن در روستای خراسانلو می 1625تن در روستای پیرسقا و  2500تن در سال،  4550روستاهای نورین با 

 کشت )هکتار( و تولیدات )تن( محصوالت باغی روستاهای هدف در شهرستان ابهر زیر حسط : وضعیت19جدول 

ستا
رو

 

ب 
سی

به 
و 

البی
گ

 

الو به
آلب

جه 
گو

 

 آلو

ل
شلی

وو 
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الو
فت

ش
 

آلو
رد

ز
 

ل
شلی

 

ور
نگ

ا
دام 

با
دو 

گر
دق 

فن
 

نار
ا

 

 قمچ آباد

زیر کشت 

 )هکتار(
200 2 - 1 - - 100 - 1.0 - 150 5 8 - - 

 - - 20 15 1800 - 12 - 4000 - - 5 - 30 500 تولید )تن(

 نورین

زیر کشت 

 )هکتار(
25 2 - 0 - - - - 5 - 350 3 4 - - 

 - - 10 10 4550 - 60 - - - - 0 - 30 625 تولید )تن(

 جداقیه

زیر کشت 

 )هکتار(
40 2 1 1 - 2 3 - 5 3 120 20 25 - - 

 - - 8 6 8 15 9 - 15 15 - 10 5 - 15 تولید )تن(

 پیرسقا

زیر کشت 

 )هکتار(
80 1.5 1.5 4 1 1 11 - 5 11 250 4 20 - - 

 - - 60 8 2500 250 50 - 300 3 3 24 15 15 2000 تولید )تن(

 خراسانلو

زیر کشت 

 )هکتار(
5 0.5 0.5 - - - 1 - 1 1 165 14 15 - - 

 - - 38 25 1625 8 8 - 8 - - - 2.5 2.5 75 تولید )تن(

 چرگر

زیر کشت 

 )هکتار(
110 1 1 - - 0.5 40 - 1 3 75 12 12 - - 

 0 0 34 27 600 70 8 0 1000 2.5 0 0 5 5 2200 تولید )تن(

 صنایع روستایی شهرستان ابهر

 های اقتصادی پویا و فعال نواحی روستایی و شهری شهرستان ابهر بخش صنایع است. به در همینیکی دیگر از بخش

شوهرک  2ر دقلعه که از ایون تعوداد ، صائین4تی هیدج، شریف، افق، ابهر شهرک صنع 5شهرستان ابهر دارای راستا، 

هرسوتان شهای بوزر، صونعتی فعوال باشد. بر اساس آمار موجود تعداد کارگاهصنعتی امکان استقرار صنایع میسر می

اری در صونعت گذنفر نیروی انسانی بوده است. در این شهرستان عمده سورمایه 8287واحد با اشتغال  123ابهر برابر 

موورد، چووب و  1کفوش  کیوف و –موورد، دبواغی  36موورد، منسووجات  20شامل محصوالت غوذایی و آشوامیدنی 

ه نقلیه مورد، وسیل 16مورد، محصوالت کانی غیر فلزی  11محصوالت الستیک و پالستیک  مورد، 3محصوالت چوبی 

گذاری در صونعت در این شهرسوتان سورمایه واست مورد بوده  8مصنوعات کاغذی  مورد و ساخت کاغذ و 2موتوری 

گیر و چشوم های نیمه تمام نسبت به سایر صنایع و مناطق استانبرداری و طرحنساجی اعم از واحدهای در حال بهره

باشود کوه می صونعتیاین شهرستان دارای امکانات نسبی از نظر زیر بناهای همچنین،  مطلوبیت خاصی داشته است.

ی یگور نقوش خووباستقرار و توسوعه صونایع د تواند در استمرار واز نظر کمی و کیفی توسعه یابد میاگر این زیربناها 

 زنجوان انزائی و تعداد واحد صنفی موجود دومین شهرستان استشهرستان ابهر به لحاظ شاخص اشتغال ،داشته باشد

 گردد.محسوب می
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بوه  گری و تغییور محصووالت تولیود شورکت پالسوتیکلحاظ انتقال قسمتی ازخط تولید ریختههای اخیر بهدر سال 

ان ابهور تولیدی قطعات پالستیکی و همچنین اقداماتی که درخصوص انتقال قسمتی از شرکت سایپا دیزل به شهرسوت

شهرسوتان  ایون طور کلی توسعه صنعتی درهب تواند نسبت به سایر صنایع چشمگیرتر باشد.صورت گرفته، این امر می

سوب بووده و هوای ارتبواطی مناراه و آینده، در اثر مرکزیت و وجود امکانوات زیربنوایی و رفواهی و در وضعیت کنونی

 نماید.یافتگی صنعتی را در آینده این شهرستان توجیه میتوسعه

صنایع غوذایی  باشد در شهرستان ابهرمربوط به شهرستان ابهر می 2در صنایع غذایی باالترین ضریب تمرکز به میزان 

د از درصو 42شووند. های تولیودی غالوب محسووب مییرفلزی و فلزی با فاصله نزدیک نسبت به یکدیگر رشتهکانی غ

تمرکوز  زایی صنایع روستایی در حال احداث در شهرسوتان ابهور تمرکوز دارد و بواالترین ضوریبظرفیت فنی اشتغال

 .مربوط به شهرستان ابهر است 5/2میزان زایی بههای اشتغالمکانی ظرفیت

 باشد؛ در شهرستان به شرح زیر می بخش صنعت هایتوانها و قابلیتدر همین راستا، 

  راه آهن و  -آزاد راه  -قرار گرفتن شهرستان در مسیر جاده ترانزیت… 

 های مهم صنعتی کشور بخصوص استان قزوین و تهران.همجواری با استان 

 فلزیو و صنایع کانی غیروجود واحدهای صنعتی قوی در زمینه نساجی و قطعات خودر. 

 دسترسی به شبکه قوی انتقال برق، گاز، نفت. 

 های آبی و ظرفیت مناسب معدنبرخورداری از پتانسیل. 

  زمینه بسیار مناسب ایجاد صنایع گوناگون تبدیلی زراعی، باغی و دامی. 

 ست.آورده شده ا ابهر طی جدول زیر شهرستان احداث دست در و فعال صنعتی هایلذا در این قسمت شهرک

 ابهر شهرستان احداث دست در و فعال صنعتی های: شهرک20جدول 

نام 

شهرک / 

ناحیه 

 صنعتی

وضعیت 

 شهرک

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 کیلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هکتار(

وضعیت راه 

دسترسی به 

شهرک 

شهرک یا 

 ناحیه

 دسترسی

به برق 

صنعتی در 

شهرک یا 

 ناحیه

 دسترسی

به گاز در 

ک یا شهر

 ناحیه

دسترسی به 

آب در 

شهرک یا 

 ناحیه

دسترسی به 

تلفن در 

شهرک یا 

 ناحیه

قیمت هر متر 

مربع زمین 

درشهرک 

 )ریال(

دسترسی به 

واحدهای 

کارگاهی 

 آماده

 هیدج
واگذاری 

 زمین
 دارد 241500 دارد دارد دارد دارد دارد 66.11 12

 شریف
واگذاری 

 زمین
 - 294000 ددار دارد دارد دارد دارد 84.22 5

 افق
واگذاری 

 زمین
 - 294000 ندارد دارد ندارد دارد دارد 765.75 10

 - _ - - - - - _ - مصوب 4ابهر

صائین 

 قلعه

آماده 

 سازی
- 100 - - - - - - - 

 1397مأخذ سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

هوای د و مهمتورین کارگاهوجود دار های صنعتی نیزهای صنعتی فوق الذکر، در این شهرستان کارگاهعالوه بر شهرک

 صنعتی موجود عبارتند از؛
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 راه اهن و یوساخت انواع لوکوموت، چاپ، سبزیجات نباتات میوه و فساد حفاظت از اوری وعمل، بندیهای بستهفعالیت

یکی تجهیوزات مکوان-چرخ دنده-ساخت انواع بلبرینگ ، گچ–هک آ-سیمان-تولید، تجهیزات حمل ونقل ریلی و تراموا

نگوی سواخت ماکوارونی رشوته فر، ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده درجوای دیگور، انتقال نیر

یمیائی شو سوایرمواد سموم دفع افوات و ساخت محصوالت و، تولیدات ازدانه های اسیاب شده، محصوالت اردی مشابه

 انوواع نقول و شوکالت و کاکائو تولید، پرداخت ه وهای تمیزکنندفراورده پاک کننده هادترژانها صابون و، مصرف مورد

-یسواخت کاالهوای بتوون، ساخت انواع محصووالت پالسوتیکی، داریجنگل ساخت ماشین االت کشاورزی و، بنباتآ

امواده ، گوچ یمانی وسو-سواخت کاالهوای بتوونی، وسایل ارتوپدی جراحی و ساخت تجهیزات پزشکی و، سیمانی وگچ

-ساخت انوواع توانکر، خاک رس اسه وم شن و-استخراج سنگ ، جی بافندگی منسوجاتریسندگی الیاف نسا سازی و

ی الیواف ریسوندگ سوازی واماده، ساخت انواع محصوالت پالستیکی، های بسته بندفعالیتی، کانتینرهای فلز مخزن و

 تیکیت پالسوساخت انواع محصوال، ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت اردی مشابه، نساجی بافندگی منسوجات

 و غیره است. های بسته بندیفعالیتو 

 : صنایع کارگاهی موجود در شهرستان ابهر21جدول 

 رقمی 2گروه فعالیت  رقمی 4گروه فعالیت  آدرس کارگاه نام واحد

 تندیس پوپک ابهر
کیلومتری ابهر به قزوین ورودی  15

 روستای حصار قاجار نرسیده به روستا 
 (7495) بندیهای بستهفعالیت

سایرفعالیتهای 

خدمات 

 (74مهندسی)

 خرم شهد آذر
روبروی  -ابتدای روستای نورین

 شهرک صنعتی شریف ابهر

میوه  فساد حفاظت از اوری وعمل

 (1513سبزیجات نباتات) و

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 نیلگون نگار پارسیان
بهر به تاکستان ا 17کیلومتر  -ابهر

 روبروی روستای قروه 
 (2221چاپ)

انتشاروچاپ 

 (22وتکثیر)

 ابهر روبروی روستای قروه خ ساینا توسعه صنایع ریلی ایرانیان

 راه اهن و ساخت انواع لوکوموتیو

تجهیزات حمل ونقل  و تراموا

 (3520ریلی)

سایرتجهیزات حمل 

 (35ونقل)

 (2694چ)گ-هک ا-یمانس-تولید 2ابهر شناط باالی راه آهن کیلومتر گچ الماس
رمحصوالت کانی سای

 (26غیرفلزی)

 فوالد چرخ
ابهرشریف آباد مقابل شرکت تافت 

 ریس

چرخ -ساخت انواع بلبرینگ 

جهیزات مکانیکی انتقال ت-دنده

 (2913) نیرو

ساخت ماشین آالت 

 (29وتجهیزات)

 اورشن
 -جاده ترانزیت ابهر  20ابهرکیلومتر 

 زنجان بخش مرکزی روستای پیرزاغه

نی ساخت سایرمحصوالت کا

غیرفلزی طبقه بندی نشده 

 (2699درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 ابهرنصیر آباد حاشیه جاده ترانزیت تعاونی رشته بری بهدیس محمدی
ساخت ماکارونی رشته فرنگی 

 (1544محصوالت اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 بین هیدج و نصیر آباد سلطانعلی نظری
ت ازدانه های اسیاب تولیدا

 (1531شده)

 محصوالت غذائی و

 (15آشامیدنیها)

 فناوری نانو رسیس
اراضی  -10کیلومتر  -جاده ازناب 

 جندحسین

سموم دفع  ساخت محصوالت و

 شیمیائی مورد سایرمواد افات و

 (2421مصرف)

ساخت 

موادومحصوالت 

 (24شیمیائی)
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 صنایع بهداشتی ساینا

 17 - جاده ترانزیت تهران تبریز

ای روبروی روست -کیلومتری ابهر 

 وبروی شرکت پوشینهر -قروه 

 پاک کننده هادترژانها صابون و

 های تمیزکننده وفراورده

 (2424پرداخت)

ساخت 

موادومحصوالت 

 (24شیمیائی)

 تعاونی شیرین شقایق ابهر
کوچه  - خیابان امام -روستای پیرسقا

 31پالک  -حافظ 

 اع نقل وانو شکالت و کاکائو تولید

 (1543بنبات)آ

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 یابان سعدیخ -روستای عمید آباد محمدحسین عباسی
 ساخت ماشین االت کشاورزی و

 (2921داری)جنگل

ساخت ماشین آالت 

 (29وتجهیزات)

 صنایع پالستیک پوشینه
 -جاده ابهر17زنجان ابهرکیلومتر

 تاکستان روبروی روستای قروه

اع محصوالت ساخت انو

 (2520پالستیکی)

محصوالت ازالستیک 

 (25وپالستیک)

 زیور معروفخانی
شریف آباد جاده ترانزیت تقاطع 

 کمربندی روبروی صفابار

سیمانی -ساخت کاالهای بتونی

 (2695وگچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 تعاونی صحت کاوش ابهر
هشتی کوچه شهید بلوار دکتر ب-شناط

 معصومی

 جهیزات پزشکی وساخت ت

 (3311وسایل ارتوپدی) جراحی و

-اپتیکی-ابزارپزشکی

 (33اعت)س-دقیق

 مردعلی عزیزی
شناط میدان حر نرسیده به شهرک 

 مسکونی ستاره

 یمانی وس-ساخت کاالهای بتونی

 (2695گچی)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 تولیدی پارس دکور
عد از ب 2کیلومتر  -صائین قلعه 

 صائین قلعه

ریسندگی الیاف  اماده سازی و

 نساجی بافندگی منسوجات

(1711) 

ساخت 

 (17منسوجات)

 رنگین نقش سیمین
تاکستان،  -جاده ابهر  17کیلومتر 

 روبروی روستای قروه
 (2221چاپ)

انتشاروچاپ 

 (22وتکثیر)

 صنایع شنی مهرعود درخشان

-زنجان-جاده خرمدره 25کیلومتر 

راضی ا-جنب ماسه شویی اورشن

 ستای عمید آبادرو

 ماسه و ن وش-استخراج سنگ 

 (1410خاک رس)

استخراج 

 (14سایرمعادن)

 تانکر سازی پیمان ابهر
شریف  -جاده ترانزیت ابهر 4کیلومتر 

 آباد

 خزن وم-ساخت انواع تانکر

 (2812کانتینرهای فلزی)

محصوالت فلزی 

 (28فابریکی)

 زرین تاک ابهر

 7اتوبان ابهر زنجان  45کیلومتر 

لومتر بعد از صائین قلعه جاده کی

 روستای چرگر

 (7495های بسته بندی)فعالیت

سایرفعالیتهای 

خدمات 

 (74مهندسی)

 تدبیر بنای ماکان
روبروی  -ابهر به تاکستان 5کیلومتر 

 سپند آرشام

ساخت انواع محصوالت 

 (2520پالستیکی)

محصوالت ازالستیک 

 (25وپالستیک)

 پرجین
هران ت -جاده زنجان 65کیلومتر 

 منطقه صنعتی حسین آباد

ریسندگی الیاف  سازی واماده

 نساجی بافندگی منسوجات

(1711) 

ساخت 

 (17منسوجات)

 مهین باقری
جاده ابهر به رشت روستای 8کیلومتر 

 قارلوق

ساخت ماکارونی رشته فرنگی 

 (1544) محصوالت اردی مشابه

 محصوالت غذائی و

 (15ها)آشامیدنی

 بسپار صنعت پژوه
 2فاز 5خیابان-مع صنعتی نورینمجت

 نعتصجنب شرکت چکاد  -

ساخت انواع محصوالت 

 (2520پالستیکی)

محصوالت ازالستیک 

 (25وپالستیک)

 (7495بندی)های بستهفعالیت 20نصیرآباد خیابان امام پالک مجید امیرخانی

های سایرفعالیت

خدمات 

 (74مهندسی)

 1397مأخذ: اداره صنعت و معدن و تجارت، 
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را  نجوانز استانکل درصد معادن  26لحاظ تعداد، باشد که بهمعدن می 45شهرستان ابهر دارای  ،نیز بخش معدن در

عالوه بور  ن،ت 700000معدن فعال سیلیس با استخراج ساالنه بیش از  13شود. شهرستان ابهر با دارا بودن شامل می

 .کنودین میهای مجاور به ایون مواده معودنی را نیوز توامای از نیاز استانمین سیلیس مورد نیاز استان بخش عمدهأت

یشوترین بواحد معدن سنگ آهن از جمله معادن آهن سرخه دیزج و مرواریود  6با دارا بودن  شهرستانهمچنین این 

خواک صونعتی  توان به معادن گرانیت،از دیگر معادن شهرستان می .را دارد زنجان سهم را در تولید سنگ آهن استان

 وآباد، کلنگورز بالغی، طهماسوبشهرستان معادن سیلیس قزلجه شاه لن اشاره نمود، مهمترین معادن قابل ذکرو کائو

ار توجه قر را مورد ابهر جدول زیر مشخصات معادن شهرستان . درباشدلو میچالچوق، معادن گرانیت گوادر و خراسان

 دهد.می

 1395معادن شهرستان ابهر در سال : 22جدول  

 ذخیره معدن)تن( میزان استخراج سالیانه اسمی)تن( دننام مع

 264000 10000 آهک اسد آباد

 a 10000 1000000سیلیس چشین

 500000 20000 سیلیس طهماسب آباد

 1266388 4000 1گرانیت خراسانلو

 1500000 3000 2گرانیت خراسانلو

 500000 3000 3گرانیت خراسانلو

 100000 3500 4گرانیت خراسانلو

 150000 4000 گرانیت گوادر

 2235884 8000 1گرانیت گوادر

 263580 5000 2گرانیت گوادر

 155000 4000 گرانیت گل سنگ

 45000 3000 2گرانیت کوه زین

 27000 5000 تراورتن درسجین

 300000 10000 کائولن گاودره

 450000 10000 کائولن خراسانلو

 500000 5000 خاک صنعتی بهاور

 700000 7000 خاک صنعتی قشالق

 340000 5000 خاک صنعتی اسالم آباد

 3200000 15000 خاک صنعتی مرشون

 165235 10000 خاک صنعتی خراسانلو

 91510 3500 1گرانیت امیر 

 130000 10000 2گرانیت امیر

 700000 30000 سیلیس چالچوق

 600000 25000 2سیلیس چالچوق 

 5470000 15000 سیلیس کلنکرز

 4900000 150000 سیلیس قزلچه شاهبالغی

 1000000 100000 پوزوالن سرخه دیزج
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 200000 20000 آهن با شکند

 100000 10000 آهن گوزلدره

 360000 12500 دولومیت گوزلدره

 1000000 50000 سنگ الشه ویستان

 2000000 265000 آهن مرواریه

 11200 2000 آهن ارجین

 330000 400000 آهن سرخه دیزج

 130000 26000 آهن علی آباد

 27500 3500 سرب و روی باریک آب

 3000000 20000 سنگ الشه خراسانلو

 800000 10000 سیلیس قوهجین

 655000 30000 سیلیس شیورین

 400000 10000 سیلیس شکر چشمه

 50000 3000 گرانیت واالیش

 700000 10000 سیلیس ازناب

 3400000 10000 سیلیس ترکانده

 450000 20000 2سیلیس ترکانده

 2400000 10000 سیلیس اورنه

 1395مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت، 

 تسهیالت روستایی پرداختی کمیته امداد امام خمینی

تورین هتترین و شایسکمیته امداد امام خمینی )ره( با الهام از تعالیم شرع مقدس همواره سعی بر این دارد که اصولی 

را در رأس  های خودکفواییها و فعالیتانجام دهد. بر همین اساس طرحخدمات را نسبت به مددجویان مورد حمایت 

فعالیوت نمووده  گوروه اسواس بر روستایی ای تسهیالتهای اخیر اقدام به اعطو در طی سال های خود قرار دادهبرنامه

الیبوافی، نه دامداری، کشاورزی، خدمات، حمول و نقول، طیوورف قاست. چنانچه این کمیته در شهرستان ابهر در زمی

ه خود نموود زنبورداری، طیور، صنایع دستی، شیالت، صنفی و صنعتی و غیره اقدام به اعطای تسهیالت به مددجویان

رد و در موو 3موورد، در زمینوه زنبوورداری  4مورد، در زمینوه خودمات  187در زمینه دامداری  1396است. در سال 

تووان گفوت کوه میوزان مورد اقدام به اعطای تسهیالت نموده است. با بررسی جدول زیر می 4ینه صنفی و صنعتی زم

 اعتبارات اعطای این کمیته در زمینه دامداری بیشتر بوده و خواهان زیادی داشته است
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بر اساس گروه  1397اهه سال م 7الی  1392: تسهیالت روستایی پرداختی کمیته امداد امام خمینی )ره( از سال 23جدول 

 فعالیت در شهرستان ابهر

 مبالغ )میلیون ریال( تسهیالت روستایی پرداختی کمیته امداد امام خمینی )ره(

گروه 

 فعالیت

 ماهه(7) 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال

 مبلغ دتعدا مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد مبلغ تعداد

  21  187  113  152  123  112 دامداری

  1  3  0  0  2  2 کشاورزی

  0  4  4  8  7  4 خدمات

  0  0  3  3  3  2 حمل و نقل

  0  1  4  0  0  5 قالیبافی

  1  3  6  3  2  0 زنبورداری

  0  0  1  0  3  10 طیور

صنایع 

 دستی
2  0  0  0  0  0  

  0  0  0  0  0  0 شیالت

صنفی و 

 صنعتی
3  5  3  2  4  1  

 140 استان
12،60

5 
145 15،527 169 20،988 133 16،300 202 33،780 24 3،495 

 1397، (ره) خمینی امام امداد مأخذ: کمیته

 هاشناسایی جریانات و پیوندهای بین سکونتگاه -

ه بوای زموانی ست. این پویایی در فضا طی روندهیکی از ویژگی های سکونتگاه های انسانی تطورپذیری و پویایی آن ا

ی، اال، انورژمدد تبادالت، تغییر شکلها و نقل و انتقال هایی صورت می پذیرد که بصورت جابجایی جمعیت، جریوان کو

رمایه، بدون شک یکی از مصوادیق عینوی مکوانی تبوادالت و جریوان کواال، سو. اطالعات و سرمایه قابل مشاهده است

حووزه  توسوعه بوه روستا و شهر است. لذا توسعه رابطه سازمان یافته شهر و روستا زمینه های انتقال اطالعات و انرژی

عه صرف و توسنفوذ روستایی را فراهم ساخته و سبب ایجاد پیوندهای فضایی بین فعالیت های کشاورزی و بازارهای م

 .ظرفیت ارائه خدمات توانمندسازی روستاییان و ... می شود

و های روسوتایی و کوانون هوای شوهری یوند روستایی شهری پدیدهای حاصل از تعامل دو سویه سوکونتگاهبنابراین پ

ای است که به سبب جریان های مختلف از جملوه جریوان افوراد، کاالهوا، اطالعوات، در عرصه منطقهروستاهای دیگر 

شوهری در تنظویم و بیوان سیاسوت هوایی  وفناوری، نوآوری و مانند آن، پدید می آید. از این رو، پیوندهای روستایی 

توسعه با هدف کاهش فقر و حمایت از نقش مثبت مراکز شهری در توسعه نوواحی روسوتایی پیراموونی موورد تأکیود 

شواهد نشان می دهد که شهرها در کشوورهای در حوال توسوعه نسوبت بوه کشوورهای . کارشناسان توسعه قرار دارد

نفوذ( متکی می باشند، بوویژه اینکوه اکثریوت جمعیوت ایون کشوورها هنووز در  توسعه یافته، بر پیرامون خود )حوزه

روستاها ساکن هستند. بنابراین مناسبات متقابل بین شهرها و روستاهای پیرامون بسیار مهم است، زیرا تولیدات مهم 
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نکوه شوهرها منوابع روستاها که برای صادرات در نظر گرفته می شود، عمدتا از طریق شهرها صادر می سازند. ضمن ای

مهم مالی، خدمات و اطالعات و ... را برای روستاها فراهم می سازد و امور مربوط به واردات کاالهای صنعتی و بعضوی 

از نهاده های کشاورزی را انجام میدهند بنابراین شهرها برقراری پیوند بین نواحی روسوتایی و بوازار جهوانی را فوراهم 

کنش متقابول را شوکل دهود. در ایون راسوتا سته به هم می تواند پایه های چرخه مثبتمی نمایند. این پیوندهای واب

اهمیت حوزه نفوذ در این است که عالوه بر مشخص کردن میزان حوزه نفوذ شهرها و الگوهای رفتاری روسوتاییان در 

بوط شوهر و روسوتا و مراجعه به شهرها، سبب تعیین نقش شهرها شده و به آن شکل میدهد. لذا برای سواماندهی روا

تعیین عملکردها و کارکردهای فضایی سکونتگاه های انسانی، انتخاب و تحلیل سلسله مراتبوی جریوان هوای فضوایی 

بر این اساس بوه شناسوایی جریانوات و پیونودهای روسوتای  خراسوانلو از بخوش  خدمات رسانی اهمیت خاصی دارد.

 شود. مرکزی شهرستان  ابهر پرداخت می

 

 
 ی اقتصوادیهوا و پیونودهااین پیوندها و جریانات در دو بخش اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. جریان شناسایی

کوی ری و نزدیروستای خراسانلو در نمودار مربوط آورده شده است. این روستا به دلیل موقعیت مطلق و نسبی قرارگیو

باشود. مهمتورین های شهری میبا این سکونتگاههای خرمدره و  صائین قلعه دارای اهمیت و روابط قوی به شهرستان

ان و دره ، زنجهایی مانند کشمش بازار خود را در شهرهای خرممحصوالت و تولیدات از جمله گندم و انگور و فرآورده

ادن ایون رسند.خاک صنعتی و گرانیت  نیز از کاالهای مهموی اسوت کوه از معوصائین قلعه پیدا کرده و به فروش می

شوود. در های متعددی همچون شیراز، کرمانشاه، اصفهان، تهران و قزوین فرستاده میراج گشته و به شهرروستا استخ

 اقتصادی روستای خراسانلو ارائه گشته است. پیوندهای و شکل ذیل جریانات
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 اقتصادی روستای  خراسانلو با سکونتگاههای دیگر پیوندهای و : جریانات1 شکل

 
. دهود متقابول را شوکل هوایوندهای وابسته به هم می تواند پایه های چرخه مثبت کنشپیهمانگونه که سخن رفت 

 شری، قابولبترین، و شاید مهمترین بخش حیات جوامع پیوندها و جریانات اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مهم

وابوط یشوترین رلعه و ابهر بتامل بوده و نیازمند بررسی است. روستای خراسانلو به دلیل نزدیکی به شهرهای صائین ق

وابط عمده باشد. در ادامه رخود را با این شهرها دارد. در اولویت دوم و سوم بیشترین ارتباط با مهستان و کوهزین می

 روستای خراسانلو در نمودار مربوطه آورده است.
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 اجتماعی روستای  خراسانلو با سکونتگاههای دیگر  پیوندهای و جریانات :2شکل

 
 ی اقتصوادیهوا و پیونودهاشناسایی این پیوندها و جریانات در دو بخش اقتصادی و اجتماعی انجام شده است. جریان

ه نزدیکوی بو وروستای نورین در نمودار مربوط آورده شده است. این روستا به دلیل موقعیت مطلق و نسبی قرارگیری 

یشوترین و باشود کوه البتوه بهای شهری میبا این سکونتگاههای ابهر و خرمدره دارای اهمیت و روابط قوی شهرستان

زمینی بوا تهوران ترین ارتباط با شهر ابهر برقرار می باشد.این روستا در زمینه انتقال محصوالت جوالیزی و سویبقوی

 باشد.مرتبط بوده و ارتباط اقتصادی مستمر و موثر با تهرلن، هیدج، شریف آباد و اردبیل را دارا می

 اقتصادی روستای  نورین با سکونتگاههای دیگر وپیوندهای جریانات: 3شکل
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. دهود متقابول را شوکل هوایپیوندهای وابسته به هم می تواند پایه های چرخه مثبت کنشهمانگونه که سخن رفت 

 قابول شری،بترین، و شاید مهمترین بخش حیات جوامع پیوندها و جریانات اجتماعی و فرهنگی به عنوان یکی از مهم

هر دارد. با این ش تامل بوده و نیازمند بررسی است. روستای نورین به دلیل نزدیکی به شهرابهر بیشترین روابط خود را

ای باشد. در ادامه روابوط عموده روسوتآباد و سپس شناط میهایشریفدر اولویت دوم و سوم بیشترین ارتباط با روستا

 نورین در نمودار مربوطه آورده است.

 وپیوندهای اجتماعی روستای  نورین  با سکونتگاههای دیگر : جریانات4شکل
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 بخش سوم
 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 . روستای چرگر1

 وکار در روستاهای هدف:های کسبارزش، تولید و خوشهسنجی ایجاد زنجیره شناسایی و امکان

در شکل  رود.یهای یک بنگاه یا سازمان بشمار مسب برای تحلیل فعالیتعنوان ابزاری منامدل زنجیره ارزش پورتر به

 کنید.زیر شمای کامل این زنجیره برای یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 (: زنجیره ارزش مدل پورتر5) شکل

 
 

ها ی و تحلیل این فعالیتشده است، شناسایبینیهای مختلف بر اساس نیازهای تولید پیشدر این زنجیره فعالیت

توانند در ریزان میو برنامه دهدسوددهی می و ند مالیآفرین اطالعات بسیار مهمی از روهای ارزشعنوان فعالیتبه

 شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرند.

یره را در زنجافزوده گردد و ارزشبراساس مدل پورتر، مدل نظری برای زنجیره تولید این روستا به شکل زیر رسم می

 دهد.گیری قرار میتولید موردمحاسبه و اندازه ارزش بخش ساخت و
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 (: زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای چرگر6شکل )

 

 خلق به تا پذیردمی امانج زنجیرگونه صورتبه صنعت یک در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش زنجیره

 نهایی محصول به زشیار حلقه هر در و کنندمی عبور زنجیره این هایقهحل زمان از محصوالت. شود منجر ارزش

 این در خارج از شدهخریداری تخدما و مواد ارزش منهای خالص فروش از اندعبارت افزودهارزش. گرددمی افزوده

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزودهارزش تحقیق

 تفریق() تولید روش

 افزودهارزش=  ستانده ارزش – واسطه مصارف

 در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای موجود در جدول زیر پرداخته شده است.
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 اصطالحات نظری و عملیاتی تعریف .24جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و دارند همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد چهارچوب اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا عمومی حصوالتم ایجاد برای دیگر باهم ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 اهرظ عینی غیر هایزشار دیگر و مالی ارزش دانش، عنوانبه ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 .ریزیبرنامه و ونقلحمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره دریافت، مل

 هاعملیات
 کارهاییتمام و محصوالت شآزمای تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 .کندمی تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تدارکات

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت مشتری به آماده محصول رساندن منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 .توزیع مدیریت ونقل،حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 .فروشیخرده مدیریت گذاری،تقیم

 خدمات
 تعمیر، ماتخد مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

 هایفعالیت

 حمایتی

 و هاساختمان، آالتماشینمواد اولیه، سرویس برای قطعات و  تأمین تأمین

توسعه 

 فنّاوری

ثل تحقیق و توسعه، مزنجیره ارزش.  هایفعالیتاز پشتیبانی از  منظوربهتکنولوژی  توسعهشامل 

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

 وو پرداخت حقوق  هاآن، حفظ هاآننیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در  تأمین هایفعالیتشامل 

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هایرساختز

 

 :سؤالبررسی یک 

 ؟اندکدممحصوالت کشاورزی روستا  انواع در دیتول ریمسی ارزشی هاتیفعال 

ی ارزشی هاتیالفع. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر شودیمابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده 

 .شودیمرزش به پنج مرحله تقسیم زنجیره ا

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

60 

 

 : زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای چرگر7شکل

 
 :مرحله اول

ر این یزاب کشمش ددر طرح تولید فرآوری انگور و مراحل ت مثالً ردیگیمصورت  هایوروددر این مرحله تدارکات  

. هنگام باشدیمبه کارگاه  ازآنپسبه فراوری  و  اهآن انتقال وروستا، اقداماتی در خصوص هزینه جابجایی مواد اولیه 

 را دارا باشد. هاآن کارگاه ازیموردناست که باید مواد  موردنظرخرید مواد شرایطی 

 مرحله دوم: 

ی هر بخش به تفکیک در هانهیهز و شودیمکه به چهار مرحله تقسیم  باشدیمو فراوری محصول  دیتولعملیات  

 .گرددیمانواع محصول لحاظ 

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

 هاارگاهکیی تولیدات از جاجابه. شودیممحصوالت شامل این قسمت  ، انبارونقلحملی هانهیهزتعیین نرخ ضایعات،  

 .شودیمجزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب  هانیماش وبه انبار 

 مرحله چهارم بازاریابی و فروش:

. با تبلیغات درباره فروش ردیگیمی در این بخش صورت گذارمتیقی توزیع و هاکانال استفاده از تبلیغات، 

 درخواست توانیمی کشاورزی هافراوردهی توزیع و پخش مواد و هاشرکتی پیمانکاری و هاشرکتمحصوالت بین 

به بهترین وجه ی که محصوالت نوعبهی توزیع هاروشو  هاکانالخرید را افزایش داد. شناسایی  هاسفارشساخت و 
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و حجم  شدهانجامی هانهیهزی با اطالعات کامل از بازار و میزان گذارمتیقممکنه به مشتریان تحویل گردد و 

 .شودیمشرکت انجام  موردقبولسفارشات توسط امور قراردادهای شرکت با در نظر گرفتن سود 

 مرحله پنجم خدمات پس از فروش:

 وه در زمان گارانتی چمواد اولیه محصوالت  نیتأم. هست شدهفروختهی هاردهفراومعین محصوالت و  نیتضم شامل 

 .دیفزایبهر محصول  افزودهارزشبر میزان سفارشات و تولید و همچنین  تواندیمی مناسب هامتیقبا  ازآنپسحتی 

  دوم: سؤالبررسی 

  از محصوالت روستا چقدراست؟ هرکدام افزودهارزشمیزان 

 .گرددیمجداگانه محاسبه  طوربههمه محصوالت روستا  افزودهارزشجه به تنوع تولید میزان در این بخش با تو

 هایورودی تدارک هانهیهزمرحله اول:  

لید تو جهت د.محاسبه کر ی راارانبارد و ونقلحملباید هزینه  که شوندیمپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده 

 با مراحل ن مرحله از زنجیره ارزشای افزودهارزش. میزان شوندیمی خودشان منتقل هارگاهکابه  این قطعات از انبار

 .دیآیم دست بهنهایی  افزودهارزشدیگر جمع و 

 هایورود: زنجیره ارزش در بخش تدارک 8 شکل 

 
 مرحله دوم: تولید

سبت نتا بتوان  گرددیمیم شرکت تنظ جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت صورتبه شدهانجامی هانهیهزلیست 

ی هانهیهزف ی موجود و حذهانهیهزی، مدیریت بهتری انجام داد و جهت کاهش دیتول وی جاری هانهیهزبه 

 .ندیفزایبی بر میزان سود حاصله رضروریغ

احل و می مرکه در آن تما دهدیمرا عملیات تولید تشکیل  مایکل پورتر ارزشزنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره 

 .دهدیمزای تولید در نظر گرفته شده است. شکل زیر این مراحل را نشان ی ارزشهاتیفعال
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 ارزش فاز تولید رهیزنج .9شکل 

 
 توانمی که شودمحاسبه می اداری هایهزینه و دستمزد و استهالک هایهزینه موردنظر، سود مواد، خرید هایهزینه

 این درصد و در ادامه ودنم محاسبه را مرحله درکل و فاز هر در ایجادشده افزودهشارز تفریق روش از استفاده با

 .آمد خواهد دست به نیز محصول کل به نسبت مرحله

 هایخروجمرحله سوم: تدارکات 

ل ، تکمیدهدشیشود؛ مانند انبار کردن کاالی تولبه مشتری انجام می دشدهیانتقال محصول تول برایهایی که فعالیت

 .ونقل و توزیع محصولرش، حملسفا

 توانیمنبار اموجودی  زا تحویل به مشتریان است، و آماده شودیمبه انبار انتقال داده  از کارگاهکاال پس از تولید 

 برای تولید را متناسب با سفارش تعیین کرد. ازیموردنمیزان کاالی 

 هایخروج: زنجیره ارزش در بخش تدارک 10 شکل

 
 برکل پیدا کرد. همچنین  افزودهارزشاهمیت آن را در  توانیماین مرحله  افزودهارزشو  هانهیهزان با محاسبه میز

االمکان کاهش ی آن حتیهانهیهز تای نمود طراح وی زیربرنامهروی فرایندهای آن  توانیماهمیت مرحله  اساس
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مسیر و وسیله انتقال محصوالت  نیهمچن و کارگاه و انتخاب مکان انبار ونقلحملدر بخش  مثالعنوانبه یابد.

 مهم باشد. تواندیم

ل و که کنتر دیآیم دست بهبا مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال نرخ ضایعات تولید 

 هاهاکارگدر سطح  شدهدیتول محصوالت وانتقال مواد  نحوه وتولید  طراحی بهتر محصول در مرحله لهیوسبهتقلیل آن 

 کاهش چشمگیری خواهد داشت. هانهیهزو جلوگیری از اتالف منابع تولید میزان 

. با شوندیموش برده موقع مقرر برای فر در وپس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به انبار انتقال داده شوند 

برآورد  و دستمزد نیروی کار آالتنیماشی کشاورزی هزینه هافراوردهتوجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از 

 .شودیم

 فروش وی ابیبازارمرحله چهارم: 

 وکارکسبت از محصوالت و خدما هاآنن و آگاه ساختن ها و نیازهای مشتریاوظایفی که به آگاه شدن از خواسته

ر این دسته کند، دگذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردقرار می

 

 فروش و: زنجیره ارزش در بخش بازاریابی 11 شکل

 
 

ها به فرآورده نیأمتارائه خدمات مناسب و  نیهمچن و موقعبه لیتحو و محصولدر بخش تبلیغات تولید و فرآوری 

 آگهی و نصب وری اینترنتی نیز دو نفر مسئول پیگی غاتیتبل جهت خواهد بود. یمؤثری تبلیغ نوعبه خریداران

 .شودیمر نظر گرفته دی کار روینی و افزارسختی و افزارنرمی هانهیهزرسانی سایت شرکت بوده که بروز

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

اندازی محصوالت، آموزش روش دهد مانند نصب و راههایی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش میفعالیت

 .قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت نیتأمو  هاآناستفاده از 
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 : زنجیره ارزش در بخش خدمات پس از فروش12 شکل

 
با ارائه  توانیم در ضمنبیشتر خواهد بود.  سود حاصلهکمتر باشد  آمدهشیپی هانهیهزدر این بخش هر چه 

 .ام شده افزودی مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمهاطرح

 ایانیش یز کمکبر سودآوری بیشتر به پایداری کشاورزی ن عالوه، در شهرستان ابهر ریزی تولید کشاورزیبرنامه

ای از جموعهم های تولید کشاورزی در روستاهای این محدوده به خصوص در روستای چرگر،ریزیدر برنامه. کندمی

رعایت  زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت، اعیزر جمله؛ آیش، تسطیح اراضی، تناوب قواعد از

شارکتی با نتایج حاصل از هسته م خود در این کار خبره هستند و دارای مهارت خوبی هستند. گردد و کشاورزانمی

 زایشاف نتوسط کشاورزا یادشده، قواعد دهد رعایتیافته در بین روستاییان نشان میساختاراستفاده از مصاحبه نیمه

 همراه به وستاها راپایدار در سطح ر کشت هایسیستم ترویج و خاک یزیحاصلخ توسعه و حفظ ،تولید منابع کارایی

 .دارد

گیرد و اغلب یمانجام  کشت اولیه )گندم، جو و...( در فصل پاییز و کشت ثانویه در ماه خرداد موردمطالعهدر محدوده 

 صورتبههای نوین نوع کرتی، شیاری است و استفاده از فناوری سنتی از صورتبهروش کشت در این محدوده 

شده، حالذور اصهای نوین تولید شامل استفاده از بکارگیری فناوریبا به کهگیرد. ولی باید توجه کرد محدود انجام می

اندازه صحیح هی بیایمبارزه با آفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب آبیاری و استفاده از کود شیم

 شاورزیکهای نوین تولید در پذیرش فناوری. را به حداکثر رساند ی هدفروستااراضی را در سطح توان تولید کل می

ر اصلی و همچنین یکی از عناص کشاورزان استالعات مشروط به دانش و اط در نقاط روستایی این شهرستان

 تاطالعات انباش های نوین، از طریقوسعه دانش در مورد فناوریفرآیندهای پذیرش نوآوری در کشاورزی، بهبود و ت

 .باشددر طول زمان می

در این شوند؛ فرآیند بازاریابی فاصله پس از برداشت مصرف نمیالب در این روستا ت کشاورزیالازآنجاکه محصو

ولید مواد غذایی و سایر کند؛ بنابراین، فرآیند تایفا می تنقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی محصوالمحدوده 

کل تولید تنها به کشاورزان در این منطقهیابد. درآمد ها از سطح مزرعه پایان نمیت کشاورزی با برداشت آنالمحصو

ت رابطه المدیریت تلفات پس از برداشت و بازاریابی محصو ینهبستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، به توانایی وی درزم

عات دارند. همچنین، البرای به حداقل رساندن تلفات پس از برداشت نیاز به دانش و اط روستایی دارد. کشاورزان

تصمیم کشاورزان مبنی بر فروش . عات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب نیازمند هستندالکشاورزان به اط
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میزان سرمایه، امکانات  ت خود بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختلفی مانند اندازه زمین،المحصو

گرها یا و قدرت نگهداری محصول در منزل مسکونی و میزان بدهی به واسطه در رابطه با بازار اطالعاتونقل و حمل

ابهر را  روستای چرگر در شهرستان در کشاورزی محصوالت ارزش و عرضه زنجیره زیر دارد. نمودار یان شهریبازار

 نشان داده است.

 زنجیره عرضه و ارزش محصوالت کشاورزی درروستای چرگر .6شماره نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 دامی نشان داده شده است. برای تولیداتوکار کسب خوشه ارزش زنجیره در ادامه

در  زنجیره عرضه
 روستا 

 برنامه ریزی برای تولید: 
 زنیعایت زمان شخمر -1
های انتخاب روش -2

 زنیمناسب شخم
 اوب زراعیتن -3
 آیش -4
 طیح اراضیتس -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 کاشت: 
 ستفاده از بذور اصالح شده  و مناسبا -1
 هادعفونی بذور و مبارزه با آفتض -2
رحله یت زمان کشت انتخاب شد در مرعا -3
 قبلی
ودهای شیمیایی مناسب و به کاستفاده از  -4
 موقع
 وش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 رداشت صحیح و بازاریابیب -1
 انباداری صحیح -2
 نتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشتا -3
 جه بندی محصولاصولی  و در بسته بندی -4
 ها پررنگ است(ازاریابی )نقش واسطهب -5
 کشت انتخاب زمان -7
 خود مصرفی -8
صرف دام )بزرگ و کوچک( و طیور )انواع م -9
 طیور(

فرآوری محصوالت 
 کشاورزی

برگشت به روستاها و خانه های 
 مردم و مصرف توسط روستاییان

بخش 

 کشاورزی
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 تولیدات دامی وکارکسبزنجیره ارزش خوشه  .7نمودار
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 وکار برای تولیدات دامی نیز نشان داده شده استدر ادامه زنجیره ارزش خوشه کسب

تدارکات 
 هاورودی

ملیات ع
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

 هزینه انبارداری
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
اولیه آن )علوفه، 
 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

ت دامی تولیدا
، گوشت، زنده دام)

 و لبنیات، شیر، پشم
)... 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 

ال بازار گنبد و مغازه م
 های شهری

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههامانند: رهای اساسی در روستاها )فراهم کردن زیرساخت
 (گاز، تلفن و ...،

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 6بهره و با نرخ کمتر از یالت کم)تخصیص وام و تسه های دولتیها وحمایتسیاست
م و ی دا)شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهدار مدیریت صحیح منابع انسانی
 رج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(تولیدات آن در روستا و خا

خصوصی، مردمی و دولتی برای )تأمین منابع مالی از طرف بخشی تأمین منابع مالی
اث دام، احد های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیازهزینه

 کارگاه فرآوری خانگی و ...(
 دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی بهمشاوره ارائه 

ای می از طرف نهادهدر زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات داهای صنعتی آموزش مهارت
 مسئول

 

 های اصلیفعالیت

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(
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 دستییعصناتولیدات  وکارکسبزنجیره ارزش خوشه  .8نمودار

 

مده عالیت عفد است که از چهار سهم را در زنجیره ارزش محصوالت داراست بخش تولی نیشتریبفعالیت اصلی که 

ر بین دباالترین سهم را  ی،زنشخمو استفاده از تکنولوژی مناسب برای  زنیشخمزمان  نیبنیدرا تشکیل شده است.

 دهندهاننشبودن سهم تولید  البته باال نیز زیاداست. هابخشدر بین سایر  هابخشدارد و اختالف این  هاتیفعالکل 

 .تداش خواهد همراه بهیی زااشتغالبیشتر است که در بحث نیروی کار  کارگر تعدادمواد و این است که هزینه 

صوالت فراوری مح ی ارزشی فرآیند کلی تولید توهاتیفعالدر این بخش با استفاده از مدل زنجیره ارزش پورتر 

ی هانهیزهساس آن و بر ا شده بر طرح پرورش زالو به عنوان ایده اصلی در این روستا، شناسایی دیتأککشاورزی با 

 :باشدیم زیر شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهارزش افزایی محصوالت  زانیم وانجام شده 

 شامل پنج مرحله است: ی اصلیهاتیفعال 

 مواد؛ نیتأم 

 و پرورش؛ دیتول 

 بازاریابی؛ 

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاجیخرو

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 
بافی و صنایع 

 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 
جاجیم، گلیم، 

 نمد و ...(

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
ازار )حمل به ب
 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 
 پیرامون

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 خصی به صورت ش گرها و یاواسطه

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولهاهمانند: رهای اساسی در روستاها )فراهم کردن زیرساخت
 (گاز، تلفن و ...،

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از یالت کم)تخصیص وام و تسه های دولتیها وحمایتسیاست
 درصد(

 ودستی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنایع مدیریت صحیح منابع انسانی
 قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

خصوصی، مردمی و دولتی برای )تأمین منابع مالی از طرف بخشی تأمین منابع مالی
 ..(اره کارگاه، تأمین مواد اولیه و .های جاری مانند اجهزینه

 شغل هتر درببه کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه مشاوره ارائه 
چک در زمینه رینی و فنی و کسب و کارهای کوهای صنعتی کارآفآموزش مهارت

 مسئول دستی و قالیبافی از طرف نهادهایصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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  پس از فروش. خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

 و... . انبارداری 

و  هادهفراورکه هزینه خرید  میابییدرمی هر فاز زنجیره ارزش در انواع محصوالت هانهیهزآمدن میزان  دست بهبا 

د بود.  زینه خواههمین نسبت فاز عملیات تولید نیز پره به وبسیار باالیی دارند  مواد اولیه محصوالت کشاورزی

ا بارد. در محصوالتی دی بسیار پایینی نیآفرارزش سهم وشرکت نمود زیادی ندارد  نیا دری دیگر زنجیره هابخش

ی خرید هانهیهزامی محصوالت آورد. با باالتر رفتن جریان ن دست بهبیشتری  افزودهارزش توانیمهزینه تولید کمتر 

ردهنده تغیی املع وود ندارد . در دیگر مراحل زنجیره ارزش اختالف چندانی میان محصوالت وجرودیمآن نیز باال 

 خرید مواد اولیه است. شدهتمامهزینه 

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و بندی قابلیتتوصیف و اولویت 

 نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستا:

رفیت فردی، ظ رفیتظعاد ظرفیت اقتصادی، اب همهالزم در  هایظرفیتبررسی میزان برخورداری مناطق روستایی از 

ی بسیار ادی، ظرفیت زیرساختی در کنار شعار زیبای کارآفرینی روستایفرهنگی و نه -اجتماعی هایظرفیتمحیطی، 

 روستایر کارآفرینی د هایظرفیتاولیه شروع کارآفرینی است. برای این منظور به بررسی  هایگامضروری بوده و از 

شتغال رورت ایجاد اضپرداخته شده است. با عنایت به جوان بودن جمعیت روستایی و  قلعهصائیندهستان چرگر در 

احساس  ازپیشبیشکارآفرینی ه اقتصادی ضرورت توسع هایفعالیتبخشی به برای این جمعیت جوان و تنوع

 هایشبخد این معضل، و ابعا بوده گریبانبهدستبا معضل بیکاری  نوعیبه جامعه روستایی عالوهبهشود. می

ادی و مشکالت اقتص ترینمهمیکی از  عنوانبهاقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را متأثر ساخته است و این معضل 

ود بسیار رفع این مشکل تا حدتنها روستای چرگر بلکه تمام روستاهای دهستان و حتی شهرستان است و نهاجتماعی 

 ان بستگیی دهستکارآفرینی و موفقیت کارآفرینان در نواحی روستای هتوسع های تقویت وزیادی به ارزیابی ظرفیت

 نظام و تولید بعمنا فضایی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت، ارزیابی بخشدارد و هدف این 

 روستای چرگر است. در اشتغال و تولید جهت فعالیتی

های روستایی و پتانسیل هاظرفیتتوجهی به بی نیافتگی روستاها،عهماندگی و توسعقب در این راستا یکی از دالیل

 عهتوسیکرد ساس رواهای کارآفرینی را فراهم کرد؛ بنابراین، بر ها را شناسایی و زمینهتوان این ظرفیتاست که می

 سعهتوایند رفروستایی، ابعاد ظرفیتی ضروری برای توجه و تأکید در  اشتغال هتوسع ظرفیتی یکپارچه نسبت به

 شود:زیر پیشنهاد میکارآفرینی روستایی اشتغال و 
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 روستای چرگر کارآفرینی و اشتغال توسعه فرایند در تأکید و توجه برای ضروری ظرفیتی : ابعاد13ل شماره کش

 
اخته چرگر پرد ایروست ظرفیتی توسعه رویکرد در روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار ظرفیتی در ادامه به عوامل

 شده است.

 چرگر روستایظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعهعوامل ظرفیتی تأثیرگذار در  .25جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

رخورداری بدسترسی به تسهیالت و منابع،  اقتصادی، پذیری مخاطره یا خطرپذیریدسترسی به سرمایه، 

 اقتصادی و ارزیابی ، کشفهای نهادیکار فراوان، حمایت از فرصت اقتصادی، نیروی

 هافرصت از برداریبهره

 ظرفیت فردی 2
طلبی، یقنترل، توفک، دانش و آگاهی، تحمل و ابهام، کانون نفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسک

 مهارت و تجربه کاری

 ظرفیت محیطی 3
 پذیریآسیب ط،بالفعل محی و بالقوه هایفرصت شناساییمناسب؛  وخاکآب شامل زمین، محیط طبیعی

 ...و پایین

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

ا، تعلق ی در روستمشارکتی اقتصاد هایزمینهمشوق بودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود 

 بیر،تد و کاردانی یری،پذانعطاف ابتکار، ، نوآوری،به محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی در روستا

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

 ظرفیت زیرساختی 5
ری در رهب صفات، برخورداری روستا از امکانات اساسی، سهولت دسترسی، وجود ابزارهای اولیه فعالیت

 ...های مدیریتی باال، کمک به افراد محلی برای مشارکت وها، تواناییهدایت فعالیت
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

در  روهی متمرکز،با استفاده از تکنیک بحث گ چرگر روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار تنگناهای در بخش بعدی

 .است شدهقالب نمودار استخوان ماهی طراحی 

 استخوان نمودار .است مسائل شناسایی برای سودمند بسیار روشی ماهی، استخوان نمودار با پردازیایده تکنیک

 1960 سال در توکیو دانشگاه کائورو ایشیکاوا از پروفسور توسط میگویند ایشیکاوا نمودار آن به که گاهی ماهی
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 توسط که است موردنظر مسئله احتمالی علل کلیه از فهرستی تهیه و شناسایی تمرین، این هدف اصلی. شد طراحی

 استفاده است.قابل نیز تنهاییبه افراد

بر ن اوهشگرمذکور، پژ هایشده از سخنان پاسخگویان و به دست آمدن مقولهاز تحلیل کیفی مفاهیم استخراجپس 

 گونهمانه .احی نمایدرا در قالب نمودار استخوان ماهی طر چرگر روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار علل آن شد تا

در قسمت دم  ترمهماست که علل پیچیده و  ایگونهبه پردازی با نمودار استخوان ماهی،، تکنیک ایدهشدهگفتهکه 

 -ماعیی و اجتمحیطگیرند. بر اساس نمودار دو مقوله تر در قسمت سر ماهی قرار میو علل رایج قرارگرفتهماهی 

 هستند؛کننده تعیین نوبه خودبهاین دو مقوله  چراکهپارامترهایی هستند که حائز اهمیت هستند  ازجمله فرهنگی

ندک ابا پیچیدگی  رهنگیف -محیطی و اجتماعیهای مطالعه، مقولهپژوهشگر و همچنین افراد مورد ازنظربراین بنا

اصی ز پیچیده خا، بنابراین شودمیهای رسمی و غیررسمی است، به آن اشاره ها و گفتماناست که در تمامی بحث

 .برخوردار نیست

گویان با پاسخ ستند که با کنکاش عمیق و درگیری زیاد پژوهشگرهایی هاز مقوله زیرساختیو  اقتصادیدو گزینه 

 ند.اهستخوان ماهی قرار گرفتبنابراین دو مقوله حاضر در قسمت دم نمودار ا اند؛آمدهدستبه
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 ناهایتنگ

 اقتصادی

 محیطی تنگناهای فردی تنگناهای

 زیرساختی تنگناهای نهادی و فرهنگی اجتماعی، تنگناهای

 بازاریابی مشکل

 منابع کمبود

 مالی

های هزینه

 کشاورزی
 اشتغال

 کاذب

 آموزش

 آگاهی

 آب منابع

 کشت دیم

محدودیتهای منابع 

 طبیعی

 کشیزه

 بیکاری

  فرهنگی طاختال و مهاجرپذیری

 مجوز صدور مشکالت و اداری بوروکراسی

 مدیریت نبود

 یکپارچه

 مدیریت ضعف

 اماکن عدم حمایت از کارآفرینان

 ورزشی
 دفع

 فاضالب
 صنایع تبدیلی

 ساخت و ساز
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 سرپرستان خانوار جویای کار ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و

ی کار با شناسی نیروی انسانی روستای چرگر از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویادر زمینه ظرفیت

 جویای انوارخ سرپرستان و ساختاریافته، به شناسایی جواناناستفاده از تشکیل هسته مشارکتی و ایجاد جلسات نیمه

داده  یک در ادامه نشانای نیروی انسانی در مشاغل مختلف در روستای چرگر به تفکهظرفیتکار پرداخته شد و 

 شده است.

 شناسی نیروی انسانی روستای چرگر: ظرفیت26جدول 

 مشاغل دارای مهارت
تعداد جویای 

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 10 قالیباف 2 شاطر

 و سمند و پژو تعمیر) خودرو تعمیرکار

 (پراید
 1 ساختمان کاربرق و کشلوله 1

 0 ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 1 خودرو نقاشی و صافکاری

 فروش همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 موتورسیکلت قطعات
1 

 ماهی و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و آالقزل
20 

 به) ودروخ سازیباطری خدمات و کاربرق

 (خودرو باطری فروش همراه
 0 الکتریکی موتور پیچسیم و خانگیلوازم تعمیرکار 0

 3 کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
0 

 0 خطاطی و نقاشی یا و موسیقی آموزگار 0 لباس شوئیخشک و اتوشویی در متخصص

 و تلویزیون) نمایشگرها LCD رتعمیرکا

 (مانیتور
 0 کپی و زیراکس هایدستگاه شارژ و تعمیرکار 0

 2 (زنان و مردان) آرایشگری
 پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و آلومینیوم) منازل
0 

 0 خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 تخصصی کلینیک) خصوصی کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان مثل
0 

 0 متخصص در حوزه گردشگری 0 کامیون و اتوبوس تعمیر در متخصص

 2 کارشناس کشاورزی 10 دامدار

 0 سوارچابک 1 جوشکار

 0 کارشناس تغذیه 0 بازاریاب
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

در  فعال جویای کاردهد در بین مشاغل دارای مهارت، روستای چرگر دارای نیروی کار نتایج جدول نشان می

 دارای نرخ بیشتری است. « دامداری»باشد که در بین این مشاغل، میزان افراد جویای کار در شغل می

ها و خدمات های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمشناسایی و اولویت

 هت تحرک اقتصاد روستا:های جبرای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

ها و های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمبررسی، شناسایی و اولویت در این قسمت به

گر های جهت تحرک اقتصاد روستای چرخدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

 پرداخته شده است.
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خاص  طوربهانگی عام و توسعه مشاغل خ طوربهرخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط های کاهش نیکی از راه

در هرق عنوان برند شناخته شود.تواند در هر روستا بهو می و ثروت جامعه را به دنبال دارد درآمداست که افزایش 

، از کندیمشد پیدا جامعه نیز ر اقتصادبهبود یابد، به همان میزان  روستاسطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی 

های بکهو ش افزارهانرمفرمایی و یا کار در محیط خانه یکی از الگوهای اشتغال است که به مدد سوی دیگر خویش

لذا  ؛ی دانستل خانگتوان قرن حاضر را قرن توسعه و رونق مشاغارتباطی و اطالعاتی، شرایطی را فراهم آورده که می

ر مشاغل د سته ازشت و با توجه به اهمیت مشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن دبا توجه به آنچه گذ

ه عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشتتواند بهروستای چرگر پرداخته شده است که می

 باشد.

باطات ترش فناوری اطالعات و ارتش و گساز امتیازاتی چون توسعه دان برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاای را در اکثر حوزهحیطه گسترده

و  اهداف ملهازجال رود. در کشور ما ایران نیز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغهای اقتصادی جوامع به شمار میبخش

سعه یکرد توساله توسعه کشور محسوب شده و بدین منظور روانداز و قوانین پنجدر سند چشم شدهتصریحتکالیف 

 جتماعیهای اقتصادی، فرهنگی و اهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

ل یا مشاغ ی، منظور ازمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگ موردتوجه

توسط  ز مشاغل خانگی،و حمایت ا دهیسازمانهایی است که با تصویب ستاد خانگی، آن دسته از فعالیت وکارکسب

امش در آر کار بدون مزاحمت و ایجاد اختاللوعضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب

نی مسکو طیعرضه به بازار خارج از محولید خدمت یا کاالی قابلگیرد و منجر به تواحدهای مسکونی شکل می

خانگی  وکارکسباندازی یک و راه گیردبرمیگردد. مشاغل خانگی، طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در می

ریت یای همچون مدهای اساسی و پایهای از مهارتعالوه بر مهارت خاص هر شغل نیازمند برخورداری از مجموعه

وردن آو فراهم  باشدهای بازاریابی میتر از همه مهارت، مدیریت فردی و مهمدهیسازمانمنابع، مدیریت زمان، 

 وهای انسانی وری بیشتر و توسعه سرمایهحصول بهره به منجرهای اطالعاتی، مهارتی و تجربه عملی، شرطپیش

 باشد.های مختلف میمینه مستلزم همکاری بخشهای شغلی در این زاجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی :27جدول شماره 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 حوزه لمشاغ

 کشاورزی

 

         محصوالت فرآوری

         منزل در دامپزشکی خدمات

 گیاهان ریشه فرآوری خدمات

 دار ریزوم دارویی
   

     

         آپارتمانی و زینتی هایگل پرورش

 محصوالت بازار تحقیقات خدمات

 کشاورزی و صنعتی
   

     

         گیاهان و هاگل کلینیک
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

         زینتی پرندگان رشپرو

 قارچ آموزش و مشاوره پرورش

 خوراکی
   

     

 حوزه مشاغل

 هنری

    2 6 8   فرش تابلو بافت

 و قیمتی هایسنگ تراش

 قیمتینیمه
   

     

         سنتی هایپوشپای تولید

 و بلندر مصنوعی، هایگل تولید

 چرمی
   

     

         سنتی چرمی جلدسازی

 و طال جز به) فلز روی حکاکی

 نقره(
   

     

         کاریخاتم و سازیخاتم

 و ویزیت کارت طراحی خدمات

 طریق از تبلیغاتی هایکارت

 اینترنت

   

     

 میکس، برداری،فیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه و مونتاژ
  1 

0 1    

 مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ
   

     

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
   

     

    1 0 3   دوزیتکه و گلدوزی خدمات

    1 1 1   کفش و لباس طراحی

 گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم و
   

     

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

    1 7 8   کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         مهرسازی خدمات

         آکواریومی و زینتی ماهیان پرورش

    . 2 2   زنانه شومیز و مردانه دوزپیراهن

 پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 لیزری
   

     

         تابلوسازی

 و ترشیجات شربت، تولید

 شوریجات
  5 

3 2    
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات موردنیاز
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

    1 1 1   تلفنی ونقلحمل خدمات

 و ادارات غذای تأمین خدمات

 هاشرکت
   

     

         ادارات و خانگی نظافت خدمات

    ICDL   2 1 1 و تایپ خدمات

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

 دهد:نتایج جدول نشان می

o و دیجیتال آلبوم تهیه و ژمونتا میکس، برداری،فیلم خدمات فرش ، تابلو بافت »هنری،  در شغل  حوزه در مشاغل 

 رد موجود است؛شاغل زن و شاغل م« دوزی تکه و گلدوزی خدمات

o یدزنانه و  تول و مردانه دوزکشاورزی، پیراهن محصوالت فرآوری »های افراد در زمینه تولید، حوزه مشاغل در 

 فعالیت دارند؛ و «شوریجات و ترشیجات شربت،

o و تایپ خدمات » شغل در عمومی ، خدمات حوزه مشاغل در ICDL » شاغل رنف یک و زن شاغل نفر یک تعداد 

 یت دارند.فعال مرد

طرح یا برند در روستای چرگر )که در زمینه تعیین محورهای تولید یا خدمات ترین فعالیت قابلجهت شناخت مهم

های ارزیابی مشارکتی و تکنیک های جهت تحرک اقتصاد روستا مؤثر هستند( از روشدارای اولویت و پیشران

. برای لی با تشکیل هسته مشارکتی استفاده شده استخصص و مطلع محدهی کیفی با حضور جوانان و افراد متوزن

بندی یا تبهرام به این کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرات خبرگان محلی و مسئولین اقد

های توسعه اقتصادی در محدوده موردمطالعه شده های موجود در جهت توسعه جهت پیشرانبندی ظرفیتاولویت

گونه که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شده های روستا همانترین ظرفیتدهد، مهمحاصل نشان می است. نتایج

 باشند:است و مستعد و پتانسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می
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 1397مشاور، های های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتهترین ظرفیتمهم .14شکل 

 
 

 (پنبه نخ) رنگرزی کارگاه اندازیراه

 االیام قدیم از مختلفی هایصورت به که شودمی گفته رنگزا مواد در نساجی کاالهای آمیزی رنگ فرآیند به رنگرزی

 .است میشده انجام امروز به تا

 یونانی، به مورخ «گزنفون» ارةاش همچون شواهدی بخصوص اسالم، از پیش. دارد ایدیرینه سابقه ایران در رنگرزی

 قالی درباره یهای نوشته و میالد از قبل سال 400 به مربوط «سارد» شهر در هخامنشی شاهان بافی قالی کارگاه

 محسوب ایران الیق نمونه نخستین حال به تا که ایران، گره دارای اثر ترین کهن و کوروش قبر روی رنگ، ارغوانی

 بافی قالی هنر ودوج .است شده کشف «پازیریک» نام به ایناحیه در مغولستان در «ررودنگ» پروفسور توسط و شده

 می قطعی منطقه رد یافته تکامل و ارزنده هنری بصورت باستان ایران تاریخ آغاز از را رنگرزی صنعت آن تبع به و

 در. سازدمی قطعی قهمنط در تهیاف تکامل و ارزنده هنری بصورت باستان ایران تاریخ آغاز از را رنگرزی صنعت. سازد

 که ساسانی دوره های پارچه از هایی نمونه کشف .اند بوده برخوردار خاصی احترام از رنگرزان ساسانی دوره

 و رنگرزی شرفتهپی صنایع وجود از ناشی آیدمی حساب به رنگرزی و طراحی هنر و ظرافت و ذوق از شاهکارهایی

 .رساند می اوج به را آن اعتبار که است فرش بافت تردیدبی و نساجی

 گیرد: می انجام روش2 به هاکارگاه در رنگرزی عمده طور به

o ؛ سنتی رنگرزی 

o صنعتی. رنگرزی 

 :از عبارتند سنتی رنگرزی در نیاز مورد مواد و ابزار
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 و زنگ ضد جنس از باید و گیرد می صورت آن در کردن دندانه و رنگرزی عملیات که حمامی یا( پاتیل) ظرف (1

 شود؛ می استفاده مسی یا استیل ظروف از معموالً. باشد حرارت برابر در مقاوم

 توزین؛ برای ترازو (2

 رنگرزی؛ حمام دمای گیری اندازه برای ترمومتر (3

 رود؛ می کار به رنگرزی حمام در الیاف زدن هم برای و است چوب جنس از معموالً که همزن (4

 قلیاها؛ و اسیدها برداشتن و گیریندازها برای... و بشر مانند مدرج ایشیشه ظروف (5

 سود مانند قلیایی مواد  و...؛ و قلع کلرید سدیم، کرومات دی سیاه، زاج سبز، زاج سفید، زاج چون فلزی های نوک (6

 ... ؛ و آمونیاک و

 ... و سیتریک اسید استیک، اسید اگزالیک، اسید الکتیک، اسید تارتاریک، اسید مانند اسیدها (7

 فرآیند یک رنگرزی .باشد برخوردار الزم خواص و شرایط از باید رنگرزی، در مداوم استفاده یلدل به که آب (8

 وجود فرآیند شتبرگ امکان مشکلی بروزهرگونه درصورت آید عمل به الزم هایمراقبت تمامی باید است شیمیایی

 برخوردارنمی ادیاقتص توجیه از هک بود خواهد گزافی های هزینه انجام مستلزم نیز محصول کیفیت اصالح و نداشته

 .باشد

 طرح شناسنامه .82 شماره جدول

 بخش خصوصی مجری طرح

 الیاف رنگ شده تولیدات طرح

 مترمربع 2،000 مساحت زمین مورد نیاز

 مترمربع 280 مساحت زیر بنا

 هزار ریال 5،405،688 هزینه ثابت طرح مورد نیاز

 هزار ریال 11،868،921 هزینه جاری طرح

 هزار ریال 1،718،369 سرمایه در گردش مورد نیاز

 هزار ریال 9،124،056 کل سرمایه گذاری طرح

 نحوه تامین سرمایه طرح

 هزار ریال 3،424،811 سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید

 هزار ریال 5،699،245 سرمایه گذاری بانک

 هزار ریال 4،324،550 تسهیالت بلند مدت

 هزار ریال 1،374،695 مدتتسهیالت کوتاه 

 نفر 7 شاغلین طرح

 هزار ریال 14،100،000 درآمد ساالنه طرح به طور متوسط
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 درصد 44.34 تولید در نقطه سر به سر

 درصد 21.40 نرخ بازده طرح

 سال 4.42 بازگشت سرمایه به سال

 روستای گرچر آدرس محل اجرای طرح

 بخش خصوصی تهیه کننده طرح

 در بخش صنعتی توسعه روستاییکمک به  ی طرحهدف از اجرا

 

 :(تیزآب و کشکش) تاک زرین کارخانه مجدد اندازیراه

 صورت مطالعات ساسا بر همچنین و کشمش بندیبسته و تولید کارخانه از آمده بدست اطالعات و آمار به توجه با

 لیست در واندت می و است بازده پر و بازده زود های طرح جزء طرح این که رسید نتیجه این به توان می گرفته

 باشد. برخوردار لیقبو مورد اقتصادی توجیه از تواندمی اجرا صورت در و گیرد قرار دولت حمایت مورد مشاغل

 آن بندیبسته وادم شده، استفاده خورشید انرژی از زیرا است آن تولید بودن اقتصادی کشمش، خاص هایویژگی از

 می نیطوال ماندگاری عمر دارای معمولی انبار شرایط در و داشته کمتری حجم هشد خشک محصول است، ساده

 .است ساده بسیار کشمش تهیه برای الزم تجهیزات ضمناً . باشد

 توجیهی تولید کشمش: طرح تولید فرآیند دیاگرام

 کشمش تولید توجیهی طرح تولید فرآیند دیاگرام. 15شکل شماره 

 
 کشمش بندی ستهطرح توجیهی ب .29جدول شماره

 بسته بندی کشمش عنوان فعالیت:-1

 تن در سال210 ظرفیت :-2

 بخش خصوصی مجری طرح:-3

 روستای چرگر محل اجرا :-4

 نفر14 اشتغال طرح :-5

 میلیون ریال24871.37 ثابت طرح : سرمایه-6

 میلیون ریال27171.66 رمایه گذاری کل طرح :س-7
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 بعمتر مر4000 ین طرح :میزان زم-8

 متر2300 ین بنا :میزان زم-9

 میلیون ریال16533.03 یزان تسهیالت مورد نیاز :م-10

 وام :نوع تسهیالت -11

 %49.24 قطه سربه سر تولید :ن-12

 سال3.88 ت برگشت سرمایه :مد-13

 %19.88 رخ بازدهی سرمایه :ن-14

  
وسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط با اجرا تهای کارآفرینی قابلهای مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتظرفیت

 ساختاریافتهنیمه رکتیمشا هسته در روستا این بومی جوانان توسط که چرگر روستای در کارآفرینانه ایده ترینمهم

ر ادامه به بررسی باشد که دمی چرگر خاکی سد اطراف گردشگری طرح است گرفته قرار استقبال مورد و شده مطرح

 آن پرداخته شده است.

 چرگر  خاکی سد اطراف گردشگری

 مانند کشورهایی ن،آ از حاصل درآمد و است کشورها برای درآمد جذب مهم هایکانون از یکی امروزه توریسم صنعت

 نقاط کشور که خصوص به کرد پوشیچشم درآمد این از سادگی به تواننمی پس داردمی نگه آباد و سرپا را ترکیه

 از توانمی توجه و یقهسل کمی با تنها و است مناسب بسیار نیز آن وهوایآب و دارد گردشگران برای جذابی بسیار

 این درآمدزایی جنبه از ترهمم. برد مناسب هایبهره دارد، وجود مرزوبوم این وکنارگوشه در وفور به که نعمت این

 اشتغال ایجاد رایب زمینه جهانگردی فعالیتهای توسعه با. بشناساند انیانجه به را خود تا دارد نیاز کشور صنعت،

 ده هر از است یدمف بسیار هستند رو روبه متقاضی و جوان جمعیت با که هایی کشور برای امر این و شود می فراهم

 وسیله ریگردشگ صنعت نتیجه در و گردد می ایجاد شغلی فرصت یک شود می میزبان کشور وارد که توریست نفر

 .باشد می اقتصادی پویایی و اشتغالزایی جهت مناسب بسیار ای

 گردشگران ذبج قابلیت از خود جای جای در کشور ایران، نظیر بی تاریخی و مذهبی اقلیمی، شرایط به توجه با

 فریحی،ت دشگریگر های مجتمع اقامتی، فضاهای احداث از استفاده با میتوان و است برخوردار را خارجی و داخلی

 ایجاد و ارجیخ و داخلی گردشگران جذب به اقدام...  و راهی بین های مجتمع ها، سینما ها، هتل ورزشی، اماکن

 .نمود زایی درآمد و اشتغال

 راه اندازی مجموعه گردشگری تفریحی فرهنگی ورزشی پذیرایی .30جدول شمار

 مجتمع تفریحی و گردشگری عنوان فعالیت

 سال در بخش های مختلف هزار نفر در 6 ظرفیت

 بخش خصوصی مجری طرح

 سد خاکی روستای چرگر محل اجرا

 نفر95 اشتغال طرح

 میلیون ریال124016.58 سرمایه ثابت طرح

 میلیون ریال148386.77 سرمایه گذاری کل طرح
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 متر مربع35000 میزان زمین طرح

 متر18460 میزان زمین بنا

 میلیون ریال116272.40 میزان تسهیالت مورد نیاز

 وام نوع تسهیالت

 %54.35 نقطه سربه سر جاری

 سال3.5 مدت برگشت سرمایه

 %21 رخ بازدهی سرمایهن

سد خاکی  ردشگریگ بخش در فعالیت باشد؛می این منطقه در تاثیرگذار اقتصادی صنایع جمله از گردشگری صنعت

 بازگشت نرخ دلیل به همینطور و مناسب درآمد کسب و سو، یک موقعیت خوب سد چرگر از وجود دلیل به چرگر

سوی  ی آورد ازدارد، و همچنین درآمدی که برای کشاورزان از طریق زمینهای اطراف بوجود م که مناسبی سرمایه

 از. شود معرفی اقتصادی اعتماد قابل هایطرح از یکی گردشگری برای این منطقه توجیهی طرح شده باعث دیگر،

 هایمساعدت ، اطقمن در این به همراه خواهد داشت بنابراین  را خوبی اشتغالزایی عرصه، این به ورود که آنجایی

 برای موجود گردشگری صنعت های جذابیت از برخی ادامه در نمود، دریافت ذیربط مراجع از توان می را بیشتری

 ذکر شده است: گذاران سرمایه

o ها؛جاذبه از بسیاری نخوردگی دست و بودن بکر 

o افراد محلی؛ گردشگرپذیری روحیه و نوازیمهمان رهنگف 

o اسالمی؛ -ایرانی فرهنگ 

o گذاری؛سرمایه امنیت و گردشگری امنیت 

o فعالیت؛ ادامه به تمایل عدم صورت در هادارایی کاربری سریع تغییر امکان 

o دارد؛ باالیی سودآوری آن ازای در و خواهدمی کمی سرمایه 

o صنایع؛ سایر به تنسب گذاریسرمایه نسبی مزیت 

o متنوع؛ و و مطبوع وهوای آب با زیبا طبیعت 

o گردشگری هایفعالیت انواع از ایگسترده طیف اجرای پتانسیل 

 زایی روستا؛تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی یتوضع که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی ابعاد از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص اهبردر ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار زاربا کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد
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 باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن یفیک و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 رشد حتی نه و سرمایه جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما د؛شومی وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. اردد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

o های دولتی، راهبرددر روستای چرگر باید سیاست کلی صورتبه یانگر آن است کهبنابراین نتایج حاصل ب 

 و زاربا تکمیل» و «ملی هاییتاولو راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید را زااشتغال

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش

o  است که این روستا:نتایج کمی بیانگر این 

o وستایی که هدف از آن کمک به توسعه روستایی در بخش خدمات ر چرگر خاکی سد اطراف در حوزه گردشگری

%  21صی و با نرخ بازدهی مختلف و با مشارکت بخش خصو های بخش در سال در نفر هزار 6باشد. با ظرفیتمی

زایی نفر نیز اشتغال 11زایی مستقیم و برای ر اشتغالنف 8پتانسیل خوبی در جهت توسعه روستایی است و به برای  

 نماید.غیرمستقیم ایجاد می

o شده تولید الیاف رنگ روستایی و با توسعه به پنبه( با هدف طرح کمک نخ) رنگرزی کارگاه اندازیدر طرح راه

ل ایجاد غیرمستقیم شغ نفر دیگر نیز به طور 8زایی می شود و همچنین برای نفر به صورت مستقیم اشتغال 7برای 

 شود.می

o به مککاین طرح  اجرای از هکتار که هدف 250 مساحت به مستضعفان بنیاد به مربوط اراضی طرح مدیریت 

توان در راستای توسعه پایدار، به افزایش باشد و با مدیریت کارامد آن میمی کشاورزی بخش در روستایی توسعه

نفر  10قیم و نفر اشتغالزایی مست 20توان برای مود. با اجرای این طرح میتولیدات و راندمان آن در روستا کمک ن

 زایی غیرمستقیم ایجاد نمود.نیز اشتغال

o نفر  7شده که برای  رنگطرح الیاف با هدف تولیدات (تیزآب و کشکش) تاک زرین کارخانه مجدد اندازیراه

طرح اجرای از ایی غیرمستقیم ایجاد نماید. هدفزتواند اشتغالینفر نیز م 12زایی مستقیم و برای اشتغال

 باشد،صنعتی می بخش در روستایی توسعه به کمک

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر
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 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول،  .1

 است؛ ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .2

 زایی مشخص و پیشنهادسایر اقدامات توسعه اشتغال و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وبرنامه

 گردید.

 «شایسته کار» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون مایتیح بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 شده ارک بازار راهی دانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای چرگر انبوه .4

 رفتن باال ملهازج اجتماعی ایآماره شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق اما

تواند در این های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن

 زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛

ه ساختاریافته بود شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمههای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودباشد، بنابراین، انتظار میشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میشاغل پیشنهادها و مو ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

رکت اجتماعی در مشا نرخ د همشوخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره

و  ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آمار اشتغالهای توسعهطول برنامه

ه زندگی تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید ببه

 شود.

باشد، نتایج یین روستا ماین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکاران ترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 از اندعبارتکیفی مورد انتظار نیز 

o زایی در تغالها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالیری از توانمندیگبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o زا؛های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o تولید  زنجیره وهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 دولتی؛با مشارکت بخش غیر

o دف( اهای هسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 
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o در مشاغل آنان جدید و اشتغال کاهش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 زای موجود روستا؛های اقتصادی و اشتغالیتتعیین اقدامات مناسب برای ارتقای ظرف

های مشارکتی در روستاهای هدف ساختاریافته مشاور در هستهبا استفاده از روش مشارکتی نیمه میدانی هایبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

لعه نقش داشته و باعث روستای موردمطا موجود زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات الزم برای ارتقاء ظرفیت فعالیت .16شکل 

 
 به توان،می اقتصادی توانمندی و هانیاز با متناسب که باشندمی کشوری هر در آفرینیارزش و تولید کانون روستاها

 زاییاشتغال و تولیدی ظرفیت از حداکثری استفاده برای روستا اقتصاد با مرتبط خدمات و صنایع سایر ایجاد و تعبیه

 تواندمی که است کشور اقتصادی جریان و صنایع سایر محرکه موتور روستا گفت توانمی بنابراین، پرداخت؛ روستایی

 هایظرفیت از استفاده با زاییاشتغال و تولید حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن نمندتوا بر عالوه

 چنین به دستیابی الزمه. نماید ایجاد کشور اقتصاد تحول همچنین و روستا اقتصاد بر را برتر هایفناوری و کارآفرینی

 هایبرنامه و اندازچشم سند تدوین و تهیه تایی،روس توسعه با مرتبط قوانین در جدی تغییرات و بازنگری نیز، امری
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 و اعتبارات اختصاص و حوزه این در موفق کشورهای سایر تجربه از الهام با کشور موجود شرایط با متناسب راهبردی

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش ارائه

 اغلب عشایری و روستایی زنان برای ویژهبه روستای موردمطالعه، در کوچک وکارکسب توسعه و زاییاشتغال»

 در درآمد و شغل ایجاد ایبر روستایی زنان هایتعاونی گسترش. ندارد دولت برای چندانی هزینه و بوده هزینهکم

 .گیرد قرار تعاون بخش با طمرتب مدیران ویژهبه مدیران کار دستور در مهم این باید و است شودپیشنهاد می روستا

ان از وستاییراز ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند، تضمین خرید محصوالت تولیدی  ر،ی چرگزنان روستا 

 شودالش تهای خریدهای تضمینی با افزایش دامنه باید برای آن برنامه وجود داشته باشد وکارهای مهمی است که 

های محلی و ساخت بازارچه کهریطوبه. گیردر قرار های روستایی در دستور کاتا امنیت الزم برای توسعه فعالیت

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآنمحلی مناسب برای فروش محصوالت  عنوانتواند بهمی هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تپیشرف و رشد جهت در محروم و یافتهتوسعه کمتر طقمنا در ایحرفه و فنی هایآموزش

 مدتکوتاه هایآموزش ارائه ،روستاها در کوچک وکارکسب اندازیراه روستایی، آموزش کشاورزی، خاص هایآموزش

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای کشاورزی بندیقطب و

د مربوط به بنیا که قبالً نیز مطرح شد طرح مدیریت اراضی شود که همچنان قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 عنوان یک کارآفرینی سبز مطرح باشد.تواند بهمستضعفان می

 روستاها در و عظیم ایعصن ایجاد دنبال به تواننمی روستاها، موجود وضع با و کنونی شرایط در که است آن واقعیت

 و صحیح نیز گوناگون هایجنبه از و ندارد وجود صنایع نوع این ایجاد برای الزم هایزیرساخت عمالً زیرا بود

 از استفاده با تا است هاروستا کردن صنعتی برای انتخاب بهترین کوچک صنایع نتیجه در. نیست صرفهبهمقرون

 کاهش همچنین و روستاییان رفاه ایارتق و درآمد افزایش چون جینتای به وکارکسب نوع این ناپذیرپایان هایظرفیت

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت

های اقتصادی و زایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 زایی روستا؛اشتغال

های کارآفرینی مستقل و با طرح های مرتبطآوری ایدهگذاری پس از جمعهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این ها و همچنین بررسیهای موفق در سایر استانتجربه بر اساسهای کارآفرینی و اشتغال ایده

گزاری ین مرحله با برازاپساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهمشاور، طرح گروهروستا توسط 

 محلی، نماینده کشاورزان،انی و حضور مشاور در روستا و نشست با نخبگان، خبرگحلجوامع ماندیشی با کارگاه هم

، ادر این راست های کارآفرینی پرداخته شد.و ... . به احصا ایده صاحبان مشاغلگذاران، معتمدین، دامداران، سرمایه

های اقتصادی و در طرح هاآنهای مربوط به ی مؤثر و شاخصهامؤلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.اشتغال

روستای چرگر از  زاییاشتغال و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء زایی جهتاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

بخش مرکزی شهرستان گنبدکاووس و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به داشتن 
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یاز صورت گرفته باشد. برای این منظور با در نظر موردنهای ها و تخصصهداف مشخص است تا شناسایی مهارتا

 و اقتصادی هایبندی فعالیتاولویت به Decision Oven افزارمورد از پیشنهادات با استفاده از نرم 4گرفتن 

 موردتوافقی دارای اولویت و برحسب چهار معیار هاروستای چرگر پرداخته شده است. با احتساب فعالیت زاییاشتغال

 ریزی شامل:در کمیته برنامه

o  ؛25/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛18/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o   ؛28/0میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت 

o  ها و اطالعات حاصل از های مشارکتی و دادهرگزاری کارگاههای نسبی حاصل از بها و قابلیتارزیابی ظرفیت

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت

 زایی روستای هدفهای توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی طرحرتبه .17شکل

 
ه بوابسته  بندی مشاغلن امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییان به احصاء و اولویتبا توجه به همی

 باشد:به شرح ذیل می شنهادات مربوطه برحسب اولویتتوجیهی با پی های توجیهی پرداخته شده است که طرحطرح

 چرگر: خاکی سد اطراف گردشگری توسعه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o توسعه گردشگری. در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه عریفت 

 (تیزآب و کشکش) تاک زرین کارخانه مجدد اندازیراه: 

o و...؛ محصول تولید برداشت، کشت، نحوه بازاریابی، زمینه در مستمر هایکارگاه برگزاری 

o های مهارت افزایی در این زمینه؛برگزاری کارگاه 

o وابسته به این طرح؛ محصوالت فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

 (پنبه نخ) رنگرزی کارگاه اندازیراه طرح: 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه طرح. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o وری طرح پیشنهادی و بهبود فرآیندهای ایجاد سازی و افزایش بهرههایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای بهین

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب
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 هکتار: 250 مساحت به مستضعفان بنیاد به مربوط اراضی مدیریت 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه طرح. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

زایی با مقیاس گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت

های توسعه ها و پروژهکارکردی در سطح روستا و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرح

 زایی؛اقتصادی و اشتغال

 اشتغال روستایی هتوسع در چندانی توفیق تواننمی مشخص، اقتصادی توسعه و توسعه کالن راهبرد یک وجود بدون

 هایسیاست تریناساسی و ترینمهم از یکی تمرکززدایی باید بنابراین آورد؛ دست به روستاها در کارآفرینی توسعه و

 محقق اجتماعی دماتخ ارائه و عمرانی هایزیرساخت توسعه طریق از تنها روستایی توسعه باشد. کشور وسعهت کالن

 هایجذابیت مقابل در) انآن فرهنگی توسعه تسریع و روستاییان برای درآمدزا زاییاشتغال نیازمند بلکه شودنمی

 و روستایی توسعه ،کشاورزی توسعه هایینهزم ترینمهم ازجمله تبدیلی است. صنایع( شهرها اجتماعی فرهنگی

 تبدیل و روستا امید و کشاورزی محصوالت فراوری صنایع، این اصلی وظیفه. است روستاها در زاییاشتغال توسعه

 این انجام. شودمی انجام شهری هایکارخانه و صنایع در اغلب که است ترباارزش و ترنهایی کاالهایی به هاآن

. شودمی تولید تحریک و ناطقم این در بیشتر افزودهارزش خلق باعث روستاها اطراف نواحی یا وستاهار در هافعالیت

 غذایی امنیت تحکیم راستای در جلوروبه قدمی و یابدمی افزایش نیز محصوالت آن کنار در دوام و کیفیت عالوهبه

 .شودمی برداشته کشور

نظور پایداری اشتغال روستایی عالوه بر شناسایی افراد بیکار و جویای کار، مدر جریان توسعه روستایی الزم است به

 های وضع موجود نیز موردتوجه قرار گیرد.بسترهای مناسبی برای حفظ اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست .18شکل

 

گام  گام دوم گام اول

 سوم
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زایی روستا گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهحتوان اهداف کمی اشتغال طراساس چنین چارچوبی می بر

 را به شرح زیر طراحی و تدوین نمود.

 شده در روستای چرگرهای شغلی ایجاد و یل تثبیتظرفیت فرصت .31جدول 

 روستا
زمینه 

 اشتغال
 طرح یا پروژه پیشنهادی

 ظرفیت اشتغال
 توضیحات

 غیرمستقیم مستقیم

 چرگر

 کشاورزی
 بنیاد به مربوط اراضی مدیریت

 هکتار 250 مساحت به مستضعفان
20 10 

 توسعه به کمک طرح این اجرای از هدف

 کشاورزی بخش در روستایی

 صنایع

 کتا زرین کارخانه مجدد اندازیراه

 (تیزآب و کشکش)
 مجدد اندازیراه 12 7

 دهشرنگ الیاف تولید هدف با 8 7 (بهپن نخ) رنگرزی کارگاه اندازیراه

 11 8  چرگر خاکی سد اطراف گردشگری خدماتی
 هایبخش در سال در نفر هزار 6ظرفیت 

 خصوصی بخش مشارکت با و مختلف
 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

فعالیت  1توان انتظار داشت که با اجرای زا میهای اشتغالهای حاصل، با احتساب هر یک از فعالیتبا توجه به یافته

ایجاد  توان بهزای پیشنهادشده میفعالیت اشتغال 4فعالیت خدماتی درمجموع با  1الیت صنعتی و فع 2کشاورزی، 

 چرگر کمک نمود. اشتغال در روستای
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 . روستای جداقیه2

 وکار در روستاهای هدف:های کسبارزش، تولید و خوشهسنجی ایجاد زنجیره شناسایی و امکان

در شکل  رود.یهای یک بنگاه یا سازمان بشمار ماری مناسب برای تحلیل فعالیتعنوان ابزمدل زنجیره ارزش پورتر به

 کنید.زیر شمای کامل این زنجیره برای یک نمونه موردبررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارزش مدل پورتر .19 شکل

 
ها اسایی و تحلیل این فعالیتشده است، شنبینیاساس نیازهای تولید پیش های مختلف بردر این زنجیره فعالیت

توانند در ریزان میو برنامه دهدسوددهی می و ند مالیآفرین اطالعات بسیار مهمی از روهای ارزشعنوان فعالیتبه

 شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرند.

جیره وده را در زنافزگردد و ارزشبراساس مدل پورتر، مدل نظری برای زنجیره تولید این روستا به شکل زیر رسم می

 دهد.گیری قرار میتولید موردمحاسبه و اندازه ارزش بخش ساخت و



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

88 

 

 زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای جداقیه .20شکل 

 
 خلق به تا پذیردمی امانج زنجیرگونه صورتبه صنعت یک در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش زنجیره

 نهایی محصول به زشیار حلقه هر در و کنندمی عبور زنجیره این هایحلقه انزم از محصوالت. شود منجر ارزش

 این در خارج از شدهخریداری تخدما و مواد ارزش منهای خالص فروش از اندعبارت افزودهارزش. گرددمی افزوده

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزودهارزش تحقیق

 تفریق() تولید روش

 افزودهارزش=  تاندهس ارزش – واسطه مصارف

 

 در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای موجود در جدول زیر پرداخته شده است.

 اصطالحات نظری و عملیاتی تعریف .32جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و دارند همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد چهارچوب اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا عمومی حصوالتم ایجاد برای دیگر باهم ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 ظاهر ینیع غیر هایزشار دیگر و مالی ارزش دانش، عنوانبه ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 .ریزیبرنامه و ونقلحمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره دریافت، مل



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

89 

 

 هاعملیات
 کارهاییتمام و محصوالت شآزمای تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 .دکنمی تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تدارکات

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت مشتری به آماده محصول رساندن منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 .توزیع مدیریت ونقل،حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ،ترفیع تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 .فروشیخرده مدیریت گذاری،قیمت

 خدمات
 تعمیر، ماتخد مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

 هایفعالیت

 حمایتی

 و هاساختمان، آالتماشینمواد اولیه، سرویس برای قطعات و  تأمین تأمین

توسعه 

 اوریفنّ

ثل تحقیق و توسعه، مزنجیره ارزش.  هایفعالیتاز پشتیبانی از  منظوربهتکنولوژی  توسعهشامل 

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

 وو پرداخت حقوق  هاآن، حفظ هاآننیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در  تأمین هایفعالیتشامل 

 .دستمزد آنان

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

 

 :سؤالبررسی یک 

 ؟اندکدممحصوالت کشاورزی روستا  انواع در دیتول ریمسی ارزشی هاتیفعال 

ی ارزشی هاتیالفع. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر شودیمابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده 

 .شودیمیره ارزش به پنج مرحله تقسیم زنج

 زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای جداقیه .21شکل 
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 :مرحله اول

تی در ستا، اقدامادر طرح تولید و پرورش زالو در این رو مثالً ردیگیمصورت  هایوروددر این مرحله تدارکات  

شرایطی  . هنگام خرید موادباشدیمبه کارگاه  ازآنپس به انبار و هاآن انتقال وخصوص هزینه جابجایی مواد اولیه 

 را دارا باشد. هاآن کارگاه ازیموردناست که باید مواد  موردنظر

 مرحله دوم: 

کیک در انواع ی هر بخش به تفهانهیهز و شودیمکه به چهار مرحله تقسیم  باشدیم دیتول وعملیات ساخت  

 .گرددیممحصول لحاظ 

 ات خروجی:مرحله سوم تدارک 

 هاارگاهکیی تولیدات از جاجابه. شودیممحصوالت شامل این قسمت  ، انبارونقلحملی هانهیهزتعیین نرخ ضایعات،  

 .شودیمجزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب  هانیماش وبه انبار 

 مرحله چهارم بازاریابی و فروش:

ش . با تبلیغات درباره فروردیگیمدر این بخش صورت  یگذارمتیقی توزیع و هاکانال استفاده از تبلیغات، 

 درخواست توانیمی کشاورزی هافراوردهی توزیع و پخش مواد و هاشرکتی پیمانکاری و هاشرکتمحصوالت بین 

جه وی که محصوالت به بهترین نوعبهی توزیع هاروشو  هاکانالخرید را افزایش داد. شناسایی  هاسفارشساخت و 

و حجم  شدهانجامی هانهیهزی با اطالعات کامل از بازار و میزان گذارمتیقمشتریان تحویل گردد و  ممکنه به

 .شودیمشرکت انجام  موردقبولسفارشات توسط امور قراردادهای شرکت با در نظر گرفتن سود 

 مرحله پنجم خدمات پس از فروش:

 وه در زمان گارانتی چمواد اولیه محصوالت  نیتأم. هست شدهفروختهی هافراوردهمعین محصوالت و  نیتضم شامل 

 .دیفزایبهر محصول  افزودهارزشبر میزان سفارشات و تولید و همچنین  تواندیمی مناسب هامتیقبا  ازآنپسحتی 

  دوم: سؤالبررسی 

  از محصوالت روستا چقدراست؟ هرکدام افزودهارزشمیزان 

 .گرددیمجداگانه محاسبه  طوربههمه محصوالت روستا  افزودهارزش در این بخش با توجه به تنوع تولید میزان

 هایورودی تدارک هانهیهزمرحله اول:  

لید تو جهت د.محاسبه کر ی راارانبارد و ونقلحملباید هزینه  که شوندیمپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده 

 با مراحل این مرحله از زنجیره ارزش افزودهارزش. میزان شوندیمی خودشان منتقل هاکارگاهبه  این قطعات از انبار

 .دیآیم دست بهنهایی  افزودهارزشدیگر جمع و 
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 هایورودزنجیره ارزش در بخش تدارک  .22 شکل

 
 مرحله دوم: تولید

سبت نا بتوان ت گرددیمظیم جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت شرکت تن صورتبه شدهانجامی هانهیهزلیست 

ی هانهیهزف ی موجود و حذهانهیهزی، مدیریت بهتری انجام داد و جهت کاهش دیتول وی جاری هانهیهزبه 

 .ندیفزایبی بر میزان سود حاصله رضروریغ

راحل و که در آن تمامی م دهدیمرا عملیات تولید تشکیل  مایکل پورتر ارزشزنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره 

 .دهدیمزای تولید در نظر گرفته شده است. شکل زیر این مراحل را نشان ارزش یهاتیفعال

 

 ارزش فاز تولید رهیزنج .23شکل  

 
 توانمی که شودمحاسبه می اداری هایهزینه و دستمزد و استهالک هایهزینه موردنظر، سود مواد، خرید هایهزینه

 این درصد و در ادامه ودنم محاسبه را مرحله درکل و فاز هر رد ایجادشده افزودهارزش تفریق روش از استفاده با

 .آمد خواهد دست به نیز محصول کل به نسبت مرحله
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 هایخروجمرحله سوم: تدارکات 

ل ، تکمیدهدشیشود؛ مانند انبار کردن کاالی تولبه مشتری انجام می دشدهیانتقال محصول تول برایهایی که فعالیت

 .یع محصولونقل و توزسفارش، حمل

 توانیمنبار اموجودی  زا تحویل به مشتریان است، و آماده شودیمبه انبار انتقال داده  از کارگاهکاال پس از تولید 

 برای تولید را متناسب با سفارش تعیین کرد. ازیموردنمیزان کاالی 

 هایخروجزنجیره ارزش در بخش تدارک  .24 شکل

 

 برمچنین کل پیدا کرد. ه افزودهارزشاهمیت آن را در  توانیماین مرحله  افزودهارزشو  هانهیهزبا محاسبه میزان 

االمکان کاهش ی آن حتیهانهیهز تای نمود طراح وی زیربرنامهروی فرایندهای آن  توانیماهمیت مرحله  اساس

 سیله انتقال محصوالتمسیر و و نینهمچ و کارگاه و انتخاب مکان انبار ونقلحملدر بخش  مثالعنوانبه یابد.

 مهم باشد. تواندیم

ل و که کنتر دیآیم دست بهبا مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال نرخ ضایعات تولید 

 هااهکارگدر سطح  شدهدیتول محصوالت وانتقال مواد  نحوه وتولید  طراحی بهتر محصول در مرحله لهیوسبهتقلیل آن 

 کاهش چشمگیری خواهد داشت. هانهیهزاتالف منابع تولید میزان و جلوگیری از 

. با شوندیموش برده موقع مقرر برای فر در وپس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به انبار انتقال داده شوند 

رآورد بر و دستمزد نیروی کا آالتنیماشی کشاورزی هزینه هافراوردهتوجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از 

 .شودیم

 فروش وی ابیبازارمرحله چهارم: 

 وکارکسبت از محصوالت و خدما هاآنن و آگاه ساختن ها و نیازهای مشتریاوظایفی که به آگاه شدن از خواسته

کند، در این دسته گذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردقرار می
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 فروش وزنجیره ارزش در بخش بازاریابی . 25 شکل

 

ها به فرآورده نیأمتارائه خدمات مناسب و  نیهمچن و موقعبه لیتحو و محصولدر بخش تبلیغات تولید و فرآوری 

 آگهی و نصب وری اینترنتی نیز دو نفر مسئول پیگی غاتیتبل جهت خواهد بود. یمؤثری تبلیغ نوعبه خریداران

 .شودیمر نظر گرفته دی کار روینی و افزارسختی و افزارنرمی هانهیهزرسانی سایت شرکت بوده که روزب

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

اندازی محصوالت، آموزش روش دهد مانند نصب و راههایی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش میفعالیت

 .تعمیر و سرویس محصوالت قطعات یدکی، نیتأمو  هاآناستفاده از 

 

 زنجیره ارزش در بخش خدمات پس از فروش. 26 شکل

 
با ارائه  توانیم در ضمنبیشتر خواهد بود.  سود حاصلهکمتر باشد  آمدهشیپی هانهیهزدر این بخش هر چه 

 .ی مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزودهاطرح

 شایانی بر سودآوری بیشتر به پایداری کشاورزی نیز کمک عالوه، در شهرستان ابهر ریزی تولید کشاورزیامهبرن

ای از مجموعه های تولید کشاورزی در روستاهای این محدوده به خصوص در روستای جداقیه،ریزیدر برنامه. کندمی

رعایت  زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت، زراعی جمله؛ آیش، تسطیح اراضی، تناوب قواعد از

نتایج حاصل از هسته مشارکتی با  گردد و کشاورزان خود در این کار خبره هستند و دارای مهارت خوبی هستند.می

 افزایش توسط کشاورزان یادشده، قواعد دهد رعایتیافته در بین روستاییان نشان میساختاراستفاده از مصاحبه نیمه
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 همراه به پایدار در سطح روستاها را کشت هایسیستم ترویج و خاک یزیحاصلخ توسعه و حفظ ،تولید بعمنا کارایی

 .دارد

گیرد و اغلب یمانجام  کشت اولیه )گندم، جو و...( در فصل پاییز و کشت ثانویه در ماه خرداد موردمطالعهدر محدوده 

 صورتبههای نوین ی است و استفاده از فناوریسنتی از نوع کرتی، شیار صورتبهروش کشت در این محدوده 

شده، حالذور اصهای نوین تولید شامل استفاده از بکارگیری فناوریبا به کهگیرد. ولی باید توجه کرد محدود انجام می

ح اندازه صحیهیایی بمبارزه با آفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب آبیاری و استفاده از کود شیم

 شاورزیکهای نوین تولید در پذیرش فناوری. را به حداکثر رساند ی هدفروستااراضی را در سطح توان تولید کل می

ر اصلی و همچنین یکی از عناص کشاورزان استالعات مشروط به دانش و اط در نقاط روستایی این شهرستان

 تاطالعات انباش های نوین، از طریقرد فناوریفرآیندهای پذیرش نوآوری در کشاورزی، بهبود و توسعه دانش در مو

 .باشددر طول زمان می

ر این دریابی شوند؛ فرآیند بازافاصله پس از برداشت مصرف نمیالب در این روستا ت کشاورزیالازآنجاکه محصو

و سایر  د غذاییکند؛ بنابراین، فرآیند تولید مواایفا می تنقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی محصوالمحدوده 

کل تولید به تنها کشاورزان در این منطقهیابد. درآمد ها از سطح مزرعه پایان نمیت کشاورزی با برداشت آنالمحصو

ابطه ت رالحصومریابی مدیریت تلفات پس از برداشت و بازا ینهبستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، به توانایی وی درزم

مچنین، هارند. دعات الرساندن تلفات پس از برداشت نیاز به دانش و اطبرای به حداقل  روستایی دارد. کشاورزان

ر فروش مبنی ب تصمیم کشاورزان. عات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب نیازمند هستندالکشاورزان به اط

امکانات  رمایه،ست خود بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختلفی مانند اندازه زمین، میزان المحصو

الن یا ان بدهی به دالو قدرت نگهداری محصول در منزل مسکونی و میز در رابطه با بازار اطالعاتونقل و حمل

 ابهر را شهرستان روستای جداقیه در در کشاورزی محصوالت ارزش و عرضه زنجیره زیر دارد. نمودار یان شهریبازار

 نشان داده است.
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 رزش محصوالت کشاورزی در شهرستان گنبدکاووسزنجیره عرضه و ا .9شماره نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 دامی نشان داده شده است. برای تولیداتوکار کسب خوشه ارزش زنجیره در ادامه

 زنجیره عرضه
 روستا در 

 برنامه ریزی برای تولید: 
 زنیعایت زمان شخمر -1
های انتخاب روش -2

 زنیمناسب شخم
 اوب زراعیتن -3
 آیش -4
 طیح اراضیتس -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 کاشت: 
 ستفاده از بذور اصالح شده  و مناسبا -1
 هادعفونی بذور و مبارزه با آفتض -2
عایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله ر -3
 قبلی
یی مناسب و به ستفاده از کودهای شیمیاا -4
 موقع
 وش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 رداشت صحیح و بازاریابیب -1
 انباداری صحیح -2
 نتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشتا -3
 سته بندی اصولی  و درجه بندی محصولب -4
 (ها پررنگ استازاریابی )نقش واسطهب -5
 کشت انتخاب زمان -7
 خود مصرفی -8
صرف دام )بزرگ و کوچک( و طیور )انواع م -9
 طیور(

فرآوری محصوالت 
 کشاورزی

برگشت به روستاها و خانه های 
 مردم و مصرف توسط روستاییان

بخش 

 کشاورزی
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 تولیدات دامی وکارکسب: زنجیره ارزش خوشه 10نمودار 

 

 
 1397های تحقیق، یافته مأخذ:

 وکار برای تولیدات دامی نیز نشان داده شده استدر ادامه زنجیره ارزش خوشه کسب

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

 خدمات پس از
 فروش

 هزینه انبارداری
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
اولیه آن )علوفه، 
 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

تولیدات دامی 
، گوشت، زنده دام)

 و لبنیات، شیر، پشم
)... 

حمل و نقل 
ل به بازار )حم

 مصرف(

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 
مال بازار گنبد و مغازه 

 های شهری

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط یمتق
 دالالن و یا به صورت شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولهاهمانند: رهای اساسی در روستاها )فراهم کردن زیرساخت
 (گاز، تلفن و ...،

ت
الی

فع
ی 

ها
ی

بان
تی

پش
 

 درصد( 6بهره و با نرخ کمتر از یالت کم)تخصیص وام و تسه های دولتیها وحمایتسیاست
م و ی دا)شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهدار مدیریت صحیح منابع انسانی

 تولیدات آن در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(
خصوصی، مردمی و دولتی برای )تأمین منابع مالی از طرف بخشی مالی تأمین منابع

اث دام، احد های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیازهزینه
 کارگاه فرآوری خانگی و ...(

 به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامیمشاوره ارائه 
ای می از طرف نهادهدر زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات داهای صنعتی ارتآموزش مه

 مسئول

 

 های اصلیفعالیت

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

97 

 

 دستییعصناتولیدات  وکارکسب: زنجیره ارزش خوشه 11نمودار 

 

مده عالیت عفسهم را در زنجیره ارزش محصوالت داراست بخش تولید است که از چهار  نیشتریبفعالیت اصلی که 

ر بین دباالترین سهم را  ی،زنشخمو استفاده از تکنولوژی مناسب برای  زنیشخمزمان  نیبنیدرا کیل شده است.تش

 دهندهاننشبودن سهم تولید  البته باال نیز زیاداست. هابخشدر بین سایر  هابخشدارد و اختالف این  هاتیفعالکل 

 .شتدا خواهد همراه بهیی زااشتغالدر بحث نیروی کار  بیشتر است که کارگر تعداداین است که هزینه مواد و 

صوالت فراوری مح ی ارزشی فرآیند کلی تولید توهاتیفعالدر این بخش با استفاده از مدل زنجیره ارزش پورتر 

ی هانهیزهساس آن و بر ا بر طرح پرورش زالو به عنوان ایده اصلی در این روستا، شناسایی شده دیتأککشاورزی با 

 :باشدیم زیر شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهارزش افزایی محصوالت  زانیم وام شده انج

 شامل پنج مرحله است: ی اصلیهاتیفعال 

 مواد؛ نیتأم 

 و پرورش؛ دیتول 

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

ینه حمل و )هز
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 
بافی و صنایع 

 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 
جاجیم، گلیم، 

 نمد و ...(

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 عات تولیدضای

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 
 پیرامون

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 گرها و یا به صورت شخصی واسطه

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولهاهمانند: رهای اساسی در روستاها )راهم کردن زیرساختف
 (گاز، تلفن و ...،

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از یالت کم)تخصیص وام و تسه های دولتیها وحمایتسیاست
 درصد(

 ودستی هر در زمینه صنایع)شناسایی آقایان و بانوان ما مدیریت صحیح منابع انسانی
 قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

خصوصی، مردمی و دولتی برای )تأمین منابع مالی از طرف بخشی تأمین منابع مالی
 اجاره کارگاه، تأمین مواد اولیه و ...( های جاری مانندهزینه

 شغل هتر دربدر این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه  به کارآفرینمشاوره ارائه 
چک در زمینه رینی و فنی و کسب و کارهای کوهای صنعتی کارآفآموزش مهارت

 مسئول دستی و قالیبافی از طرف نهادهایصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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 بازاریابی؛ 

  پس از فروش. خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

 و... انبارداری 

و  هاهفراوردکه هزینه خرید  میابییدرمی هر فاز زنجیره ارزش در انواع محصوالت هانهیهزآمدن میزان  دست بهبا 

د بود.  زینه خواههمین نسبت فاز عملیات تولید نیز پره به وبسیار باالیی دارند  مواد اولیه محصوالت کشاورزی

با  . در محصوالتیی بسیار پایینی داردنیآفرارزش سهم وشرکت نمود زیادی ندارد  نیا دری دیگر زنجیره هابخش

ی خرید هانهیهزامی محصوالت آورد. با باالتر رفتن جریان ن دست بهبیشتری  افزودهارزش توانیمهزینه تولید کمتر 

ردهنده تغیی املع و. در دیگر مراحل زنجیره ارزش اختالف چندانی میان محصوالت وجود ندارد رودیمآن نیز باال 

 خرید مواد اولیه است. شدهتمامهزینه 

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و بندی قابلیتتوصیف و اولویت

 نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستا:

یت رففردی، ظ رفیتظابعاد ظرفیت اقتصادی،  همهالزم در  هایظرفیتبررسی میزان برخورداری مناطق روستایی از 

ی بسیار ادی، ظرفیت زیرساختی در کنار شعار زیبای کارآفرینی روستایفرهنگی و نه -اجتماعی هایظرفیتمحیطی، 

 روستایر کارآفرینی د هایظرفیتاولیه شروع کارآفرینی است. برای این منظور به بررسی  هایگامضروری بوده و از 

اشتغال  ضرورت ایجاد ونایت به جوان بودن جمعیت روستایی پرداخته شده است. با ع قلعهصائیندهستان جداقیه در 

احساس  ازپیشبیشکارآفرینی ه اقتصادی ضرورت توسع هایفعالیتبخشی به برای این جمعیت جوان و تنوع

 هایشبخو ابعاد این معضل،  بوده گریبانبهدستبا معضل بیکاری  نوعیبه جامعه روستایی عالوهبهشود. می

ادی و مشکالت اقتص ترینمهمیکی از  عنوانبهماعی و حتی سیاسی را متأثر ساخته است و این معضل اقتصادی، اجت

دود حرفع این مشکل تا تنها روستای جداقیه بلکه تمام روستاهای دهستان و حتی شهرستان است و نهاجتماعی 

دهستان  وستاییرفرینان در نواحی کارآفرینی و موفقیت کارآ ههای تقویت و توسعبسیار زیادی به ارزیابی ظرفیت

 و تولید منابع ییفضا و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت، ارزیابی بخشبستگی دارد و هدف این 

 روستای جداقیه است. در اشتغال و تولید جهت فعالیتی نظام

های روستایی و پتانسیل هاظرفیتبه  توجهیبی نیافتگی روستاها،ماندگی و توسعهعقب در این راستا یکی از دالیل

 عهتوسیکرد ساس رواهای کارآفرینی را فراهم کرد؛ بنابراین، بر ها را شناسایی و زمینهتوان این ظرفیتاست که می

 سعهتورایند فروستایی، ابعاد ظرفیتی ضروری برای توجه و تأکید در  اشتغال هتوسع ظرفیتی یکپارچه نسبت به

 شود:زیر پیشنهاد میی روستایی کارآفریناشتغال و 
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 روستای جداقیه کارآفرینی و اشتغال توسعه فرایند در تأکید و توجه برای ضروری ظرفیتی ابعاد .27ل شمارهکش

 
ته جداقیه پرداخ ایروست ظرفیتی توسعه رویکرد در روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار ظرفیتی در ادامه به عوامل

 شده است.

 جداقیه روستایظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعهامل ظرفیتی تأثیرگذار در : عو33 جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

رخورداری بدسترسی به تسهیالت و منابع،  اقتصادی، پذیری مخاطره یا خطرپذیریدسترسی به سرمایه، 

 اقتصادی و ارزیابی ، کشفنهادی هایاز فرصت اقتصادی، نیروی کار فراوان، حمایت

 هافرصت از برداریبهره

 ظرفیت فردی 2
طلبی، یقنترل، توفک، دانش و آگاهی، تحمل و ابهام، کانون نفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسک

 مهارت و تجربه کاری

 ظرفیت محیطی 3
 پذیریآسیب ط،بالفعل محی و هبالقو هایفرصت مناسب؛ شناسایی وخاکآب شامل زمین، محیط طبیعی

 ...و پایین

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

ا، تعلق ی در روستمشارکتی اقتصاد هایزمینهمشوق بودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود 

 بیر،تد و کاردانی پذیری،انعطاف ابتکار، ، نوآوری،به محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی در روستا

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

 ظرفیت زیرساختی 5
ری در رهب صفات، برخورداری روستا از امکانات اساسی، سهولت دسترسی، وجود ابزارهای اولیه فعالیت

 ...های مدیریتی باال، کمک به افراد محلی برای مشارکت وها، تواناییهدایت فعالیت
 1397قیق، های تحمأخذ: یافته

ز، در گروهی متمرک با استفاده از تکنیک بحث جداقیه روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار تنگناهای در بخش بعدی

 .است شدهقالب نمودار استخوان ماهی طراحی 

 استخوان نمودار. است مسائل شناسایی برای سودمند بسیار روشی ماهی، استخوان نمودار با پردازیایده تکنیک

 1960 سال در توکیو دانشگاه کائورو ایشیکاوا از پروفسور توسط میگویند ایشیکاوا نمودار آن به که گاهی ماهی
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 توسط که است موردنظر مسئله احتمالی علل کلیه از فهرستی تهیه و شناسایی تمرین، این هدف اصلی. شد طراحی

 استفاده است.قابل نیز تنهاییبه افراد

بر ان گرمذکور، پژوهش هایشده از سخنان پاسخگویان و به دست آمدن مقولهم استخراجپس از تحلیل کیفی مفاهی 

 .راحی نمایدطرا در قالب نمودار استخوان ماهی  جداقیه روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار علل آن شد تا

در  ترمهم وه علل پیچیده است ک ایگونهبهپردازی با نمودار استخوان ماهی، ، تکنیک ایدهشدهگفتهکه  گونههمان

یطی و محقوله گیرند. بر اساس نمودار دو متر در قسمت سر ماهی قرار میو علل رایج قرارگرفتهقسمت دم ماهی 

کننده تعیین نوبه خودبهاین دو مقوله  چراکهستند هپارامترهایی هستند که حائز اهمیت  ازجمله فرهنگی -اجتماعی

یدگی چبا پی فرهنگی -محیطی و اجتماعیهای مطالعه، مقولهگر و همچنین افراد موردپژوهش ازنظربنابراین  هستند؛

یچیده ، بنابراین از پشودمیهای رسمی و غیررسمی است، به آن اشاره ها و گفتماناندک است که در تمامی بحث

 .خاصی برخوردار نیست

ویان با پاسخگ عمیق و درگیری زیاد پژوهشگرهایی هستند که با کنکاش از مقوله زیرساختیو  اقتصادیدو گزینه 

 ند.اهستخوان ماهی قرار گرفتبنابراین دو مقوله حاضر در قسمت دم نمودار ا اند؛آمدهدستبه

 
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 کارظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای 

ا یای کار بشناسی نیروی انسانی روستای جداقیه از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جودر زمینه ظرفیت

 جویای انوارخ سرپرستان و ساختاریافته، به شناسایی جواناناستفاده از تشکیل هسته مشارکتی و ایجاد جلسات نیمه

ان داده اغل مختلف در روستای جداقیه به تفکیک در ادامه نشهای نیروی انسانی در مشظرفیتکار پرداخته شد و 

 شده است.

 تنگناهای

 اقتصادی

 محیطی تنگناهای فردی تنگناهای

 زیرساختی تنگناهای نهادی و فرهنگی ،اجتماعی تنگناهای

 بازاریابی مشکل

 منابع کمبود

 مالی

های هزینه

 کشاورزی
 اشتغال

 کاذب

 آموزش

 آگاهی

 آب منابع

 کشت دیم

محدودیتهای منابع 

 طبیعی

 کشیزه

 بیکاری

  فرهنگی اختالط و مهاجرپذیری

 مجوز صدور مشکالت و اداری بوروکراسی

 مدیریت نبود

 ارچهیکپ

 مدیریت ضعف

 اماکن عدم حمایت از کارآفرینان

 ورزشی
 دفع

 فاضالب
 صنایع تبدیلی

 ساخت و ساز
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 شناسی نیروی انسانی روستای جداقیه: ظرفیت34جدول 

 مشاغل دارای مهارت
تعداد جویای 

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 11 قالیباف 1 شاطر

 و سمند و پژو تعمیر) خودرو تعمیرکار

 (پراید
 1 ساختمان کاربرق و کشلوله 0

 0 ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 0 خودرو نقاشی و صافکاری

 فروش همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 موتورسیکلت قطعات
1 

 ماهی و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و آالقزل
8 

 به) خودرو سازیباطری خدمات و کاربرق

 (خودرو باطری وشفر همراه
 0 الکتریکی موتور پیچسیم و خانگیلوازم تعمیرکار 1

  کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
0 

 1 خطاطی و نقاشی یا و موسیقی آموزگار 0 لباس شوئیخشک و اتوشویی در متخصص

 و لویزیونت) نمایشگرها LCD تعمیرکار

 (مانیتور
 0 کپی و زیراکس هایدستگاه شارژ و تعمیرکار 0

 5 (زنان و مردان) آرایشگری
 پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و آلومینیوم) منازل
0 

 0 خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 تخصصی کلینیک) خصوصی کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان مثل
0 

 0 متخصص در حوزه گردشگری 0 کامیون و اتوبوس تعمیر در صمتخص

 0 کارشناس کشاورزی 20 دامدار

 0 سوارچابک 3 جوشکار

 0 کارشناس تغذیه 0 بازاریاب
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

ر ار ددهد در بین مشاغل دارای مهارت، روستای جداقیه دارای نیروی کار فعال جویای کنتایج جدول نشان می

یشتری بدارای نرخ « دامداری»باشد که در بین این مشاغل، میزان افراد جویای کار در شغل مشاغل  مختلف می

 است. 

ها و خدمات های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمشناسایی و اولویت

 تحرک اقتصاد روستا:های جهت برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

ها و های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمبررسی، شناسایی و اولویت در این قسمت به

اقیه های جهت تحرک اقتصاد روستای جدخدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

 پرداخته شده است.

خاص  طوربهعام و توسعه مشاغل خانگی  طوربهخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط های کاهش نریکی از راه

هرقدر  عنوان برند شناخته شود.تواند در هر روستا بهو می و ثروت جامعه را به دنبال دارد درآمداست که افزایش 

، از کندمیجامعه نیز رشد پیدا  اقتصادبهبود یابد، به همان میزان  روستاسطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی 

های و شبکه افزارهانرمفرمایی و یا کار در محیط خانه یکی از الگوهای اشتغال است که به مدد سوی دیگر خویش
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؛ لذا توان قرن حاضر را قرن توسعه و رونق مشاغل خانگی دانستارتباطی و اطالعاتی، شرایطی را فراهم آورده که می

ت و با توجه به اهمیت مشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن دسته از مشاغل در با توجه به آنچه گذش

عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشته تواند بهروستای جداقیه پرداخته شده است که می

 باشد.

باطات ترش فناوری اطالعات و ارتنش و گساز امتیازاتی چون توسعه دا برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاای را در اکثر حوزهحیطه گسترده

و  اهداف ملهازجال رود. در کشور ما ایران نیز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغهای اقتصادی جوامع به شمار میبخش

سعه ر رویکرد توساله توسعه کشور محسوب شده و بدین منظوانداز و قوانین پنجدر سند چشم شدهحتصریتکالیف 

 جتماعیهای اقتصادی، فرهنگی و اهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

ل یا مشاغ گی، منظور ازمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خان موردتوجه

توسط  ز مشاغل خانگی،و حمایت ا دهیسازمانهایی است که با تصویب ستاد خانگی، آن دسته از فعالیت وکارکسب

امش در آر کار بدون مزاحمت و ایجاد اختاللوعضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب

ی مسکون طیعرضه به بازار خارج از محتولید خدمت یا کاالی قابلگیرد و منجر به واحدهای مسکونی شکل می

خانگی  وکارکسباندازی یک و راه گیردبرمیگردد. مشاغل خانگی، طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در می

یریت ای همچون مدهای اساسی و پایهای از مهارتعالوه بر مهارت خاص هر شغل نیازمند برخورداری از مجموعه

وردن آو فراهم  باشدهای بازاریابی میتر از همه مهارت، مدیریت فردی و مهمدهیسازمانمنابع، مدیریت زمان، 

 وهای انسانی وری بیشتر و توسعه سرمایهحصول بهره به منجرهای اطالعاتی، مهارتی و تجربه عملی، شرطپیش

 باشد.های مختلف میزمینه مستلزم همکاری بخشهای شغلی در این اجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی .35جدول شماره 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 حوزه غلمشا

 کشاورزی

 

         محصوالت فرآوری

         منزل در دامپزشکی خدمات

 گیاهان ریشه فرآوری خدمات

 دار ریزوم دارویی
   

     

         آپارتمانی و زینتی هایگل پرورش

 محصوالت بازار تحقیقات خدمات

 کشاورزی و صنعتی
   

     

         گیاهان و هاگل کلینیک

         زینتی پرندگان ورشپر

 قارچ آموزش و مشاوره پرورش

 خوراکی
   

     

 حوزه مشاغل

 هنری

    1 1 2   فرش تابلو بافت

         و قیمتی هایسنگ تراش
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 قیمتینیمه

         سنتی هایپوشپای تولید

 و بلندر مصنوعی، هایگل تولید

 چرمی
   

     

         سنتی چرمی جلدسازی

 و طال جز به) فلز روی حکاکی

 نقره(
   

     

         کاریخاتم و سازیخاتم

 و ویزیت کارت طراحی خدمات

 طریق از تبلیغاتی هایکارت

 اینترنت

   

     

 میکس، برداری،فیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه و مونتاژ
  1 

1 1    

 مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ
   

     

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
   

     

         دوزیتکه و گلدوزی خدمات

    1 1 1   کفش و لباس طراحی

 گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم و
   

     

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

         کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل ریفرآو خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         مهرسازی خدمات

         آکواریومی و زینتی ماهیان پرورش

         زنانه شومیز و مردانه دوزپیراهن

 پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 لیزری
   

     

         تابلوسازی

 و ترشیجات شربت، تولید

 شوریجات
  8 

5 3    

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات موردنیاز
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

    1 1 1   تلفنی ونقلحمل خدمات
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 و ادارات غذای تأمین خدمات

 هاشرکت
   

     

         ادارات و انگیخ نظافت خدمات

    ICDL   2 1 1 و تایپ خدمات

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

 دهد:نتایج جدول نشان می

o موجود است؛ تعداد یک نفر شاغل زن و یک نفر شاغل مرد« فرش تابلو بافت»هنری،  در شغل  حوزه در مشاغل 

o شاغل نفر 5 و زن شاغل نفر 3 تعداد « اتشوریج و ترشیجات شربت، تولید » شغل در تولید، حوزه مشاغل در 

 است؛ موجود مرد

o و تایپ خدمات » شغل در عمومی ، خدمات حوزه مشاغل در ICDL» شاغل نفر یک و زن شاغل نفر یک تعداد 

 است؛ موجود مرد

 دماتطرح یا برند در روستای جداقیه )که در زمینه تعیین محورهای تولید یا خترین فعالیت قابلجهت شناخت مهم

های ارزیابی مشارکتی و تکنیک های جهت تحرک اقتصاد روستا مؤثر هستند( از روشدارای اولویت و پیشران

. برای دهی کیفی با حضور جوانان و افراد متخصص و مطلع محلی با تشکیل هسته مشارکتی استفاده شده استوزن

بندی یا تبهرام به ت خبرگان محلی و مسئولین اقداین کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرا

های توسعه اقتصادی در محدوده موردمطالعه شده های موجود در جهت توسعه جهت پیشرانبندی ظرفیتاولویت

گونه که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شده های روستا همانترین ظرفیتدهد، مهماست. نتایج حاصل نشان می

 باشند:انسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل میاست و مستعد و پت

 1397های مشاور، های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتهترین ظرفیتمهم .28شکل 
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 :آالپرورش ماهی قزل

سرد که های آبند. در حوضچهدهسرد پرورش میهای آبآال را به دو روش در حوضچهدر ایران معموالً ماهی قزل

اند. در های آب شیرین واقع شدهها یا رودخانهها در کنار چشمهمخصوص پرورش ماهی هستند و معموالً این حوضچه

های برنج ماهی در دهند تا عالوه بر تغذیه از آفتهای برنج نیز رشد میآال را در مزرعهشمال ایران گاهی ماهی قزل

ده بع آبی در ایران باعث شنیاز به مواد پروتئینی سالم و کمبود منا .کندمزرعه نیز استفاده میآب دائمی موجود در 

های چندمنظوره برداریبرداری دو یا چندمنظوره از منابع آب همواره موردتوجه قرار گیرد. یکی از این بهرهاست بهره

 .شوندیمتقسیم  به دو گروه سردابی و گرمابینیز پرورش ماهی است و ماهیان پرورشی ازلحاظ دامنه تحمل دمایی 

 طرح پرورش ماهی  .36جدول شماره 

 پروژه خالصه فرم

 ماهی پرورش عنوان طرح: طرح

 ماهی پرورش بخش: طرح زیر                             بخش: کشاورزی

 ماهی پرورش تولیدات/ خدمات: طرح

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □ادی اقتص ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

مند به د عالقهتوجه بوده و افرادر روستای موردمطالعه طرح پرورش ماهی به دلیل داشتن قابلیت نگهداری و پرورش، قابل :طرح توصیف

 پرداخته شده است.زمینه وجود دارد که به این منظور به طرح توجیهی آن  گذاری و فعالیت در اینسرمایه

 مواد اولیه: روستای جداقیه کنندهنیتأممحل 

تعداد افرادی که در روستا در زمینه پرورش ماهی 

 در روستا فعالیت دارند؟
 نفر  47

تعداد افرادی که در روستاهای اطراف در زمینه 

 پرورش ماهی در روستا فعالیت دارند؟
 نفر  21

 تن 50تن و حداقل  92 ؟موردنظر دانبنآبمیزان تولید ماهی در سال در 

 بندانآبآیا افراد بومی در زمینه پرورش ماهی در 

 ی )به نفر(؟ربومیغکنند یا افراد روستا فعالیت می

 افراد بومی کالً

 نفر غیرمستقیم و تعدادی فصلی در موقع صید 20نفر اشتغال مستقیم و  4

تعداد افراد که در این 

 کنند؟زمینه کارگری می

 4 اخل روستاد

 نفر  8 روستاهای اطراف

 میزان اشتغال

مستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
4 

غیرمستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
 نفر 8

 تن سالیانه 95 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 کل یگذارهیسرما

 :طرح
 میلیارد 500

 درصد 30 :ثابت یگذارهیسرما

 درصد 70 :گردش در سرمایه

 میلیون تومان 1300 :سالیانهدرآمد 

  :سرمایه یبازده نرخ

 سازمان شیالت  ساخت مجوز صدور

 درصد سهم 47خصوصی و مشاع  )بخش خصوصی یا دولتی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای یشخصدولتی، ) نیزم نوع
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 میلیون 250درصد  50 ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال نیتأم

 - و انرژی روین نیتأم

 تومانمیلیون  45 آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 ندارند یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش

 بله خود روستا

روستاهای 

 اطراف
- 

 زنجان، ابهر و خرمدره شهرها

ی هاشهرستان

 استان
- 

 - خارج از استان

 - رج از کشورخا

 کمبود آب، دریافت مواد اولیه و تسهیالت مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 صنعتی روستا دامداری و دام پرورش طرح

 را وی غذایی نیاز از یو بخش یافته پرورش و نگهداری بشر توسط اهلی هایدام که شده موجب پروتئین به انسان نیاز

 کماکان گوشت و مزه طعم ولیکن شدهقرمز معرفی گوشت برای هاییجایگزین اخیر هایسال در گرچه نمایند، تأمین

 محسوب ملی سرمایه کشور یک دامی جمعیت اینکه عنایت به با. است داشتهنگه رقیب بدون را محصول این

 اشدب چنان باید قرمز وشتگ تولید بنابراین باشد؛می حیاتی آن هایاز فراورده صحیح استفاده و تولید تداوم گرددمی

ز ا بهیوونه استفاده و ملی سرمایه یک عنوانبه را کشووور دامی جمعیت از صیووانت تولید، امکان تداوم بر عالوه که

 .سازد میسوور را آن هایفرآورده

غذایی موجب شده است که  هایفرآوردهآن افزایش مصرف  تبعبهاخیر و  هایسالافزایش جمعیت کشور در 

وووی دهند. از سوبخود را از دسوووت  کاراییسنتی استحوصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامداری  هایشرو

بنی بر مری اسووالمی دولت جمهوو هایسیاست همچنین ودیووگر با توجه به نیاز حیوواتی انسوووان به پروتئیووون 

نخسووت  امگ دران، شوووهروند موردنیازغذایی اساسی مواد  تأمینلزوم خودکفوایی و عدم وابستگوی به بیگانگان در 

علمی نوین  هایروش کارگیریبه، در گام بعدی، ایمنطقهو فوورا  ایمنطقهخارجی  بازارهایو دستووویابی به 

 .اهمیت روزافووزونی یافته اسوت
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 روستا صنعتینیمه دامداری و دام پرورش طرح .29شکل شماره 

 
 صنعتینیمهای صنعتی و واحده قالب درعلمی و  هایروشپرورش گاو و گوسفند با  صوصاًخ پروریدام هایطرح

عالوه  هاطرح گونهاین. با اجرای آوردمیدامی را فراهم  هایفراوردهموجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی 

و  فعل محلیه و بالز امکانات بالقوپروتئین دامی جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و ا تأمینبر 

 ی را برایسوددهی معقول ومضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده  آیدمیاستفاده بهینه به عمل  ایمنطقه

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایه

 گاو رأس 50ی با ظرفیت صنعتدام  پرورش طرح .37شماره  جدول

 پروژه خالصه فرم

 صنعتی دام رورشپ : طرحعنوان طرح

 : دامداریبخش زیر : کشاورزی                  بخش

 : پرورش گاوتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 :طرح توصیف

ابی به موجبات دستی صنعتیهنیمواحدهای صنعتی و  قالب درعلمی و  هایروشپرورش گاو و گوسفند با  خصوصاً پروریدام هایطرح

وامع در حال جپروتئین دامی  تأمینعالوه بر  هاطرح گونهاین. با اجرای آوردمیدامی را فراهم  هایفراوردهتولید اقتصادی و بهداشتی 

عث ایجاد مضافاً اینکه با آیدمیه عمل استفاده بهینه ب ایطقهمنو از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و  یافتهافزایشرشد، راندمان تولید 

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایهاشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای 

 جداقیهروستای  مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

 ماراماباغلیروستای  احداث پروژه محل

 راس 100 ؟تعداد دام بزرگ )گاو و گاومیش در سطح روستا(

 راس 1500 تعداد دام کوچک )گوسفند و بز در سطح روستا(؟

 نفر 40 کنند؟تعداد افرادی که در زمینه دامداری فعالیت می

 کال سنتی می باشد تعداد دامداری های فعال در سطح روستا؟

 کاه میزان تولید علوفه دام در سطح روستا؟

 - لیف دام؟میزان خرید علوفه از سایر روستاها جهت تع

 زمینهای کشاورزی قبل از کشت میزان مراتع روستا جهت تعلیف دام )به هکتار(؟
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 - های اولیهنحوه تأمین هزینه

 شهر گنبد محل خرید دام زنده

 قلعهزنجان، ابهر و صائین محل تأمین علوفه دام )شهرها و روستاها(

 میزان تولیدات دامی در سطح روستا )تن و تعداد(؟ نوع
 -:زنده گوشت

 تن 1 شیر:

 نفر 5 شاغلین تعداد

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 محل زمین

 :طرح اجرای

 یک هکتار: متراژ

 میلیون تومان 25: کل متیق

 یهانهیهز

 یجانب

 تومان میلیون 300: یسازمحوطه

 تومان میلیون 200ها: ساختمان

 میلیون تومان 15: تجهیزات و ساتیتأس

 میلیون تومان 10: آزمایشگاهی تجهیزات و آالتنیماش

 ون تومانمیلی 6: کارخانه داخلونقل حمل و نقلیه وسایل

 -: کارگاهی و اداری تجهیزات

 میلیون 50: یبرداربهره از قبل یهانهیهز

 :طرح جاری یهانهیهز کل طرح جاری یهانهیهز

 دیتول زانیم فروش جدول

 تن 10: زنده گوشت

 کیلو در روز 750شیر: 

 تن ساالنه 100: کود

 جهاد کشاورزی مجوز صدورمحل 

 بخش خصوصی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 درصد دولتی 70درصد شخصی.  30 ی )دولتی یا خصوصی(مال نیتأممحل 

 میلیون توامن 30 روین نیتأم

 آب چاه آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 جهاد کشاورزی یبرداربهره پروانه صدور

 بخش خصوصی پروژه یاجرا تیریمد

بازاریابی و فروش 

 محصوالت

 تولیدی

 روستا
 ابهر

 شهر

 - روستاهای اطراف

 زنجان، قزوین شهرستان ها

 خارج از استان
- 

 خارج از کشور

 رقساختمان و ب -منیتا -تامین آب د احداث این پروژهموانع و مشکالت موجود در فرآین

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته
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 طرح توجیهی تولید لبنیات

 اهمیت شیر و فرآورده های لبنی

ز غذایی ا ظ ارزششیر و فرآورده های آن از مهمترین اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی انسان می باشند که از لحا

قایسه آن در م ده هایی مورد نیاز و پروتئین، غنی هستند. پروتئین موجود در شیر و فرآورکلسیم، فسفر، ویتامین ها

رهای در کشو .هستند با منابع دیگر پروتئین های حیوانی و گیاهی ارزان تر و از ارزش بیولوژیکی باالیی برخوردار

ده و فرآور رف شیرایی در میزان مصصنعتی افزایش تولید شیر، تنوع تولیدات و توسعه صنایع تبدیلی، تأثیر به سز

ی های لبن رآوردهدر ایران با توسعه دامداری ها و صنایع تبدیلی شیر، مصرف سرانه شیر و ف است. های آن داشته

واند تریبا می که تق نسبتًا افزایش یافته است . شیر و فرآورده های آن سرشار از ویتامین های محلول در آب هستند

ن های محلول در و و یتامی A  ،K  ،E  ،Dنیاز بدن را تأمین کنند . شیر حاوی ویتامین های تمام ویتامین مورد 

یر و شغذایی، مفیدترین منبع کلسیم در میان مواد .چربی و مواد معدنی است که مهم ترین آن کلسیم می باشد 

ش های ل می دهد. رودرصد کلسیم رژیم غذایی کشورهای توسعه یافته را تشکی 85فرآورده های آن است که 

ر شتر آشکاقتی بیومعمولی پاستوریزه و هموژنیزه تأثیری در میزان کلسیم آن نمی گذارد. اهمیت مصرف مواد لبنی 

مشاهده  افراد می شود که بدانیم کلسیم پس از آهن دومین ماده ای است که در ایران کمبود آن در رژیم غذایی

ه لحاظ ست و بائینی از اهمیت ویژه ای در بین موادغذایی برخوردار شده است. همچنین شیر به لحاظ ارزش پروت

  .باشداقتصادی نیز جهت تأمین پروتئین مورد نیاز بدن استفاده از شیر مقرون به صرفه می

مواد  فی ایناز آنجائیکه شیر مهمترین منبع تأمین پروتئین حیوانی محسوب می شود، افزایش کمی و بهبود کی

ح جامع ر قالب طرآید، در ایران نیز معاونت امور دام راهکارهایی را دیاستهای هر کشوری به شمار میغذایی از اهم س

 .شیر خام بمنظور افزایش تولید و مصرف شیر و فرآورده های آن تدوین و ارائه نموده است

  : تولید ظرفیت با لبنیات کارخانه احداث طرح این اجرای از هدف

 شیر پاکت هزار 200  

 کره عدد هزار 200 

 خامه عدد هزار 200 

 .باشد می سال در کشک بسته هزار150 دوغ بسته هزار  200 

 خالصه گزارش احداث کارخانه لبنیات .38جدول شماره 

 احداث کارخانه شیر عنوان فعالیت

 ظرفیت

 هزار پاکت شیر 200

 هزار عدد کره 200

 هزار عدد خامه 200

 هزار بسته دوغ 200

 ه کشکهزار بست150

 بخش خصوصی طرح مجری

 روستای جداقیه محل اجرا
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 نفر 17 اشتغال طرح

 57/12843 سرمایه ثابت طرح

 70/15221 سرمایه گذاری کل طرح

 1000 میزان زمین طرح

 وام میزان زمین بنا

 83/9370 میزان تسهیالت مورد نیاز

 وام نوع تسهیالت

 47/61 نقطه سر به سر تولید

 94/3 مایهمدت برگشت سر

 22/47 نرخ بازدهی سرمایه

 ماخذ: یافته های تحقیق

 تولیدی محصوالت یا فعالیت نوع. 39جدول شماره 

 واحد میزان تولید سالیانه نام محصول ردیف
 قیمت فروش

 )ریال(

 18000 پاکت 200.000 شیر 1

 17000 پاکت 200.000 خامه 2

 10000 پاکت 200.000 کره 3

 20000 تپاک 200.000 دوغ 4

 30000 پاکت 200.000 کشک 5

اجرا توسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط با های کارآفرینی قابلهای مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتظرفیت

 رکتیترین ایده کارآفرینانه در روستای جداقیه که توسط یکی از جوانان بومی این روستا در هسته مشامهم

 باشد.زالو می و مورد استقبال قرار گرفته است طرح پرورش ساختاریافته مطرح شدهنیمه

 زالو: پرورش طرح معرفی

در  انور مفیدجشد، نیازی به پرورش این ز آنجایی که در گذشته زالو در طبیعت ایران صید و در پزشکی استفاده میا

ها کاهش رویه سموم کشاورزی، تعداد زالوشی از مصرف بیکشور نبود، اما در چند سال اخیر به دلیل آلودگی نا

های کشاورزی با تراکتور به جای اسب از ها و شخم زدن زمینها و دریاچهچشمگیری یافته است. زهکشی تاالب

 .رده استبدیل کتدیگر دالیل کم شدن زالوی طبیعی در ایران است و همین امر تولید زالو را به ضرورتی پر سود 
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د. زالو ا صادر کررتوان به راحتی آنها برای همین در خارج از ایران طرفداران زیاد دارد و می زیاد بوده و الو ارزش ز

ر این بکند. عالوه می خواص درمانی زیادی دارد و از سردرد و سینوزیت گرفته تا میگرن و بیماریهای عفونی را درمان

 و یرانا روم، یونان، هند، در قبل سال 2500 از زالوکرد.  هداشتی استفادهتوان در تولید مواد آرایشی بموارد از زالو می

 .تاس گرفته قرار پزشکی استفاده مورد اروپا در سپس

 از یکی تواند می و،زال مزرعه برای موجود این زیستگاه عنوان به طبیعی محیط یک ایجاد زالو پررش در موفقیت برای

 های حوضچه بزر،، آکواریوم یک طبیعی، های حوضچه از توان می حال ینا با. باشد راه این در موفقیت عوامل

 شود انتخاب ها نآ برای محلی چه که این از نظر صرف اما. کرد استفاده..  و پالستیکی مخازن باز، فضای در کوچک

 ندارند. را محیط این از کردن فرار امکان هاآن که بود مطمئن باید

 پس کنند عبور هم ریز خیلی های سوراخ از توانند می راحت کامال بدنشان، تجاعیار حالت خاطر به جانوران این

 هوا فقط تا باشد یزر بسیار بسیار باید هاض سوراخ شود ظرف وارد بتواند هوا که این برای و بسته را ظرف درب باید

 چهارم یک و کرد رپ آب از ار ها حوضچه نباید نیز بزر، های محیط در. باشد نداشته خروج امکان زالو و شود وارد

 باشد. آب از خالی باید محفظه باالی

 زالو پرورش مجوز موردنیاز

 ت.داشوانه دو تا پربرای این کار باید  ونظام مهندسی و جهاد کشاورزی این دو ارگان جدا از همه هستند؛ 

o ؛اصولی موافقت 

o ؛ وتاسیس پروانه 

o پروانه بهره برداری. 

 توجیهی پرورش زالو خالصه طرح .40جدول شماره 

 مولد 10000با  طرح توجیهی پرورش زالو عنوان فعالیت

 قطعه در سال250000 ظرفیت

 - مجری طرح

 - محل اجرا

 نفر5 اشتغال طرح

 میلیون ریال2744 /84 سرمایه ثابت طرح

 میلیون ریال53/4192 سرمایه گذاری کل طرح

 متر مربع200 میزان زمین طرح

 متر155 میزان زمین بنا

 میلیون ریال 2660 /29 میزان تسهیالت مورد نیاز

 - نوع تسهیالت

 %76/42 نقطه سربه سر تولید

 سال 25/2 مدت برگشت سرمایه

 %39.50 نرخ بازدهی سرمایه

 1397مأخذ: یافته های تحقیق، 
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 فروش طرح توجیهی پرورش زالو جدول.41جدول شماره 

 واحد هتولید سالیان میزان محصول نام ردیف
فروش  قیمت

 )ریال(

 15000 قطعه 250000 زالو 1

 زایی روستا؛تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی ابعاد از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییرحط هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص اهبردر ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو افزونروز توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

 باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن یفیک و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 درش حتی نه و یهسرما جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. اردد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 زاشتغالا لتی، راهبردهای دودر روستای جداقیه باید سیاست کلی صورتبه بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است که

 پوشش و بازار تکمیل» و «ملی هایاولویت راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید را

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:

o  نفر به  5 درصد درخواست تسهیالت، می توان برای 70ی و درصد آورده شخص 30در حوزه گاوداری صنعتی با

 زایی ایجاد نمود.نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال 4صورت مستقیم و 

o توان  با ایجاد میلیون تومان  می 1300میلیارد و درامد سالیانه  500گذاری کل با سرمایه در طرح پرورش ماهی

وسعه این تهدف کمک به توسعه روستایی در بخش کشاورزی، در نفر غیرمستقیم با  8نفر و  4 اشتغال مستقیم

 روستا  و کاهش نرخ بیکاری آن قدم برداشت.
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o نفر عادی و 5تواند با  اشتغال مستقیم کشاورزی می بخش در روستایی توسعه به کمک هدف با طرح پرورش زالو 

 سال تولید کرد. در قطعه250000یک نفر دامپزشک،

o  زایی ایجاد نفر اشتغال 17تواند برای کشاورزی، می بخش در روستایی توسعه به کمک هدفطرح تولید لبنیات با

 کند.

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر

 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در رآفرینیکا مشکالت حل در درجه اول،  .1

 است؛ ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در   2

 زایی مشخص و پیشنهادسایر اقدامات توسعه اشتغال و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای ی توجیهی وهابرنامه

 گردید.

 «شایسته کار» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون یتیحما بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 کار ربازا راهی دانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای جداقیه انبوه .4

 باال ملهازج اجتماعی مارهایآ شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق اما شده

تواند های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن

 در این زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛

ساختاریافته شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمههای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودباشد، بنابراین، انتظار میشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میشاغل پیشنهادها و مبوده و ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

رکت اجتماعی در مشا نرخ د همشوخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره

و  ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آمار اشتغالهای توسعهطول برنامه

ه زندگی تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید ببه

 شود.

باشد، نتایج یین روستا ماین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکاران ترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 از اندعبارتکیفی مورد انتظار نیز 

o زایی در تغالها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالیری از توانمندیگبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 
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o زا؛های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o تولید  زنجیره وهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 دولتی؛با مشارکت بخش غیر

o دف( اهای هسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o در مشاغل آنان جدید و اشتغال کاهش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 زای موجود روستا؛های اقتصادی و اشتغالیتتعیین اقدامات مناسب برای ارتقای ظرف

های مشارکتی در روستای هدف ساختاریافته مشاور در هستهبا استفاده از روش مشارکتی نیمه میدانی هایبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

لعه نقش داشته و باعث روستای موردمطا موجود زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای رایب مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات الزم برای ارتقاء ظرفیت فعالیت .30شکل 
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 به توان،می اقتصادی ندیتوانم و نیازها با متناسب که باشندمی کشوری هر در آفرینیارزش و تولید کانون روستاها

 زاییاشتغال و ولیدیت ظرفیت از حداکثری استفاده برای روستا اقتصاد با مرتبط خدمات و صنایع سایر ایجاد و تعبیه

 تواندمی که است کشور اقتصادی جریان و صنایع سایر محرکه موتور روستا گفت توانمی بنابراین، پرداخت؛ روستایی

 هایظرفیت زا استفاده با زاییاشتغال و تولید حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن ندتوانم بر عالوه

 چنین به دستیابی زمهال. نماید ایجاد کشور اقتصاد تحول همچنین و روستا اقتصاد بر را برتر هایفناوری و کارآفرینی

 هایبرنامه و اندازچشم سند تدوین و تهیه یی،روستا توسعه با مرتبط قوانین در جدی تغییرات و بازنگری نیز، امری

 و اعتبارات ختصاصا و حوزه این در موفق کشورهای سایر تجربه از الهام با کشور موجود شرایط با متناسب راهبردی

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش ارائه

 اغلب عشایری و روستایی زنان رایب ویژهبه روستای موردمطالعه، در کوچک وکارکسب توسعه و زاییاشتغال»

 در درآمد و شغل ایجاد ایبر روستایی زنان هایتعاونی گسترش. ندارد دولت برای چندانی هزینه و بوده هزینهکم

 .گیرد قرار تعاون بخش با طمرتب مدیران ویژهبه مدیران کار دستور در مهم این باید و است شودپیشنهاد می روستا

 اییان ازی روستاز ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند، تضمین خرید محصوالت تولید ه،ی جداقیزنان روستا 

 شودالش تهای خریدهای تضمینی با افزایش دامنه باید برای آن برنامه وجود داشته باشد وکارهای مهمی است که 

های محلی و ساخت بازارچه کهریطوبه. گیردر قرار های روستایی در دستور کاتا امنیت الزم برای توسعه فعالیت

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآنمحلی مناسب برای فروش محصوالت  عنوانتواند بهمی هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تپیشرف و رشد جهت در محروم و یافتهتوسعه کمتر طقمنا در ایحرفه و فنی هایآموزش

 مدتکوتاه هایآموزش ارائه ،روستاها در کوچک وکارکسب اندازیراه روستایی، آموزش کشاورزی، خاص هایآموزش

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای کشاورزی بندیقطب و

عنوان تواند بهد زالو میکه قباًل نیز مطرح شد طرح توسعه و تولی شود که همچنان قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 یک کارآفرینی سبز در این روستا مطرح باشد.

 اهاروست در و عظیم ایعصن ایجاد دنبال به تواننمی روستاها، موجود وضع با و کنونی شرایط در که است آن واقعیت

 و صحیح نیز گوناگون هایجنبه از و ندارد وجود صنایع نوع این ایجاد برای الزم هایزیرساخت عمالً زیرا بود

 از استفاده با تا است هاروستا کردن صنعتی برای انتخاب بهترین کوچک صنایع نتیجه در. نیست صرفهبهمقرون

 کاهش همچنین و روستاییان رفاه ایارتق و درآمد افزایش نچو نتایجی به وکارکسب نوع این ناپذیرپایان هایظرفیت

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت

های اقتصادی و زایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 زایی روستا؛اشتغال

 توسعه و اشتغال روستایی توسعه در نیچندا توفیق تواننمی مشخص، اقتصادی توسعه و توسعه کالن راهبرد یک وجود بدون

 توسعه کالن هایسیاست تریناساسی و ترینمهم از یکی تمرکززدایی باید بنابراین آورد؛ دست به روستاها در کارآفرینی

 نیازمند بلکه شودنمی محقق اجتماعی خدمات ارائه و عمرانی هایزیرساخت توسعه طریق از تنها روستایی توسعه باشد. کشور
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است. ( شهرها اجتماعی فرهنگی هایجذابیت مقابل در) آنان فرهنگی توسعه تسریع و روستاییان برای درآمدزا زاییشتغالا

 وظیفه. است روستاها در زاییاشتغال توسعه و روستایی توسعه کشاورزی، توسعه هایزمینه ترینمهم ازجمله تبدیلی صنایع

 در اغلب که است ترباارزش و ترنهایی کاالهایی به هاآن تبدیل و روستا دامی و کشاورزی محصوالت فراوری صنایع، این اصلی

 افزودهارزش خلق باعث روستاها اطراف نواحی یا روستاها در هافعالیت این انجام. شودمی انجام شهری هایکارخانه و صنایع

 قدمی و یابدمی افزایش نیز محصوالت آن کنار در دوام و کیفیت عالوهبه. شودمی تولید تحریک و مناطق این در بیشتر

 .شودمی برداشته کشور غذایی امنیت تحکیم راستای در جلوروبه

کار،  ر و جویایمنظور پایداری اشتغال روستایی عالوه بر شناسایی افراد بیکادر جریان توسعه روستایی الزم است به

 د.ضع موجود نیز موردتوجه قرار گیرهای وبسترهای مناسبی برای حفظ اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست .31شکل 

 
زایی روستا گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهتوان اهداف کمی اشتغال طرحاساس چنین چارچوبی می بر

 را به شرح زیر طراحی و تدوین نمود.

 شده در روستای جداقیهیجاد و یل تثبیتهای شغلی اظرفیت فرصت.42جدول 

 روستاها
زمینه 

 اشتغال

طرح یا پروژه 

 پیشنهادی

 ظرفیت اشتغال
 توضیحات

 غیرمستقیم مستقیم

 روستای

 جداقیه

 کشاورزی

 کشاورزی بخش در روستایی توسعه به کمک هدف با 1 5 پرورش زالو

 گاوداری صنعتی
5 

4 
 درخواست درصد 70 و شخصی آورده درصد 30 با

 تسهیالت

 کشاورزی بخش در روستایی توسعه به کمک هدف با 17 تولید لبنیات

 پرورش ماهی
4 

8 
 در کشاورزی، بخش در روستایی توسعه به کمک هدف با

 بیکاری نرخ کاهش و  روستا این توسعه

 صنایع
-  - - 

-  - - 

 خدماتی

-  - - 

-  - - 

-  - - 
 1397شاور، مأخذ: محاسبات م

گام  گام دوم گام اول

 سوم



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

117 

 

فعالیت  4توان انتظار داشت که با اجرای زا میهای اشتغالهای حاصل، با احتساب هر یک از فعالیتبا توجه به یافته

 ایجاد اشتغال در روستای جداقیه کمک نمود. توان بهکشاورزی، می

یی با مقیاس زاگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت

 کارکردی در سطح روستا 

های کارآفرینی مستقل و های مرتبط با طرحآوری ایدهگذاری پس از جمعهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این ها و همچنین بررسیهای موفق در سایر استانتجربه بر اساسهای کارآفرینی و اشتغال ایده

زاری ین مرحله با برگا از پساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهرحمشاور، ط گروهروستا توسط 

 محلی، نماینده کشاورزان،انی و حضور مشاور در روستا و نشست با نخبگان، خبرگجوامع محلاندیشی با کارگاه هم

، ادر این راست ینی پرداخته شد.های کارآفرو ... . به احصا ایده صاحبان مشاغلگذاران، معتمدین، دامداران، سرمایه

های اقتصادی و در طرح هاآنهای مربوط به ی مؤثر و شاخصهامؤلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.اشتغال

انمندسازی روستای جداقیه از بخش مرکزی شهرستان ابهر تو زاییاشتغال و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء جهت

های ها و تخصصروستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به داشتن اهداف مشخص است تا شناسایی مهارت

 Decision افزارمورد از پیشنهادات با استفاده از نرم 4یاز صورت گرفته باشد. برای این منظور با در نظر گرفتن موردن

Oven روستای جداقیه پرداخته شده است. با احتساب  زاییاشتغال و اقتصادی هایبندی فعالیتاولویت به

 ریزی شامل:در کمیته برنامه موردتوافقهای دارای اولویت و برحسب چهار معیار فعالیت

o  ؛25/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛18/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o   ؛28/0با ضریب اهمیت میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی 

o  ها و اطالعات حاصل از های مشارکتی و دادههای نسبی حاصل از برگزاری کارگاهها و قابلیتارزیابی ظرفیت

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت

 زایی روستای هدفهای توسعه اقتصادی و اشتغالپروژه ها وبندی طرحرتبه .32شکل 

 
ه بوابسته  بندی مشاغلبا توجه به همین امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییان به احصاء و اولویت

 باشد:به شرح ذیل می شنهادات مربوطه برحسب اولویتتوجیهی با پی های توجیهی پرداخته شده است که طرحطرح

 رخانه تولید لبنیات:کا 
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o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o روستایی. محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 

 زالو: پرورش طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ وفرآورده وشفر بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت پرورش زالو. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o ره.های مستمر در زمینه بازاریابی، نحوه پرورش، و تولید زالو و نوآوری در این بابرگزاری کارگاه 

o یجاد اپیشنهادی و بهبود فرآیندهای  وری طرحسازی و افزایش بهرهایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای بهینه

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب

 ماهی پرورش قابلیت : 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت پرورش ماهی. برای روستاییان عموم مشارکت با هامیس هایشرکت از استفاده 
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 . روستای پیرسقا3

 وکار در روستاهای هدف:های کسبارزش، تولید و خوشهسنجی ایجاد زنجیره شناسایی و امکان

در شکل  د.روهای یک بنگاه یا سازمان بشمار میعنوان ابزاری مناسب برای تحلیل فعالیتمدل زنجیره ارزش پورتر به

 کنید.زیر شمای کامل این زنجیره برای یک نمونه موردبررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارزش مدل پورتر .33 شکل

 
ها شده است، شناسایی و تحلیل این فعالیتبینیهای مختلف بر اساس نیازهای تولید پیشدر این زنجیره فعالیت

توانند در ان میو برنامه ریز دهدسوددهی می و عات بسیار مهمی از روند مالیآفرین اطالهای ارزشعنوان فعالیتبه

 شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرند.

جیره افزوده را در زنگردد و ارزشبراساس مدل پورتر، مدل نظری برای زنجیره تولید این روستا به شکل زیر رسم می

 دهد.ی قرار میگیرتولید موردمحاسبه و اندازه ارزش بخش ساخت و
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 زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی  .34شکل 

 
 خلق به تا پذیردمی امانج زنجیرگونه صورتبه صنعت یک در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش زنجیره

 نهایی محصول به زشیار حلقه هر در و کنندمی عبور زنجیره این هایحلقه زمان از محصوالت. شود منجر ارزش

 این در خارج از شدهخریداری تخدما و مواد ارزش منهای خالص فروش از اندعبارت افزودهارزش. گرددمی هافزود

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزودهارزش تحقیق

 تفریق() تولید روش

 افزودهارزش=  ستانده ارزش – واسطه مصارف

 

 پرداخته شده است.در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای موجود در جدول زیر 

 اصطالحات نظری و عملیاتی تعریف .43جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و دارند همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد چهارچوب اغلب

 برای ودس یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا عمومی حصوالتم ایجاد برای دیگر باهم ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 ظاهر عینی غیر هایزشار دیگر و مالی ارزش دانش، عنوانبه ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 .ریزیبرنامه و ونقلحمل کنترل، رداری،انبا سازی،ذخیره دریافت، مل
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 هاعملیات
 کارهاییتمام و محصوالت شآزمای تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 .کندمی تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تدارکات

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت مشتری به آماده محصول رساندن منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 .توزیع مدیریت ونقل،حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 .فروشیخرده مدیریت گذاری،قیمت

 خدمات
 تعمیر، ماتخد مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

 هایفعالیت

 حمایتی

 و هاساختمان، آالتماشینمواد اولیه، سرویس برای قطعات و  تأمین تأمین

توسعه 

 فنّاوری

ثل تحقیق و توسعه، مزنجیره ارزش.  هایفعالیتاز پشتیبانی از  منظوربهتکنولوژی  توسعهشامل 

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

 وو پرداخت حقوق  هاآن، حفظ هاآننیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در  تأمین هایفعالیتشامل 

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

 

 :سؤالیک بررسی 

 ؟اندکدممحصوالت کشاورزی روستا  انواع در دیتول ریمسی ارزشی هاتیفعال 

ی ارزشی هاتیالفع. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر شودیمابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده 

 .شودیمزنجیره ارزش به پنج مرحله تقسیم 
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 روستای پیرسقازنجیره ارزش تولیدات کشاورزی  .35شکل 

 
 :مرحله اول

ماتی در مانوف، اقدادر طرح تولید و پرورش گوسفند نژاد رو مثالً  ردیگیمصورت  هایوروددر این مرحله تدارکات  

شرایطی  . هنگام خرید موادباشدیمبه کارگاه  ازآنپسبه انبار و  هاآن انتقال وخصوص هزینه جابجایی مواد اولیه 

 را دارا باشد. هاآن کارگاه ازیموردنمتریال  است که باید موردنظر

 مرحله دوم: 

کیک در انواع ی هر بخش به تفهانهیهز و شودیمکه به چهار مرحله تقسیم  باشدیم دیتول وعملیات ساخت  

 .گرددیممحصول لحاظ 

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

 هارگاهکایی تولیدات از جاجابه. شودیماین قسمت محصوالت شامل  ، انبارونقلحملی هانهیهزتعیین نرخ ضایعات،  

 .شودیمجزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب  هانیماش وبه انبار 

 مرحله چهارم بازاریابی و فروش:

. با تبلیغات درباره فروش ردیگیمی در این بخش صورت گذارمتیقی توزیع و هاکانال استفاده از تبلیغات، 

 درخواست توانیمی کشاورزی هافراوردهی توزیع و پخش مواد و هاشرکتی پیمانکاری و هاشرکتمحصوالت بین 

ی که محصوالت به بهترین وجه نوعبهی توزیع هاروشو  هاکانالخرید را افزایش داد. شناسایی  هاسفارشساخت و 
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و حجم  شدهانجامی هانهیهزی با اطالعات کامل از بازار و میزان گذارمتیقممکنه به مشتریان تحویل گردد و 

 .شودیمشرکت انجام  موردقبولسفارشات توسط امور قراردادهای شرکت با در نظر گرفتن سود 

 مرحله پنجم خدمات پس از فروش:

 وه در زمان گارانتی چمواد اولیه محصوالت  نیتأم. هست شدهفروختهی هافراوردهمعین محصوالت و  نیتضم شامل 

 .دیفزایبهر محصول  افزودهارزشبر میزان سفارشات و تولید و همچنین  تواندیمی مناسب هامتیقبا  ازآنپسحتی 

  دوم: سؤالبررسی 

  از محصوالت روستا چقدراست؟ هرکدام افزودهارزشمیزان 

 .گرددیمجداگانه محاسبه  طوربههمه محصوالت روستا  افزودهارزشدر این بخش با توجه به تنوع تولید میزان 

 هایورودی تدارک هانهیهزاول:  مرحله 

لید تو جهت د.محاسبه کر ی راارانبارد و ونقلحملباید هزینه  که شوندیمپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده 

 با مراحل این مرحله از زنجیره ارزش افزودهارزش. میزان شوندیمی خودشان منتقل هاکارگاهبه  این قطعات از انبار

 .دیآیم دست بهنهایی  افزودهارزشع و دیگر جم

 هایورودزنجیره ارزش در بخش تدارک  .36 شکل

 
 مرحله دوم: تولید

 

سبت نتا بتوان  گرددیمظیم جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت شرکت تن صورتبه شدهانجامی هانهیهزلیست 

ی هانهیهزف ی موجود و حذهانهیهزت کاهش ی، مدیریت بهتری انجام داد و جهدیتول وی جاری هانهیهزبه 

 .ندیفزایبی بر میزان سود حاصله رضروریغ

راحل و که در آن تمامی م دهدیمرا عملیات تولید تشکیل  مایکل پورتر ارزشزنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره 

 .هددیمزای تولید در نظر گرفته شده است. شکل زیر این مراحل را نشان ی ارزشهاتیفعال
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 ارزش فاز تولید رهیزنج. 37شکل  

 
 توانمی که شودمحاسبه می اداری هایهزینه و دستمزد و استهالک هایهزینه موردنظر، سود مواد، خرید هایهزینه

 این درصد ر ادامهو د ودنم محاسبه را مرحله درکل و فاز هر در ایجادشده افزودهارزش تفریق روش از استفاده با

 .آمد خواهد دست به نیز محصول کل به نسبت مرحله

 هایخروجمرحله سوم: تدارکات 

ل ، تکمیدهدشیشود؛ مانند انبار کردن کاالی تولبه مشتری انجام می دشدهیانتقال محصول تول برایهایی که فعالیت

 .ونقل و توزیع محصولسفارش، حمل

 توانیمنبار اموجودی  زا تحویل به مشتریان است، و آماده شودیمنبار انتقال داده به ا از کارگاهکاال پس از تولید 

 برای تولید را متناسب با سفارش تعیین کرد. ازیموردنمیزان کاالی 

 هایخروجزنجیره ارزش در بخش تدارک  .38 شکل

 

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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 برمچنین کل پیدا کرد. ه افزودهارزشاهمیت آن را در  توانیماین مرحله  افزودهارزشو  هانهیهزبا محاسبه میزان 

االمکان کاهش ی آن حتیهانهیهز تای نمود طراح وی زیربرنامهروی فرایندهای آن  توانیماهمیت مرحله  اساس

 مسیر و وسیله انتقال محصوالت نینهمچ و کارگاه و انتخاب مکان انبار ونقلحملدر بخش  مثالعنوانبه یابد.

 مهم باشد. تواندیم

ل و که کنتر دیآیم دست بهمشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال نرخ ضایعات تولید  با

 هااهکارگدر سطح  شدهدیتول محصوالت وانتقال مواد  نحوه وتولید  طراحی بهتر محصول در مرحله لهیوسبهتقلیل آن 

 گیری خواهد داشت.کاهش چشم هانهیهزو جلوگیری از اتالف منابع تولید میزان 

. با شوندیموش برده موقع مقرر برای فر در وپس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به انبار انتقال داده شوند 

برآورد  و دستمزد نیروی کار آالتنیماشی کشاورزی هزینه هافراوردهتوجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از 

 .شودیم

 فروش وی ابیبازارمرحله چهارم: 

 وکارکسبت از محصوالت و خدما هاآنن و آگاه ساختن ها و نیازهای مشتریاوظایفی که به آگاه شدن از خواسته

کند، در این دسته گذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردقرار می

 

 فروش وابی زنجیره ارزش در بخش بازاری .39 شکل

 

 نیتأمسب و ارائه خدمات منا نیهمچن و موقعبه لیتحو وخوب و نصب سریع  محصولدر بخش تبلیغات ساخت 

 صبن وسئول پیگیری اینترنتی نیز دو نفر م غاتیتبل جهت خواهد بود. یمؤثری تبلیغ نوعبه قطعات به خریداران

 .شودیمار در نظر گرفته کی روینی و افزارسختی و فزارانرمی هانهیهزآگهی و بروز رسانی سایت شرکت بوده که 

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش

اندازی محصوالت، آموزش روش دهد مانند نصب و راههایی که ارزش محصول را برای مشتری افزایش میفعالیت

 .قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت نیتأمو  هاآناستفاده از 
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 ش در بخش خدمات پس از فروشزنجیره ارز .40 شکل

 
با ارائه  توانیم در ضمنبیشتر خواهد بود.  سود حاصلهکمتر باشد  آمدهشیپی هانهیهزدر این بخش هر چه 

 .ی مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزودهاطرح

 ایانیش یز کمکبر سودآوری بیشتر به پایداری کشاورزی ن وهعال، در شهرستان ابهر ریزی تولید کشاورزیبرنامه

تسطیح  ه؛ آیش،جمل ای از قواعد ازمجموعه های تولید کشاورزی در روستاهای این محدوده،ریزیدر برنامه. کندمی

 گردد و کشاورزان خود در اینرعایت می زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت، زراعی اراضی، تناوب

 عایتودند، رببه عقیده روستاییانی که در جلسات مشارکتی شرکت کرده  کار خبره هستند و مهارت خوبی دارند.

 هایسیستم ترویج و خاک یزیحاصلخ توسعه و حفظ ،تولید منابع کارایی افزایش کشاورزان توسط یادشده قواعد

 .دارد همراه به پایدار در سطح روستاها را کشت

.( هندوانه و.. )شالی، کشت اولیه )گندم، جو و...( در فصل پاییز و کشت ثانویه در ماه خرداد العهموردمطدر محدوده 

سنتی از نوع کرتی، شیاری است و استفاده از  صورتبهگیرد و اغلب روش کشت در این محدوده انجام می

 های نوین تولید شاملارگیری فناوریکبا به کهگیرد. ولی باید توجه کرد محدود انجام می صورتبههای نوین فناوری

از  استفاده وبیاری شده، مبارزه با آفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب آحالاستفاده از بذور اص

ش پذیر. به حداکثر رساند را ی هدفروستااراضی را در سطح توان تولید کل اندازه صحیح میکود شیمیایی به

و  است اورزانکشالعات مشروط به دانش و اط در نقاط روستایی این شهرستان د در کشاورزیهای نوین تولیفناوری

های رید فناوهمچنین یکی از عناصر اصلی فرآیندهای پذیرش نوآوری در کشاورزی، بهبود و توسعه دانش در مور

 .باشددر طول زمان می اطالعاتنوین، از طریق انباشت 

شوند؛ فرآیند فاصله پس از برداشت مصرف نمیالب مناطق روستای شهرستان ابهردر  ت کشاورزیالازآنجاکه محصو

کند؛ بنابراین، فرآیند تولید مواد ایفا می تنقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی محصوالدر این محدوده بازاریابی 

 شاورزان در این منطقهکیابد. درآمد ها از سطح مزرعه پایان نمیت کشاورزی با برداشت آنالغذایی و سایر محصو

مدیریت تلفات پس از برداشت و بازاریابی  ٔ  ینهکل تولید بستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، به توانایی وی درزمتنها به

و  یافتهمواد غذایی یک پدیده شایع در کشورهای توسعه الفت رابطه دارد. فساد پس از برداشت و اتالمحصو

عات دارند. البرای به حداقل رساندن تلفات پس از برداشت نیاز به دانش و اط اییروست کشاورزان. توسعه استدرحال

تصمیم کشاورزان مبنی بر . عات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب نیازمند هستندالهمچنین، کشاورزان به اط
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ین، میزان سرمایه، امکانات ت خود بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختلفی مانند اندازه زمالفروش محصو

و قدرت نگهداری محصول در منزل مسکونی و میزان بدهی به دالالن یا  در رابطه با بازار اطالعاتونقل و حمل

 ابهر را نشان داده است. شهرستان در کشاورزی محصوالت ارزش و عرضه زنجیره زیر دارد. نمودار یان شهریبازار

 

 ارزش محصوالت کشاورزی در شهرستان ابهرزنجیره عرضه و . 12شمارهنمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 دامی نشان داده شده است. برای تولیداتوکار کسب خوشه ارزش زنجیره در ادامه

 زنجیره عرضه
 وستا ردر 

 برنامه ریزی برای تولید: 
 زنیعایت زمان شخمر -1
های انتخاب روش -2

 زنیمناسب شخم
 اوب زراعیتن -3
 آیش -4
 طیح اراضیتس -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 کاشت: 
 ستفاده از بذور اصالح شده  و مناسبا -1
 هادعفونی بذور و مبارزه با آفتض -2
ب شد در مرحله ان کشت انتخارعایت زم -3
 قبلی
ودهای شیمیایی مناسب و به کاستفاده از  -4
 موقع
 وش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 رداشت صحیح و بازاریابیب -1
 انباداری صحیح -2
 نتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشتا -3
 ی  و درجه بندی محصوللبسته بندی اصو -4
 ها پررنگ است(ازاریابی )نقش واسطهب -5
 کشت انتخاب زمان -7
 خود مصرفی -8
صرف دام )بزرگ و کوچک( و طیور )انواع م -9
 طیور(

فرآوری محصوالت 
 کشاورزی

برگشت به روستاها و خانه های 
 مردم و مصرف توسط روستاییان

بخش 

 کشاورزی
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 تولیدات دامی وکارکسب: زنجیره ارزش خوشه 13نمودار 

 
 1397های تحقیق، همأخذ: یافت

 وکار برای تولیدات دامی نیز نشان داده شده استدر ادامه زنجیره ارزش خوشه کسب

تدارکات 
 هاورودی

 عملیات
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

 هزینه انبارداری
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
اولیه آن )علوفه، 
 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

ی تولیدات دام
، گوشت، زنده دام)

 و لبنیات، شیر، پشم
)... 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 

زار ابهر و مغازه مال با
 های شهری

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

و  کشی، گاز، تلفنارتباطی، برق، آب لوله هایمانند: راههای اساسی در روستاها )فراهم کردن زیرساخت
)،... 

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 6خ کمتر از بهره و با نرهای دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست
ر دات آن دتولی مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهداری دام و

 روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...( روستا و خارج از
های جاری خصوصی، مردمی و دولتی برای هزینهتأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

 ...( خانگی و رآوریفمانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیاز دام، احداث کارگاه 
 اران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامیارائه مشاوره به دامد

 لهای صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف نهادهای مسئوآموزش مهارت

 

 های اصلیفعالیت

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(
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 دستییعصناتولیدات  وکارکسبزنجیره ارزش خوشه  .14نمودار 

 

مده عالیت عفسهم را در زنجیره ارزش محصوالت داراست بخش تولید است که از چهار  نیشتریبفعالیت اصلی که 

ر بین دباالترین سهم را  ی،زنشخمو استفاده از تکنولوژی مناسب برای  زنیشخمزمان  نیبنیدرا ده است.تشکیل ش

 دهندهاننشبودن سهم تولید  البته باال نیز زیاداست. هابخشدر بین سایر  هابخشدارد و اختالف این  هاتیفعالکل 

 .شتدا خواهد همراه بهیی زااشتغالحث نیروی کار بیشتر است که در ب کارگر تعداداین است که هزینه مواد و 

صوالت فراوری مح ی ارزشی فرآیند کلی تولید توهاتیفعالدر این بخش با استفاده از مدل زنجیره ارزش پورتر 

ی انجام هانهیهزن آو بر اساس  باغ انار دکتر عابدی، شناسایی شده محصوالتبر کارخانه فراوری  دیتأککشاورزی با 

 :باشدیمزیر  شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهارزش افزایی محصوالت  زانیم وشده 

 شامل پنج مرحله است: ی اصلیهاتیفعال 

 مواد؛ نیتأم 

  ؛دیتول وساخت 

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 
بافی و صنایع 

 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 
جاجیم، گلیم، 

 نمد و ...(

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 
 پیرامون

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 شخصی دالالن و یا به صورت 

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست
 درصد(

 ودستی مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنایع
 قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

خصوصی، مردمی و دولتی برای تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی
 ولیه و ...(اه، تأمین مواد های جاری مانند اجاره کارگاهزینه

 ر شغلدهتر بارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه 
های صنعتی کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت

 مسئول دستی و قالیبافی از طرف نهادهایصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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  محصول نهایی؛ لیتحو وانبار 

  پس از فروش. خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

 و... انبارداری 

  هااوردهفرکه هزینه خرید  میابییدرمی هر فاز زنجیره ارزش در انواع محصوالت هانهیهزآمدن میزان  دست هببا 

 اهد بود.رهزینه خوهمین نسبت فاز عملیات تولید نیز پ به وبسیار باالیی دارند  و مواد اولیه محصوالت کشاورزی

  نی دارد.ی بسیار پایینیآفرارزش مسه وشرکت نمود زیادی ندارد  نیا دری دیگر زنجیره هابخش 

  آورد. دست بهبیشتری  افزودهارزش توانیمدر محصوالتی با هزینه تولید کمتر 

  رودیمی خرید آن نیز باال هانهیهزبا باالتر رفتن جریان نامی محصوالت. 

  شدهمتماینه هزتغییردهنده  عامل ودر دیگر مراحل زنجیره ارزش اختالف چندانی میان محصوالت وجود ندارد 

 خرید مواد اولیه است.

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و بندی قابلیتتوصیف و اولویت

 نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستا:

رفیت ی، ظفرد رفیتظابعاد ظرفیت اقتصادی،  همهالزم در  هایظرفیتبررسی میزان برخورداری مناطق روستایی از 

ی بسیار ادی، ظرفیت زیرساختی در کنار شعار زیبای کارآفرینی روستایفرهنگی و نه -اجتماعی هایظرفیتمحیطی، 

 روستایر کارآفرینی د هایظرفیتاولیه شروع کارآفرینی است. برای این منظور به بررسی  هایگامضروری بوده و از 

عیت این جم دن جمعیت روستایی و ضرورت ایجاد اشتغال برایپرداخته شده است. با عنایت به جوان بوپیرسقا 

جامعه  عالوهبهشود. احساس می ازپیشبیشکارآفرینی ه اقتصادی ضرورت توسع هایفعالیتبخشی به جوان و تنوع

حتی  واقتصادی، اجتماعی  هایبخش، و ابعاد این معضل بوده گریبانبهدستبا معضل بیکاری  نوعیبه روستایی

تنها روستای نهاجتماعی  ومشکالت اقتصادی  ترینمهمیکی از  عنوانبهی را متأثر ساخته است و این معضل سیاس

یابی به ارز رفع این مشکل تا حدود بسیار زیادیپیرسقا بلکه تمام روستاهای دهستان و حتی شهرستان است و 

دف این رد و هروستایی دهستان بستگی دا کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان در نواحی ههای تقویت و توسعظرفیت

 و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع فضایی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت، ارزیابی بخش

 روستای پیرسقا است. در اشتغال

های روستایی پتانسیلو  هاظرفیتتوجهی به بی نیافتگی روستاها،ماندگی و توسعهعقب در این راستا یکی از دالیل

 عهتوسیکرد ساس رواهای کارآفرینی را فراهم کرد؛ بنابراین، بر ها را شناسایی و زمینهتوان این ظرفیتاست که می

 سعهتورایند فروستایی، ابعاد ظرفیتی ضروری برای توجه و تأکید در  اشتغال هتوسع ظرفیتی یکپارچه نسبت به

 شود:یشنهاد میزیر پکارآفرینی روستایی اشتغال و 

o ؛ظرفیت اقتصادی 

o ؛ظرفیت فردی 
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o ؛ظرفیت محیطی 

o ؛ظرفیت اجتماعی 

o ؛فرهنگی و نهادی 

o ظرفیت زیرساختی. 

 روستای پیرسقاظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعهعوامل ظرفیتی تأثیرگذار در  .44 جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

رخورداری بدسترسی به تسهیالت و منابع،  اقتصادی، پذیری مخاطره یا رپذیریخطدسترسی به سرمایه، 

 اقتصادی و ارزیابی ، کشفهای نهادیاز فرصت اقتصادی، نیروی کار فراوان، حمایت

 هافرصت از برداریبهره

 ظرفیت فردی 2
طلبی، فیقنترل، توک ، دانش و آگاهی، تحمل و ابهام، کانوننفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسک

 مهارت و تجربه کاری

 ظرفیت محیطی 3
 پذیریآسیب ط،بالفعل محی و بالقوه هایفرصت مناسب؛ شناسایی وخاکآب شامل زمین، محیط طبیعی

 ...و پایین

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

ا، تعلق در روست قتصادیمشارکتی ا هایزمینهمشوق بودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود 

 بیر،تد و کاردانی پذیری،انعطاف ابتکار، ، نوآوری،به محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی در روستا

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

 ظرفیت زیرساختی 5
ری در رهب صفات، برخورداری روستا از امکانات اساسی، سهولت دسترسی، وجود ابزارهای اولیه فعالیت

 ...های مدیریتی باال، کمک به افراد محلی برای مشارکت وها، تواناییهدایت فعالیت
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

ز، در گروهی متمرک با استفاده از تکنیک بحث پیرسقا روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار تنگناهای در بخش بعدی

 .است شده قالب نمودار استخوان ماهی طراحی

 استخوان نمودار. ستا مسائل شناسایی برای سودمند بسیار روشی ماهی، استخوان نمودار با پردازیایده تکنیک

 1960 سال در یوتوک دانشگاه کائورو ایشیکاوا از پروفسور توسط میگویند ایشیکاوا نمودار آن به که گاهی ماهی

 توسط که ستا موردنظر مسئله احتمالی علل کلیه از هرستیف تهیه و شناسایی تمرین، این هدف اصلی. شد طراحی

 استفاده است.قابل نیز تنهاییبه افراد

بر ان گرمذکور، پژوهش هایشده از سخنان پاسخگویان و به دست آمدن مقولهپس از تحلیل کیفی مفاهیم استخراج 

 .راحی نمایدطمودار استخوان ماهی را در قالب ن پیرسقا روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار علل آن شد تا

در  ترمهم واست که علل پیچیده  ایگونهبهپردازی با نمودار استخوان ماهی، ، تکنیک ایدهشدهگفتهکه  گونههمان

یطی و محقوله گیرند. بر اساس نمودار دو متر در قسمت سر ماهی قرار میو علل رایج قرارگرفتهقسمت دم ماهی 

کننده تعیین نوبه خودبهاین دو مقوله  چراکهستند هپارامترهایی هستند که حائز اهمیت  جملهاز فرهنگی -اجتماعی

یدگی چبا پی فرهنگی -محیطی و اجتماعیهای مطالعه، مقوله پژوهشگر و همچنین افراد مورد ازنظربنابراین  هستند؛

یچیده ، بنابراین از پشودمیاشاره  های رسمی و غیررسمی است، به آنها و گفتماناندک است که در تمامی بحث

 .خاصی برخوردار نیست
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 ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار

ا یای کار بشناسی نیروی انسانی روستای پیرسقا از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جودر زمینه ظرفیت

 جویای انوارخ سرپرستان و ساختاریافته، به شناسایی جوانانشارکتی و ایجاد جلسات نیمهاستفاده از تشکیل هسته م

های نیروی انسانی در مشاغل مختلف در روستای پیرسقا به تفکیک در ادامه نشان داده ظرفیتکار پرداخته شد و 

 شده است.

 شناسی نیروی انسانی روستای پیرسقاظرفیت. 45جدول 

 مشاغل دارای مهارت
تعداد جویای 

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 2 قالیباف 1 شاطر

 و سمند و پژو تعمیر) خودرو تعمیرکار

 (پراید
 3 ساختمان کاربرق و کشلوله 3

 - ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 2 خودرو نقاشی و صافکاری

 شفرو همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 موتورسیکلت قطعات
- 

 ماهی و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و آالقزل
5 

 به) خودرو سازیباطری خدمات و کاربرق

 (خودرو باطری فروش همراه
 - الکتریکی موتور پیچسیم و خانگیلوازم تعمیرکار 2

 10 کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
5 

 - خطاطی و نقاشی یا و موسیقی آموزگار - لباس شوئیخشک و اتوشویی در متخصص

 و تلویزیون) نمایشگرها LCD تعمیرکار

 (مانیتور
 - کپی و زیراکس هایدستگاه شارژ و تعمیرکار -

 5 (زنان و مردان) آرایشگری
 پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و آلومینیوم) منازل
4 

 - خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 تخصصی کلینیک) خصوصی کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان مثل
- 

 - متخصص در حوزه گردشگری 3 کامیون و اتوبوس تعمیر در متخصص

 1 کارشناس کشاورزی 6 دامدار

 - سوارچابک 2 جوشکار

 - کارشناس تغذیه 2 بازاریاب
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

ها و خدمات های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمشناسایی و اولویت

 های جهت تحرک اقتصاد روستا:برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

ها و یتهای روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفبندی مهمبررسی، شناسایی و اولویت در این قسمت به

 رسقاهای جهت تحرک اقتصاد روستای پیخدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

 پرداخته شده است.

ص خا طوربهعام و توسعه مشاغل خانگی  طوربههای کاهش نرخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط یکی از راه

هرقدر  عنوان برند شناخته شود.تواند در هر روستا بهو می و ثروت جامعه را به دنبال دارد درآمداست که افزایش 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

133 

 

، از کندمیجامعه نیز رشد پیدا  اقتصادبهبود یابد، به همان میزان  روستاسطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی 

های و شبکه افزارهانرمی از الگوهای اشتغال است که به مدد فرمایی و یا کار در محیط خانه یکسوی دیگر خویش

؛ لذا توان قرن حاضر را قرن توسعه و رونق مشاغل خانگی دانستارتباطی و اطالعاتی، شرایطی را فراهم آورده که می

اغل در با توجه به آنچه گذشت و با توجه به اهمیت مشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن دسته از مش

عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشته تواند بهروستای چرگر پرداخته شده است که می

 باشد.

باطات سترش فناوری اطالعات و ارتاز امتیازاتی چون توسعه دانش و گ برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتدی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاهای اقتصاای را در اکثر حوزهحیطه گسترده

و  اهداف ملهازجال رود. در کشور ما ایران نیز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغهای اقتصادی جوامع به شمار میبخش

سعه یکرد تور روساله توسعه کشور محسوب شده و بدین منظوانداز و قوانین پنجدر سند چشم شدهتصریحتکالیف 

 جتماعیهای اقتصادی، فرهنگی و اهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

ل یا ز مشاغمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، منظور ا موردتوجه

وسط تز مشاغل خانگی، و حمایت ا دهیسازمانستاد هایی است که با تصویب خانگی، آن دسته از فعالیت وکارکسب

امش در آر کار بدون مزاحمت و ایجاد اختاللوعضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب

نی مسکو طیعرضه به بازار خارج از محگیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالی قابلواحدهای مسکونی شکل می

خانگی  وکارکسباندازی یک و راه گیردبرمیگی، طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در گردد. مشاغل خانمی

یریت ای همچون مدهای اساسی و پایهای از مهارتعالوه بر مهارت خاص هر شغل نیازمند برخورداری از مجموعه

وردن آو فراهم  باشدزاریابی میهای باتر از همه مهارت، مدیریت فردی و مهمدهیسازمانمنابع، مدیریت زمان، 

 وهای انسانی وری بیشتر و توسعه سرمایهحصول بهره به منجرهای اطالعاتی، مهارتی و تجربه عملی، شرطپیش

 باشد.های مختلف میهای شغلی در این زمینه مستلزم همکاری بخشاجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم دیبناولویت و شناسایی :46جدول شماره 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 حوزه مشاغل

 کشاورزی

 

         محصوالت فرآوری

         تولید خوراک دام

          دارویی گیاهان ریشه وریفرآ خدمات

         آپارتمانی و زینتی هایگل پرورش

         هاکشت انواع حبوبات و میوه

         تولید خوراک دام

 حوزه مشاغل

 هنری

 و ویزیت کارت طراحی خدمات

 اینترنت طریق از تبلیغاتی هایکارت
   

     

         یقالی بافی، جاجیم و انواع صنایع دست

    1 0 1   و مونتاژ میکس، برداری،فیلم خدمات
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 دیجیتال آلبوم تهیه

 مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ
   

     

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
   

     

    1 0 3   دوزیتکه و گلدوزی خدمات

    1 1 1   کفش و لباس طراحی

 و گلیم فرش، نقشه نقاشی و احیطر

 جاجیم
   

     

         طالسازی

    1 7 8     کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         مهرسازی خدمات

         آکواریومی و زینتی ماهیان پرورش

    . 2 2   زنانه شومیز و مردانه دوزپیراهن

         لیزری پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 حوزه مشاغل

تولید و 

 صنعت

         پرورش ماهیان گرمابی

         صنایع تبدیلی لوبیا

         صنایع تبدیلی میوه

         تابلوسازی

    2 3 5   شوریجات و ترشیجات شربت، تولید

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 موردنیاز اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

    1 1 1   تلفنی ونقلحمل خدمات

         هاشرکت و ادارات غذای تأمین خدمات

         ادارات و خانگی نظافت خدمات

    ICDL   2 1 1 و تایپ خدمات

 حوزه مشاغل

 خدمات

 عمومی

         خدمات تعویض روغن

         گردشگری و بوم گردی

         خدمات بوفه و سوپر مارکت

 دهد:نتایج جدول نشان می

o زن و شاغل شاغل« خیاطی، قالی بافی، جاجیم بافی و انواع صنایع دستی» هنری،  در شغل  حوزه در مشاغل 

 مرد موجود است؛
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o رد مزن و شاغل  شاغل« ها و تولید خوراک دامکشت انواع حبوبات و میوه» کشاورزی،  در شغل  زهحو در مشاغل

 موجود است؛

o لی میوها و صنایع تبدیپرورش ماهیان گرمابی، صنایع تبدیلی لوبی»های افراد در زمینه تولید، حوزه مشاغل در» 

 فعالیت دارند؛ و

o شاغل و زن شاغل « شگری و بوم گردی، خدمات سوپر مارکتگرد » شغل در عمومی ، خدمات حوزه مشاغل در 

 فعالیت دارند. مرد

یا خدمات  )که در زمینه تعیین محورهای تولید طرح یا برند در روستای پیرسقاترین فعالیت قابلجهت شناخت مهم

ی و تکنیک های ارزیابی مشارکتهای جهت تحرک اقتصاد روستا مؤثر هستند( از روشدارای اولویت و پیشران

. برای دهی کیفی با حضور جوانان و افراد متخصص و مطلع محلی با تشکیل هسته مشارکتی استفاده شده استوزن

بندی یا تبهرام به این کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرات خبرگان محلی و مسئولین اقد

های توسعه اقتصادی در محدوده موردمطالعه شده پیشران های موجود در جهت توسعه جهتبندی ظرفیتاولویت

گونه که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شده های روستا همانترین ظرفیتدهد، مهماست. نتایج حاصل نشان می

 باشند:است و مستعد و پتانسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

 1397های مشاور، وسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتههای تترین ظرفیتمهم .41شکل 

 ها:معرفی طرح

 
 صنایع تبدیلی لوبیا:

( که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق می شوند در صورت وجود فرصت کافی، biological materialsمواد زیستی )

وند. فساد در اصل ناشی از تخریب میکربی و یا واکنشهای بویژه وقتی که در شرایط نا مطلوب قرار گیرند، فاسد می ش

یراتی در محصول می شود و ممکن است کیفیت آن را کاهش داده و خطر بالقوه ای شیمیایی است که موجب تغی
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برای سالمتی گردد و سرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود. یکی از راهکارهای مهم در به حداقل 

د ماده غذایی رساندن فساد مواد غذایی، استفاده از بسته بندی صحیح و متناسب با محصول در تمامی مراحل تولی

 است.

ف وش و مصرری، فردر حقیقت بسته بندی نظام بهم پیوسته ای از آماده سازی کاال برای حمل و نقل، توزیع، نگهدا

ز غذا و یادی انهایی آن می باشد. در جایی که روشهای بسته بندی ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد، مقادیر ز

د متر خواهکف غذا بسته بندی )چه کمی و چه کیفی( افزایش یابد، اتال کاالهای دیگر از بین خواهد رفت. اگر سطح

هد ر پی خواوجهی دبود. عالوه بر این، هر بسته بندی اصولی، جذاب و قابل رقابت در بازار، ارزش افزوده قابل ت

 به تامین وبود  داشت. چرا که بسته بندی قابل رقابت با دیگر کشورها، باعث حضور موفق در بازار جهانی خواهد

شور و منیت کامنافع ملی کشور کمک خواهد کرد و حضور نداشتن در بازارهای جهانی و انزواطلبی تهدیدی برای 

 نوسازی اقتصادی خواهد بود.

 مزایای بسته بندی

ز ر یک امحصوالت کشاورزی و دامپروری که خسارت دیده، فاسد شده و یا کیفیت غیر قابل قبولی از نظر ه

ل . دالیداشته باشند مورد پذیرش مصرف کنندگان قرار نمی گیرند و ضایعات محسوب می شوند خصوصیات حسی

 این گونه ضایعات را می توان به عوامل زیر نسبت داد:

 تجزیه مواد توسط آنها و میکربی آلودگی -1 

 (متابولیکی) سازی زیست و سوزی زیست فرآیندهای -2 

 .فیزیکی های تنش -3 

ت ممکن اس ودگی هاوسیله کپک ها، مخمرها، باکتری ها و ویروس ها انجام می گیرد. منشاء این آلفساد معموال به 

ساد طی فرویت  از مزرعه و باغ باشد که محصول در حال رشد یا دام را مورد تهاجم قرار دهد. سپس عالیم قابل

مازدگی، لیل گردیر معمول که به حمل و نقل ، انبار کردن و یا مصرف محصول به چشم آید. تغییرات متابولیکی غ

رم نادگی، سرمازدگی، کمبود اکسیژن یا تنش دی اکسید کربن روی می دهد ممکن است به لک افتادن، گود افت

 و ملح مکانیکی، برداشت طی فیزیکی های تنش. شود منجر …شدگی بیش از حد، تغییر رنگ، تغییر بافت و

 .گردد می محصول فیزیکی تغییر و سایش دیدگی، ضربه سبب و شود می وارد …و جابجایی

ی، ح عمده فروش( مطالعاتی را در مورد ضایعات تعدادی از میوه ها و سبزی ها در سطو1984کاپلینی و سپونیس )

 هومربوط به می خرده فروشی و مصرف کننده در دو شهر نیویورک و شیکاگو انجام دادند. بیشترین مقدار ضایعات،

 6 ده فروشیدر عم ذغال اخته، هلو و شلیل بود. به عنوان مثال میزان ضایعات توت فرنگی های توت فرنگی، گیالس،

 اصلی علت. ادد نشان را  %22تا  18و در سطح مصرف کنندگان بیشترین یعنی حدود  %5، در خرده فروشی  %14تا 

 برای یفروش خرده سطح در ضایعات بیشترین ها، سبزی مورد در. شد داده تشخیص میکربی فساد فوق ضایعات

 در ، %6 تا 4 یفروش عمده سطح در کاهو ضایعات مثال عنوان به. بود فرنگی گوجه و سبز فلفل سبز، لوبیا کاهو،

ارشات و آمار تخمین زده شد. در ایران هم طبق گز %14تا  7صرف کننده م سطح در و %15 تا 2 فروشی خرده سطح

  .محصوالت کشاورزی در مراحل مختلف از بین می رونداز  %35وزارت جهاد کشاورزی ساالنه بیش از 
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. اختس رتفعم …ضایعات را می توان با اعمال فرآیندهایی مثل کنسرو کردن، انجماد، خشک کردن، بسته بندی و

ز ی یکی ااعمال این روش ها، تغییرات مهمی ممکن است در صفات کیفی محصول ایجاد شود. بسته بند اثر در

 ح مصرفت که با توسل به آن چه در حد بسته بندی حجیم، چه بسته بندی جزیی ودر سطترفندهای موثری اس

یزان ی توان ممالثیه کننده، چه در محل تولید و چه در محل فرآیند، چه به صورت بسته بندی اولیه و چه ثانویه و ث

 د.ضایعات و هدر رفت مواد غذایی را به حداقل رسان

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنایع تبدیلی میوه:

 از ارزش با صولمح تولید با توانسته اخیر های سال در که است کشور در فعال صنایع از یکی میوه تبدیلی صنایع

 دهند می کیلتش را باغی محصوالت از توجهی قابل بخش که مواد این هدررفت از ها، آن ضایعات همچنین و میوه

 گیری بهره با و یباغ محصوالت تبدیلی صنایع روی بر گذاری سرمایه با دنیا صنعتی کشورهای امروزه. کند جلوگیری

 کمپوت، مربا، شربت، کنسانتره، آبمیوه، چون ای افزوده ارزش با محصوالت اند توانسته مدرن های تکنولوژی از

رکتهای شالم قیمت از قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استع .کنند تهیه را پکتین و اسانس مارماالد،

 .تمیلیون ریال برآورد شده اس 200000تأمین کننده خط صنایع تبدیلی سیب و هلو برابر با 

 میوهمیزان سرمایه مورد نیاز صنایع تبدیلی 

 میلیارد تومان 10بودجه: باالی 

 تن  8000ظرفیت تولید سالیانه:  

 مترمربع  5000مساحت زمین مورد نیاز: 

 مترمربع  1793مساحت سالن تولید: 

 نفر  53میزان اشتغال طرح: 

 سورتینگ حبوبات و خشکباربندی و بسته ن فعالیت:عنوا-1

 تن در سال 3800 ظرفیت:-2

 - مجری طرح:-3

 - محل اجرا:-4

 نفر 22 رح:اشتغال ط-5

 میلیون ریال 12277.46 رمایه ثابت طرح:س-6

 میلیون ریال 20243.19 :گذاری کل طرحرمایهس-7

 مترمربع 700 یزان زمین طرح:م-8

 متر 600 یزان زمین بنا:م-9

 ریال میلیون 4910.98 ت موردنیاز:سهیالمیزان ت-10

 - سهیالت:تنوع -11

 %47.20 قطه سربِ سر تولید:ن-12

 سال 2.31 دت برگشت سرمایه:م-13

 %38.01 رخ بازدهی سرمایه:ن-14
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 سال  1طول دوره ساخت پروژه: 

 ال میلیون ری 226206سرمایه ثابت: 

 میلیون ریال  17484سرمایه در گردش: 

 میلیون ریال 243690مجموع: 

 تولید خوراک دام:

امین نیزم و تک ارگاو با مفهومی مشترک در ارتباط با ی "تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را تواما

یمیائی محیط ش زنده با بخشی ازغذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که درآن سلول های بدن موجود 

ار کهداری . شد. نگرخارج که برای تامین مواد مورد نیاز جهت انجام مطلوب واکنش های متابولیکی و شیمیائی برای 

ا ن . آن رز خوردو تولید ضروری است در ارتباط می باشد. غذا به ماده ای اطالق می شود که حیوان بتواند پس ا

ده مغذی سد. مارف برساند. به آن قسمت از ماده غذائی که به مصرف واقعی حیوان می رهضم و جذب کرده و به مص

نعتی و صایعات گفته می شود. استفاده از خوراک آماده برای تغذیه دام و طیور به واسطه ایجاد امکان مصرف ض

زونی به ف خیر روپسماند های کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل . در سالهای ا

 .اده استنه

 تن 24000ظرفیت پیشنهادی طرح 

 موارد کاربرد مکمل خوراک دام و طیور

 .اله پنبهکنج، تفاله چغندر، مالس، کاه و علوفه، ضایعات گندم، سبوس گندم، جو :مواد اولیه مصرفی عمده

 نفر  32اشتغال زائی )نفر( 

 نامتر مربع زیر ب 7500زمین موردنیاز )متر مربع( 

 متر مربع  150اداری)مترمربع(  

 پرورش ماهیان گرمابی:

با افوزایش روز افوزون جمعیوت ، مسوئله توأمین غوذا و امنیوت غوذائی روزبروز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود 

ین صید . منابع محدود تأمین غذا ، من جمله ، اراضی کشاورزی و مراتع، جوابگوی نیاز غذایی نمی باشوند ، همچنو

بی رویه از اقیانوس ها و دریاها و آلوده شدن این منابع آبی باعث شوده که صید آبزیان کاهش یابد و نسل بسیاری از 

گونه های ارزشمند در معورض نابودی و انقراض قرار گیورد . از ایون رو پورورش مواهی و سوایر آبزیوان در منابع آبی 

 . آبهای زیور زمینوی رشود قابول توجهی پیدا کرده است داخلی و همچنین با استفاده از منابع

 :پرورش ماهی

سرد که مخصوص های آبدهند. در حوضچهسرد پرورش میهای آبدر ایران معموالً ماهی را به دو روش در حوضچه

در شمال  اند.های آب شیرین واقع شدهها یا رودخانهها در کنار چشمهپرورش ماهی هستند و معمواًل این حوضچه

های برنج ماهی در آب دهند تا عالوه بر تغذیه از آفتهای برنج نیز رشد میآال را در مزرعهایران گاهی ماهی قزل

نیاز به مواد پروتئینی سالم و کمبود منابع آبی در ایران باعث شده است  .کنددائمی موجود در مزرعه نیز استفاده می



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

139 

 

های چندمنظوره نیز برداریابع آب همواره موردتوجه قرار گیرد. یکی از این بهرهبرداری دو یا چندمنظوره از منبهره

 .شوندپرورش ماهی است و ماهیان پرورشی ازلحاظ دامنه تحمل دمایی به دو گروه سردابی و گرمابی تقسیم می

 طرح پرورش ماهی  .47جدول شماره 

 پروژه خالصه فرم

 ماهی پرورش : طرحعنوان طرح

 ماهی پرورش : طرحبخش زیر                             رزی: کشاوبخش

 ماهی پرورش : طرحتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه   منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

مند به د عالقهتوجه بوده و افرانگهداری و پرورش، قابل در روستای موردمطالعه طرح پرورش ماهی به دلیل داشتن قابلیت :طرح توصیف

 گذاری و فعالیت در این زمینه وجود دارد که به این منظور به طرح توجیهی آن پرداخته شده است.سرمایه

 روستای پیرسقا مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

تعداد افرادی که در روستا در زمینه پرورش 

 رند؟ماهی در روستا فعالیت دا
 نفر  47

تعداد افرادی که در روستاهای اطراف در زمینه 

 پرورش ماهی در روستا فعالیت دارند؟
 نفر  21

 بندانآبمیزان تولید ماهی در سال در 

 ؟موردنظر
 تن 50تن و حداقل  92

آیا افراد بومی در زمینه پرورش ماهی در 

کنند یا افراد روستا فعالیت می بندانآب

 فر(؟ی )به نربومیغ

 افراد بومی کالً

 نفر غیرمستقیم و تعدادی فصلی در موقع صید 20نفر اشتغال مستقیم و  4

تعداد افراد که در این 

زمینه کارگری 

 کنند؟می

 4 داخل روستا

 نفر  8 روستاهای اطراف

 میزان اشتغال

مستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
4 

غیرمستقیم )از 

روستا و خارج از 

 روستا(

 نفر 8

 تن سالیانه 95 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 کل یگذارهیسرما

 :طرح
 میلیارد 500

 درصد 30 :ثابت یگذارهیسرما

 درصد 70 :گردش در سرمایه

 میلیون تومان 1300 :سالیانهدرآمد 
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  :سرمایه یبازده نرخ

 سازمان شیالت  ساخت مجوز صدور

 درصد سهم 47خصوصی و مشاع  یا دولتی( )بخش خصوصی نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای یشخصدولتی، ) نیزم نوع

 میلیون 250درصد  50 ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال نیتأم

 - و انرژی روین نیتأم

 تومانمیلیون  45 آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 ندارند یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی ژهپرو یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش

 بله خود روستا

روستاهای 

 اطراف
- 

 زنجان، ابهر و خرمدره شهرها

ی هاشهرستان

 استان
- 

 - خارج از استان

 - خارج از کشور

 کمبود آب، دریافت مواد اولیه و تسهیالت مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 ...( و پشتی تولید بافی،گلیم دوزی،وزنس) دستیصنایع و قالیبافی کارگاه

 توسعه درباره هاآگاهی و اطالعات همهبااین و نیست مهم قالیبافی اندازهبه ایران در صنعتی هنرهای از ایرشته هیچ

 .است محدود آن باستانی تکامل و

 اکثر برای درآمد کسب یهاروش از یکی معموالً باشدمی طوالنی بسیار قدمت دارای ایران در که بافیفرش هنر

 خبرگان از بسیاری و یافت توسعه تریگسترده شکل به هنر این اخیر هایدهه در اما است؛ بوده دارخانه هایخانم

 ایبر الزم شرایط که کسانی رایب خود درآمد برافزایش عالوه تا افتادند فرش تولید کارگاه اندازیراه فکر به شغل این

 تصنع این تولید وضعیت به باکیفیت، هایفرش تولید با همچنین و باشند ایچاره راه نیز دارندن را منزل در قالیبافی

 .شویدمی آشنا معمولی بافیقالی کارگاه یک هزینه برآورد و اندازیراه مراحل با مقاله این در. دهند رونق نیز

 درآمد کسب دوم درجه در و ایرانی اصیل شفر تولید اول درجه در قالیبافی کارگاه یک تأسیس و اندازیراه از هدف

 گذراندن از پس که بوده هاآن به آموزش و کاری نیرویی جذب کارگاه این دیگر مهم است. هدف مالی استقالل و

 دهنده آموزش افراد زا نفر یک آینده در نیز خود و شوند کار به مشغول واحد همین در توانندمی آموزشی مراحل

 .دهند آموزش دیگران به را هنر این از درآمد کسب و افیقالیب هنر که باشند
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 دستبافت فرش تولید کارگاه .42شکل شماره 

 
 محصوالت به امعهج نیاز رفع برای که است؛ زاییاشتغال و تولیدی مؤسسه نوع یک دستبافت فرش تولید کارگاه

 هایخانواده و افراد شامل کارگاه این داتتولی و خدمات. کندمی تالش شودمی زندگی شدن ترآسان باعث که بافتی

 که افرادی دادن ارقر زیرپوشش همچنین و شودمی صادر خارج به کشور به عرض ورود برای و شودمی وطنهم

 :شودمی عرضه خدمات این تولیدی دواح این در .کنند درآمد کسب و نموده استفاده خود هنر از توانندنمی تنهاییبه

 درآمد؛ کسب و هنر به مندعالقه افراد به آموزش 

 ایرانی؛ و دستبافت فرش تولید 

 فرش. تابلو و ابریشمی پرده پشتی مانند بافتی محصوالت انواع تولید 

 عنوانبه یمتر 200 زیرزمین که شودمی زیرزمین و همکف طبقه 2 شامل که متری 250 فضای یک کارگاه محل

 و شودمی استفاده دادن موزشآ و فرش بافت برای همکف طبقه و باشد؛یم غیره و اولیه مواد دیگر و روغنرنگ انبار

 .باشدمی نگهبانی اتاق و بهداشتی سرویس و حیاط دیگر متر 50

 به ضرر موجب که ایمسئله گونههیچ آن اطراف در که شد انتخاب ایمنطقه ابتدا تولیدی واحد یک اندازیراه برای

 بتوان راحتیبه تا شد شناسایی و بررسی زیادی حدود تا اجتماعی و عیشتیم فرهنگی، ازنظر و نباشد امر این

 و دولتی هایکتشر از خواستن کمک با نیز و کرد پیدا مجموعه این تولیدات اقسام و انواع برای خوبی بازارهای

 .شودمی تالش کشور از خارج و داخل در سالم بازاری ایجاد برای خصوصی

 پروژه خالصه فرم

 : مجتمع کارگاهی قالیبافیطرحعنوان  (1

 : قالیبافیبخش زیر: صنعت    بخش (2

 : قالیبافیتولیدات/ خدمات (3

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:        (4

 توصیف طرح: (5

و تأسیس یک کارگاه  اندازیراههدف از  .باشدمی روستادر  بافیفرشاحداث کارگاه  سنجیامکانهدف این طرح بررسی و مطالعات 

دیگر از اهداف احداث کارگاه  یکی. باشدمیمالی  اللقالیبافی در درجه اول تولید فرش اصیل ایرانی و در درجه دوم کسب درآمد و استق
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ر همین واحد مشغول به کار کسب درآمد شوند د توانندمیبوده که پس از گذراندن مراحل آموزشی  هاآنجذب نیرویی کاری و آموزش به 

باشند که هنر قالیبافی و کسب درآمد از این هنر را به دیگران آموزش دهند. هدف  دهندهآموزشو خود نیز در آینده یک نفر از افراد 

کمی و  ازنظربه وضعیت تولید  ، بهبود بخشیدنبافیقالی هایکارگاهدیگر، بهبود بخشیدن به صنایع فرش ایرانی است. یکی از اهداف مهم 

مردم دنیا بوده و امروز در تمام  موردتوجه تاکنون دیرباز، از هزارسالهچند  ایسابقهاست. فرش دستباف ایران با داشتن  محصوالتکیفی 

فنی، هنری،  ایهجنبه دارای واست  چندبعدیدستباف ایران محصولی  فرشخورده است.  ناگسستنیدنیا نام قالی با نام ایران پیوندی 

های نوین و تالش مستمر خانم گل سلطان پارسه ایجاد شده است و دارای باشد نیز به مدد ایدهمیبسیار گسترده  اقتصادی واجتماعی 

 باشد.نفر در روستا می 17استعداد زیاد در زمینه کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای 

 سال در مترمربع 3000: طرح ساالنه ظرفیت (6

 پروژه وضعیت

 .است داخلی اولیه مواد تأمین %100 استان: یا کشور داخل در اولیه خام مواد به دسترسی میزان (7

 :فروش  (8

 % صادراتی شدهبینیپیش بازار                                  %100 داخلی: شدهبینیپیش بازار

 هما 24 تجاری(: عملیات تا فعالیت شروع )از پروژه کامل بندیزمان (9

 داخل روستا طرح محل

 بافیدوزی، خیاطی، گلیمسوزن  نوع صنایع دستی موجود در روستای شما

 تعداد کارگاه قالی بافی در روستا )فعال و غیرفعال(

 کارگاه خیاطی 10

 بافیکارگاه گلیم 5

 دوزیکارگاه سوزن 5

 وجود نداردبه خاطر عدم فروش قالی هیچ تولیدی  میزان تولید قالی در روستا

 میزان تولید صنایع دستی در روستا

 تخته 20گلیم: حدود 

 عدد 250دوزی: حدود سوزن

 دست لباس ساالنه 6000خیاطی: 

 نفر 20 تعداد افراد ماهر در این حوزه در روستا

 متر 200 زمین مورد نیاز برای کارگاه

 سواری نحوه انتقال مواد اولیه به محل کارگاه و هزینه آن

 آوری صنایع دستی تولیدی از روستاهانحوه جمع
اکثرا به صورت سفارشی انجام میدهند. در صورت 

 .فروش مستقیم در بازار ابهر و زنجان انجام می شود

 جمع آوری افراد ماهر در این حرفه
 نفر از روستا 10 روستا )نفر(

 - روستاهای اطراف )نفر(

 نحوه تأمین سرمایه
دولتی )اعطای 

 یالت(تسه
7 

 :طرح اجرای محل زمین طرح ثابت گذاری سرمایه
 متر 200: متراژ

 میلیون 20: کل متیق

 شورای برنامه ریزی مجوز صدور

 شخصی نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 شخصی و با تسهیالت یمال نیتأم

 روین نیتأم
 خانگی

 آب نیتأم
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 تلفن و نترنتیا

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 زمینی و با وسایل شخصی نحوه انتقال محصوالت تولیدی به بازار

 بازاریابی و فروش

 - روستاها

 - شهرها

 - روستاهای اطراف

 ابهر شهرستان های استان

 - خارج از استان

 - خارج از کشور

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 

 تسهیالت

 یج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا؛تعیین نتا

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی دابعا از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص هبردرا ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه یهابرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در تاریساخ تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

مورد  باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن کیفی و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد توجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 رشد حتی نه و یهسرما جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .ودش منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. اردد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع ت،اس کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 اب باید را زااشتغال های دولتی، راهبرددر روستا باید سیاست کلی صورتبه بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است که

 پوشش و ازارب تکمیل» و «ملی هایاولویت راستای در بازار به یدهجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:
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o گذاری در این همند به سرمایدر زمینه تولید خوراک دام و کاشت انواع میوه و حبوبات دارای افراد ماهر و عالقه

طور غیرمستقیم شغل ایجاد نفر به 15طور مستقیم و برای بیش از نفر به 20تواند برای بوده که این فعالیت میزمینه 

 باشد.درصدی از طرف دولت می 60نماید که نیازمند تسهیالت 

صورت فر بهن 15برای  تواندزایی میو فعالیت اشتغال در طرح فنی و اقتصادی صنایع تبدیلی میوه این طرح  

 ماید.صورت غیرمستقیم شغل ایجاد ننفر نیز به 10تقیم و برای مس

o های کوچک فعالیت نمایند.صورت کارگاهتوانند بهاین روستا مستعد در زمینه مشاغل خانگی است و می 

o نفر اشتغال ایجاد نماید. 8تواند برای در زمینه پرورش ماهیان گرمابی می 

o شغل شوند. توانند داراینفر می 10تا  8ید انواع صنایع دستی در زمینه قالی بافی و جاجیم بافی و تول 

o  ،حب شغل شوند.توانند صانفر به صورت غیر مستقیم می 15نفر به صورت مستقیم و  15در زمینه گردشگری نیز 

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر

 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول،  .1

 است؛ ویژه اقتصادی پیشنهاد شده موردتوجه واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .2

زایی مشخص و پیشنهاد عه اشتغالسایر اقدامات توس و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وبرنامه

 گردید.

 «شایسته ارک» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 اما دهش کار بازار راهی دانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهجوانان روستا به انبوه .4

 رفتن باال ازجمله عیاجتما آمارهای شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق

تواند در این های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن

 زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛

افته ساختاری خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمه شده، نتایج وهای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودباشد، بنابراین، انتظار میشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادبوده و ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

مشارکت اجتماعی در  نرخ شود همخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره

و  ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آمار اشتغالهای توسعهطول برنامه

ه زندگی افزایش ازدواج و نرخ امید بری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و تبع آن کاهش نرخ بیکابه

 شود.
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باشد، نتایج یین روستا ماین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکاران ترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 :از اندعبارتکیفی مورد انتظار نیز 

o زایی در غالصادی و اشتها و تنگناهای اساسی توسعه اقتها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o زا؛های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o ولید تزنجیره  وبا تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های جدیدی تولیدی های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 با مشارکت بخش غیردولتی؛

o دف( اهای هسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o در مشاغل آنان زان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اشتغالکاهش می 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o ری در امور مختلف در روستا.گذاافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

اجرا توسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط با های کارآفرینی قابلهای مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتظرفیت

 هساختاریافتنیمه ارکتیمش هسته در روستا این بومی افراد توسط که پیرسقا روستای در کارآفرینانه ایده ترینمهم

باشد که در ادامه به بررسی آن پرداخته می پیرامون گردشگری طرح است گرفته قرار استقبال مورد و شده مطرح

 شده است.

 طرح گردشگری پیرسقا

 مانند کشورهایی ن،آ از حاصل درآمد و است کشورها برای درآمد جذب مهم هایکانون از یکی امروزه توریسم صنعت

 نقاط کشور که خصوص به کرد پوشیچشم درآمد این از سادگی به تواننمی پس داردیم نگه آباد و سرپا را ترکیه

 از توانمی توجه و یقهسل کمی با تنها و است مناسب بسیار نیز آن وهوایآب و دارد گردشگران برای جذابی بسیار

 این درآمدزایی جنبه از ترهمم. برد مناسب هایبهره دارد، وجود مرزوبوم این وکنارگوشه در وفور به که نعمت این

 اشتغال ایجاد رایب زمینه جهانگردی فعالیتهای توسعه با. بشناساند جهانیان به را خود تا دارد نیاز کشور صنعت،

 ده هر از است یدمف بسیار هستند رو روبه متقاضی و جوان جمعیت با که هایی کشور برای امر این و شود می فراهم

 وسیله ریگردشگ صنعت نتیجه در و گردد می ایجاد شغلی فرصت یک شود می میزبان رکشو وارد که توریست نفر

 .باشد می اقتصادی پویایی و اشتغالزایی جهت مناسب بسیار ای
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 گردشگران ذبج قابلیت از خود جای جای در کشور ایران، نظیر بی تاریخی و مذهبی اقلیمی، شرایط به توجه با

 تفریحی، دشگریگر های مجتمع اقامتی، فضاهای احداث از استفاده با میتوان و است برخوردار را خارجی و داخلی

 ایجاد و ارجیخ و داخلی گردشگران جذب به اقدام...  و راهی بین های مجتمع ها، سینما ها، هتل ورزشی، اماکن

 .نمود زایی درآمد و اشتغال

 ی پذیراییراه اندازی مجموعه گردشگری تفریحی فرهنگی ورزش. 48جدول شماره 

 مجتمع تفریحی و گردشگری عنوان فعالیت

 هزار نفر در سال در بخش های مختلف 260 ظرفیت

 بخش خصوصی مجری طرح

 امامزاده پیرسقا محل اجرا

 نفر30 اشتغال طرح

 میلیون ریال124016.58 سرمایه ثابت طرح

 میلیون ریال148386.77 سرمایه گذاری کل طرح

 تر مربعم35000 میزان زمین طرح

 متر18460 میزان زمین بنا

 میلیون ریال116272.40 میزان تسهیالت مورد نیاز

 وام نوع تسهیالت

 %54.35 نقطه سربه سر جاری

 سال3.5 مدت برگشت سرمایه

 %21 رخ بازدهی سرمایهن

پیرامون  گریردشگ بخش در فعالیت باشد؛می این منطقه در تاثیرگذار اقتصادی صنایع جمله از گردشگری صنعت

 ازگشتب نرخ دلیل به همینطور و مناسب درآمد کسب و سو یک موقعیت خوب طبیعی از وجود دلیل پیرسقا به

آورد از سوی یدارد، و همچنین درآمدی که برای کشاورزان از طریق زمینهای اطراف بوجود م که مناسبی سرمایه

 از. شود معرفی اقتصادی اعتماد قابل هایطرح از یکی گردشگری برای این منطقه توجیهی طرح شده باعث دیگر،

 هایمساعدت مناطق، ندر ای به همراه خواهد داشت بنابراین خوبی را زاییاشتغال عرصه، این به ورود که آنجایی

 برای موجود گردشگری صنعت های جذابیت از برخی ادامه در نمود، دریافت ذیربط مراجع از توان می را بیشتری

 ذکر شده است: رانگذا سرمایه

o ها؛جاذبه از بسیاری نخوردگی دست و بودن بکر 

o افراد محلی؛ گردشگرپذیری روحیه و نوازیمهمان فرهنگ 

o اسالمی؛ -ایرانی فرهنگ 

o گذاری؛سرمایه امنیت و گردشگری امنیت 

o فعالیت؛ ادامه به تمایل عدم صورت در هادارایی کاربری سریع تغییر امکان 

o دارد؛ باالیی سودآوری آن ازای در و دخواهمی کمی سرمایه 

o صنایع؛ سایر به نسبت گذاریسرمایه نسبی مزیت 

o متنوع؛ و و مطبوع وهوای آب با زیبا طبیعت 
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o گردشگری هایفعالیت انواع از ایگسترده طیف اجرای پتانسیل 

 زایی روستا؛تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی ابعاد از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص اهبردر ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

 باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن یفیک و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه لح و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 رشد حتی نه و یهسرما جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل ا،زاشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. اردد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 زاشتغالا های دولتی، راهبرددر روستای پیرسقا باید سیاست کلی صورتبه بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است که

 پوشش و بازار تکمیل» و «ملی هایاولویت راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید را

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:

o  میلیارد تومان و با  4گذاری کل حدود تن با سرمایه 6در حوزه فراوری محصوالت باغی و زراعی با میانگین تولید

 نفر؛ 30زایی اشتغال

o میلیون تومان و  1300ت و درامد سالیانه تن ظرفی 95میلیارد و  500گذاری کل با سرمایه در طرح پرورش ماهی

 نفر غیرمستقیم؛ 8نفر و  4 با ایجاد اشتغال مستقیم

o یلیارد م 1تن،  8000زایی با ظرفیت و فعالیت اشتغال در طرح فنی و اقتصادی صنایع تبدیلی میوه این طرح

صورت نفر نیز به 10ی مستقیم و براصورت نفر به 15برای  تواندمتر مربع زمین، می 5000گذاری و سرمایه

 غیرمستقیم شغل ایجاد نماید.
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o  شغل شوند؛ سرمایه  توانند داراینفر می 10تا  8در زمینه قالی بافی و جاجیم بافی و تولید انواع صنایع دستی

 باشد. متر مربع می 3000میلیون و زمین مورد نیاز  20ثابت این طرح 

o  ،حب شغل شوند توانند صانفر به صورت غیر مستقیم می 15ه صورت مستقیم و نفر ب 15در زمینه گردشگری نیز

 متر مربع.  35000میلیارد تومان و زمین  1و درآمد سالیانه 

o نفر اشتغال ایجاد  22 تواند برایمتر مربع می 700میلیار تومان و زمین  1گذاری صنایع تبدیلی حبوبات با سرمایه

 کند.

 ست.دارای قابلیت و پتانسیل ا

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر

 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول،  .1

 است؛ ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .2

زایی مشخص و پیشنهاد عه اشتغالسایر اقدامات توس و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وبرنامه

 گردید.

 «شایسته کار» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم شنق قالب در  .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 ماا شده کار بازار راهی التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای پیرسقا انبوه .4

 رفتن باال ازجمله جتماعیا آمارهای شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق

تواند در این های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن

 نه نقش مفیدی ایفا کند؛زمی

ساختاریافته  شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمه های توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودباشد، بنابراین، انتظار میشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادبوده و ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار یروین عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

مشارکت اجتماعی در  نرخ شود همخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره

 ور اشتغال ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آماهای توسعهطول برنامه

ه زندگی تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید ببه

 شود.

باشد، نتایج یین روستا ماین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکاران ترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 از اندعبارتکیفی مورد انتظار نیز 
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o زایی در تغالها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o زا؛ی اقتصادِی اشتغالهاگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o تولید  زنجیره وهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 با مشارکت بخش غیردولتی؛

o دف( اهای هسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی.اشتغالدر توسعه اقتصادی و 

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o در مشاغل آنان کاهش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اشتغال 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o طورکلی تنوع معیشتی روستاییان.ایی و بهوکارهای جدید روستایجاد کسب 

o ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 زای موجود روستا؛های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت

وستاهای هدف مشارکتی در رهای ساختاریافته مشاور در هستهبا استفاده از روش مشارکتی نیمه میدانی هایبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

لعه نقش داشته و باعث روستای موردمطا موجود زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود
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 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالات الزم برای ارتقاء ظرفیت فعالیتاقدام .43شکل 

 
 به توان،می اقتصادی ندیتوانم و نیازها با متناسب که باشندمی کشوری هر در آفرینیارزش و تولید کانون روستاها

 زاییاشتغال و ولیدیت تظرفی از حداکثری استفاده برای روستا اقتصاد با مرتبط خدمات و صنایع سایر ایجاد و تعبیه

 تواندمی که است کشور اقتصادی جریان و صنایع سایر محرکه موتور روستا گفت توانمی بنابراین، پرداخت؛ روستایی

 هایظرفیت زا استفاده با زاییاشتغال و تولید حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن توانمند بر عالوه

 چنین به دستیابی زمهال. نماید ایجاد کشور اقتصاد تحول همچنین و روستا اقتصاد بر ار برتر هایفناوری و کارآفرینی

 هایبرنامه و اندازچشم سند تدوین و تهیه روستایی، توسعه با مرتبط قوانین در جدی تغییرات و بازنگری نیز، امری

 و اعتبارات ختصاصا و حوزه این در موفق کشورهای سایر تجربه از الهام با کشور موجود شرایط با متناسب راهبردی

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش ارائه

 اغلب عشایری و روستایی زنان برای ویژهبه روستای موردمطالعه، در کوچک وکارکسب توسعه و زاییاشتغال»

 در درآمد و شغل ادایج ایبر روستایی زنان هایتعاونی گسترش. ندارد دولت برای چندانی هزینه و بوده هزینهکم

 .گیرد قرار تعاون بخش با طمرتب مدیران ویژهبه مدیران کار دستور در مهم این باید و است شودپیشنهاد می روستا

 اییان ازی روستاز ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند، تضمین خرید محصوالت تولید ی پیرسقا،زنان روستا 

 شودالش تهای خریدهای تضمینی با افزایش دامنه رنامه وجود داشته باشد وباید برای آن بکارهای مهمی است که 

های محلی و ساخت بازارچه کهطوریبه. گیردر قرار های روستایی در دستور کاتا امنیت الزم برای توسعه فعالیت

 شود.د میپیشنهابه قیمت مناسب  هاآنمحلی مناسب برای فروش محصوالت  عنوانتواند بهمی هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تپیشرف و رشد جهت در محروم و یافتهتوسعه کمتر مناطق در ایحرفه و فنی هایآموزش

 مدتکوتاه هایآموزش ارائه روستاها، در کوچک وکارکسب اندازیراه روستایی، آموزش کشاورزی، خاص هایآموزش

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای کشاورزی بندیقطب و
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که قبالً نیز مطرح شد طرح توسعه گوسفند نژاد رومانوف با  شود که همچنان قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 عنوان یک کارآفرینی سبز در این منطقه مطرح باشد.تواند بهبک میخوراک جل

 روستاها در و عظیم ایعصن ایجاد دنبال به تواننمی روستاها، موجود وضع با و کنونی شرایط در که است آن واقعیت

 و صحیح نیز گوناگون هایجنبه از و ندارد وجود صنایع نوع این ایجاد برای الزم هایزیرساخت عمالً زیرا بود

 از استفاده با تا است هاروستا کردن صنعتی برای انتخاب بهترین کوچک صنایع نتیجه در. نیست صرفهبهمقرون

 کاهش همچنین و روستاییان رفاه ایارتق و درآمد افزایش چون نتایجی به وکارکسب نوع این ناپذیرپایان هایظرفیت

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت

های اقتصادی و زایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغالهتعیین برنام

 زایی روستا؛اشتغال

های کارآفرینی مستقل و های مرتبط با طرحآوری ایدهگذاری پس از جمعهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این همچنین بررسی ها وهای موفق در سایر استانتجربه بر اساسهای کارآفرینی و اشتغال ایده

گزاری ین مرحله با برازاپساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهمشاور، طرح گروهروستا توسط 

 محلی، نماینده کشاورزان،انی و حضور مشاور در روستا و نشست با نخبگان، خبرگجوامع محلاندیشی با کارگاه هم

، ادر این راست های کارآفرینی پرداخته شد.و ... . به احصا ایده صاحبان مشاغلمعتمدین،  گذاران،دامداران، سرمایه

های اقتصادی و در طرح هاآنهای مربوط به ی مؤثر و شاخصهامؤلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.اشتغال

پیرسقا از بخش  زاییاشتغال و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء هتزایی جاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

شخص است هداف مامرکزی شهرستان ابهر و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به داشتن 

از د مور 4نظور با در نظر گرفتن یاز صورت گرفته باشد. برای این مموردنهای ها و تخصصتا شناسایی مهارت

پیرسقا  زاییاشتغال و اقتصادی هایبندی فعالیتاولویت به Decision Oven افزارپیشنهادات با استفاده از نرم

ریزی نامهدر کمیته بر موردتوافقت و برحسب چهار معیار های دارای اولویپرداخته شده است. با احتساب فعالیت

 شامل:

o  ؛25/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛18/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o   ؛28/0میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت 

o  ها و اطالعات حاصل از های مشارکتی و دادههای نسبی حاصل از برگزاری کارگاهها و قابلیتارزیابی ظرفیت

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهویتاقدام به اول
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 زایی روستای هدفهای توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی طرحرتبه .45شکل 

 
ه بوابسته  بندی مشاغلبا توجه به همین امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییان به احصاء و اولویت

 باشد:به شرح ذیل می توجیهی با پیشنهادات مربوطه برحسب اولویت شده است که طرح های توجیهی پرداختهطرح

 رتباطی اصلیا مسیر در...(  و غذاخوری سوپرمارکت، تعمیرگاه، روغنی،تعویض) خدماتی مشاغل ایجاد 

o مسیرهای خدماتی؛ ایجاد و شناسایی 

o گردانهایی برای اقامت گردشگران و بومایجاد اقامتگاه 

o ندشگراامکانات بین راهی مانند سرویس بهداشتی، آبخوری، مبلمان و آالچیق برای استراحت گر ایجاد 

o بسترسازی مهارتی؛ 

o طرح پیشنهادی. برای حمایتی هایصندوق ایجاد 

 صنایع تبدیلی میوه و حبوبات 

o های آموزش و مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o صل؛ وهای حافرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o وری طرح پیشنهادی و بهبود فرآیندهای ایجاد سازی و افزایش بهرهایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای بهینه

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب

 ماهی پرورش قابلیت  

o هارت افزایی؛های مبرگزاری کارگاه 

o های سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت پرورش ماهی. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o و...؛ محصول تولید برداشت، کشت، نحوه بازاریابی، زمینه در مستمر هایکارگاه برگزاری 

o های مهارت افزایی در این زمینه؛برگزاری کارگاه 

o وابسته به این طرح؛ محصوالت فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

 در زمینه تولید انواع محصوالت کشاورزی و خوراک دام 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 
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o محصول؛ ت، برداشت، تولیدهای مستمر در زمینه نحوه کشبرگزاری کارگاه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o کشاورزی؛ و هایحوزه در سنتی هایشیوه تبدیل برای مهارتی بسترسازی 

o روستایی. محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 

زایی با مقیاس وسعه اقتصادی و اشتغالگذاری تهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت

های توسعه ها و پروژهکارکردی در سطح روستا و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرح

 زایی؛اقتصادی و اشتغال

 اشتغال روستایی هتوسع در چندانی توفیق تواننمی مشخص، اقتصادی توسعه و توسعه کالن راهبرد یک وجود بدون

 هایسیاست تریناساسی و ترینمهم از یکی تمرکززدایی باید بنابراین آورد؛ دست به روستاها در کارآفرینی توسعه و

 محقق اجتماعی دماتخ ارائه و عمرانی هایزیرساخت توسعه طریق از تنها روستایی توسعه باشد. کشور توسعه کالن

 هایجذابیت مقابل در) انآن فرهنگی توسعه تسریع و روستاییان برای درآمدزا زاییاشتغال نیازمند بلکه شودنمی

 و روستایی توسعه ،کشاورزی توسعه هایزمینه ترینمهم ازجمله تبدیلی است. صنایع( شهرها اجتماعی فرهنگی

 تبدیل و روستا امید و کشاورزی محصوالت فراوری صنایع، این اصلی وظیفه. است روستاها در زاییاشتغال توسعه

 این انجام. شودمی انجام شهری هایکارخانه و صنایع در اغلب که است ترباارزش و رتنهایی کاالهایی به هاآن

. شودمی تولید تحریک و ناطقم این در بیشتر افزودهارزش خلق باعث روستاها اطراف نواحی یا روستاها در هافعالیت

 غذایی امنیت تحکیم راستای در جلوروبه قدمی و یابدمی افزایش نیز محصوالت آن کنار در دوام و کیفیت عالوهبه

 .شودمی برداشته کشور

منظور پایداری اشتغال روستایی عالوه بر شناسایی افراد بیکار و جویای کار، در جریان توسعه روستایی الزم است به

 های وضع موجود نیز موردتوجه قرار گیرد.بسترهای مناسبی برای حفظ اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالستسیا .46شکل 

 
زایی روستا گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهتوان اهداف کمی اشتغال طرحاساس چنین چارچوبی می بر

 را به شرح زیر طراحی و تدوین نمود.

گام  دوم گام گام اول

 سوم
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 شده در پیرسقاهای شغلی ایجاد و یل تثبیتظرفیت فرصت .49جدول 

 توضیحات ظرفیت اشتغال طرح یا پروژه پیشنهادی تغالزمینه اش روستاها

 پیرسقا

 کشاورزی

 میلیارد هزینه 6تا  30 توسعه باغات میوه

 تن سالیانه 95با ظرفیت  8 قابلیت پرورش ماهی گرمابی 

 رأس 150 4 توسعه کشت انواع حبوبات

  32 تولید انواع خوراک دام

 صنایع

  15 ینواع صنایع دستقالی بافی و جاجیم بافی و ا

 جزو مشاغل خانگی 5 کارگاه بسته بندی حبوبات

 - 8 کارگاه تبدیلی انواع میوه

 خدماتی

 - - رگاهروغنی و تعمییضتعوایجاد 

 - - ایجاد سوپر مارکت و بوفه 

 - - ایجاد غذاخوری 
 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

فعالیت  4توان انتظار داشت که با اجرای زا میهای اشتغالهر یک از فعالیت های حاصل، با احتساببا توجه به یافته

 ایجاد توان بهزای پیشنهادشده میفعالیت اشتغال 10فعالیت خدماتی درمجموع با  3فعالیت صنعتی و  3کشاورزی، 

 اشتغال در پیرسقا کمک نمود.
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 . قمچ آباد4

 های کسب و کار در روستاهای هدف:ولید و خوشهارزش، تشناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

در روسوتای  کوار و کسوب هایشوهخو و تولید، ارزش زنجیره ایجاد سنجیامکان و بررسی، شناساییدر این قسمت به

عنوان ابوزاری شود. مدل زنجیره ارزش پوورتر بوهدر بخش مرکزی، شهرستان ابهر استان زنجان پرداخته میقمچ آباد 

رود. در شکل زیر شمای کامل این زنجیره برای یوک شمار میهای یک بنگاه یا سازمان بهتحلیل فعالیتمناسب برای 

 کنید.نمونه مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارزش مدل پورتر .47شکل

 
ها این فعالیتبینی شده است، شناسایی و تحلیل های مختلف براساس نیازهای تولید پیشدر این زنجیره فعالیت

توانند در ریزان میدهد و برنامههای ارزش آفرین اطالعات بسیار مهمی از روند مالی و سود دهی میعنوان فعالیتبه

 صورتبه صنعت کی در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرند. زنجیره

 در و کنندمی عبور زنجیره این هایحلقه زمان از محصوالت .شود منجر شارز خلق به تا پذیردمی انجام زنجیرگونه

و  مواد ارزش ایمنه خالص فروش از؛ عبارتند افزوده ارزش. گرددمی افزوده نهایی محصول به ارزشی حلقه هر

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق در این خارج از شده خریداری خدمات

 ق(تفری)تولید روش

 افزوده ارزش=  ستانده ارزش – واسطه مصارف

 

 ده است.شداخته در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای زنجیره ارزش بر اساس مدل الماس پورتر طی جدول زیر پر
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 های کسب و کاراصطالحات زنجیره ارزش خوشه و نظری عملیاتی تعریف. 50جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و ارندد همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد رچوبچها اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا یعموم حصوالتم ایجاد برای دیگر هم با ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 ظاهر عینی غیر هایارزش دیگر و مالی ارزش دانش، به عنوان ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی

 میزان اثربخشی و کاراییریزی. برنامه و نقل و حمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره عملیات دریافت،

 به تامین کنندگان مواد اولیه دارد. شرکت در این بخش وابستگی زیادی

 هاعملیات
 کارهایی تمام و محصوالت آزمایش تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 کند.می تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تدارکات

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت ریمشتبه آماده محصول رساندن منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 . توزیع مدیریت نقل، و حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 فروشی. خرده مدیریت گذاری،قیمت

 خدمات
 تعمیر، اتخدم مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

های فعالیت

 حمایتی

 ها وآالت، ساختمانتأمین مواد اولیه، سرویس برای قطعات و ماشین تأمین

ی توسعه

 تکنولوژی

ه، توسع . مثل تحقیق وهای زنجیره ارزشمنظور از پشتیبانی از فعالیتی تکنولوژی بهشامل توسعه

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

ق و ت حقوهای تأمین نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حفظ آنها و پرداخشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت
 12: 1397اکبری، مأخذ: 

 بررسی یک سوال:

 های ارزشی مسیرتولید در انواع محصوالت کشاورزی روستا کدامند؟فعالیت 

ا حصول و یاقعی موزنجیره ارزش مجموعه ای از فعالیت هایی است که سبب می گردد تا در فرایند انجام کار، ارزش 

م شترین سهرای بیو با شناخت فرایندهایی که دا خدمت در فرایند تأمین، تولید و توزیع به شکل علمی تحلیل شود

ده و مک نمودر ارزش نهایی محصول هستند به چگونگی افزایش ارزش افزوده برای ذینفعان به خصوص مشتریان ک

ر آن دی ارزش بقای کسب و کار را در فضای رقابتی تضمین نماید. اما یکی از بخش های مهم که بررسی زنجیره

 .اوانی به دنبال داشته باشد بخش کشاورزی استتواند مزایای فرمی

های ارزشی الیتشود. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر فعابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده می

 شود.زنجیره ارزش به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم می
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 :مرحله اول

هزینه  ر خصوصالً در توسعه دامداری و گردشگری اقداماتی دگیرد، مثها صورت میدر این مرحله تدارکات ورودی

مورد نظر  د شرایطیید مواباشد. هنگام خرمزرعه یا ... می جابجایی مواد اولیه و انتقال آنها به انبار و پس از آن به

 است که باید متریال )مواد مورد نیاز( مورد نیاز کارگاه آنها را دارا باشد.

 مرحله دوم:

ر فکیک دتهای هر بخش به شود و هزینهچهار مرحله تقسیم میباشد که بهتولید میوم، عملیات ساختمرحله دو

 گردد. انواع محصول لحاظ می

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

ز جایی تولیدات اشود. جابههای حمل ونقل، انبار محصوالت شامل این قسمت میتعیین نرخ ضایعات و تلفات، هزینه

 شود.ها جزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب میا به انبار و ماشینهکارگاه

 مرحله چهارم بازاریابی و فروش:

روش باره فگیرد. با تبلیغات درگذاری در این بخش صورت میهای توزیع و قیمتاستفاده از تبلیغات، کانال 

توان می های کشاورزی و صنعتیردههای توزیع و پخش مواد و فرآوهای پیمانکاری و شرکتمحصوالت بین شرکت

 حصوالتمهای توزیع به نوعی که ها و روشدرخواست ساخت و سفارشات خرید را افزایش داد. شناسایی کانال

ده شهای انجام زینهگذاری با اطالعات کامل از بازار و میزان همشتریان تحویل گردد و قیمتبهترین وجه ممکن بهبه

 شود.ینجام مار قراردادهای شرکت یا کارگاه با در نظر گرفتن سود مورد قبول شرکت و حجم سفارشات توسط امو
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 مرحله پنجم خدمات پس از فروش:

ن ه در زماوالت چباشد. تأمین مواد اولیه محصهای فروخته شده مثالً میشامل گارانتی معین محصوالت و فراورده 

ده هر ش افزواند بر میزان سفارشات و تولید و همچنین ارزتوهای مناسب میگارانتی و حتی پس از آن با قیمت

 محصول بیافزاید. 

 :بررسی سوال دوم 

 میزان ارزش افزوده هر کدام از محصوالت شرکت چقدر است؟ 

حاسبه طور جداگانه متنوع تولید میزان ارزش افزوده همه محصوالت تولیدی روستا بهدر این بخش با توجه به 

 گردد.می

 هاهای تدارک ورودی: هزینهمرحله اول 

هت تولید جبه کرد. ا محاسنقل و انبارداری روشوند که باید هزینه حملپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده می

راحل رزش با مانجیره شوند. میزان ارزش افزوده این مرحله از زهای خودشان منتقل میاین قطعات از انبار به کارگاه

 آید. دست میارزش افزوده نهایی به دیگر جمع و

 

 هازنجیره ارزش در بخش تدارک ورودی .48شکل

 
 مرحله دوم: تولید

توان بگردد تا های انجام شده به صورت جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت تولیدی تنظیم میلیست هزینه

های هف هزینهای موجود و حذکاهش هزینه های جاری و تولیدی، مدیریت بهتری انجام داد و جهتنسبت به هزینه

ولید تعملیات  رتر راغیر ضروری بر میزان سود حاصله بیافزایند. زنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره ارزش مایکل پو

له، ین مرحزای تولید در نظر گرفته شده است. در اهای ارزشدهد که در آن تمامی مراحل و فعالیتتشکیل می

 که شودمحاسبه می اداری هایو هزینه و دستمزد استهالک هایهزینه نظر، مورد سود مواد، خرید هایهزینه

 نمود. محاسبه را مرحله در کل و فاز هر در شده ایجاد افزوده ارزش تفریق روش از استفاده با توانمی

 هامرحله سوم: تدارکات خروجی

شود؛ مانند انبار کردن کاالی تولید شده، تکمیل انجام میمشتری انتقال محصول تولید شده به برایهایی که فعالیت

شود و آماده تحویل به . کاال پس از تولید از کارگاه به انبار انتقال داده میسفارش، حمل و نقل و توزیع محصول

 .توان میزان کاالی مورد نیاز برای تولید را متناسب با سفارش تعیین کردمشتریان است، از موجودی انبار می
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 هازنجیره ارزش در بخش تدارک خروجی. 49شکل

 
ن د. همچنییدا کرپتوان اهمیت آن را در ارزش افزوده کل ها و ارزش افزوده این مرحله میبا محاسبه میزان هزینه

کان کاهش ی آن تا حد امهاریزی و طراحی نمود تا هزینهتوان روی فرایندهای آن برنامهبراساس اهمیت مرحله می

حصوالت تقال میابد. بعنوان مثال در بخش حمل ونقل انتخاب مکان انبار و کارگاه و همچنین مسیر و وسیله ان

د( نرخ ل )مواتواند مهم و مورد توجه باشد. با مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریامی

واد انتقال م وسیله طراحی بهتر محصول در مرحله تولید و نحوهقلیل آن بهآید که کنترل و تضایعات تولید بدست می

گیری ش چشمها و جلوگیری از اتالف منابع تولید میزان هزینه ها کاهو محصوالت تولید شده در سطح کارگاه

رده بای فروش رقرر بانبار انتقال داده شوند و در موقع مخواهد داشت. پس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به

زد آالت و دستمشینهای کشاورزی و صنعتی هزینه ماشوند. با توجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از فراوردهمی

 شود.نیروی کار برآورد می

 مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

و کار ب و خدمات کسها و نیازهای مشتریان و آگاه ساختن آنها از محصوالت وظایفی که به آگاه شدن از خواسته

کند، در این دسته گذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردقرار می

 

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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 زنجیره ارزش در بخش بازاریابی و فروش.50شکل

 

أمین ته خدمات مناسب و موقع و همچنین ارائدر بخش تبلیغات ساخت محصول خوب و نصب سریع و تحویل به

نصب  ویگیری پنوعی تبلیغ مؤثری خواهد بود. جهت تیلیغات اینترنتی نیز دو نفر مسئول خریداران بهقطعات به

 شود.یرفته مگافزاری و نیروی کار در نظر افزاری و سختهای نرمآگهی و بروزرسانی سایت شرکت بوده که هزینه

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش 

اندازی محصوالت، آموزش روش مانند نصب و راه ،دهدافزایش می هایی که ارزش محصول را برای مشتریالیتفع

ده کمتر های پیش آم. در این بخش هر چه هزینهاستفاده از آنها و تأمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت

در  حصوالتمای مختلف ضمانتی و گارانتی هتوان با ارائه طرحباشد سود حاصله بیشتر خواهد بود. در ضمن می

 مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزود. 

زایی روستایی در این قسمت به کارهای کوچک در توسعه اقتصادی و اشتغالوبا توجه به اهمیت زنجیره ارزش کسب

نه خوشه تولیدات زراعی که در زمیشود. های تولید در روستای قمچ آباد پرداخته میبررسی این شاخص در خوشه

توان گفت، در این روستا، کشت اولیه )سیب و گالبی( در فصل پاییز و شود، میمهمترین خوشه تولید محسوب می

صورت سنتی از نوع کرتی، شیاری گیرد و اغلب روش کشت در این محدوده بهکشت ثانویه در ماه خرداد انجام می

های کارگیری فناوریبا بهگیرد. ولی باید توجه کرد، صورت محدود انجام میبههای نوین است و استفاده از فناوری

شده، مبارزه با آفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب حالنوین تولید شامل استفاده از بذور اص

. را به حداکثر رساندستا اراضی را در سطح روتوان تولید کل اندازه صحیح میآبیاری و استفاده از کود شیمیایی به

و همچنین  کشاورزان استالعات مشروط به دانش و اط در این روستا های نوین تولید در کشاورزیپذیرش فناوری

های نوین، از یکی از عناصر اصلی فرآیندهای پذیرش نوآوری در کشاورزی، بهبود و توسعه دانش در مورد فناوری

در مناطق روستای شهرستان  ت کشاورزیالمحصوغالب آنجاکه  از. باشددر طول زمان می اطالعاتطریق انباشت 

نقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی در این محدوده شوند؛ فرآیند بازاریابی فاصله پس از برداشت مصرف نمیالب ابهر

نها از سطح مزرعه ت کشاورزی با برداشت آالکند؛ بنابراین، فرآیند تولید مواد غذایی و سایر محصوایفا می تمحصوال

 توانایی وی درکل تولید بستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، بهتنها به کشاورزان در این منطقهیابد. درآمد پایان نمی

مواد غذایی یک  الفت رابطه دارد. فساد پس از برداشت و اتالزمینه مدیریت تلفات پس از برداشت و بازاریابی محصو
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حداقل رساندن تلفات پس برای به روستایی کشاورزان. توسعه است یافته و درحال هپدیده شایع در کشورهای توسع

عات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب العات دارند. همچنین، کشاورزان به اطالاز برداشت نیاز به دانش و اط

ار بستگی به عوامل ت خود بر سر مزرعه و یا در بازالتصمیم کشاورزان مبنی بر فروش محصو. نیازمند هستند

و قدرت نگهداری محصول  در رابطه با بازار اطالعاتونقل و اندازه زمین، میزان سرمایه، امکانات حمل ؛مختلفی مانند

 در کشاورزی محصوالت ارزش زیر زنجیره دارد. نمودار دالالن یا بازرایان شهریدر منزل مسکونی و میزان بدهی به 

 ابهر را نشان داده است. در شهرستانقمچ آباد روستای 

 زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی در شهرستان ابهر. 15نمودار شماره

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 های کسب و کوار و تولیود شناسوایی شوده کوه در اداموهعالوه بر خوشه زراعت در این روستا تعدادی دیگر از خوشه

 ش تولیدات دامویبرای هر کدام از آنها نشان داده شده است. لذا در ادامه زنجیره ارز کار و کسب خوشه ارزش زنجیره

 در سطح این روستا آورده شده است.

زنجیره خوشه 
محصوالت  محصوالت زراعی و باغی

 زراعی

 ریزی برای تولید: برنامه
 زنیعایت زمان شخمر -1
های نتخاب روشا -2

 زنیناسب شخمم
 ناوب زراعیت -3
 آیش -4
 سطیح اراضیت -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 صایین قلعه خرمدره

 ابهر

 خود روستا

خارج از استان: 
تهران، کرج، 

تاکستان، قزوین، 
 عراق

 هیدج

 کاشت: 
 استفاده از بذور اصالح شده و مناسب -1
 هاآفتضدعفونی بذور و مبارزه با  -2
 بلیرعایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله ق -3
 ه موقعاستفاده از کودهای شیمیایی مناسب و ب -4
 روش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...( -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 برداشت صحیح و بازاریابی -1
 انباداری صحیح -2
 انتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشت -3
 بسته بندی اصولی  و درجه بندی محصول -4
 ها پررنگ است(بازاریابی )نقش واسطه -5
 مان کشتانتخاب ز -7
 خود مصرفی -8
زر، و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9
 طیور(

فروش و 
 بازاریابی

 شهر زنجان

 تبدیل به مواد ثانویه )مواد غذایی و خوراکی،
 ...(.لباس، لوازم التحریر و

 برگشت به روستاها و خانه
مردم و مصرف توسط های 

 روستاییان

 مالیر
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 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات .16نمودار 

 
 1397های تحقیق، یافته مأخذ:

طح دسوتی، قالیبوافی، نموددورزی و ...( در سوعالوه بر این در ادامه زنجیره ارزش تولیودات صونایع روسوتایی )صنایع

ی ردان داراروستای قمچ آباد از دهستان ابهر آورده شده است. الزم به ذکر است کوه در ایون حرفوه غالوب زنوان و مو

 کنند.شوند و از این طریق امرار معاش میاین مشاغل مشغول می مهارت هستند در فصول سرد سال به

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

 هزینه انبارداری
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
، اولیه آن )علوفه

 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

تولیدات دامی 
، گوشت، زنده دام)

 لبنیات، شیر، پشم
 ...( و

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
شهرهای بزر، فروش 

 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 
مال بازار ابهر  ئو مغازه 

 های شهری

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 

ان تعیین شده زم
 به صورت شرعی

 کشی، گاز، تلفن و ...(های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 6ر از بهره و با نرخ کمتهای دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست

ا و ن در روستآیدات شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهداری دام و تولمدیریت صحیح منابع انسانی )
 خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

های جاری مانند؛ خصوصی، مردمی و دولتی برای هزینهتأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی
 .(ی و ..مواد اولیه مورد نیاز دام، احداث کارگاه فرآوری خانگخرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و 

 ارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی

 های صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف نهادهای مسئولآموزش مهارت

 

 های اصلیفعالیت

 ه، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(تولیدات دامی )دام زند
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 )صنایع دستی، قالیبافی و ...( زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی .17نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

عی، اقتصادی و فضایی منابع تولید و ها و تنگناهای طبیعی، اجتمابندی قابلیتتوصیف و اولویت

 نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستا:

تانی فیایی کوهساین سکونتگاه در یک پهنه جغرا .دباشمیابهر مرکزی شهرستان  بخش از توابعی قمچ آباد روستا

. در برف است ای بارش زیادهای استان داراستقرار یافته است. آب و هوای روستا سرد بوده و همانند سایر سکونتگاه

 شکل زیر موقعیت روستای قمچ آباد در سطح بخش مرکزی شهرستان ابهر مشخص شده است.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 : موقعیت جغرافیایی روستای قمچ آباد51شکل 

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و بندی قابلیتبررسی، توصیف و اولویتدر این قسمت از تحقیق به 

بهر اهرستان در بخش مرکزی ش منابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستای قمچ آباد فضایی

 (.2شود )جدول پرداخته می

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 
بافی و صنایع 

 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 

یم، گلیم، جاج
 نمد و ...(

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( و 
 روستاها و شهرهای

 پیرامون

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

 کشی، گاز، تلفن و ...،(های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 65از  بهره و با نرخ کمترهای دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتیاستس
ا و ارج از روستخدستی و قالیبافی در روستا و مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنایع

 مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(
های جاری مانند اجاره کارگاه، خصوصی، مردمی و دولتی برای هزینهمنابع مالی از طرف بخشیتأمین منابع مالی )تأمین 

 تأمین مواد اولیه و ...(
 ارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه بهتر در شغل

دستی و قالیبافی از طرف نهادهای مینه صنایعب و کارهای کوچک در زهای صنعتی کارآفرینی و فنی و کسآموزش مهارت
 مسئول

 

 های اصلیفعالیت

 خیاطی و صنایع دستی
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 و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع ییو فضا یرساختیز ی،انسان -یاجتماع یعی،طبها و تنگناهای قابلیت .51جدول 

 روستای قمچ آباد در اشتغال

 (Tتهدید ) (Oفرصت ) (Wضعف ) (S) قوت بخش

ی
یع

طب
 

S1- پیرامون  ها درقابلیت زمین

روستاها جهت توسعه صنایع 

 کوچک و تبدیلی

W1- والنی بودن دوره سرما در ط

منطقه و در نتیجه کوتاه بودن 

دوره کشاورزی و کمبود 

 محصوالت کشاورزی در منطقه

O1- ه کارگیری منابع روستا و ب

ز منابع طبیعی بال بهره برداری ا

 استفاده.

T1- لودگی منابع آب و آ

خاک روستا و تخریب محیط 

 زیست.

S2- جود آب و هوای مناسب و

 برای کشت محصوالت کشاورزی

W2- وهستانی بودن و ک

های منطقه برای ناهمواری زمین

 کشت

O4- ط طبیعی منطقهغنای محی 

T2- دم وجود مدل ع

سازی هیدرولیکی و شبیه

 ها.دخانهسیالب رو

S3-  شیب مناسب برای هرگونه

و توسعه کسب و  ساخت وساز

 کارهای کوچک روستایی.

W3- اکمیت اقلیم سرد در ح

منطقه و در نتیجه پایین بودن 

بارش باران و در برخی موارد کم 

 آبی

- 

T4- دم تأمین علوفه مورد ع

نیاز دام برای تمامی دامداران 

و تهیه برخی از آنان از بیرون 

 ستا.رو

S4- ستحکام مناسب سازند ا

 شناسی برای توسعهزمین

 سازوساخت

W4- جود روزهای سرد و برفی و

به همراه باد و ایجاد محدودیت 

 در تولیدات کشاورزی

 - 

S5- مکان توسعه منابع آب با ا

 ایجاد سد و بند 

W4- حدودیت خاکهای م

حاصلخیز و قابل کشت در منطقه 

چرای  و فقر پوشش گیاهی برای

 دام ها

- - 

ی
اد

ص
قت

ا
 

S6-  جات در صیفیکشت امکان

 ؛کوچک و بزر، یاسمق

W5- ت و های صنعضعف فعالیت

خدمات برای ایجاد اشتغال و 

 کاهش مهاجرت 

O5- های غیرزراعید فعالیتایجا 
T5-  فقدان صنایع تبدیلی

 .کشاورزی التمحصو

S7- مکان افزایش تولید با بهره ا

نابع آب و برداری مناسب از م

 استفاده از شیوه های نوین آبیاری

W6- شواری امکان استفاده از د

 منابع آب

O6- مع آوری محصوالت لبنی ج

از روستاهای اطراف توسط 

 روستاییان

T6- فزایش قیمت زمین و ا

 بورس بازی زمین.

S8-  دام سبک یادتعداد زوجود 

 هایمانند گوسفند و بز  و دام

؛ تولید وشتر و گا یژهبو ینسنگ

 انواع محصوالت دامی و لبنی

W7- ن بودن سطح درآمد پایی

 مردم

O7- کشت محصوالت  قابلیت

جایگزین در زمان کم آبی مانند 

 شالی خشکه

T7- جود واسطه ها در و

فرایند بازاریابی محصوالت 

 کشاورزی

S9- و  دستیقابلیت توسعه صنایع

 خیاطی

W8- وسان قیمت در مراحل ن

برداشت  کاشت، داشت و

محصوالت و در نتیجه افزایش 

 قیمت محصوالت

O8- ازاریابی مناسب برای ب

 تولیدات بومی

T8- دم حمایت از ع

کارآفرینان مشاغل صنعتی در 

 روستا.

S10- نوع تولید محصوالت ت

کشاورزی و امکان ایجاد 

پیوندهای اقتصادی با مناطق 

 دیگر

W8- ساعد نبودن کیفیت برخی م

ی برای تولید از اراضی کشاورز

 انواع محصوالت

O9- های جدید یجاد فرصتا

اقتصادی و متنوع سازی اقتصاد 

روستایی و جذب سرمایه گذاری 

 بخش خصوصی

T9- دم توجه به توسعه ع

کسب و کارهای جدید 

 روستایی؛

S11- مکان تولید مواد غذایی و ا

صنایع تبدیلبی و برگزاری هفته 

 بازار در این روستا

W8- د مین علوفه مورمشکل تا

نیاز دام ها و در نتیجه پایین 

 بودن ارزش افزوده بخش دامداری

O10- فزایش سطح درآمد ا

 ساکنان بومی
- 

 و 
ی

اع
تم

اج

ی
نگ

ره
ف

 

S12-  ر منطقهدجود امنیت 
W9- اال بودن نرخ بیکاری و عدم ب

 تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار

O11- شارکت دهیاران و شوراها م

 ه اقتصادی وهای توسعدر طرح

 زاییاشتغال

T10-  کمبود آگاهی

روستاییان در زمینه ثمرات 

اقتصادی توسعه بخش 
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 خدمات و گردشگری.

S13- اال رفتن میزان با سوادی و ب

 افزایش نسبی نیروی انسانی ماهر

W10- ولتی بودن مالکیت برخی د

 از اراضی کشاورزی پیرامون روستا 

O12- زایش مشارکت مردم اف

 سعه اقتصادی روستا.برای تو

T11-پذیری فرهنگ سیبآ

بومی روستای در مقابل 

 تحوالت اقتصادی.

S14- مایل به مشارکت باال بین ت

 روستاییان جهت توسعه خدمات.

W11- ایین بودن اعتماد پ

 روستاییان به مسئوالن دولتی.

O13- فزایش نیروی انسانی ا

 آموزش دیده الزم

T12- مدیریت و برنامه  ضعف

 ی در امر توسعه اقتصادیریز

S15- جود نیروی انسانی کافی و

در جهت توسعه مشاغل خدماتی 

 و گردشگری.

W12- دم توزیع بهینه جمعیت ع

 در منطقه

O14- مکان مشارکت بخش ا

دولتی و خصوصی در ایجاد 

 اشتغال

T13- مبود نیروی انسانی ک

ماهر در زمینه مشاغل 

 مختلف اقتصادی.

S16- ری با اروکاهش میزان ب

افزایش آگاهی عمومی و در 

نتیجه کاهش جمعیت بیکار در 

 آینده

W13- مکاری پایین مردم با ه

های اجرا کنندگان طرح

 زائیاشتغال

 

- 

 

- 

ی
ضای

ف
 

S17- مکان ایجاد سلسله مراتب ا

 هامناسب و بهینه سکونتگاه

W14- حدودیت امکان توسعه م

فیزیکی روستاها به دلیل موقعیت 

 منطقهکوهستانی 

O14- مکان توسعه و گسترش ا

 شبکه ارتباطی

T14- های کمبود سرویس

بهداشتی عمومی در سطح 

 روستاها.

S18- جود ساختار فضایی و

مناسب برون روستایی )مانند راه 

ارتباطی، اراضی، ارتفاع و ...( و 

 های باز برای ایجاد صنایعزمین

W15- امعلوم بودن محدوده ن

انی طرح روستا و عدم بروز رس

 هادی روستایی.

O15- ستفاده از پتانسیل فضای ا

 باز در اطراف روستا.

T15- بود آزادی در ساخت و ن

 ساز به دلیل وجود حریم

S19- جود شهر ابهر به عنوان و

شهر پشتیبانی کننده فضایی این 

روستا و وجود یکپارچگی و 

انسجام فضایی بین روستاهای این 

 منطقه

W16- ستاییان وعدم هماهنگی ر

با دهیار و شوراها در جهت 

 وساز روستایی.ساخت

O16- ظارت بنیاد مسکن بر ن

حریم روستا و رعایت حریم دیده 

 شده در طرح هادی.

T16- غییر حوضه کاربردی ت

اراضی و کشاورزی باید و 

 نگرش اقتصادی.

S20- عایت ساخت و سازهای ر

جدید در روستا طبق ضوابط و 

 مقررات طرح هادی.

W17- دم توزیع بهینه خدمات ع

 زیربنایی و روبنایی
- 

T17- فزایش بی رویه ساخت ا

 و سازهای روستایی

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

توان گفت که این روستا دارای های و تنگناهای موجود در روستای قمچ آباد میبنابراین با توجه به قابلیت

جات، یزایی روستایی بخصوص در زمینه کشت پرورش صیفی و اشتغالهای بسیاری در زمینه توسعه اقتصادپتانسیل

ر دستی دارد و دصنعتی و کسب و کارهای خانگی برای بانوان از جمله خیاطی و صنایعطیور، دامداری سنتی و نیمه

 اقتصادی مناسبی دست یافت.  توان به توسعهها میریزی درست به این زمینهصورت توجه و برنامه

 ناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کارظرفیت ش

ویای کار شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار ج آباد از طریقشناسی نیروی انسانی روستای قمچدر زمینه ظرفیت

ها و ابلیتقابتدا اقدام به برگزاری جلسات مشارکتی با جوامع روستایی و طرح موضوع تحقیقاتی و شناسایی 

گران محلی گردید. سپس به واسطه تسهیلزایی در ابعاد مختلف از طریق طراحی پرسشنامه بهتنگناهای اشتغال

 .های نیروی انسانی در مشاغل مختلف در روستا پرداخته شد و که به تکفیک در شرح زیر آمده استظرفیت
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 شناسی نیروی انسانی روستای قمچ آباد ظرفیت .52جدول 

 تعداد بیکاران )نفر( مهارت در زمینه تعداد بیکاران )نفر( هارت در زمینهم

 1 دارگلخانه      6 مبل ساز

 15 قالیباف 3 شاطر

 12 دستیصنایع - فرکارصنعتی

 0 تخصص در حوزه گردشگری 1 طراحی لباس

 25 دامدار 4 خیاط

 4 جوشکار 20 زارع و باغدار

 0 کارشناس تغذیه 3 تعمیرکار

 0 کارشناس علوم اجتماعی 1 سازآلومنیوم

 - کارشناس حسابداری 0 کارشناس بازاریابی

 2 کارشناس تأسیسات 0 کارشناس مدیریت

 2 دارخانهقهوه 3 برق کار

 16 سوپر مارکت 0 پرورش قارچ
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

ارع و زنفر(،  25نفر(، دامدار ) 15قالیباف ) ر زمینهدهد، بیشترین تعداد بیکاران دکه جدول فوق نشان میطوریهمان

د ظرفیت خوب و نفر( بوده است که نشان دهنده وجو 16نفر( و سوپرمارکتی ) 12نفر(، صنایع دستی ) 20باغدار )

ده و آبی موجود از رونق آنها کاسته شدلیل کمباشد که اخیراً بهمی دستی و کشاورزیباالی روستای در زمینه صنایع

 صنایع دستی نیز به دلیل مشکالت تأمین مواد اولیه و بازار مصرف از رونق افتاده است.

ها و خدمات های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیتبندی مهمترین ظرفیتشناسایی و اولویت

 های جهت تحرک اقتصاد روستا:برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

ای تعریف نمود که در صورت بهره برداری صحیح  های موجود منطقهها، استعدادها و قابلیتتوان تواناییمی ظرفیت را

 ونا ظرفیت برداری و اثربخشی منابع را در سطح منطقه افزایش دهد. بر این مبو روشمند قادر است کارایی، بهره

 های موجود درتب در جهت استفاده بهینه از ظرفیتوسعه ظرفیتی تمرکز بر توانایی روستا برای خلق شرایط مطلو

دهد که روستای مورد مطالعه از های اسنادی موجود نشان میهای میدانی و دادهیک شیوه پایدار است. یافته

 قتصادی به شرح زیر برخوردار است.های متفاوتی برای توسعه اظرفیت

های رفیتظکه در حال حاضر روستای قمچ آباد دارای دهد های اسنادی نشان میمیدانی و دادهتحلیل مطالعات

یر است های متنوع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، زیرساختی و کالبدی به شرح زمختلف در حوزه

 م آورند:ا را فراههای تولیدی روستا را تحت تأثیر قرار داده و زمینه رونق اقتصادی و اشتغال روستکه قادرند فعالیت

 ار گرفتن در مجاورت محور ارتباطی.قر -1

 عمیق.های نیمهبرخورداری از چاه -2

 وجود اراضی زراعی در پیرامون روستا و ظرفیت توسعه کشاورزی. -3

 ؛کوچک یاسمقدر  ای و ارگانیکایجاد کشت گلخانهامکان  -4

 هایی بزر،.امکان پرورش دام -5
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 صورت کوچک و خانگی.پرورش قارچ به -6

 دوزی و ...(.نمدبافی، قالیبافی، سوزن وجود صنایع دستی )خیاطی، -7

 صنعتی و وجود ظرفیت توسعه آنها.های سنتی و نیمهوجود دامداری  -8

 ای و بارانی(.مکانیزاسیون آبیاری )قطره  -9

 ظرفیت پرورش طیور خانگی و ماکیان و مرغداری های سنتی.  -10

 کشت صیفی جات با کیفیت در روستا. -11

 زیبندی و بوجاری محصوالت کشاوربسته -12

 کشت کلزا در سطح روستا. -13

 وجود افراد متخصص در زمینه خیاطی و صنایع دستی. -14

های طبیعی و انسانی متفاوتی است. در این میان که، قابل مشاهده است این روستا دارای ظرفیتطوریهمان

ود و به شفید واقع زا مهای اشتغالتواند در راستای توسعه اقتصادی و فعالیتمهمترین ظرفیت اقتصادی روستا که می

 باشد.رح زیر میگذاری عمل نمایند به شعنوان برند اقتصادی و سرمایه

 های برند روستای قمچ آباد: ظرفیت53جدول 

 های برند روستاظرفیت

مقیاس 

 تأثیرگذاری

 دهستان روستا

 * * وجود افراد ماهر در زمینه صنایع دستی و خیاطی

 * * کشت صیفی جات با کیفیت در منطقه

 - * صنعتی های نیمهدامداری

 - * های سنگینی مانند اسب و گاووجود دام

و، جم و امکان ایجاد محصوالت کشاورزی و زراعی از قبیل انگور، لوبیا، گند

 یونجه
  

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

غیر بومی، مرتبط های کارآفرینی قابل اجراء توسط افراد بومی و های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتبا ظرفیت

ولیه اکارگاه  کتی یکبا توجه به شناخت ابتدایی تیم پژوهشی از روستای قمچ آباد، در ابتدای هر یک از جلسات مشار

یح تشرشی به گذاری در دهیاری روستا برگزار گردید. در این کارگاه تیم پژوهدر خصوص کا رآفرینی و نحوه سرمایه

با مفاهیم  وستاییاندایی روظایف خود و اطالعات مورد نیاز پرداخته و هدف از کار را تعیین نمودند. بعد از آشنایی ابت

را  ن در جلسهسازی سند با استفاده از روش ارزیابی مشارکتی و تکنیک توفان مغزی حاضریاولیه و کارکردهای آماده

جلسه  اضر درغیب شدند. لذا نتایج حاصله نشان داد که روستاییان حبه مشارکت در بحث و ارائه ایده خود تر

 باشد.شرح جدول زیر می که به های مختلفی را ارائه نمودندطرح
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 های کارآفرینی در روستای قمچ آبادایده .54جدول

 های کارآفرینیایده هازمینه

 کشاورزی

 صنعتی توسعه دامداری صنعتی و نیمه

 پرواربندی کوچک

 جاتای و صیفییدات گلخانهتول

 صنعت
 بندی محصوالت لبنیبسته

 بوجاری محصوالت کشاورزی 

 خیاطی و صنایع دستی خدمات 
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 ها پرداخته شده است:در ادامه به معرفی هر کدام از طرح

 صنعتی روستا دامداری و دام پرورش طرح

 را وی غذایی نیاز از یو بخش یافته پرورش و نگهداری بشر توسط اهلی هایدام هک شده موجب پروتئین به انسان نیاز

 کماکان گوشت و مزه طعم ولیکن شدهقرمز معرفی گوشت برای هاییجایگزین اخیر هایسال در گرچه نمایند، تأمین

 محسوب ملی سرمایه کشور یک دامی جمعیت اینکه عنایت به با. است داشتهنگه رقیب بدون را محصول این

 اشدب چنان باید قرمز گوشت تولید بنابراین باشد؛می حیاتی آن هایاز فراورده صحیح استفاده و تولید تداوم گرددمی

ز ا بهیوونه استفاده و ملی سرمایه یک عنوانبه را کشووور دامی جمعیت از صیووانت تولید، امکان تداوم بر عالوه که

 .سازد میسوور را آن هایفرآورده

غذایی موجب شده است که  هایفرآوردهآن افزایش مصرف  تبعبهاخیر و  هایسالافزایش جمعیت کشور در 

وووی دهند. از سوبخود را از دسوووت  کاراییسنتی استحوصال مواد غذایی اعم از کشاورزی و دامداری  هایروش

بنی بر مری اسووالمی دولت جمهوو هایاستسی همچنین ودیووگر با توجه به نیاز حیوواتی انسوووان به پروتئیووون 

 نخسووت امگ دران، شوووهروند موردنیازمواد غذایی اساسی  تأمینلزوم خودکفوایی و عدم وابستگوی به بیگانگان در 

علمی نوین  هایروش کارگیریبه، در گام بعدی، ایمنطقهو فوورا  ایمنطقهخارجی  بازارهایو دستووویابی به 

 .ونی یافته اسوتاهمیت روزافووز

 روستا صنعتینیمه دامداری و دام پرورش طرح .52شکل شماره 
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 صنعتینیمهای صنعتی و واحده قالب درعلمی و  هایروشپرورش گاو و گوسفند با  خصوصاً پروریدام هایطرح

عالوه  هاطرح گونهاین. با اجرای آوردمیدامی را فراهم  هایفراوردهموجبات دستیابی به تولید اقتصادی و بهداشتی 

و  فعل محلیه و بالپروتئین دامی جوامع در حال رشد، راندمان تولید افزایش یافته و از امکانات بالقو تأمینبر 

 ی را برایسوددهی معقول ومضافاً اینکه باعث ایجاد اشتغال مولد گردیده  آیدمیاستفاده بهینه به عمل  ایمنطقه

 .تدر پی خواهد داش گذارسرمایه

 گاو رأس 50ی با ظرفیت صنعتدام  پرورش طرح .55شماره  جدول

 پروژه خالصه فرم

 صنعتی دام پرورش : طرحعنوان طرح

 : دامداریبخش زیر : کشاورزی                  بخش

 : پرورش گاوتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 :طرح توصیف

ابی به موجبات دستی صنعتیهنیمواحدهای صنعتی و  قالب درعلمی و  هایروشپرورش گاو و گوسفند با  خصوصاً پروریدام هایطرح

 وامع در حالئین دامی جپروت تأمینعالوه بر  هاطرح گونهاین. با اجرای آوردمیدامی را فراهم  هایفراوردهتولید اقتصادی و بهداشتی 

عث ایجاد مضافاً اینکه با آیدمیه عمل استفاده بهینه ب ایمنطقهو از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و  یافتهافزایشرشد، راندمان تولید 

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایهاشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای 

 پیرسقا تایروس مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

 پیرسقاروستای  احداث پروژه محل

 راس 100 تعداد دام بزرگ )گاو و گاومیش در سطح روستا(؟

 راس 1500 تعداد دام کوچک )گوسفند و بز در سطح روستا(؟

تعداد افرادی که در زمینه دامداری فعالیت 

 کنند؟می
 نفر 40

 باشدکال سنتی می  تعداد دامداری های فعال در سطح روستا؟

 کاه میزان تولید علوفه دام در سطح روستا؟

میزان خرید علوفه از سایر روستاها جهت تعلیف 

 دام؟
- 

 زمینهای کشاورزی قبل از کشت میزان مراتع روستا جهت تعلیف دام )به هکتار(؟

 - های اولیهنحوه تأمین هزینه

 قلعهزنجان، ابهر و صائین محل خرید دام زنده

 قلعهصائین و ابهر وفه دام )شهرها و روستاها(محل تأمین عل

میزان تولیدات دامی در سطح روستا )تن و  نوع

 تعداد(؟

 -:زنده گوشت

 تن 1 شیر:

 نفر 5 شاغلین تعداد

 یک هکتار: متراژ اجرای محل زمین طرح ثابت یگذارهیسرما
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 میلیون تومان 25: کل متیق :طرح

 یجانب یهانهیهز

 تومان میلیون 300: یسازمحوطه

 تومان میلیون 200ها: ساختمان

 میلیون تومان 15: تجهیزات و ساتیتأس

ن میلیو 10: آزمایشگاهی تجهیزات و آالتنیماش

 تومان

یلیون م 6: کارخانه داخلونقل حمل و نقلیه وسایل

 تومان

 -: کارگاهی و اداری تجهیزات

 نمیلیو 50 :یبرداربهره از قبل یهانهیهز

 :طرح جاری یهانهیهز کل طرح جاری یهانهیهز

 دیتول زانیم فروش جدول

 تن 10: زنده گوشت

 کیلو در روز 750شیر: 

 تن ساالنه 100: کود

 جهاد کشاورزی مجوز صدورمحل 

 بخش خصوصی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 درصد دولتی 70درصد شخصی.  30 ی )دولتی یا خصوصی(مال نیتأممحل 

 میلیون تومان 30 روین نیتأم

 موجود آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 جهاد کشاورزی یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش محصوالت

 تولیدی

 روستا
 قلعهابهر، صائین

 شهر

 - ای اطرافروستاه

 زنجان شهرستان ها

 خارج از استان
- 

 خارج از کشور

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه
 تسهیالت

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته
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 کاریطرح توجیهی صیفی

 طرح مزایای و ها ویژگی

ن نه، میزامای شبادشدت نور، دمای روزانه، هر یک از گیاهان برای داشتن رشد مطلوب نیاز به شرایط خاصی از نظر 

ید ل سال بامام طوو در ت باالرطوبت نسبی هوا و رطوبت خاک دارند. برای تولید و پرورش تجاری گیاهان با کیفیت 

ریق ... از طوبندان شرایط محیطی مطلوب به همراه کنترل عوامل خسارت را نظیر باد، طوفانهای ویرانگر، سرما و یخ

ه از چبازار،  وزافزونبنام گلخانه هستیم که به عنوان محیط کنترل شده مطرح میگردد و با توجه به نیاز رساختمانی 

 ه یکی ازبمروزه نظر تولید گل و گیاهان زینتی و چه از نظر سبزیجات و صیفیجات خارج از فصل این روش تولید ا

ه به . با توجمیکند اری اولیه فراوانی را نیز طلبگذسودآورترین بخشهای کشاورزی تبدیل شده است که البته سرمایه

ن، نوع اب مکاگیرد فقدان مدیریت صحیح در احداث گلخانه، انتخگذاری زیادی که در این زمینه صورت میسرمایه

 .وری مناسب از سرمایه و امکانات خواهد شدگلخانه و پوشش آن باعث عدم بهره

 :در گلخانه جاتصیفی اهمیت کشت دالیل

 ک و مقداری کوچهای جدید حتی کشاورزانی که اراضبرداری فشرده و استفاده از تکنیکایجاد گلخانه و بهره با .1

 طح منافعسواحد  محدودی آب در اختیار دارند، قادر به کسب درآمد کافی خواهند شد، یعنی با افزایش عملکرد در

 ؛مکفی عاید آنها خواهد شد

ورده آوجود  دهنده با تجهیزات بهل مهمی در کسب درآمد است که پرورشزودرسی در بازار سبزی و صیفی عام  .2

 ایل باشدال که محداقل یک ماه در اکثر مناطق تولید زودرسی به وجود آورده و در هر زمان از س خواهد شدقادر 

 ؛تولید را عرضه نماید

مثابه نگین هن ببساط فروشندگا بوده و در باالای به دلیل استفاده بذور خالص بسیار کیفیت محصوالت گلخانه .3

 ؛.کنددرخشش دارد که خود به اهمیت اقتصادی این تولید کمک می

 ؛ وستفشار نیز از جمله امکانات مساعد تولید در گلخانه اهای تحتجوبی در آب به دلیل سیستمصرفه .4

ک سوم کاهش ی آزاد یتن محصول در گلخانه نسبت به تولید در هوا 20نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید  .5

 .یابدمی
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 نظر مورد تکنولوژی و تولید روش

 طرح گذاری سرمایه های هزینه

 شرح ردیف
 هزینه

 جمع )میلیون ریال( ریالی )میلیون ریال( معادل ریالی ارزی

 4000 4000 0 0 زمین 1

 3225 3225 0 0 محوطه سازی 2

 6080 6080 0 0 بنای ساختمان 3

 21073 21073 0 0 تجهیزات 4

 768 768 0 0 تاسیسات 5

 538 538 0 0 وسایل نقلیه 6

 82 82 0 0 وسایل اداری 7

 1788 1788 0 0 متفرقه و پیش بینی نشده 8

 198 198 0 0 هزینه قبل از بهره برداری 9

 37752 37752 0 0 هزینه های سرمایه گذاری ثابت 10

 2113 2113 0 0 سرمایه در گردش 11

 39875 39875 0 0 کلجمع  12
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 پروژه خالصهفرم 

 فصل از خارج محصوالت تولید برای گلخانه احداث:  طرح عنوان (1

  خاص محصوالت تولید منظور به باغبانی سبزیجات، کاشت: زیربخش            کشاورزی:  بخش (2

 رز بریده شاخه گل قارچ، خیار، فرنگی، گوجه:  خدمات/  (تولیدات3

 ■ اصلی زمینهای         □صنعتی شهرک        □اقتصادی ویژه منطقه      □آزاد منطقه : مکان (4

، ها در دهه گذشتهقرار گرفتن بخش زیادی از کشورمان در قلمرو اقلیم خشک و نیمه خشک و کاهش بارندگی : توصیف طرح (5

یل آنکه دل هدر گلخانه ب هگذاری در این زمینه سوق داده است.دولتمردان را در سالهای اخیر به سمت ایجاد مجتمعهای گلخانهای و سرمای

ر بیشتر از کشت در فضای براب 10میتوان عوامل رشد از قبیل رطوبت، نور، درجه حرارت و تهویه هوا را کنترل کرد؛ میزان تولید در آن 

لخانهای گت. در کشت رژی اسلی و بهینه از منابع انآزاد است. اما آنچه که کشت گلخانهای را از دیگر کشتها متمایز میکند، استفاده اصو

د میرسد. در کشت درص 90وری آبیاری هم در این نوع کشت بیش از در مقایسه با سایر کشتها خاک قابل اصالح و کنترل است و بهره

واهد یت محصول خش کیفا و افزایها میرسد و این باعث کاهش آفات و بیماریهای آب به میزان کافی و مناسب به پای گیاه و بوتهگلخانه

 .شد

  قارچ و خیار فرنگی، گوجه تن 293 مجموع در:  طرح ساالنه ظرفیت (6

 پروژه وضعیت

 داخلی %100: استان یا کشور داخل در اولیه خام مواد به دسترسی (میزان7

 : ( فروش8

 20% :صادراتی شده بینیپیش بازار                            80% داخلی: شده بینیپیش بازار

 ماه 12: تجاری عملیات تا فعالیت شروع از  پروژه کامل ( زمانبندی9

 طرح توجیهی پرواربندی

 فکر به را دولتمردان ناچار به که آورده بوجود را ای عدیده مشکالت جهان کشورهای اکثر در جمعیت رویه بی رشد

 بر در را فوری و آنی نتیجه زمینه و امر این در اقدامی و میمتص هیچ که آنجا از ولی . است داشته وا جویی چاره

 در و جوان جمعیت.  بود جویی چاره فکر به کشور و جهان تزاید به رو  جمعیت تغذیه جهت بایستی ، داشت نخواهد

 در جمعیت این میگردد بینی پیش جمعیت رشد نرخ به توجه با و باشد می نفر میلیارد 4.5 حاضر حال در رشد حال

  فقط و بوده برخوردار نامتعادلی پراکنش از متاسفانه جمعیت و اجتماع این.  نماید تجاوز نفر میلیارد 6 از جاری قرن

 درصد هشتاد تولید پیشرفته کشورهای طرفی از و باشندمی مستقر پیشرفته کشورهای در جمعیت این سوم یک

 داشته بر خصوص این در جدی فکری بایستی یابیممی در اه نسبت این از.  باشندمی دارا را جهان دامی پروتئین

 شاهد را نظامی جنگهای دیگر ما آینده در. برسد نسبی تعادل یک به جمعیت و غذا معکوس نسبت این تا شود

 میان این در و بود خواهد جامعه هر نیاز مورد مایحتاج تأمین و غذا خصوص در آینده جنگهای بلکه.  بود نخواهیم

 و باشند برخوردار دامی و کشاورزی محصوالت باالی تولیدات از که بایستند خود پای روی میتوانند یکشورهای

 از یکی.   آورند فراهم را ها فراورده و مواد این صادرات زمینه ،  خود کشور نیاز مورد غذای تولید بر عالوه بتوانند

 باشد که می جامعه در گوشت تأمین جمله از و ریدامپرو امر به جدی توجه نتیجه این رفع جهت عملی راهکارهای

 خود باالی بسیار نقش حیوانی پروتئینی غذایی مواد حال و گذشته در کلی بطور..   است برخوردار ای ویژه اهمیت از



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

174 

 

 ، هوش اند نموده استفاده حیوانی پروتئینی مواد متنابهی مقدار از که جوامعی در و داده قرار عموم معرض در را

 . است بوده برخوردار باالتری اختالف از وضوح به آن بروز و ، داداستع

 بره: پرورش اهداف

 : میشود شارها آن از مواردی به ذیل در و بوده فراگیر بسیار گذشت مقدمه در که شرحی به توجه با طرح اهداف

o دامی؛ غذایی استقالل نسبی تحقق راستای در حیوانی پروتئین به جامعه نیاز از بخشی تأمین 

o دامی؛ ظرفیت تولیدات افرایش 

o موجود؛ منابع از بهینه استفاده و مطلوب وزن از قبل دامها کشتار از گیری جلو 

o زراعی؛ محصوالت افزوده ارزش افزایش و زراعی تولیدات نمودن آیند فر 

o جامعه؛ و برای صحیح آمد در آوردن بوجود و اشتغال ایجاد 

o دام. چرای فشار مودنن کم و جلوگیری با کشور مراتع حفظ 

 پرواری بره پرورشخالصه طرح 

 پرورش بره پرواری عنوان فعالیت:

 راس در هر دوره 100 ظرفیت :

 - مجری طرح:

 - محل اجرا :

 نفر2 شتغال طرح :ا

 میلیون ریال1702.76 سرمایه ثابت طرح :

 میلیون ریال2251.19 سرمایه گذاری کل طرح :

 ر مربعمت1000 میزان زمین طرح :

 متر652 میزان زمین بنا :

 میلیون ریال1800 میزان تسهیالت مورد نیاز :

 وام روستایی نوع تسهیالت :

 %77 نقطه سربه سر تولید :

 سال4.5 مدت برگشت سرمایه :

 %18 نرخ بازدهی سرمایه :
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 روستاها در تقویت تولید و ایجاد اشتغال راهکارهای توانمند کردن -

 شم انداز برای توسعه روستاییتهیه سند چ -

 کتیصورت مشار ریزی عملیاتی آن در سطح محلی و بههای کالن روستایی در سطح ملی و برنامه  تدوین سیاست -

 های کارآفرینی اصالح زنجیره ارزش افزوده از طریق تقویت حوزه -

 روستایی توجه به حاشیه بازاریابی محصوالت کشاورزی و اصالح نظام توزیع محصوالت -

 .های مختلف صنایع دستی، فرآوری محصوالت کشاورزی و باغی و .. تقویت مشاغل خانگی در حوزه -

وان تزی، میکشاور ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی؛ چراکه با توجه به تنوع محصوالت -

 ال، ارزشیجاد اشتغامختلف ایجاد کرد که عالوه بر های نوع صنعت برای تبدیل مواد خام کشاورزی به فرآورده  500

 کند.افزوده باالیی را ایجاد می 

فرهنگی  میراث توجه به گردشگری کشاورزی با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان -

 و گردشگری برای ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید

 در کشور گیری شبکه توسعه روستایی شکل -

گوهای راساس الهای کارآفرینی در شبکه روستایی کشور بایجاد مراکز تخصصی کارآفرینی برای هدایت فعالیت  -

 موفق جهانی

 تلف کشاورزی،های مخهای اقتصادی روستاها در حوزه های داخلی و خارجی به ظرفیت  گذاری هدایت سرمایه -

 صنعت و خدمات

 ایی به صورت ساالنه در قوانین بودجهتهیه جدول اعتبارات روست -

 لیای و مح ساماندهی تولید، فرآوری و بازاریابی محصوالت روستایی براساس نیاز جهانی، منطقه -

 

 جلسه مشارکتی در روستای قمچ آباد .53شکل 
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 تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا؛

یال بوده که هزار ر 151849برابر  1395سرشماری روستایی متوسط درآمد ساالنه روستایی در سال براساس طرح 

ده است. در هزار ریال برای هر خانوار روستایی برآورد ش 12654طور متوسط هزینه ماهانه آنان نیز برابر با به

با  از جلسه باد پسآلزایی روستای قمچ خصوص تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغا

شود ه میگران روستا مشخص گردیده است. بیکار در اقتصاد به فردی گفتمردم و متقاضیان اشتغال از سوی تسهیل

شتغال ااین هدف کمی سال( و جویای کار باشد، اما شغل یا منبع درآمدی پیدا نکند. بنابر 65تا  15که در سن کار )

ر اهش فقر دگذاری موجود در روستاها و کبین بردن بیکاری و افزایش میزان درآمد و سطح سرمایهدر این روستا از 

 باشد.افق برنامه ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران می

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی ابعاد از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال نمیا این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هانامهبر این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص اهبردر ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

 باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن یفیک و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 رشد حتی نه و یهسرما جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. دارد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی
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 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 بردهای دولتی، راهسیاست در روستای شهرک بهشتی باید کلی صورتبه بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است که

 و زاربا تکمیل» و «ملی هاییتاولو راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید را زااشتغال

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:

o 4گذاری کل حدود هتن ساالنه با سرمای 300جات با میانگین تولید ای و صیفیدر حوزه فراوری محصوالت گلخانه 

 نفر؛ 20الی  15زایی متر مربع و با اشتغال 20000میلیارد تومان در مساحت حدودی 

o لیانه راسی و درامد سا 100میلیون تومان برای یک دام  400گذاری کل با سرمایه در طرح پرواربندی کوچک

 نفر؛ 8تا  5مان و با ایجاد اشتغال میلیون تو 100

o میلیون  500 میلیارد و درامد سالیانه 2گذاری کل با سرمایه در طرح تولید انواع صنایع دستی و کارگاه خیاطی

 نفر؛ 22تومان و با ایجاد اشتغال 

o رامد میلیارد و د 3گذاری کل تن در سال و سرمایه 4000با ظرفیت  بندی محصوالتدر طرح بوجاری و بسته

 نفر؛ 25تا  20میلیون تومان و با ایجاد اشتغال  700سالیانه 

o 8یجاد اشتغال امیلیون تومان و با  500میلیارد تومان و درامد سالیانه  1گذاری کل با سرمایه در طرح  دامداری 

 نفر؛

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

باشد، نتایج می روستا غال و کاهش تعداد بیکاران اینعالوه بر نتایج کمی که مهمترین آن افزایش میزان درآمد و اشت

 کیفی مورد انتظار نیز عبارتند از؛

 افزایش مشاغل خدماتی در جاده ارتباطی و ایجاد اشتغال 

 رضایت از درآمد حاصل از کار 

 دسترسی به عوامل تولی محلی 

 .توسعه باغات و امکان فرآوری آنها 

 قین طریها؛ افزایش ماندگاری محصوالت و ایجاد اشتغال از اانبار کردن محصوالت در سردخانه و سیلو 

 های فرآوری.توسعه دامداریهای سنتی و نیمه صنعتی و جذب سرمایه به روستا و ایجاد کارگاه 

 ویژه در بین بانوان از قبیل خیاطی و صنایع دستیتوسعه کسب و کارهای کوچک خانگی به 

 زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالز توانمندیگیری ابسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

 زا؛ های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

 ولید با تزنجیره  وهای جدیدی تولیدی با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 ی؛مشارکت بخش غیردولت

 زاییهای ارآفرینی و اشتغالنگرش مثبت نسبت به پروژه 
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 ف( اهای هدسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی در روستای قمچ آباد.در توسعه اقتصادی و اشتغال

 رزندگی آنان؛زندگی روستاییان و باال بردن سافزایش کیفیت 

 ر مشاغل دآنان  ش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اشتغالکاه

 مختلف و درآمدزایی باال.

 تولید محصوالت جدید و رفع نیاز ساکنین محلی 

 های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

 ن.روستاییاطور کلی تنوع معیشتی ایجاد کسب وکارهای جدید روستایی و به 

 ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 زای موجود روستا؛های اقتصادی و اشتغالتعیین اقدامات مناسب برای ارتقای ظرفیت

سعه های توزایی در راستای برنامههای اقتصادی و اشتغالفعالیت با توجه به اینکه اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت

ها اقدامات تعریف گردیده است که منظور حصول اهداف برنامهشوند و بهتعریف می روستازایی اقتصادی و اشتغال

 (.56دول ها این اقدامات نگارش شده است )جذیل هریک از برنامه

 روستای قمچ آباد موجود زایاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات .56جدول

 اقدام مهبرنا

سازی اقتصاد بخشی اقتصادی با رویکرد متنوعتوان -1

 روستایی

 ولی روستاها از طریق اعطاری اعتبارات خرد.پ -تقویت نظام مالی

 گری در فروش محصوالت کشاورزی و صنایع روستایی.حذف شبکه واسطه

 ایجاد و تقویت صنایع کوچک روستایی بویژه صنایع مرتبط با زنان روستایی.

و  و با هدف افزایش درآمد با رویکرد اشتغال زنان یکارهای کوچک روستایوجاد کسبای

 اشتغال.

 های تولیدی محصوالت صنعتی بدون نیاز آبی.توسعه کارگاه

لی ، شاتشویق روستاییان به توسعه کشت محصوالت زراعی با نیاز آبی کم مانند زعفران

 خشکه.

 و سنتی. های نیمه صنعتیایجاد و تقویت دامداری

 قاید اقوام اهل سنت. عها و تسهیالت با تطابق قوانین وام

 زا و حذف برخی مراحل اضافی در این زمینه.اعطای مجوز برای مشاغل اشتغال

دستی، های مهارت افزایی )در زمینه صنایعگاهبرگزاری کار -2

های زراعی، باغداری، دامداری( در راستایی تحقق اهداف طرح

 یاشتغال زای

 های کارگاه آموزشی با محوریت سند توسعه اقتصادی روستا تعیین اولویت

 های علمی و عملی.ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی متخصص و باتجریه در زمینه

های های آموزشی از سوی سازمانتخصیص بودجه استانی و شهرستانی برای برگزاری کارگاه

 صالح.ذی

نیازمند،  ر برای مشاغل پویا کههای مستمرگزاری کارگاهب -3

های روز رسانی اطالعات مردم روستا را دارند )مانند: شیوهبه

، نوین بازاریابی، کشت، برداشت، تولید محصول، دامپروری

 دستی و ...(صنایع

 های آموزشی.ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی جهت شرکت در کارگاه

 .برای اجتناب از دوباره کاری برگزاری دورههای مدون و هدفمند برای تدوین برنامه

های آموزشی متناسب با سوابق منظور هدفمندسازی دورهگیری از پایگاه اطالعاتی بهبهره

 تخصصی و آموزشی افراد شرکت کننده در کارگاه.

 های علمی و عملی.استفاده از مدرسین متخصص و باتجربه در زمینه

 .های ذی صالحرای برگزاری کارگاه از سوی سازمانتخصیص بودجه استانی و شهرستانی ب

 تقویت شبکه آب، برق و گاز روستا. های مناسبیرساختزامکانات و  -4
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 اعطای مجوز برای ایجاد و گسترش مراکز تفریحی، ورزشی در محدوده روستا.

 توسعه خدمات مورد نیاز برای برای احداث کارگاهای تولیدی.

های سنتی در تبدیل شیوه سازی مهارتی برایبستر -5

د های کشاورزی )زراعت، باغداری، دامداری و ...(، تولیحوزه

های نوین که دارای صرفه اقتصادی صنعتی و خدمات با شیوه

 های دولتیبیشتری است با استفاده از مهارت افزایی و مشوق

 های نوین کسب و کارهای کوچک روستایی.مشاوره در خصوص مزایایی شیوه

 آور.د انگیزه برای تبدیل کسب و کارهای سنتی به کسب و کارهای مدرن و سودایجا

اسب با گری در امور مجوزات الزم و همچنین ارائه تسهیالت مالی منحمایت دولتی و تسهیل

 توجه به شرایط تولید روستایی.

پایدار سعهکارهای مدرن )اقتصاد بازاریابی و ...( در جهت توواندازی کسبمشاوره پس از راه

 زایی.کسب و کار و اشتغال

 طیپذیری با رویکرد کیفیت محیسکونت -6

 دهی مدیریت مشارکتی جدید در راستای مسائل روزمره مردم.سازمان

 تغییر ساختار نظام مدیریت فعلی در جهت مدیریت مشارکتی.

 مندی ذینفعان.ریزی مشارکتی با عنایت به عالقهایجاد نظام برنامه

 های سبک )گوسفند و بز( ومجوز از وزرات بهداشت برای نگهداری بهداشتی داماعطای 

 سنگین )گاو، اسب و ...( در محیط روستا.

 های روستاها.آوری فضوالت دامی از معابر و خیابانجمع

سازی و افزایش شاوره دولتی برای بهینهمایجاد مرکز  -8

کار با وبوری روستایی و بهبود فرآیندهای ایجاد کسبهره

 توجه به تجربیات موفق داخلی و خارجی.

سعه سازی فضای مناسب برای استقرار گروه مشاور در روستا و شهرستان در جهت توآماده

 اقتصادی و اشتغالزایی روستایی.

 استفاده از متخصصین مورد وثوق جامعه روستایی.

ر هرستانی و استانی دصالح شهای ذیبرگزاری جلسات و ارائه نتایج جلسات به سازمان

 جهت اقدام مطابق با مصوبه جلسه.

سایی بازارهای فروش محصوالت روستایی و ایجاد و شنا -9

 کسب سهم از بازارهای هدف

ها و ابلیتصورت علمی و عملی و شناسایی بازارهای متناسب با قانجام تحقیقات بازاریابی به

 های محصوالت تولیدی روستایی.توانمندی

 های بازارهای شناسایی شده.حصول متناسب با نیازها و خواستهتولید م

گذاری، توزیع و های متناسب در زمینه محصول، قیمتها و تاکتیکاستفاده از استراتژی

 ترفیعات و تبلیغات.

 مدیریت صحیح بازار هدف جهت کسب و کار و حفظ بازار.

های حمایتی از کسب و کارهای روستایی ایجاد صندوق -10

 تر برای مردمان روستا در جهت افزایشبا ساز و کارهای سهل

 مشارکت مردم

 تشکیل صندوق حمایتی از کسب و کارهای توسط معتمدین و خیرین در روستاها.

 های خرد روستایی.جذب کمک دولت در راستایی افزایش سرمایه صندوق

 گذاری.ها با استفاده از کمک مشاورین سرمایهگری صندوقتسهیل

های سهامی با مشارکت عموم رکتشاستفاده از  -11

 وروستاییان برای ایجاد مشاغل با سرمایه متوسط و باال 

استفاده از مدیران خبره برای مدیریت و جداسازی جدی 

 مدیریت از مالکیت.

 ردم روستا.مهای سهامی برای معرفی مزایا و کارکردهای شرکت

 ی.ت سهامی توسط نیروهای بوماندازی شرکمشاوره و ارائه راهکار راه

 گذاران و خیرین در روستاها.تشکیل شرکت سهامی توسط معتمدین، سرمایه

 دیریت و حفاظت جامع منابع آبم -12

 ها.حفظ و تقویت تنوع منابع آب بخصوص رودخانه

 ز.اصلخیبرداری از اراضی حاستفاده بهینه از آب ورودی با تعیین حقآبه در جهت بهره

 برداری از منابع آب زیرزمینی.های مناسب بهرهگسترش روشترویج و 

 یاری.ب و آبهای انتقال آمندی از پیوندهای فضایی بیرونی در انتقال دانش فنی روشبهره

 ست دست به سمت باالدهای ذخیره، پمپاژ و تغذیه مصنوعی آب از پایینایجاد طرح

 زیرزمینی.های های آبخیزداری و تغذیه مصنوعی آباجرای طرح
 1397های مشاور، مأخذ: یافته
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های اقتصادی و زایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغالتعیین برنامه

 زایی روستا؛اشتغال

باد از روستای قمچ آ زاییشتغالا و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء زایی و جهتاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

داف شتن اههرستان ابهر و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به دابخش مرکزی ش

هایی از افراد های مورد نیاز صورت گرفته باشد. پایگاه دادهها و تخصصمشخص اقتصادی است تا شناسایی مهارت

بر  ها و کسب و کارها آماده گردند.راد در خصوص ایدههای موجود و گرایش افارتسازی شود که مهجویایی کار آماده

به  7-3های مختلفی قابل طرح است که در بند زایی برنامهتوان گفت جهت توسعه اقتصادی و اشتغالاین اساس می

قتصادی و های توسعه اها و اقدامات الزم در این زمینه اشاره شده است. در ادامه نیز به صورت عنوان به برنامهبرنامه

 شود.در روستای قمچ آباد اشاره می زاییاشتغال

 زایی روستای قمچ آبادهای اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتهای توسعه اقتصادی و اشتغال: برنامه57جدول 

 هابرنامه هاطرح

جات به صورت ایجاد امکان تولید صیفی

 انبوه

 تاییسازی اقتصاد روسرد متنوعبخشی اقتصادی با رویکتوان 

دستی، زراعی، باغداری، دامداری، های مهارت افزایی )در زمینه صنایعبرگزاری کارگاه

 یهای اشتغال زایگردشگری و ...( در راستایی تحقق اهداف طرح

تا روز رسانی اطالعات مردم روسهای مستمر برای مشاغل پویا که نیازمند، بهبرگزاری کارگاه

ری، حصول، دامپروبازاریابی، کشت، برداشت، تولید م های نوینرا دارند )مانند: شیوه

 دستی و ...(گردشگری، صنایع

 های مناسب برای توسعه مشاغل.امکانات و زیرساخت

های کشاورزی )زراعت، باغداری، های سنتی در حوزهبسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه

رای صرفه نوین که داهای دامداری و ...(، تولید صنعتی، گردشگری و خدمات با شیوه

 های دولتیاقتصادی بیشتری است با استفاده از مهارت افزایی و مشوق

 پذیری با رویکرد کیفیت محیطیسکونت

ی وری روستایی و بهبود فرآیندهاسازی و افزایش بهرهایجاد مرکز مشاوره دولتی برای بهینه

 کار با توجه به تجربیات موفق داخلی و خارجی.وایجاد کسب

 ف.یجاد و شناسایی بازارهای فروش محصوالت روستایی و کسب سهم از بازارهای هدا

 مدیریت و حفاظت جامع منابع آب

 50صنعتی )های نیمهتوسعه دامداری

 رأسی(

توسعه صنایع دستی )قالیبافی، نمددوزی، 

 جاجیم و ...(

بندی کشت، تولید، بوجاری و بسته

 محصوالت کشاورزی

 خیاطی

 1397های مشاور، : یافتهمأخذ

های مختلف بخصوص وری در بخشتوان گفت برنامه غالب در این روستا بر افزایش تولید و بهرهطور کلی میبه

-صیفی ه بندیصنایع روستایی )توسعه صنایع دستی و خیاطی، دامداری، پرواربندی کوچک، تولید، بوجاری و بست

تنی بر که مب اورزی و باغی از قبیل انگور، گندم و جو و ...( استجات(، کشاورزی )تولید انواع محصوالت کش

های محلی و افزایش تولید، گذاریهای حمایتی اعم از تأمین منابع مالی و اعتباری از طریق جلب سرمایهبرنامه

 زایی استوار است.گذاری و اشتغالیهوری و افزایش میزان سرمابهره
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زایی با مقیاس گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهپروژهها و بندی طرحتعیین و اولویت

های توسعه ها و پروژهکارکردی در سطح روستا و تعیین هدف کمی اشتغال هر یک از طرح

 زایی؛اقتصادی و اشتغال

و های کارآفرینی مستقل های مرتبط با طرحآوری ایدهگذاری پس از جمعهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این روستا ها و همچنین بررسیهای موفق در سایر استانهای کارآفرینی و اشتغال براساس تجربهایده

گذاری و کسب و کار احصا گردیده است. پس از این مرحله با برگزاری کارگاه های سرمایهتوسط تیم مشاور، طرح

ن، محلی، نماینده کشاورزان، دامدارانشست با نخبگان، خبرگانمحلی و حضور مشاور در روستا و اندیشی با جوامعهم

های کارآفرینی پرداخته شد. در این راستا، مشاغل و ... . به احصا و حذف ایدهگذاران، معتمدین، صاحبانسرمایه

ق انجام گذاری موفهای سرمایهای و بررسی طرحگذاری پس از مطالعات کتابخانههای سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 رار گرفت.زایی مورد شناسایی قهای اقتصادی و اشتغالهای مربوط به آنها در طرحهای مؤثر و شاخصشده مولفه

رم افزار نزایی روستا از گذاری توسط اقتصادی و اشتغالهای سرمایهبندی طرحدر ادامه به منظور احصای و اولویت

Decision Oven در  های دارای اولویت و برحسب چهار معیار مورد توافقعالیتاستفاده شده است. با احتساب ف

ا ضریب ، میزان نیاز به منابع آب ب2/0( میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 1ریزی شامل کمیته برنامه

های نسبی ها و قابلیتو ارزیابی ظرفیت 3/0، میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت 2/0اهمیت 

ها و اطالعات حاصل از مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب های مشارکتی و دادهل از برگزاری کارگاهحاص

 شده است. شرح زیر در سطح روستاهای پیشنهادی بهبندی پروژهاقدام به اولویت 3/0اهمیت 

حدود و دایره مای قمچ آباد زایی در روستتصادی و اشتغالگذاری توسعه اقهای سرمایهمیزان گرایش به انواع طرح

دمات خهای مرتبط با بخش کشاورزی، صنایع روستایی و تا حدودی هم بخش شمول آن در بردارنده انواع فعالیت

 باشد.می

 گذاری پیشنهادیهای سرمایهبندی طرح: اولویت58جدول 

 تعداد طرح طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال
 جامعه هدف

 تعداد اشتغال
 زنان ردانم

 کشاورزی

 130 * * خانوار 30 صنعتی و پرواربندی کوچکهای نیمهتوسعه دامداری

 15 - * 1 جات با کیفیتکشت و تولید انواع صیفی

 10 - * 1 ایکشت انواع محصوالت گلخانه

 صنایع روستایی

 8 - * 1 کارگاه خیاطی

 نفر 20 * * خانوار 10 (توسعه صنایع دستی )قالیبافی، نمددوزی، جاجیم و ...

 20 - * 1 اورزیبندی محصوالت کشبوجاری و بسته
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

های ی حاصل از برگزاری کارگاهآوردهای کیفهای کمی روستا و نیز دستهمچنین، بر اساس تحلیل ظرفیت

وسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای گذاری تهای سرمایهبندی طرحمنظور اولویتمشارکتی با جامعه محلی به 

 قمچ آباد احکام سنتزی زیر ارائه شده است:



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

182 

 

والت، ری محصالف( در حوزه صنایع روستایی )ایجاد کارخانه دامداری سنتی و نیمه صنعتی، بسته بندی و بوجا

این  به سمت دستی( در اولویت قرار داشته و تعدادی از خبرگان این روستا به سمت معناداریخیاطی و صنایع

 شود.ها مشاهده میفعالیت

استقبال  و توسعه دامداری سنتی و نیمه صنعتی  از جاتهای کشاورزی نیز توسعه انواع صیفیب( در حوزه فعالیت

 بیشتری برخوردار است.

 Decisionافزار های مشارکتی از نرمهای پیشنهادی توسط روستایی در هستهبندی طرحترتیب جهت رتبهبدین

Oven نفر از شرکت  18های پیشنهادی از نظرات بندی طرحطور که قبالً اشاره جهت رتبهاستفاده شده است. همان

آباد فعالیت دارای اولویت در روستای قمچ 9بندی های مشارکتی  استفاده شد. در شکل زیر رتبهکنندگان در هسته

 .ارائه شده است

 یی و توسعه اقتصادی روستای قمچ آبادزاهای اشتغالبندی طرح: اولویت54شکل 

 
 وم، بوجاری کاری در رتبه اول، پرواربندی کوچک در رتبه دوکه، قابل مشاهده است، در این روستا صیفیطوریهمان

ز نظر نمره ا بندی محصوالت در رتبه سوم، دامداری نیمه صنعتی در رتبه چهارم و صنایع دستی در آخرینبسته

 باشند. ها را دارا میها و قابلیتمحلی، منابع آب، تسهیالت و ظرفیتمیزان گرایش مردم 
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 خراسانلو روستای . 5

 های ارزش،تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هدف سنجی ایجاد زنجیرهشناسایی و امکان

در روسوتای  کوار و کسوب هایشوهخو و تولید، ارزش زنجیره ایجاد سنجیامکان و بررسی، شناساییدر این قسمت به

عنوان ابوزاری مناسوب بورای شود. مدل زنجیره ارزش پورتر بهدر بخش مرکزی، شهرستان ابهر پرداخته میخراسانلو 

رود. در شکل زیر شمای کامل این زنجیره برای یوک نمونوه موورد شمار میهای یک بنگاه یا سازمان بهتحلیل فعالیت

 کنید.بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 (: زنجیره ارزش مدل پورتر55شکل)

 
ها بینی شده است، شناسایی و تحلیل این فعالیتهای مختلف براساس نیازهای تولید پیشدر این زنجیره فعالیت

توانند در ریزان میدهد و برنامهدهی میهای ارزش آفرین اطالعات بسیار مهمی از روند مالی و سودعنوان فعالیتبه

 صورتبه صنعت کی در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش یمات درست بگیرند. زنجیرهشرایط مختلف تصم

 در و کنندمی عبور زنجیره این هایحلقه زمان از محصوالت .شود منجر ارزش خلق به تا پذیردمی انجام زنجیرگونه

و  مواد ارزش ایمنه خالص وشفر از؛ عبارتند افزوده ارزش. گرددمی افزوده نهایی محصول به ارزشی حلقه هر

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق در این خارج از شده خریداری خدمات

 تفریق()تولید روش

 افزوده ارزش = ستانده ارزش – واسطه مصارف

 ه است.دشداخته در ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای زنجیره ارزش بر اساس مدل الماس پورتر طی جدول زیر پر
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 های کسب و کاراصطالحات زنجیره ارزش خوشه و نظری عملیاتی تعریف .59جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و ارندد همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد چهارچوب اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد هارچوبچ هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا عمومی حصوالتم ایجاد برای دیگر هم با ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 ظاهر عینی غیر هایارزش دیگر و مالی ارزش دانش، به عنوان ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 . ریزیبرنامه و نقل و حمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره ریافت،د مل

 هاعملیات
 کارهایی تمام و محصوالت آزمایش تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 کند.می تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تدارکات

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت مشتریبه آماده محصول رساندن ورمنظبه که هاییفعالیت تمام شامل

 . توزیع مدیریت نقل، و حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 فروشی. خرده مدیریت گذاری،قیمت

 خدمات
 تعمیر، اتخدم مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

های فعالیت

 حمایتی

 ها وآالت، ساختمانتأمین مواد اولیه، سرویس برای قطعات و ماشین تأمین

ی توسعه

 تکنولوژی

ه، توسع های زنجیره ارزش. مثل تحقیق ونی از فعالیتمنظور از پشتیبای تکنولوژی بهشامل توسعه

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

ق و ت حقوهای تأمین نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حفظ آنها و پرداخشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …لی، مدیریت کیفیت و شامل مدیریت عمومی، حسابداری، ما هازیرساخت
 12: 1397مأخذ: اکبری، 

 بررسی یک سوال:

 های ارزشی مسیرتولید در انواع محصوالت کشاورزی روستا کدامند؟فعالیت 

های ارزشی الیتشود. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر فعابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده می

 شود.ح زیر تقسیم میزنجیره ارزش به پنج مرحله به شر
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 زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای خراسانلو .56شکل

 
 :مرحله اول

هزینه  ر خصوصگیرد، مثالً در توسعه دامداری و گردشگری اقداماتی دها صورت میدر این مرحله تدارکات ورودی

مورد نظر  د شرایطیید مواباشد. هنگام خرمی مزرعه یا ... جابجایی مواد اولیه و انتقال آنها به انبار و پس از آن به

 است که باید متریال )مواد مورد نیاز( مورد نیاز کارگاه آنها را دارا باشد.

 مرحله دوم:

ر فکیک دتهای هر بخش به شود و هزینهچهار مرحله تقسیم میباشد که بهتولید میومرحله دوم، عملیات ساخت

 گردد. انواع محصول لحاظ می

 له سوم تدارکات خروجی:مرح 

ز جایی تولیدات اشود. جابههای حمل ونقل، انبار محصوالت شامل این قسمت میتعیین نرخ ضایعات و تلفات، هزینه

 شود.ها جزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب میها به انبار و ماشینکارگاه

 مرحله چهارم بازاریابی و فروش:

روش باره فگیرد. با تبلیغات درگذاری در این بخش صورت میتوزیع و قیمت هایاستفاده از تبلیغات، کانال 

توان می های کشاورزی و صنعتیهای توزیع و پخش مواد و فرآوردههای پیمانکاری و شرکتمحصوالت بین شرکت

 التحصومهای توزیع به نوعی که ها و روشدرخواست ساخت و سفارشات خرید را افزایش داد. شناسایی کانال

ده شهای انجام زینهگذاری با اطالعات کامل از بازار و میزان همشتریان تحویل گردد و قیمتبهترین وجه ممکن بهبه

 شود.ینجام ماو حجم سفارشات توسط امور قراردادهای شرکت یا کارگاه با در نظر گرفتن سود مورد قبول شرکت 
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 مرحله پنجم خدمات پس از فروش:

ن ه در زماوالت چباشد. تأمین مواد اولیه محصهای فروخته شده مثالً میعین محصوالت و فراوردهشامل گارانتی م 

ده هر ش افزوتواند بر میزان سفارشات و تولید و همچنین ارزهای مناسب میگارانتی و حتی پس از آن با قیمت

 محصول بیافزاید. 

 :بررسی سوال دوم 

 شرکت چقدر است؟ میزان ارزش افزوده هر کدام از محصوالت 

حاسبه طور جداگانه متنوع تولید میزان ارزش افزوده همه محصوالت تولیدی روستا بهدر این بخش با توجه به

 گردد.می

 هاهای تدارک ورودیمرحله اول: هزینه 

هت تولید جکرد.  بها محاسنقل و انبارداری روشوند که باید هزینه حملپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده می

راحل رزش با مانجیره شوند. میزان ارزش افزوده این مرحله از زهای خودشان منتقل میاین قطعات از انبار به کارگاه

 آید. دست میدیگر جمع و ارزش افزوده نهایی به

 هازنجیره ارزش در بخش تدارک ورودی .57شکل

 
 مرحله دوم: تولید

توان گردد تا بصورت جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت تولیدی تنظیم میهای انجام شده به لیست هزینه

های هف هزینهای موجود و حذهای جاری و تولیدی، مدیریت بهتری انجام داد و جهت کاهش هزینهنسبت به هزینه

ولید تعملیات  تر رارغیر ضروری بر میزان سود حاصله بیافزایند. زنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره ارزش مایکل پو

له، ین مرحزای تولید در نظر گرفته شده است. در اهای ارزشدهد که در آن تمامی مراحل و فعالیتتشکیل می

 که شودمحاسبه می اداری هایو هزینه و دستمزد استهالک هایهزینه نظر، مورد سود مواد، خرید هایهزینه

 نمود. محاسبه را مرحله در کل و فاز هر در شده ایجاد هافزود ارزش تفریق روش از استفاده با توانمی
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 هامرحله سوم: تدارکات خروجی

یل شده، تکم شود؛ مانند انبار کردن کاالی تولیدمشتری انجام میانتقال محصول تولید شده به برایهایی که فعالیت

به  ده تحویلشود و آماز تولید از کارگاه به انبار انتقال داده می. کاال پس اسفارش، حمل و نقل و توزیع محصول

 ین کرد.رش تعیتوان میزان کاالی مورد نیاز برای تولید را متناسب با سفامشتریان است، از موجودی انبار می

 هازنجیره ارزش در بخش تدارک خروجی .58شکل

 

توان اهمیت آن را در ارزش افزوده کل پیدا کرد. همچنین یها و ارزش افزوده این مرحله مبا محاسبه میزان هزینه

های آن تا حد امکان کاهش ریزی و طراحی نمود تا هزینهتوان روی فرایندهای آن برنامهبراساس اهمیت مرحله می

یابد. بعنوان مثال در بخش حمل ونقل انتخاب مکان انبار و کارگاه و همچنین مسیر و وسیله انتقال محصوالت 

تواند مهم و مورد توجه باشد. با مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال )مواد( نرخ می

وسیله طراحی بهتر محصول در مرحله تولید و نحوه انتقال مواد آید که کنترل و تقلیل آن بهضایعات تولید بدست می

گیری ف منابع تولید میزان هزینه ها کاهش چشمها و جلوگیری از اتالو محصوالت تولید شده در سطح کارگاه

انبار انتقال داده شوند و در موقع مقرر برای فروش برده خواهد داشت. پس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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آالت و دستمزد های کشاورزی و صنعتی هزینه ماشینشوند. با توجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از فراوردهمی

 شود.وی کار برآورد مینیر

 مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

و کار سب ها و نیازهای مشتریان و آگاه ساختن آنها از محصوالت و خدمات کوظایفی که به آگاه شدن از خواسته

کند، در این دسته گذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردرار میق

 : زنجیره ارزش در بخش بازاریابی و فروش.59شکل

 

أمین تموقع و همچنین ارائه خدمات مناسب و در بخش تبلیغات ساخت محصول خوب و نصب سریع و تحویل به

نصب  ویگیری پنوعی تبلیغ مؤثری خواهد بود. جهت تبلیغات اینترنتی نیز دو نفر مسئول خریداران بهقطعات به

 شود.یرفته مگافزاری و نیروی کار در نظر افزاری و سختهای نرمی و بروزرسانی سایت شرکت بوده که هزینهآگه

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش 

اندازی محصوالت، آموزش روش مانند نصب و راه ،دهدافزایش می هایی که ارزش محصول را برای مشتریفعالیت

ه کمتر های پیش آمد. در این بخش هر چه هزینهیدکی، تعمیر و سرویس محصوالتاستفاده از آنها و تأمین قطعات 

در  حصوالتمهای مختلف ضمانتی و گارانتی توان با ارائه طرحباشد سود حاصله بیشتر خواهد بود. در ضمن می

 مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزود. 
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سمت به قزایی روستایی در این کوچک در توسعه اقتصادی و اشتغال کارهایوبا توجه به اهمیت زنجیره ارزش کسب

شود. دامداری، معادن، کشاورزی، صنایع های تولید در روستای خراسانلو پرداخته میبررسی این شاخص در خوشه

 دستی و گردشگری از اهم موضوعات و ظرفیت های اشتغالزایی این روستا به شمار می رود.

توان گفت، در این روستا با توجه شود، مییدات که دامداری مهمترین خوشه تولید محسوب میدر زمینه خوشه تول 

والت از ضه محصبه توانمندی های باالی منطقه در ارتباط با تولیدات دامی و وجود بازار نسبتا مناسب جهت عر

بهر را ا در شهرستانخراسانلو  روستای در امید محصوالت ارزش زیر زنجیره سزایی برخوردار است. نموداراهمیت به

 نشان داده است.

 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی : زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات18نمودار 
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تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

 هزینه انبارداری
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
اولیه آن )علوفه، 
 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

تولیدات دامی 
، گوشت، زنده دام)

 لبنیات، شیر، پشم
 ...( و

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 
مال بازار ابهر و مغازه 

 یهای شهر

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول قیمت
توسط دالالن و یا به صورت 

 شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

شی، کهای ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 6بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست
م و ی دامدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهدار

 ، حقوق مناسب و ...(تولیدات آن در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان
خصوصی، مردمی و دولتی برای تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

اث دام، احد های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیازهزینه
 کارگاه فرآوری خانگی و ...(

 دامداری و تولیدات دامیارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح 
های های صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف نهادآموزش مهارت

 مسئول

 

 های اصلیفعالیت

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(
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وان گفت آید، می تدیگر در این روستا به حساب می در زمینه خوشه تولیدات زراعی که از خوشه های تولیدی مهم

 می گردد. آید که غالبا به صورت تیزاب فرآوری و عرضهکه انگور از مهمترین محصوالت زراعی منطقه به حساب می

در این  باشد و اغلب روش کشتعالوه بر انگور، گندم نیز از دیگر محصوالت مهم کشاورزی روستای خراسانلو می

گیرد. صورت محدود انجام میهای نوین بهصورت سنتی از نوع کرتی، شیاری است و استفاده از فناوریمحدوده به

ا آفات و بشده، مبارزه حالهای نوین تولید شامل استفاده از بذور اصکارگیری فناوریبا بهولی باید توجه کرد، 

 توان تولیداندازه صحیح میکود شیمیایی به ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب آبیاری و استفاده از

مشروط  ین روستاادر  های نوین تولید در کشاورزیپذیرش فناوری. را به حداکثر رسانداراضی را در سطح روستا کل 

هبود و بشاورزی، و همچنین یکی از عناصر اصلی فرآیندهای پذیرش نوآوری در ک کشاورزان استالعات به دانش و اط

ت الحصومغالب ه آنجاک از. باشددر طول زمان می اطالعاتهای نوین، از طریق انباشت در مورد فناوری توسعه دانش

ن محدوده در ای شوند؛ فرآیند بازاریابیفاصله پس از برداشت مصرف نمیالب در مناطق روستای خراسانلو کشاورزی

ت الر محصوو سای فرآیند تولید مواد غذایی کند؛ بنابراین،ایفا می تنقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی محصوال

ی کل تولید بستگتنها به کشاورزان در این منطقهیابد. درآمد کشاورزی با برداشت آنها از سطح مزرعه پایان نمی

د. ابطه داررت الحصومزمینه مدیریت تلفات پس از برداشت و بازاریابی  توانایی وی درندارد، بلکه تا حد زیادی، به

 شاورزانک. ه استتوسع یافته و درحال مواد غذایی یک پدیده شایع در کشورهای توسعه الفاز برداشت و ات فساد پس

 الت مهمز مشکا عات دارند. همچنین،الحداقل رساندن تلفات پس از برداشت نیاز به دانش و اطبرای به روستایی

د به کمبو توانمی ه های انگور مانند تیزاب،در رابطه با فروش مناسب محصوالت کشاورزی باالخص فرآورد کشاورزان

 یابی و یافتن بازار مناسب جهت فروش محصوالتشان اشاره کرد.اطالعات مربوط به بازار

 شایانی کمک نیز رزیکشاو پایداری به بیشتر سودآوری بر عالوه زنجان، شهرستان در کشاورزی تولید ریزیبرنامه

 تسطیح آیش، جمله؛ از قواعد از ایمجموعه محدوده، این روستاهای در شاورزیک تولید هایریزیبرنامه در. کندمی

 این در خود کشاورزان و گرددمی رعایت زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت زراعی، تناوب اراضی،

 رعایت دند،وب کرده شرکت مشارکتی جلسات در که روستاییانی عقیده به. دارند خوبی مهارت و هستند خبره کار

 د،اجه هستنن با آن مو، با توجه به مسئله کمبود آب که امروزه اکثر روستاییا افزایش کشاورزان یادشده توسط قواعد

 همراه به را ستاهارو سطح در پایدار کشت هایسیستم ترویج و خاک حاصلخیزی توسعه و حفظ تولید، منابع کارایی

 .دارد

زه اندا ؛ندلفی مانت خود بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختالوتصمیم کشاورزان مبنی بر فروش محص 

سکونی و مر منزل دو قدرت نگهداری محصول  در رابطه با بازار اطالعاتونقل و زمین، میزان سرمایه، امکانات حمل

در اسانلو خرروستای  در کشاورزی محصوالت رزشا زیر زنجیره دارد. نمودار دالالن یا بازرایان شهریمیزان بدهی به

 ابهر را نشان داده است. شهرستان
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 زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی در شهرستان ابهر روستای خراسانلو .19نمودار شماره
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.( در سطح ددورزی و ..، قالیبافی، نمدستیعالوه بر این در ادامه زنجیره ارزش تولیدات صنایع روستایی )صنایع

ر هستند د مهارت روستای خراسانلو آورده شده است. الزم به ذکر است که در این حرفه غالب زنان و مردان دارای

کنند. طبق اظهارات روستاییان شوند و از این طریق امرار معاش میفصول سرد سال به این مشاغل مشغول می

عدم بازار  توجه به وزه بالید صنایع روستایی از این قبیل در گذشته بیشتر رواج داشته و امرفرشبافی و گلیم باقی و تو

 شارز نجیرهزیر ز یابی مناسب و صرفه پایین اقتصادی تا حدود نسبتا باالیی از رونق آن کاسته شده است. نمودار

بهر را نشان ا در شهرستانخراسانلو ای روست زی و ...( دردستی، قالیبافی، نمددورتولیدات صنایع روستایی )صنایع

 داده است.

زنجیره خوشه 
محصوالت  محصوالت زراعی و باغی

 زراعی

 ریزی برای تولید: برنامه
 زنیعایت زمان شخمر -1
های انتخاب روش -2

 زنیمناسب شخم
 ناوب زراعیت -3
 آیش -4
 سطیح اراضیت -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 زنجان کرمانشاه

 خرمدره

 اصفهان

 ابهر

 شیراز

 کاشت: 
 استفاده از بذور اصالح شده و مناسب -1
 هار و مبارزه با آفتضدعفونی بذو -2
 بلیرعایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله ق -3
 ه موقعاستفاده از کودهای شیمیایی مناسب و ب -4
 روش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...( -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 برداشت صحیح و بازاریابی -1
 انباداری صحیح -2
 و نقل و برداشتانتخاب شیوه صحیح حمل  -3
 بسته بندی اصولی  و درجه بندی محصول -4
 ها پررنگ است(بازاریابی )نقش واسطه -5
 مان کشتانتخاب ز -7
 خود مصرفی -8
زر، و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9
 طیور(

فروش و 
 بازاریابی

 تهران

 تبدیل به مواد ثانویه )مواد غذایی و خوراکی،
 ...(.ر ولباس، لوازم التحری

 برگشت به روستاها و خانه
مردم و مصرف توسط های 

 روستاییان

 قزوین
 

شهر صائین 

 قلعه
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 )صنایع دستی، قالیبافی و ...( : زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی20نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

سوتا بوه دلیول وجوود کوه در ایون روهای گردشوگری در شکل زیر نیز زنجیره ارزش خوشه کسب و کار برای فعالیت

 ظرفیت گردشگری مذهبی همچنین امکان تقویت گردشگری طبیعی و بوومگردی حوول رودخانوه خراسوانلو قابلیوت

مراحلوه مختلوف  3فراوانی دارد و تعدادی از روستاییان عالقمند به سرمایه گذاری در این زمینوه هسوتند، دارنود، در 

 نشان داده شده است.

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 

صنایع  بافی و
 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 
جاجیم، گلیم، 

 نمد و ...(

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

بازارهای ارسال به 
محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 
 پیرامون

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست
 درصد(

 ودستی مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنایع
 مناسب و ...( قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق

خصوصی، مردمی و دولتی برای تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی
 اجاره کارگاه، تأمین مواد اولیه و ...( های جاری مانندهزینه

 ر شغلدهتر بارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه 

زمینه  کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک درهای صنعتی آموزش مهارت
 مسئول دستی و قالیبافی از طرف نهادهایصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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 نجیره ارزش خوشه کسب و کار گردشگری: ز21نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 

در خاتمه بایستی به وجود معادن سنگ در این روستا که از مهمترین ظرفیت های روستای خراسانلو نیز به حساب 

برداری مناسب روستاییان از معادن و هرهعدم وجود مدیریت صحیح امکان ب که است ذکر به الزم. آید اشاره کردمی

برخورداری از آن را به شدت کاهش داده است. در شکل زیر نیز زنجیره ارزش خوشه کسب و کار معادن که در این 

 روستا آورده شده است.

 

خدمات  ه و ارزشزنجیره عرض

 گردشگری

مناب
ع 

 انسانی

نظام 
 خالقیت

نظا
م بازار 
 سرمایه

زیرسا
خت 

 فیزیکی

زیرساخ

 اطالعاتیت 

شرایط 
 کسب و کار

کیفی
ت 

 زندگی

 سطح
های نهاده

اقتصادی 
 پایه

توزیع و  بازاریابی
 پشتیبانی

خدمات  آموزشی
 پولی

امکانات 
 و تجهیزات

سطح 
عرضه 
 کنندگان
 

R & D  مهندسی
 و طراحی

سازندگا
 ن

پیمانکار
 ی

زیربخش 

 خوشه )الف(

زیربخش 

 (بخوشه )

زیربخش 

 (جخوشه )

زیربخش 

 (دخوشه )

سطح 
 صادرات
 

 بازار نهایی تقاضا



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

194 

 

 
تصادی و فضایی شناسایی، توصیف و اولویت بندی قابلیت ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اق

 :جهت تولید و اشتغال روستا منابع تولید و نظام فعالیتی

ه در ین سکونتگاا .دباشمیابهر مرکزی شهرستان  بخش از توابعصائین قلعه دهستان  هی خراسانلو زیر مجموعروستا

های استان هونتگاکسیک پهنه جغرافیایی کوهستانی استقرار یافته است. آب و هوای روستا سرد بوده و همانند اکثر 

ه قرار ین قلعزنجان دارای  آب و هوای سرد و کوهستانی است. این روستا، در حاشیه جاده خرمدره به سمت صائ

ر سطح دسانلو گرفته و در کنار معادن متعدد سنگی جای گرفته است. بنابراین در شکل زیر موقعیت روستای خرا

 بخش مرکزی شهرستان ابهر مشخص شده است.

* 

 موقعیت جغرافیایی روستای خراسانلو . 60شکل

شرقی دهستان صائین قلعه و چسبیده به ارتفاعات در نزدیکی راه همان گونه که ذکر گردید ،این روستا در شمال

گرفته است. وجود معادن گرانیت و سنگ و خاک صنعتی سفید، از جمله اصلی خرم دره به سمت صائین قلعه جای

رود. از دیگر قابلیت های مهم و اساسی که اکثر قریب به اتفاق روستا به شمار میمهمترین قابلیت های این 

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید 
 ماشین آالت 

تولید کاال  
برداریو )بهره

استخراج سنگ 
از معدن سنک( 

 و ...(

تولید محصوالت 
نگ ثانویه )برش س

در کارخانه سنگ 
 بری (

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در کارگاه های 

 فروش سنگ(

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 

 )صائین قلعه و ابهر(

ارسال به کالنشهر ها 
جهت استفاده در ساختمان 

 سازی و انبوه سازی 

تبلیغات و 
ده مدیریت خر
 فروشی

گذاری محصول قیمت
توسط دالالن و یا به صورت 

 شخصی 

تعویض و مرمت 
 سنگ های معیوب

صیقل کاری و 
پرداخت مجدد 

 سنگ

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از ی دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمهاها وحمایتسیاست
 درصد(

ادن ر معدمدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی استعداد ها و نیروی کار جوان جهت کار 
 سنگ (

خصوصی، مردمی و دولتی برای تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی
 نگ(آالت سنگین جهت تجهیز معادن س و ادوات و ماشین های جاری مانند خرید لوازمهزینه

 ر شغلدهتر بارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه 
ادن های صنعتی کارآفرینی و تربیت نیروی کار ماهر و متخصصان کار در معآموزش مهارت

 و کارخانجات سنگ بری

 

 های اصلیفعالیت

برداری رهبه
 از ضایئات سنگی
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باشد. تولیدات دامی از محصوالت روستاییان به اهمیت آن تاکید کردند، نقش اساسی دامداری در این روستا می

آمد روستاییان ایفا سزایی در تامین درشاخص این روستا بوده طوری که فروش گوشت و سایر تولیدات دامی نقش به

توان به قابلیت تولیدات کشاورزی اشاره نمود که از جمله آن تولیدات نماید. از دیگر قابلیت های روستا نیز میمی

توان به کشت انگور و تولید فرآورده های آن مانند تیزاب اشاره نمود. البته از دیگر تولیدات کشاورزی روستای می

 دم نیز اشاره کرد.توان به کشت گنخراسانلو می

 ورت بهرهه در صکوجود نیروی کار جوان به تعداد زیاد در خراسانلو  نیز از ظرفیت های بالقوه روستا می باشد 

 را نشان یت خودبرداری صحیح از این پتانسیل کمک شایانی به اقتصاد منطقه خواهد نمود. این مسئله زمانی اهم

یر زستا پرداخته شود.این قابلیت در صورت ایجاد و مذهبی این رودهد که بر جاذبه های گردشگری طبیعی می

ه روستا ب ی برایساخت های مناسب و افزایش سطح خدمات با توجه به وجود نیروی کار غنی می تواند درآمد پایدار

 ارمغان آورد.

ستای ای روهیت وجود تاسیسات آب، برق، گاز، تلفن و دسترسی مناسب به راه های ارتباطی  نیز از دیگر قابل

سیار نقش ب خراسانلو می باشد که با توجه به وجود جاذبه های گردشگری منطقه و وجود معادن سنگ در منطقه

 یفا خواهند نمود.اوری از این قابلیت ها پررنگی را در توسعه و بهره

 الت زیستت. مشکجه اسالذکر، روستای خراسانلو با مشکالت و تنگناهای بسیاری نیز موابا وجود قابلیت های فوق

مشکالت  وهای زیستی که در اثر توسعه معادن اطراف روستای خراسانلو ایجاد گردیده از مسائل محیطی و آلودگی

 ای و همچنینادهبزر، روستاییان عنوان گردید. تردد ماشین آالت سنگین به معادن سنگ و بروز حوادث و سوانح ج

ر می وء این امادن از عواقب سف روستا به سبب توسعه بی رویه و بی مالحظه معهای اطراازبین رفتن مراتع و چراگاه

 توان بیان نمود.

ی ساالنه ور تقریبو به طاز دیگر معضالت روستا می توان به مسئله کم آبی اشاره نمود. به گفته اهالی روستای خراسانل

بیاری و آفاده از شیوه های نوین مر لزوم استرود. لذا این امتر سطح آب های زیر زمینی پایین تر می 1.5الی  1

ای الی روستور، اهاستفاده صحیح و اصصولی از منابع آبی را چند برابر می کند. همچنین طبق مطالعات میدانی مشا

ی نامه ها ضمانت خراسانلو با مشکل موقوفی بودن اراضی کشاورزی و دامپروری روبرو هستند. این موضوع در ارائه

 اند مشکالت متعددی ایجاد کند.توبانکی می

وستا ئی برای رهای روستای خراسانلو به شمار می رود که این امر عواقب سومشکل بیکاری جوانان نیز از دیگر تنگنا

د شد، ن خواهدر پی خواهد داشت. از عمده مشکالتی است که بیکاری نیروی انسانی جوان و فعال روستا موجب آ

جتماعی ری های اا هنجازدواج و مهاجرت آنها از روستا و همچنین افزایش اعتیاد و بروز نعدم توانایی جوانان برای ا

 می باشد.

ها و تنگناهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی بندی قابلیتبررسی، توصیف و اولویتدر این قسمت از تحقیق به

مرکزی  در بخش از دهستان صائین قلعه لومنابع تولید و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستای خراسان

 (.60شود )جدول شهرستان ابهر پرداخته می
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 و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع ییو فضا یرساختیز ی،انسان -یاجتماع یعی،طبها و تنگناهای قابلیت. 60جدول 

 روستا در روستای خراسانلو در اشتغال

ش
بخ

 

 (T)تهدید  (Oفرصت ) (Wضعف ) (S) قوت

ی
یع

طب
 

S1- های کافی در پیرامون جود زمینو

 روستاها جهت احداث معادن سنگ.

W1- های فاضالب کشی نامناسبزه

 .خانگی و هرزآب

O1- ه کارگیری منابع روستا و ب

بهره برداری از منابع طبیعی بال 

 استفاده.

T1- لودگی منابع آب و خاک آ

 روستا و تخریب محیط زیست.

S2- گردشگری مذهبیهای وجود جذابیت 
W2- رارگیری بقعه اجاق در ق

 دلمنه کوه و دسترسی نسبتا سخت

O2- ر صورت بهبود د

برداری از ساختها امکان بهرهزیر

 دید و منظر مناسب وجود دارد.

T2- طر بروز سیل و یخبندان خ

شدید در روستا به دلیل 

 قرارگیری در دامنه کوه

S3- فاعات و روستا در دامنه ارت قرارگیری

وجود منظر مناسب به اطراف با مناظر 

 بسیار زیبا

W3- یب نا مناسب ارتباطات ش

روستا به واسطه جایگیری در 

 ارتفاعات

O3- رار گرفتن در محدوده ق

 نزدیک به رودخانه خراسانلو

T4- دم تأمین علوفه مورد نیاز ع

دام برای تمامی دامداران و تهیه 

 برخی از آنان از بیرون روستا.

S4- ذبه های گردشگری طبیعیوجود جا 

W4- حاطه گشتن روستا میان ا

ارتفاعات و محدودیت جهت توسعه 

 مشاغل خدماتی.

O5- های اد فعالیتایج

 غیرزراعی

T4- ز میان رفتن چراگاه ها و ا

مناظر اطراف روستا با توسعه 

 معادن

S5- مراتع مناسب جهت دامداری داشتن 
W4- یطی لوب زیست محآثار نا مط

 معادن اطراف روستا
- 

T5-  فقدان صنایع تبدیلی

 .کشاورزی التمحصو

ی
اد

ص
اقت

 

S6-  قهانگور در منطایجاد کشت امکان 

W5- حدودیت استفاده از اراضی م

زراعی از طرف اداره کل منابع 

طبیعی جهت تغییر کاربری و احداث 

 های صنعتی؛پرورژه

O8- ازاریابی مناسب برای ب

 تولیدات بومی

T7-  وجود واسطه ها در فرایند

 بازاریابی محصوالت دامی

 

S8-  د دام سبک مانن یادتعداد زوجود

 یژهبو ینسنگ هایگوسفند و بز  و دام

 ؛و گاو گوسفند

W6- ش اشتغال کاذب و افزای

 فصلی.

O10- فزایش سطح درآمد ا

ساکنان بومی در صورت اشتغال 

 در معادن

T9- دم توجه به توسعه کسب ع

 جدید روستایی؛ و کارهای

S9- دستی از قابلیت توسعه صنایع

 و قالیبافی. بافیگلیم،جمله

W7- اهش مراتع اطراف روستای ک

 خراسانلو در اثر توسعه معادن اطراف

O7- ابلیت افزایش درآمد ق

روستاییان در صورت استفاده از 

 ظرفیت های گردشگری منطقه

T7- جود واسطه ها در فرایند و

 الت کشاورزیبازاریابی محصو

S10-  امکان استقرار صنایع تبدیلی

با عنایت به تولید  و دامداری کشاورزی

 دامی؛محصوالت مختلف زراعی و 

W8- دم بکارگیری روستاییان در ع

 معادن اطراف روستا
- 

T8- دم حمایت از کارآفرینان ع

 مشاغل صنعتی در روستا.

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
اج

 

S12- ش تاریخی با ارز فرهنگی وجود آثار

 در منطقه نظیر کم

W9- ایین بودن سطح اعتماد پ

روستاییان به مسئولین و افراد 

 غیربومی.

O11- شارکت دهیاران و م

های توسعه شوراها در طرح

 زاییاقتصادی و اشتغال

T10- مبود آگاهی روستاییان ک

در زمینه ثمرات اقتصادی توسعه 

 بخش خدمات و گردشگری.

S13- تگی و اتحاد در وجود نوعی همبس

ه اقتصادی روستا و بین مردم برای توسع

 عالقه جهت اشتغال زایی

W10- وقوفی بودن اکثر اراضی م

 روستایی

O12- فزایش مشارکت مردم ا

 برای توسعه اقتصادی روستا.

T11-پذیری فرهنگ بومی سیبآ

روستای در مقابل تحوالت 

 اقتصادی.

S14- ایل به مشارکت باال بین تم

 ان جهت توسعه خدمات.روستایی

W11- ایین بودن اعتماد پ

 روستاییان به مسئوالن دولتی.

O13- فزایش نیروی انسانی ا

 آموزش دیده الزم

T12- عف مدیریت و برنامه ض

 ریزی در امر توسعه اقتصادی

S15- جود نیروی انسانی کافی در جهت و

 توسعه مشاغل خدماتی و گردشگری.

W12- ن سطح سواد پایین بود

 .وستاییانر

O14- فزایش اشتغال و ا

ممانعت از مهاجر فرستی جوانان 

با توسعه قابلیت های گردشگری 

 روستا

T13- مبود نیروی انسانی ماهر ک

در زمینه مشاغل مختلف 

 اقتصادی.
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S19- قلعه به عنوان شهر جود شهر صائینو

 پشتیبانی کننده خدماتی این روستا.

W13- ی پایین مردم با اجراهمکار 

 زائیهای اشتغالکنندگان طرح

O15- ستفاده از پتانسیل ا

 فضای باز در اطراف روستا.

T14- های کمبود سرویس

بهداشتی عمومی در سطح 

 روستاها.

 

S17- جود جریان فضایی کاالها، خدمات، و

خرید و فروش محصوالت و ... به شهر 

 صائین قلعه و برعکس.

W14- اجرت جوانان به دلیل مه

 بیکاری

O16- ظارت بنیاد مسکن بر ن

حریم روستا و رعایت حریم 

 دیده شده در طرح هادی.

T17- فزایش بی رویه ساخت و ا

 سازهای روستایی

S18- جود ساختار فضایی نسبتا مناسب و

 برون روستایی )مانند راه ارتباطی، اراضی،

 ارتفاع و ...(

W16- دم هماهنگی روستاییان با ع

وساز ساختدهیار و شوراها در جهت 

 روستایی.

- 

T13- روز اختالفات مدیران ب

معادن و روستاییان به سبب 

وجود معادن سنگ و ایجاد  

 اختالل در زندگی روستاییان

ی
ضای

ف
 

S20- عایت ساخت و سازهای جدید در ر

 روستا طبق ضوابط و مقررات طرح هادی.

W17- بود مدیریت یکپارچه در ن

جهت حفظ و صیانت از پهنه حریم 

 ستارو

- - 

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

توان گفت که این روستا دارای های و تنگناهای موجود در روستای خراسانلو میبنابراین با توجه به قابلیت

از  زایی روستایی بخصوص در زمینه دامداری و استفاده بهینههای خوبی در زمینه توسعه اقتصادی و اشتغالپتانسیل

ریزی رنامهجه و بغال روستاییان در آن همچنین کشت انگور و گندم دارا میباشد و در صورت تومعادن اطراف و اشت

 توان به توسعه اقتصادی مناسبی دست یافت. ها میدرست به این زمینه

 جلسات مشارکتی روستای خراسانلو .61شکل شماره 
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 انوار جویای کار ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خ

ویای کار جشناسی نیروی انسانی روستای خراسانلو از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار در زمینه ظرفیت

ها و ابلیتقابتدا اقدام به برگزاری جلسات مشارکتی با جوامع روستایی و طرح موضوع تحقیقاتی و شناسایی 

گران محلی گردید. سپس به واسطه تسهیلهیق طراحی پرسشنامه بزایی در ابعاد مختلف از طرتنگناهای اشتغال

ر آمده های نیروی انسانی در مشاغل مختلف در روستای خراسانلو پرداخته شد و که به تکفیک در شرح زیظرفیت

 است.

 شناسی نیروی انسانی روستای خراسانلو : ظرفیت61جدول 

 تعداد بیکاران )نفر( زمینهمهارت در  تعداد بیکاران )نفر( مهارت در زمینه

 5 دارگلخانه      15 معدن

 6 قالیباف 4 شاطر

 8 دستیصنایع - تولید نایلون

 7 تخصص در حوزه گردشگری 1 طراحی لباس

 32 دامدار 2 خیاط

 1 جوشکار 8 زارع و باغدار

 - کارشناس تغذیه 3 تعمیرکار

 1 کارشناس علوم اجتماعی - سازآلومنیوم

 1 کارشناس حسابداری - بازاریابی کارشناس

 2 کارشناس تأسیسات 2 پرورش مرغ

 1 دارخانهقهوه 1 کارشناس برق

 3 جاجیم و گلبم بافی 5 برشکار سنگ
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

فر(، ن 32نفر(، دامدار ) 15دهد، بیشترین تعداد بیکاران در زمینه صنایع دستی )که جدول فوق نشان میطوریهمان

نایع صدامداری  و  نفر( و ... بوده است که نشان دهنده خوب و باالی روستای در زمینه20صنایع وابسته به معدن )

به معدن  دلیل کمبود مراتع، دامداری با مشکالتی مواجه شده  و صنایع وابستهباشد که اخیراً بهوابسته به  معدن  می

ر دوستاییان رداد بیشتری از ادی آن برای روستاییان افزایش یابد و تعوری اقتصنیز بایستی با مدیریت صحیح بهره

 این زمینه اشتغال یابد.

شناسایی و اولویت بندی مهمترین ظرفیت های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیت ها و خدمات 

 یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا  برای تعیین محورهای تولید

ای تعریف نمود که در صورت بهره برداری صحیح  های موجود منطقهها، استعدادها و قابلیتتوان تواناییرفیت را میظ

 ونا ظرفیت برداری و اثربخشی منابع را در سطح منطقه افزایش دهد. بر این مبو روشمند قادر است کارایی، بهره

 های موجود درتیط مطلوب در جهت استفاده بهینه از ظرفیتوسعه ظرفیتی تمرکز بر توانایی روستا برای خلق شرا

دهد که روستای مورد مطالعه از های اسنادی موجود نشان میهای میدانی و دادهیک شیوه پایدار است. یافته

 قتصادی به شرح زیر برخوردار است.های متفاوتی برای توسعه اظرفیت
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خاص  طوربهانگی عام و توسعه مشاغل خ طوربهکوچک و متوسط های کاهش نرخ بیکاری، توسعه مشاغل یکی از راه

در هرق عنوان برند شناخته شود.تواند در هر روستا بهو می و ثروت جامعه را به دنبال دارد درآمداست که افزایش 

، از کندیمشد پیدا جامعه نیز ر اقتصادبهبود یابد، به همان میزان  روستاسطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی 

های بکهو ش افزارهانرمفرمایی و یا کار در محیط خانه یکی از الگوهای اشتغال است که به مدد سوی دیگر خویش

لذا  ؛ی دانستل خانگتوان قرن حاضر را قرن توسعه و رونق مشاغارتباطی و اطالعاتی، شرایطی را فراهم آورده که می

ر مشاغل د سته ازشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن دبا توجه به آنچه گذشت و با توجه به اهمیت م

 عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقشتواند بهروستای  خراسانلو پرداخته شده است که می

 داشته باشد.

باطات طالعات و ارتسترش فناوری ااز امتیازاتی چون توسعه دانش و گ برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاای را در اکثر حوزهحیطه گسترده

و  اهداف ملهازجال رود. در کشور ما ایران نیز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغهای اقتصادی جوامع به شمار میبخش

سعه ر رویکرد توساله توسعه کشور محسوب شده و بدین منظوداز و قوانین پنجاندر سند چشم شدهتصریحتکالیف 

 جتماعیهای اقتصادی، فرهنگی و اهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

یا ل ز مشاغمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، منظور ا موردتوجه

توسط  ز مشاغل خانگی،و حمایت ا دهیسازمانهایی است که با تصویب ستاد خانگی، آن دسته از فعالیت وکارکسب

امش در آر کار بدون مزاحمت و ایجاد اختاللوعضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب

نی مسکو طیعرضه به بازار خارج از محقابل گیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالیواحدهای مسکونی شکل می

خانگی  وکارکسباندازی یک و راه گیردبرمیگردد. مشاغل خانگی، طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در می

یریت ای همچون مدهای اساسی و پایهای از مهارتعالوه بر مهارت خاص هر شغل نیازمند برخورداری از مجموعه

وردن و فراهم آ باشدهای بازاریابی میتر از همه مهارت، مدیریت فردی و مهمدهیسازمانزمان، منابع، مدیریت 

 وهای انسانی وری بیشتر و توسعه سرمایهحصول بهره به منجرهای اطالعاتی، مهارتی و تجربه عملی، شرطپیش

 باشد.های مختلف میبخش های شغلی در این زمینه مستلزم همکاریاجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی .62جدول شماره 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 حوزه مشاغل

 کشاورزی

 

 *        محصوالت آوریفر

         منزل در دامپزشکی خدمات

 ریشه فرآوری خدمات

 دار ریزوم دارویی گیاهان
   

     

 و زینتی هایگل پرورش

 آپارتمانی
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 بازار تحقیقات خدمات

 و صنعتی محصوالت

 کشاورزی

   

     

         گیاهان و هاگل کلینیک

         زینتی پرندگان پرورش

 آموزش و مشاوره پرورش

 خوراکی قارچ
   

     

 حوزه مشاغل

 دامداری

 

 *        محصوالت دامی فرآوری

  *       فرآوری محصوالت لبنی

 *        فرآوری پشم گوسفندی

 حوزه مشاغل

 هنری

  *       فرش تابلو بافت

 و قیمتی هایسنگ تراش

 قیمتینیمه
   

     

         سنتی هایپوشپای تولید

 مصنوعی، هایگل تولید

 چرمی و بلندر
   

     

         سنتی چرمی جلدسازی

 طال جز به) فلز روی حکاکی

 نقره( و
   

     

         کاریخاتم و سازیخاتم

 ویزیت کارت طراحی خدمات

 از تبلیغاتی هایکارت و

 اینترنت طریق

   

     

 میکس، ی،بردارفیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه و مونتاژ
   

     

مقوا،  روی بر چاپ خدمات

 ظروف و کاغذ سلفون،

 پالستیکی

   

     

 طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی بنرهای
   

     

   *      دوزیتکه و گلدوزی خدمات

         کفش و لباس طراحی

         فرش، نقشه نقاشی و طراحی
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 جاجیم و گلیم

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

 *        کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

و  گیاهی اسانس تولید

 عطرسازی
   

     

         مهرسازی خدمات

 و زینتی ماهیان پرورش

 آکواریومی
   

     

 شومیز و مردانه دوزپیراهن

 زنانه
   

     

 کارتریج ارژش خدمات

 لیزری پرینترهای
   

     

         تابلوسازی

 و ترشیجات شربت، تولید

 شوریجات
   

     

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات موردنیاز
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

         تلفنی ونقلملح خدمات

 و ادارات غذای تأمین خدمات

 هاشرکت
   

     

 و خانگی نظافت خدمات

 ادارات
   

     

         ICDL و تایپ خدمات

مشاغل حوزه 

 معدن

 *        شاغل در معادن سنگ

 *        مهندس معدن

 *        کارخانه سنگ بری

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 
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 دهد:ج جدول نشان مینتای

 نفر مشغول هستند؛ 20کشاورزی، در زمینه تولید فرآورده های کشاورزی   حوزه در مشاغل

 60وسفندی گ پشم لبنی و فرآوری محصوالت محصوالت دامی ، فرآوری فرآوری شغل در دامداری، حوزه مشاغل در

 نفر مشغول هستند.

 نفر مشغول هستند. 2دوزی، تکه و گلدوزی خدماتدر حوزه مشاغل هنری، در زمینه های بافت فرش و 

 موجود مرد لشاغ نفر 3 و زن شاغل نفر 1 تعداد «کشاورزی محصوالت فرآوری » شغل در تولید ، حوزه مشاغل در

 است؛

 هستند. نفر مشغول 15و در حوزه مشاغل حوزه معدن؛ در زمینه های کارگر معدن سنگ ، کارخانه سنگ بری 

 ید و حوزهطرح یا برند در روستای خراسانلو )که در زمینه تعیین محورهای تولین فعالیت قابلترجهت شناخت مهم

های ارزیابی های جهت تحرک اقتصاد روستا مؤثر هستند( از روشدامی و صنایع)معدن(دارای اولویت و پیشران

تشکیل هسته مشارکتی ضور جوانان و افراد متخصص و مطلع محلی با حدهی کیفی با مشارکتی و تکنیک وزن

ولین لی و مسئگان محاستفاده شده است. برای این کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرات خبر

های توسعه اقتصادی در محدوده های موجود در جهت توسعه جهت پیشرانبندی ظرفیتبندی یا اولویتاقدام به رتبه

گونه که در بخش قبلی نیز به های روستا همانترین ظرفیتدهد، مهمنشان میموردمطالعه شده است. نتایج حاصل 

 باشند:آن اشاره شده است و مستعد و پتانسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

 1397های مشاور، های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتهترین ظرفیتمهم .62شکل 

 

 :برش سنگ طرح کارگاه-1

 تگاه سنگلین دسصنعت سنگبری بر خالف سنگتراشی، از سابقه تاریخی چندان طوالنی در ایران برخوردار نیست. او

روف ه گلی معنام اربکرده و برش در ایران که به یک نوع اره با تیغه های آهنی مجهز بوده و با پودر سیلیسکار می

اخ مرمر تهران سال قبل همزمان با شروع عملیات ساختمانی ک 87یعنی نزدیک به  1307است، ظاهرا در حدود سال 

 ساخته شده است.

 دامداری

برش  کارگاه صنایع

تولید فرآورده های  کارگاه ایجاد سنگ

 خاک صنعتی
گردشگر

 ی

 منطقه بومگردی
 

 و زایشی گوسفند, رومانوف گوسفند پرورش طرح

 چندقلوزا

منطقه گردشگری 

 مذهبی
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 گبری نرمکه سن توجه به خودکفایی این صنعت و همچنین نیاز بازار داخلی به تولید این محصول با توجه به این

ی و وضعیت اقتصادی و اشتغالزایایی اقتصادی کشور کمک کرده  و سوددهی و بهبود تواند به رشد و شکوفمی

 پرورش نیروی انسانی را در بر خواهد داشت. 

اس نگ بر اسسرآوری فوریهای موجود در زمینه فرآوری عموماً خط تولید در واحدهای آمراحل، نحوه تولید و انواع فن

یای این ز مزاد. امحصول طراحی میشود بدین صورت که ماشینها در یک جا و به ترتیب انجام عملیات چیده میشون

 تر تولید میباشد.  روش جلوگیری از اتالف وقت کارکنان، کاهش زمان کل تولید و کنترل ساده

 :بطور شاخص ترتیب قرارگیری ماشین ها در خط تولید به صورت زیر است

 

ای هگروه خط تولید با یک دستگاه خشک کن و تمیزکننده پایان می یابد و پس از آن محصوالت انتخاب و در

 د.پذیری. مراحل برش سنگ در یک کارخانه برش سنگ نیز طی مراحل زیر انجام مهمسان دسته بندی می شوند

 

 
 مرحله اول: تخلیه *

  .در این مرحله کوپ از روی ماشین تخلیه و روی واگن قرار میگیرد

 مرحله دوم: قواره کردن

 از لحاظ ه کردنام اصالحات اولیه نیاز باشد. قواردر بلوکهای به شدت نامنظم و غیر مکعبی شکل ممکن است انج

ه توسط ار رآمدگیمنطقی قبل از عملیات برش بلوک انجام میگیرد چرا که برش بلوکهایی با شکل نامنظم و دارای ب

 ها میشود. کامالً غیر معقول میباشد و باعث افزایش زمان کار و هزینه

 (بر یا ارهمرحله سوم: برش اولیه )قله

  .بر برش داده میشوندهای سنگ توسط اره و یا قلهین مرحله کوپدر ا 

 برمرحله چهارم: برش طولی و عرضی طولی*

 وم میخش معلبرش طولی سنگ را به عهده دارد و ضایعات دو طرف برش را میگیرد و عرض سنگ تولیدی در این ب 

 .شود
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 مرحله پنجم: کالیبره کردن*

ر تنظیم میلیمت انداردهای از پیش تعیین شده با تلرانسهایی کمتر از یک دهمها به استدر این عملیات ضخامت 

 کند، حذف میطح بزرسمیشود. کالیبراسیون با ابزارهای الماسه انجام میگیرد که مواد اضافی را از روی یکی از دو 

 مرحله ششم: عملیات پرسازی *

ی صورت لذا در این مرحله عملیات پرساز باشد.پس از برش مشخص میشود برخی از سنگها دارای تخلخل می

 .میپذیرد

 مرحله هفتم: صیقل کاری*

 وماتیک فعالیت اصلی در این مرحله سایش و براق کردن سنگ تولیدی است. سنگهای سالم توسط سابهای اتو

  .شوندورقهای کوچک و ناسالم با سابهای دستی صیقل داده می

 مرحله هشتم: برش به ابعاد استاندارد*

 .شودر آخرین مرحله از تولید پالک سنگ به ابعاد مورد نیاز تبدیل مید 

 بندیمرحله نهم: بسته* 

 
رای دی و ببندر صورت صدور محصوالت به خارج از کشور، محصوالت تولیدی در جعبه یا پالتهای مناسب بسته 

 .بارگیری و ارسال آماده میشوند

اشد. ن می با و اره های سنگی و به طور کلی ماشین آالت سنگیمهمترین بخش کارخانه های برش سنگ دستگاه ه

نگ به برش س ماشین آالت چنددیسکی از عمده ترین لوازم برش سنگ مطرح می گردد اما به طور کلی ماشین آالت

آالت ت ماشینبطور کلی در مورد خصوصیا باشد. امادی میهای نرم و سخت قابل تقسیم بندو دسته برش سنگ

 :توان نوشتفاده در واحدهای فرآوری میمورد است

 ه جنس سنگ دارد. باشد، سرعت آن بستگی ببر میمیلیمتر یعنی تقریبا نصف قله 5ها ضخامت تیغه ها: براره-1

 نوع دیسک از لحاظ مقاومت و تاب برنداشتن، نوع سگمنت مخصوص سنگهای سگمنت: انتخابدیسک و - 2

خص و دیسک به طور یکنواخت و در یک ردیف باید بر اساس ضوابط مشمتفاوت، نحوه جوش دادن سگمنت به 

  .استاندارد باشد
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ز خطوط اپس از برش سنگ به صورت پالک، مرحله ساب و صیقل شروع میشود. در بعضی  :ساب و صیقل سنگ-3

رق ساب و تگاهتولید، مراحل ساب و صیقل و تبدیل ورق به پالک معکوس عمل میشود، یعنی اگر کارخانهای به دس

  .دمجهز باشد ابتدا ورق ساییده و صیقل میشود، پس از آن به ابعاد پالک مورد سفارش بریده میشو

ی ابل قبولپس از عمل کفبری )دستی و مکانیکی( برای سنگهایی که از استحکام ق :توری و رزین اپوکسی-4

 .ه میشودبرخوردار نیستند از توری استفاده میکنند که توسط چسب پشت سنگ چسباند

 آالت جدیدماشین5 .

 قاب برش تیغه الماسه، ساخت شرکت ایتالیایی (BRA)  راحی شده طکه برای کار با مرمر و سنگهای مشابه آن

  .است

 ماشین صیقل گرانیت از نوع LY ساخت شرکت ایتالیایی (BRA) 

  خطوط تکنولوژی شرکتهای ایتالیایی (TE‐MA) و (BRETON) ای استانداردبرای تولید ورقه 

  ماشین پرداخت سطح ورقها ساخت شرکت ایتالیایی (KORT )  

 ماشین برشM 570 ت به که در آن از چند دیسک عمودی الماسه به قطرهای مختلف برای بریدن سنگهای سخ

  .صورت قطعات بسیار نازک استفاده میشود

 ماشین بلوکه M 590  ن تکنولوژی استفاده میکند و در آن جدیدتریدیسک  56که برای برش بلوکهای گرانیت از

 .شرکت پدرینی به کار گرفته شده است

 : شرکت سنگبری نیز به شرح زیر خواهد بود  مراحل صدور جواز تاسیسالزم به ذکر است 

ست متقاضی صدور جواز تأسیس فعالیتهای صنعتی و تکمیل پرونده توسط مدیریت سازمان پذیرش درخوا -1

 هرستان .سازمان صنایع ش

ان یریت سازمه از نظر مدارک و تطبیق با مصادیق والویتهای سرمایه گذاری در واحد صدور مجوز مدبررسی پروند -2

 صنایع .

 کمیل پرسشنامه جواز تاسیس ) فرم شماره یک ( توسط متقاضی .ت -3

امه جواز ائید فرم پرسشنرسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسی ، اصالح و تا -4

 دیریتمده به تاسیس با استفاده از اطالعات طرحهای موجود ، طرحهای تیپ و تجربیات کارشناسی و ارجاع پرون

 رجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسیس .ا -5

ح زیر به شر کارخانه سنگبری واز تاسیسشرایط عمومی متقاضیان ) اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ( دریافت ج

 خواهد بود :

 اشخاص حقیقی -1

 تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران -

 سال تمام 18حداقل سن  -

 دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم -

 اشخاص حقوقی -2
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 شورروزنامه رسمی کرائه آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات در ا -و اساسنامه و مرتبط با نوع فعالیت  -

غیر مستقیم  نفر 10نفر به صورت مستقیم و  14تن در سال بیش از  3000اشتغالزایی این طرح با ظرفیت حدود 

 گردد.فرم طرح توجیحی کارخانه برش سنگ در زیر ارائه گردیده است:برآورد می

 پروژه خالصه فرم

 : کارخانه برش سنگعنوان طرح

 اث کارخانه سنگبری: احدبخش زیر: صنعت    بخش

 : تولید سنگ های ساختمانیتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

  :طرح توصیف

ی خش بازرگانطور ب اره( و همین در حال حاضر صنعت سنگ ایران بیش از هر چیز نیازمند کارخانجات مجهز به فن آوری جدید )برش با

مللی داشته های بین البازار و بین المللی و بازاریابی قوی است تا بتواند با قدرت مالی خوبی که برای خود تعریف کرده حضوری پایدار در

 هد بود.رخوردار خوابباالیی  لذا با توجه به وجود چنین ظرفیت بسیار باالیی در روستای خراسانلو استفاده از این پتانسیل از اهمیت.باشد

 معادن روستای خراسانلو مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

  میزان تولید در سطح روستا

 متر مربع 2500 ازیموردنزمین 

 بخش خصوصی و تسهیالت دولتی هزینه اولیه نیتأمنحوه 

 معادن خود روستا مواد اولیه نیتأممحل 

 تن در سال 3000 ظرفیت

  موردنیاز تعداد ماشین

 ی افراد ماهر در این حرفهآورجمع
 نفر غیر مستقیم 10نفر مستقیم و  14 اشتغالزایی

  روستاهای اطراف )نفر(

 نحوه تأمین سرمایه
  دولتی )اعطای تسهیالت(

  بخش خصوصی

 طرح یگذارهیسرما مشخصات
 میلیارد تومان 4-3حدود : طرح کل یگذارهیسرما

 سال  2.5: هسرمای بازگشت دوره

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین
 مترمربعهزار  2.5: متراژ

 تومانمیلیون  200: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 500: یسازمحوطه و ساختمان

 میلیون تومان 300: تجهیزات و ساتیتأس

 میلیون تومان 50: تجهیزات و آالتنیماش

 نمیلیون توما 250ونقل: حمل و لیهنق وسایل

 میلیون تومان 150: کارگاهی و اداری تجهیزات

 میلیون تومان 30:انبارداری

 نمیلیون توما 300حقوق و دستمزد کارکنان: ساالنه 

 غیره:
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 میلیارد تومان 3 طرح جاری یهانهیهز

 تن 3000ساالنه  فروش جدول

 دنوزارت صنایع و معا مجوز صدور

 - نیزم یاعطا

 - (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

  یمال نیتأم

 مجری طرح  روین نیتأم

  آب نیتأم

 موجود است تلفن و نترنتیا

 اینترنت -بازاریابی  نحوه انتقال محصوالت تولیدی به بازار

 بازاریابی و فروش

 خراسانلو روستا

 چرگرروستای  –روستای جداقیه  روستاهای اطراف

  شهر 

  هاشهرستان

  خارج از استان

  خارج از استان

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 پرداخت تسهیالت

 

 :رح احداث کارگاه فرآورده های خاک صنعتی)کارخانه کاشی و موزائیک(ط-2

ی کار و ن و به لحاظ دسترسی به نیرواک، انرژی ارزابه دلیل در اختیار داشتن منابع غنی خ سرامیک و کاشی تولید 

ترین مناسب همچنین موقعیت استراتژیکی کشور از ظرفیت باالیی جهت تولید در کشور برخوردار است و یکی از

 . روددنیا به شمار می ها برای تولید کاشی و سرامیک درکشور

های دنیا این ای با بهترینصله، از لحاظ تکنولوژی فاسرامیک و کاشی با توجه به صادرات محور بودن صنعت

 و کاشی هایینمحصوالت ندارد، این صنعت به خطر وارداتی بودن تکنولوژی هم در کیفیت و هم در قیمت با بهتر

ای از تولیدات آن ای است که نقش عمدهدر دنیا فاصله چندانی ندارد و حتی وضعیت صادرات آن به گونه سرامیک

 . شودصادر می

ر سفال ظیر آجنامیک در کف سازی و نما سازی یا در تولیدات وسایل بهداشتی و مصالح ساختمانی استفاده از سر

.. از  سیدی واهای تزئینی داخل و خارج ساختمان سفال های بام ساختمان ، کانال های فاضالبی، سفال های ضد 

 باشد.جمله عمده ترین کاربرد های سرامیک در صنایع مختلف می

د. کاشی ای دار از محصوالت سفالین و سرامیکی است که بویژه در ساختمان کاربرد و اهمیت ویژهکاشی یکی دیگر 

نی خارج رود. کاشی تزئیبرای تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای بهداشت و عایق رطوبت به کار می

 روند.ساختمان را به ویژه در اماکن مذهبی بکار می
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واده ار خانفرآورده های خاک صنعتی سرامیک ها می باشند. در کل سرامیک ها در چه به طور کلی از مهمترین

 بزر، به شرح زیر طبقه بندی می شوند :

 *فرآورده های ویژه و سرامیک های تکنیکی

 *دیرگداز ها

 * فرآورده های زمخت

 *فرآورده های ظریف

مقعر ها  و  اشی ها،خانگی، سرامیکهای بهداشتی، ککه البته خانواده فرآورده های ظریف نیز به چهار دسته؛ ظروف  

اسی در شوند. همچنین از عمده دستگاههای درگیر در فرآیند تولید که نقش اسعایق های الکترونیکی تقسیم می

 تولید موزائیک را دارند؛ می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 دستگاه پرس 5 سنگ شکن 1

 نلیکوره های رولری و تو 6 باکسفیدر 2

 خط لعاب و دکور زنی 7 بالمیل دوغاب و لعاب 3

 بسته بندی و درجه بندی 8 اسپری درایر 7

 پذیرد:به طور کلی خالصه پروسه تولید کاشی  نیز به روال زیر انجام می



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

209 

 

 
ین کارگاه با نفر به صورت مستقیم برآورد میگردد. همچنین جهت احداث ا 20میزان اشتغالزایی این طرح حدود 

ر گردش برآورد می میلیارد تومان سرمایه د 1.2میلیارد تومان و  2.3تن در سال ، نیاز به سرمایه   2000رفیت ظ

 آن برآورد می گردد. 29.5گردد.نرخ بازده داخلی 

 پروژه خالصه فرم

 : کارخانه کاشی و سرامیکعنوان طرح

 : احداث کارخانه فرآورده های خاک صنعتیبخش زیر: صنعت    بخش

 : تولید موزائیک و کاشی و سرامیک  ساختمانیتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

  :طرح توصیف

 

 معادن روستای خراسانلو مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

 تن در سال 2000 میزان ظرفیت تولید

  ازیموردنین زم

 میلیارد تومان 2.3 سرمایه اولیه

 میلیارد تومان 1.2 سرمایه در گردش

 معادن اطراف روستا مواد اولیه نیتأممحل 

 با ماشین آالت نیمه سبک از روستاها ازیموردننحوه انتقال مواد 

  هزینه کل طرح

 ی افراد ماهر در این حرفهآورجمع
 نفر 20 روستا )نفر(

  ی اطراف )نفر(روستاها

 نحوه تأمین سرمایه
  دولتی )اعطای تسهیالت(

  بخش خصوصی

 میلیارد تومان 3.5: طرح کل یگذارهیسرما طرح یگذارهیسرما مشخصات
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 سال 3الی  2: سرمایه بازگشت دوره

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین
 متر مربع 5000: متراژ

 ومانتمیلیون  200: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 500: یسازمحوطه و ساختمان

 میلیارد 1.2: تجهیزات و آالتنیماش

 انمیلیون توم 250ونقل: حمل و نقلیه وسایل

 -: کارگاهی و اداری تجهیزات

 میلیون تومان 30:انبارداری

 نمیلیون توما 80حقوق و دستمزد کارکنان: ساالنه 

 ره:غی

 اداره صنایع و معادن مجوز صدور

 شخصی نیزم یاعطا

 موجود است. روین نیتأم

 موجود است. آب نیتأم

 موجود است. تلفن و نترنتیا

 سایت، بازاریابی الکترونیکی نحوه انتقال محصوالت تولیدی به بازار

 بازاریابی و فروش

 خراسانلو روستا

 تای چرگرروس –روستای جداقیه  روستاهای اطراف

  شهر 

  هاشهرستان

  خارج از استان

  خارج از استان

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 پرداخت تسهیالت

 

 طرح گردشگری مذهبی :-3

 کنندمی جذب خود سوی به را گردشگران از زیادی تعداد ساله هر مقدس اماکن و ،زیارتگاهها مذهبی های جاذبه

 – اجتماعی بافت به توجه با زائرسراها و ها مسافرخانه مانند گردشگری از نوع این پذیرایی و امتیاق ،تاسیسات

 بسیار نوعت از کشوری هر در که است خود خاص های ویژگی دارای میزبان جامعه و گردشگران عقیدتی و فرهنگی

 اشکال از کلش تنها مذهبی دشگریگر که است این زمینه این در توجه قابل  نکته و باشد می برخوردار باالیی

 می را ذهبیم های جاذبه کلی بندی تقسیم یک در.  نماید می غلبه هوایی و آب موانع بر که باشد می گردشگری

 نمود تقسیم دسته هشت به توان
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 تشگاهآ و ها آتشکده-5قدیمی  های حسینیه و ها تکیه-4  قبور و اه آرامگاه-3  ها بقعه هاو زاده امام-2  مساجد-1

 ها خانقاه و ها صومعه-6   ها

 
 باشند المللی ینب و ای،ملی منطقه فرا ای، محلی،منطقه بعد دارای توانند می مذهبی های جاذبه این از هریک که

 به توجه هک است متمایزی های خاصیت و ها ویژگی دارای خود اعتقادی و معنوی بار لحاظ به مذهبی گردشگری

 های کشور در صوصخ به اهمیت با بسیار ظرفیت این از استفاده صحیح مدیریت و ریزی برنامه در تواند می امور این

 می اشاره نهاآ از مورد چند به سفرهای خصوصیات از  رو این از. باشند اساسی و مهم بسیار ایران نظیر مذهبی

 کنیم

 های گونه سایر به سبتن کمتری اجتماعی -فرهنگی محیطی، زیست منفی اثرات دارای مذهبی گردشگری-1

 اغلب اینکه و شدبا زائران مذاهب و ادیان مکاتب، های آموزه دلیل به ویژگی این از بخشی شاید که است گردشگری

 هستند قانون مطیع و صلح اهل آرام، افرادی زائران

 گیرند می صورت خاصی های فصل در تنها سفرها گونه این از بسیاری اینکه و مذهبی سفرهای بودن فصلی-2

 تنوع زیاد باشند یم معنویات جوی و جست در بیشتر اینکه دلیل به زنند می سفرها اینگونه به دست که افرادی-3

 هستند سادگی دنبال به اکثرا و نبوده طلب

 مختص سفرها اینگونه دیگر عبارت هب. بزنند سفرها اینگونه به دست توانند می اجتماعی طبقه هر از افراد تمامی-4

 نیست اجتماع از خاصی طبقه

 یرندگ می صورت شده دهی سازمان صورت به و جمعی و گروهی صورت به زیارتی و مذهبی سفرهای اکثر-5

 خود به تاکیدی یا و اجباری ت،حال مذهب یا و دین آن به مربوط فرامین اجرای لحاظ از مذهبی سفرهای از برخی-6

 رایب کم دسته سفر آن اجرای به مجبور مذهب یا دین آن به نموم افراد تمامی ناچار به که گیرند می

 یکبارمیگردند

 میکنند فراهم مختلف مناطق و ها فرهنگ از مردم ارتباط و دیدار برای را هایی مکان زیارتی و مذهبی مراکز-7

 زیارتی و یمذهب مراکز در مختلف مناطق باستانی تولیدات و ها طرح قدیمی، دستی صنایع فروش و تولید-8

 ملی اماکن امتعاقب مذهبی اماکن از بسیاری طوریکه به است نیز سیاسی های جنبه دارای مذهبی گردشگری-9

 گیرند یم قرار استفاده مورد ملی های جشن برپایی برای مذهبی اماکن از بسیاری و آیند می شمار به نیز
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 به روستا برای بیمذه ای جاذبه که کوه باالی در جاقاو مسجد و خراسانلو روستای در اوجاق کوه وجود به توجه با

 خود به اطراف ایه شهر و ها روستا از نیز را زیادی گردشگران روستا خود اهالی بر عالوه ساالنه و میآید حساب

 می ها ساخت رزی بهبود و نیاز مورد خدمات تامین صورت در اطراف محل زیبای مناظر به عنایت با و میکند جلب

 تمایل نیز روستاییان زا ای عده اینکه به توجه با .برد بهره روستا این در پایدار درآمد کسب جهت ظرفیت این زا توان

 تحقیقات بر بنا و اند داشته را تاریخی و مذهبی بقعه این از برداری بهره و ساماندهی جهت در گذاری سرمایه به

 ارائه زیر شرح به طرح این توجیهی طرح جدول مربوطه اتمحاسب و مطالعات انجام و مشاور ای کتابخانه و میدانی

 است گردیده

 پروژه خالصه فرم

 گردشگری مذهبی توسعه : طرحعنوان طرح

 : گردشگریبخش زیر : خدمات                   بخش

 : خدمات گردشگریتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □عتیصن شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 :طرح توصیف

 و اقامتی ،تاسیسات کنندمی جذب خود سوی به را گردشگران از زیادی تعداد ساله هر مقدس اماکن و ،زیارتگاهها مذهبی های جاذبه

 میزبان جامعه و ردشگرانگ عقیدتی و فرهنگی – اجتماعی بافت به توجه با زائرسراها و ها مسافرخانه مانند گردشگری از نوع این پذیرایی

 است این بر تالش همه هااقامتگاه این باشد .در می برخوردار باالیی بسیار تنوع از کشوری هر در که است خود خاص های ویژگی دارای

 . شوند آشنا نیز آن  منطقه محلی غذاهای همچنین و سنتی زندگی شیوه و ورسومآداب با گردشگران که

 خراسانلوروستای  مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

 حاتیتوض عنوان

 روستای خراسانلو احداث پروژه محل

 نفر 2 ی در طرحگذارهیسرمابه  مندعالقهتعداد افراد 

 - افراد ماهر در زمینه گردشگری

 - تعداد افراد فعال در زمینه گردشگری

ر به روستا د کنندگانمراجعهتعداد گردشگران 

 شرایط فعلی
 نفر در سال 400-500ساالنه حد اقل حدود 

 - میزان درامد حاصل از گردشگری در حال حاضر

  اولیه هایهزینه تأمین نحوه

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان متولی

 چرگرروستای  –روستای جداقیه  –روستای کوه زین  –روستای خراسانلو  از ایجاد طرح مندبهرهروستاهای 

 مشاغل خدمتی ایجاد طرح لهیوسبهمشاغل ایجاد شده 

 ونقلحمل

 بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی

 یدستعیصنافروش 

 سوپرمارکتایجاد 

 یروغنضیتعوایجاد 
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 یغذاخورایجاد یا افزایش 

 مسافرخانه سیتأس

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 100: یسازمحوطه

 میلیون تومان 200: تجهیزات و ساتیتأس

 -ها: ساختمان

 ونقل:حمل و نقلیه وسایل

 اداری تجهیزات

 میلیون تومان 20ی: برداربهره از قبل یهانهیهز

 نفر 10 جادشدهیاشغل  تعداد

 نفر در ماه 1500 در ماه شدهجذبتعداد گردشگر 

 میلیون ماهانه 50 طرح جاری یهانهیهز

 اراضی ملی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیمز یاعطا

 ملی (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 تسهیالت درصد 70درصد خصوصی       30 ی )دولتی یا خصوصی(مال نیتأممحل 

 میلیون 20دولتی  روین نیتأم

 آب نیتأم
- 

 تلفن و نترنتیا

 هیاری روستای خراسانلود -بخش خصوصی پروژه یاجرا تیریمد

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه

 

 بازاریابی و تسهیالت

 

 

های کارآفرینی قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط های مرتبط با طرحآوری ایدهجمع

 محورهای تولید ها وها، مزیتبا ظرفیت

ا ظرفیت بهلی روستا مطرح گردیده و ایده است که از طرف ا گردیبوم و روستایی گردشگری توسعه طرح

 اشد.و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن موثر ب تواند در رونق اقتصادی روستاباال می زایی و نیز جذب گردشگراشتغال

 گردی روستاییرح توجیهی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بومط-1

تواند سبب ایجاد اشتغال مطبوع می وهوایآبکر و بیل وجود مناطق بقهای مناطق روستایی و گردشگری از ظرفیت

 و هاگاهبوم خود به هایخانهتوانند با تبدیل روستاییان می درواقعدرآمد کافی و پایدار برای روستاییان باشد  تأمینو 

 و همچنین نمایش دستیصنایع فروش پیمایی،دشت و پیماییکوه تورهای برگزاری نگری،پرنده هایسایت ایجاد

 .کنند استفاده درآمد کسب برای خود روستای طبیعی هایظرفیت از …و ورسومآداب

 دارا جهت به ن زنجان نیزاستا و است محیط با توریسم نوع و سازگارترین  گردیطبیعتپایدارترین نوع  گردیبوم

 .شودمی محسوب انرای مهم مناطق از یکی و مناظر طبیعی اقلیم ازنظر چشمگیر هایجاذبه و هاتوانایی بودن



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

214 

 

 عالوه روستاها بعالوه گردد،بازمی قبل دهه یک از بیش به ایران در گردیبوم هایاقامتگاه بازسازی و مرمت احداث،

 در نظیریکم طبیعی و زینتی مجموعه هاآن از که چمنزار مناطق بعضی در و بدیع اندازهایچشم و خرمی سبزی، بر

 سراغ توانمی تایی،روس و منطقه هر در که است بومی فرهنگ از غنی و قیمترانگ کلکسیونی دارای ساخته، ایران

 .گرفت را هاآن

 در. کندمی فراهم بومی و طبیعی هایمحیط در را گردشگران اسکان شرایط که هستند مکانی گردیبوم هایاقامتگاه

 هایاقامتگاه در کهطوریبه .شود ادهآم یخیتار بافت با و سنتی صورتبه چیزهمه که شودمی سعی گردیبوم اقامتگاه

 هایصندوقچه و جاجیم و گلیم از فّناوری و جدید امکانات و لوکس هایقفسه و فرش از استفاده بجای گردیبوم

 .شودمی استفاده قدیمی

 گردیاحداث اقامتگاه بوم شرایط

گردی در های بوماقامتگاه. کشور الزامی استگردی در سراسر برای احداث اقامتگاه بومذیل  رعایت شرایط و ضوابط

تا  شدبان سه شرایط گردی الزم است حتمًا یکی از ایو برای احداث اقامتگاه بوم شده استبندی سه حالت درجه

 .پرداختگردی بتوان طبق ضوابط و قوانین به احداث اقامتگاه بوم

 

 

 

 

 

 

و شامل  شود؛میر فرآیند ارزیابی کسب که د استشود بر مبنای امتیازاتی داده می ای که به اقامتگاه اختصاصرجهد

 موارد ذیل است:

  ؛%30امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات شما و موارد مربوط به آن 

  ؛ و%30 آن به مربوط واردم و بهداشتی و ایمنی و انسانی نیروی امور 

 40محیطی و ابعاد فرهنگی و امور مربوط به آن امور پایداری، رعایت اصول زیست% 

 ؛1گردی درجه قامتگاه بوما 

 ؛ و 2گردی درجه اقامتگاه بوم 

 گردی درجهاقامتگاه بوم.  
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 گردیبوم ثبت مراحل .63شکل شماره 

 
 گردشگری، هاییتفعال و محصوالت خدمات، بومی ساختار که است گردشگران برای اقامتگاهی گردیبوم اقامتگاه

 ساختارهای داشتن تدرنهای و بومی جامعه مشارکت و خانوادگی مدیریت و مالکیت ختارسا گرا،بوم محیطی ساختار

 مانند اقامتی هایالگو دیگر از را آن است، اقامتگاه یک اصلی هایهسته و ارکان که گردشگری زیربنایی مناسب

. باشد داشته سنت رنگ ماتخد همه ایدب واحدها این در ارائهقابل خدمات. کنندمی متمایز پذیرهامهمان و هاهتل

 محلی، یغذاها موکت، و فرش بجای گلیم و جاجیم لباس، و کتاب هایقفسه بجای قدیمی هایصندوقچه

. است هامحل این هایجاذبه از غیره و نان پختن گاو، شیر دوشیدن تلویزیون، تماشای بجای آتش دور نشینیشب

. داشت خواهید خاص مخاطبان جذب در بیشتری توفیق باشید تهداش نوستالژیک ابداعات و باشید ترسنتی هرچقدر

 نیز را نجومی گردشگری و ینورد جنگل گردی،بیابان مانند مکمل گردیطبیعت هایفعالیت توانمی همچنین

 .داد ارائه مسافران به را کاملی خدمات و نموده ترکیب
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 نلوروستای خراسا در گردیبوم توسعه طرح ایجاد: 63شماره  جدول

 پروژه خالصه فرم

 گردیبوم توسعه عنوان طرح: طرح

 بخش: گردشگری زیر بخش: خدمات                   

 گردیتولیدات/ خدمات: خدمات بوم

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

 :طرح توصیف

 سنتی هایارزش احیای همچنین و نو هایطرح و هاایده خلق از استفاده با بیشتر گردشگران جذب گردی بوم هایامتگاهاق ایجاد از هدف

 در کنند،می احداث اندشدهازیبازس که قدیمی هایخانه در را بومی هایاقامتگاه معموالً. است گردشگری صنعت اقتصاد به کمک بومی، و

 شوند آشنا منطقه آن محلی ایغذاه همچنین و سنتی زندگی شیوه و ورسومآداب با گردشگران که است این بر تالش همه هااقامتگاه این

 ا داردربپردازند که روستای خراسانلو نیز در این زمینه قابلیت و پتانسیل الزم  تفریح و گردش به سنتی محیطی در و

 خراسانلومواد اولیه: روستای  کنندهنیتأممحل 

 حاتیضتو عنوان

 روستای خراسانلو احداث پروژه محل

 نفر 3 ی در طرحگذارهیسرمابه  مندعالقهتعداد افراد 

 - افراد ماهر در زمینه گردشگری

 - تعداد افراد فعال در زمینه گردشگری

ر شرایط دبه روستا  کنندگانمراجعهتعداد گردشگران 

 فعلی
 نفر 500ساالنه حدود 

 - دشگری در حال حاضرمیزان درامد حاصل از گر

 خرید زمبن اولیه هایهزینه تأمین نحوه

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان متولی

 روستای چرگر –روستای جداقیه  –روستای کوه زین  –روستای خراسانلو  از ایجاد طرح مندبهرهروستاهای 

 مشاغل خدمتی ایجاد طرح لهیوسبهمشاغل ایجاد شده 

 ونقلحمل

 بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی

 یدستعیصنافروش 

 سوپرمارکتایجاد 

 یروغنضیتعوایجاد 

 یغذاخورایجاد یا افزایش 

 مسافرخانه سیتأس

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 150: یسازمحوطه

 میلیون تومان 250: تجهیزات و ساتیتأس

 -ها: ساختمان

 ونقل:حمل و نقلیه سایلو

 اداری تجهیزات

 میلیون تومان 40ی: برداربهره از قبل یهانهیهز

 نفر 15 جادشدهیاشغل  تعداد

 نفر در ماه 1500 در ماه شدهجذبتعداد گردشگر 

 میلیون ماهانه 50 طرح جاری یهانهیهز

 اراضی ملی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیزم یاعطا

 ملی (گرانید از دیخر ای یص)شخ نیزم نوع
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 تسهیالت درصد 70درصد خصوصی       30 ی )دولتی یا خصوصی(مال نیتأممحل 

 میلیون 20دولتی  روین نیتأم

 آب نیتأم
- 

 تلفن و نترنتیا

 علی مقدم -بخش خصوصی پروژه یاجرا تیریمد

 هموانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژ

 

 التبازاریابی و تسهی

 

 :رومانوف گوسفند پرورش طرح معرفی-2

 منظوربه و INRA تحقیقات مرکز وسیلهبه 1963 سال در بار نخستین و است روسیه رومانوف گوسفند اصلی نژاد

 این چندقلوزایی فرانسوی متخصصان وسیلهبه نژادی اصالح هایپروژه دنبال به. شد وارد فرانسه به پژوهشی اهداف

 تالقی و از بوده الصخ نژاد یک رومانوف. کرد خود آن از دنیا گوسفند نژادهای تمام میان در را رخن باالترین نژاد

 نشان خود از بلوغ اتخصوصی نیز ماهگی 4 سن در آن هایبره و بوده زودرس نژاد این. است نیامده وجود به نژادها

 کشور در مسکو قشر شمال در شمالی گایول دره به متعلق اهلی گوسفندان از نژادی رومانوف گوسفند. دهندمی

 نژاد این میالدی 18 قرن رد شده است. گرفته منطقه این در نام همین به ایدهکده از نژاد این نام. باشدمی روسیه

 4 و میش 14 تعداد 1980 سال در. شد برده فرانسه به ازآنجا و آلمان به ابتدا بعدازآن. شد دیده روسیه از خارج در

 گردید. قرنطینه سال 5 و شد وارد ناداکا به قوچ

 گوسفند رومانوف .64شکل شماره 

 
 نژاد با ه پرورش اینتعدادی انتخاب شده نیز به آمریکا برده شد و در حال حاضر در اکثر نقاط جهان ب ازآنپس

 جز وفرومان . گوسفندباشداستفاده اصلی این نژاد جهت اصالح گله گوشتی می پردازند.می نظیربیخواص 

 یک بیشتر رومانوف گوسفند پرورش برای خوبی است. ایده زایشی–گوشتی گله گوسفندان بهترین و ترینصرفهبه

در ادامه  .دهندمی شانن خود از بلوغ خصوصیات نیز ماهگیچهار سن در نژاد این هایبره و بوده زودرس نژاد

 مشخصات گوسفند رومانوف نشان داده شده است.
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 خصوصیات گوسفند رومانوف .64ره جدول شما

 رومانوف نژاد نام

 روسیه منشاء

 کیلوگرم 90-80 بالغ قوچ وزن

 کیلوگرم 80-70 بالغ میش وزن

 گرم 264 روزانه وزن افزایش

 درصد *289 قلوزاییچند میانگین

 رسد.می نیز درصد 350 مرز ات ینفرورد ماه هایزایش در و درصد 280 متوسط طوربه مهر ماه هایزایش در چندقلوزایی *نرخ

 گوشت لیدتو مختص سنگسری گوشتی گوسفند ولی است گوشتی و چندقلوزا گوسفندان جزو رومانوف حالبااین

 .باشدمی شدن حذب از پیش گوسفند وزن %60 تقریباً آن گوشت محصول باشد که خوبی انتخاب تواندمی و است

 دالیل پرورش گوسفند رومانوف:

درصد  57است. مثالً اینکه از این حیوان  صرفهبهمقروندارد که پرورش آن  فردیمنحصربههای ان ویژگیاین حیو 

شود. هنوز درصد گوشت گرفته می 47شود این در حالی است که از یک گوسفند معمولی حدود گوشت گرفته می

 ین حیوانادهد و نژاد نوعی انجام میاکنون سازمان دامپزشکی تلقیح مص .ف جای نیفتاده استوفروش گوسفند رومان

هایی حاصل ، برهکند. در نوعی ترکیب نژاد این نوع گوسفند با گوسفندهای دیگررا با انواع گوسفند ایرانی ترکیب می

، داری این حیوانبسته به محل نگه. زایی این حیوان را داشتند و هم درشتی گوسفند ایرانی راقلوشدند که هم دو

 داری آن در حالت صنعتی در مواقعی با احتساب هزینه غذا،های متفاوتی دارد. در زمان نگهآن هزینهمراقبت از 

 .تومان خرج دارد 2200علوفه و داروهای الزم، هر گوسفند روزانه 

 :مشخصات ظاهری

 کوتاهدم ها یکی از نژادهای گوسفندانفوسرد و خوراک محلی عادت دارند. رومان وهوایآبگوسفند رومانوف به 

باشد، ولی با رشد ای سفید بر روی پیشانی میبا لکه رنگسیاهف خالص در زمان تولد وباشند. بره رومانشمال اروپا می

گردد. ولی می رنگخاکستریزند و گوسفند بره پشم سفیدرنگ مایل به خاکستری از زیر الیه موی سیاه بیرون می

حلقه  صورتبهینه تا پشت سموی مشکی از  وبیشکمته به زیر نژاد، کند و بسپیشانی را حفظ می سفیدرویلکه 

 ، مخصوصاً بهفردصربهمنحگردد که ظاهری زند و خطی سیاه همانند تاج گل دور گردن حیوان ظاهر میبیرون می

 ی فضای باز،هاکیلو در گله 50تا  40ها از کیلو و برای میش 80تا  55ها از بخشد. وزن متوسط قوچقوچ این نژاد می

 .بسته به نوع خوراک متفاوت است
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 گوسفند نژاد رومانوف.65شکل شماره 

 
 

 رومانوف گوسفند فردمنحصربه هایویژگی .66شکل شماره 

 
 رومانوف: گوسفند پشم خصوصیات

 20.9 داخلی هایالیه الیاف متوسط قطر. دارد مضاعف پوشش پشم. است سازسرمایه و محکم گوسفند این پشم

 هر پشم وزن میانگین. باشدمی میکرومتر 71.9( گیبره پشم) خارجی پوشش ضخامت کهدرحالی است میکرومتر

 است سیاه یمو اندکی و خاکستری پشم از مخلوطی که گوسفند این نهایی پشم. است کیلوگرم 4.5 حدود گوسفند

 .رودمی بکار دیوار از آویختن و سفره فرش، ساخت برای

 منحصر هایویژگی

 گوسفند فرد به

 رومانوف

 چند

 (7/2)قلوزایی

 (رصد(د
 به شروع آمدن دنیاه ب از بعد روز چهار

 .کنندمی علوفه خوردن

 مشاهده آنها در دمبه

 شودنمی
 تجمیع و باشد می الشه کل در چربی پراکندگی

 .نیست یافته
 بلوغ سن به ماهگی 4 در

 رسندمی جنسی
 267 که دارند باالیی تبدیل ضریب

 .باشد می گرم
 دخو هایبره برای خوبی مادران

 باشند می
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 رومانوف گوسفند چندقلوزایی . 67شکل 

 
یی زایی روستاتغالدر این طرح، طرح پرورش گوسفند رومانوف با یک ایده جدید ترکیب شده تا بتواند در راستای اش

با  رشرح پرور که طنقش مهم و کارآفرینانه ایفا کند و پرورش گوسفند با پروتئین طبیعی و مکمل غذایی دام و طیو

 شود.صورت مختصر معرفی میشود در ادامه بهجلبک گفته می

 آبزیان و طیور و دام غذای مکمل کیفیت و محصول معرفی

 1کالریالولگاریس یهااز جلبک یومیکنسرس وریدام و ط یمکمل غذا یعیطب نیپروتئ نیدتریو جد نیبهتر

 ندیگویم 5آلگ ها یبه زبان علم هاآنبه  اصطالحاً که 4ناتوسیسند سمو اکوم 3وسیک لیہسند سموس ا 2کوکومکالر

ها از دسته ساقه بر، و گل هستند. آن شهیفتوسنتز، اما برخالف آنها فاقد ر تیو قابل لیکلروف یحاو اهان،یمانند گ

 یندیفرآ زکنند. فتوسنت لیتبد کیرا به مواد ارگان ارگانیک غیرو قادرند با فتوسنتز مواد  شوندمیمحسوب  انیآغاز

عمق کم یهادر آب عمدتاًها شود. جلبکیم لیتبد ژنیبه غذا و اکس کربن اکسیددیو  دیآن نور خورش یاست که ط

 یکروسکوپیم یسلولدارند. جلبک تک ازین یآب و مواد معدن کربن، اکسیددی د،یخورش نور رشد به یو برا ندیرویم

 اردهایلیتنها به منه هاآنروند خلقت یبه شمار م نیریش یهاو آب هاانوسیساکنان اق نیتریمیجلبک( از قد زی)ر

در  اکنونهماند و ستهیزیم یاهیو گ یجانور یهاگونه یاز تمام شیپ بلکهگردد برمیبشر  اتیح خیسال قبل از تار

 دارند. ستمیرا در اکوس یدیمهم و کل اریما وجود داشته و نقش بس رامونیپ عتیطب

در  قاتیتحق نیشتریرنگ باشند بو سبز یاممکن است متشکل از سه گروه قرمز، قهوه هاآننوع  برحسب هاجلبک

 یهاها به شکلمدرن، جلبک یایاست امروزه در دن رفتهیانجام پذ یکروسکوپیرنگ مسبز یسلولخصوص جلبک تک

 نیژاپن اول .ردیگیاده قرار ماستفمختلف مورد غذایی مواددر  کننده غنی یافزودن عنوانبه زیمختلف مانند قرص و ن

 کا،یآمر وان،یتا ن،یچ یو پروش جلبک را ابداع نموده است و اکنون در کشورها یکه روش کشت صنعت یکشور

محصول را کشت  نیکشور جهان ا 30از  شیو ب وزلندیروسیه، آلمان اسکاتلند، انگلستان، نروژ، فرانسه، ن ،یمالز

                                                 
1. Chlorellavulgaris 
2. Chlorococcum Sp 
3. Scenedesmus obliquus 
4.Sacuminates 
5. Algae 
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و  یدهد و مقدار چربیم شیرا افزا ریش دیتول %10از  شیدام تا ب ینواع مکمل غذابه ا هاجلبککنند. استفاده از یم

 ستمیس تیضمن تقو دام و وریدر ط .اثرگذار است زیگوشت ن شیدر افزا نیو همچن ابدییم شیافزا زین ریکره ش

و پوسته آن رقم  غمرتخمزرده  هدارد و نسبت ب شیافزا توجهیقابلگوشت رقم  شیدام نسب به افزا یدفاع یمنیا

 دارد. یخوب ییکارا یصنعت یهاآب کیولوژیب هیتصف یکه برا است حیالزم به توض .است رگذاریتأث توجهیقابل

 :وریدام و ط یغذا مزایای مکمل

 دارای مزایای زیر است: کنندهتکمیل هایویتامینبا  وریدام و ط یمکمل غذا

 ؛است وریدام و ط یاهیگ ییمنابع غذا ترینمهماز  یکی .1

 ؛شودیم وریطودام یهایآلودگ شدن زدودهو  یپاک باعث .2

 باشد؛می فعال سودمند هایباکتری در رشد زوریکاتال عنوانبهو  دهیرا بهبود بخش یاروده هایفعالیت .3

 کند؛کمک می ایروده عمل سالمت بهبود و روده در توکسین جذب به  .4

 رساند؛طیور نمی و به دام آسیبی هیچ آن استفاده و است طبیعی بیوتکنولوژی علم در  .5

 است؛ پروتئین العادهفوق منابع از سرشار .6

 باشد؛می طیور و دام برای ضروری اسیدآمینه 19 شامل  .7

 کند؛می تقویت را طیور و دام انرژی سطح که است منیزیم مانند معدنی مواد از سرشار .8

 باشد؛می ورداربرخ بیشتری کلروفیل درصد از دیگر نگیاها با مقایسه در است طبیعی کلروفیل غنی منبع دارای .9

 مرتبه ده مراتببه آن، در موجود پروتئین و غذایی ترکیبات و شودنمی یافت دیگری خوراکی گیاه هیچ در .10

 باشد؛می یونجه از بیشتر

 است؛ چرب اسیدهای و معدنی مواد و ویتامین نوع 20 دارای  .11

 و داشته به عهده را هاسلول تقویت در اصلی نقش و( سلول ژنتیکی ه)ماد RNA و DNA هایسلول از انباشته  .12

 کندمی محافظت را طیور و دام دفاعی ایمنی سیستم

 ؛کندمی کمک ائیغذ مواد بهتر هضم به آن داخل خوراکی مواد به خسارت بدون آهن، عالی منبع عنوانبه  .13

 نقش طیور و دام بدنی قدرت افزایش و در است یمعدن مواد و ویتامینی و پروتئین طبیعی تماماً منبع یک  .14

 ؛ وکندمی ایفا بسزایی

 .است طیور و دام رشد کنندهتحریک عامل غذائی مکمل عنوانبه .15

 :مصرف روش 

 :باشدمی استفادهقابل ذیل روش دو به 

 اتوساکومین سموس سند کیوس،ابلیسموس کاربالولگاریس و کالرکوکوم، سند هایجلبک از کنسرسیومی  .1

 بهتری نتیجه کنندمی استفاده خشک علوفه و کاه از دام که مواردی مخصوصاً طیور و دام علوفه با مخلوط صورتبه

 دارد؛ و

 اند.خور طیور و دام به آب جایبه مایع صورتبه توانمی را جلبک از کنسرسیوم این  .2
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 فوق: ذکرشده هایجلبک از کنسرسیومی مصرف میزان

 رژیم با مطابق اول فتهه از بعد که روزهیک جوجه هر ازای به گرم 4 میزان به روزانه( جوجه) طیور برای مصرف  .1

 سویا یا و ماهی پودر با پروتئین %50 بودن دارا لحاظ به اقتصادی و مناسب بسیار جایگزین و یابدمی افزایش غذائی

 باشد؛ ومی

 .باشدمی روز در لیتر 3 یال لیتر 2 از آن وزن به توجه با دام رأس هر سرانه مصرف  .2

 رومانوف: گوسفند پروش طرح گذاریسرمایه میزان

 رأس 400 رأس 200 ظرفیت طرح

 میلیون ریال 16000 میلیون تومان 500کمتر از  بودجه

 نفر 7 نفر 2 تعداد اشتغال طرح توجیهی پرورش گوسفند رومانوف

 مترمربع 2000 مترمربع 1000 مساحت موردنیاز جهت پرورش گوسفند رومانوف

 85000 45000 نرخ برابری دالر

 ماه 9سال و  1 سال 1 مدت بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 15000 میلیون ریال 2500 سرمایه ثابت

 میلیون ریال 530 میلیون ریال 4200 سرمایه در گردش

 - میلیون ریال 6700 سرمایه کار

 

 وف با مکمل پروتئینیطرح توجیهی پرورش گوسفند رومان .65جدول شماره 

 پروژه خالصه فرم

 پروتئینی مکمل با رومانوف گوسفند عنوان طرح: مجتمع پرورش

 پروتئینی مکمل با رومانوف گوسفند بخش: پرورش بخش: کشاورزی    زیر

 پروتئینی مکمل با رومانوف گوسفند تولیدات/ خدمات: پرورش

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □ اقتصادی ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

 مشارکتی ستهه در روستا این بومی جوانان از یکی توسط که خراسانلو روستای در کارآفرینانه ایده ترینمهم: طرح توصیف

باشد که از می چندقلوزا و یایشز گوسفند رومانوف، گوسفند پرورش طرح است گرفته قرار استقبال مورد و شده مطرح ساختاریافتهنیمه

 نمایند.جلبک تغذیه می

 و یابدمی افزایش نیز شیر کره و یچرب مقدار و دهدمی افزایش را شیر تولید %10 از بیش تا دام غذای مکمل انواع بهها جلبک از استفاده

 رقم وشتگ افزایش به نسب دام دفاعی ایمنی سیستم تقویت ضمنو دام  طیور در. است اثرگذار نیز گوشت افزایش در همچنین

 تصفیه برای که است توضیح به زمال. است تأثیرگذار یتوجهقابل رقم آن پوسته ومرغ تخم زرده به نسبت و دارد افزایش یتوجهقابل

 .دارد خوبی کارایی صنعتی هایآب بیولوژیک

 مواد اولیه: روستای خراسانلو کنندهنیتأممحل 

 امیزان تولید در سطح روست
 بره رأس 850میش و  رأس 150

 

 هکتار برای علوفه 18 ازیموردنزمین 

 میلیون تومان 150 مواد اولیه نیتأمهزینه 

 میلیون تومان 200محل احداث  نیتأمآورده  هزینه اولیه نیتأمنحوه 

 دهستان صائین قلعه –شهرستان ابهر  مواد اولیه نیتأممحل 

 ادوات کشاورزی و کامیون تاهااز روس ازیموردننحوه انتقال مواد 

 دستگاه کامیونت 1 تعداد ماشین موردنیاز

 نفر دامپزشک 1 عالوهبهنفر  4 روستا )نفر( ی افراد ماهر در این حرفهآورجمع



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

223 

 

 نفر دامپزشک 1 روستاهای اطراف )نفر(

 نحوه تأمین سرمایه
 درصد خصوصی 10درصد دولتی و  90 دولتی )اعطای تسهیالت(

 درصد 10 صوصیبخش خ

 طرح یگذارهیسرما مشخصات
 میلیارد 3الی  2حدود : طرح کل یگذارهیسرما

 سال 3الی  2: سرمایه بازگشت دوره

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین
 مترمربعهزار  10: متراژ

 تومانمیلیون  200: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 یون تومانمیل 500: یسازمحوطه و ساختمان

 میلیون تومان 300: تجهیزات و ساتیتأس

 میلیون تومان 50: تجهیزات و آالتنیماش

 میلیون تومان 250ونقل: حمل و نقلیه وسایل

 -: کارگاهی و اداری تجهیزات

 میلیون تومان 30:انبارداری

 میلیون تومان 80حقوق و دستمزد کارکنان: ساالنه 

 غیره:

 میلیون تومان 170 طرح جاری یهاهنیهز

 روز فروش گوسفند 110هر  فروش جدول

 جهاد کشاورزی مجوز صدور

 - نیزم یاعطا

 شدهیداریخرتوسط مجری طرح  (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 درصد توسط مجری 10درصد وام و  90 یمال نیتأم

 مجری طرح روین نیتأم

 میلیون تومان 10 است شدهیداریخر آب نیتأم

 موجود است تلفن و نترنتیا

 ینترنتا -بازاریابی مراکز توزیع گوشت نحوه انتقال محصوالت تولیدی به بازار

 بازاریابی و فروش

 روستا
 

 تمام روستاهای اطراف

 - روستاهای اطراف

 - شهر ابهر و صائین قلعه

 همه شهرستان های اطراف هاشهرستان

 های های اطرافهمه استان خارج از استان

 - خارج از استان

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 پرداخت تسهیالت

 

 

 تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا 

 نشان را کشور یک صاداقت رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 اجتماعی و فرهنگی ابعاد از بلکه اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

224 

 

 کردند اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هاامهبرن این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص راهبرد ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال جمعیت رشد و جمعیت رشد با عرضه متس از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی تقاضای میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

 باید مدتهکوتا در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن یفیک و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی متغیر این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه

 رشد حتی نه و یهسرما جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین رب. دارد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 ردهای دولتی، راهبدر روستای خراسانلو  باید سیاست کلی صورتبه که بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است

 و زاربا تکمیل» و «ملی هاییتاولو راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید را زااشتغال

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش

 این روستا:نتایج کمی بیانگر این است که 

o یجاد اشتغال تن در سال و با ا 3000میلیارد تومان و با ظرفیت  3گذاری که با سرمایه در طرح کارگاه برش سنگ

 نفر غیرمستقیم؛ 10نفر و  14 مستقیم

o  نفر  10ستقیم و منفر  25در طرح کارخانه تولید فرآورده های خاک صنعتی ) موزائیک(، با ظرفیت اشتغال حدود

 تن  در سال. 2000مستقیم، با حجم غیر مستقیم 

o  با  گندم و جو تن 6در حوزه طرح پرورش گوسفند رومانوف، )گوسفند زایشی و چند قلو زا( با میانگین تولید

 نفر؛ 30زایی ومان و با اشتغالتمیلیارد  6گذاری کل حدود سرمایه

o )400به ارزش  ه صورت غیر مستقیم،نفر ب 10نفر عادی ، و  12با اشتغال مستقیم  طرح  گردشگری ) بومگردی 

 میلیون تومان؛

o ) میلیون  350نفر غیر مستقیم و به ارزش  10نفر عادی و  10با اشتغال مستقیم  طرح  گردشگری ) مذهبی

 تومان با ؛

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر
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 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول، .1

 است؛ ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در .2

زایی مشخص و پیشنهاد عه اشتغالسایر اقدامات توس و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وبرنامه

 گردید.

 «هشایست کار» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 کار بازار راهی اهدانشگ از التحصیلیرغفا از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهجوانان روستای خراسانلو به انبوه .4

 باال ازجمله اجتماعی مارهایآ شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه انددهنش کسب و شغل یافتن به موفق اما شده

تواند های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن

 در این زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛

افته ساختاری و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمه شده، نتایجهای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودباشد، بنابراین، انتظار میشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادبوده و ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

مشارکت اجتماعی در  نرخ شود همخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی ایهدوره

و  ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آمار اشتغالهای توسعهطول برنامه

ه زندگی و افزایش ازدواج و نرخ امید بو کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی  تبع آن کاهش نرخ بیکاریبه

 شود.

باشد، تا میتغال و کاهش تعداد بیکاران این روسین آن افزایش میزان درآمد و اشترمهمعالوه بر نتایج کمی که  -

 :از اندعبارتنتایج کیفی مورد انتظار نیز 

o زایی در تغالاقتصادی و اش ها و تنگناهای اساسی توسعهها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o زا؛های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o تولید  زنجیره ویدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های جدیدی تولهای موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 با مشارکت بخش غیردولتی؛

o دف( اهای هسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 
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o در مشاغل آنان ش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اشتغالکاه 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o گذاری در امور مختلف در روستاافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود روستا

های مشارکتی در روستاهای هدف ساختاریافته مشاور در هستهبا استفاده از روش مشارکتی نیمه میدانی هایبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «وامل اجتماعی و فرهنگیع»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

لعه نقش داشته و باعث روستای موردمطا موجود زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات الزم برای ارتقاء ظرفیت فعالیت .68شکل

 
 به توان،می اقتصادی توانمندی و نیازها با متناسب که باشندمی کشوری هر در آفرینیارزش و تولید کانون تاهاروس

 زاییاشتغال و تولیدی ظرفیت از حداکثری استفاده برای روستا اقتصاد با مرتبط خدمات و صنایع سایر ایجاد و تعبیه

 تواندمی که است کشور اقتصادی جریان و صنایع سایر محرکه ورموت روستا گفت توانمی بنابراین، پرداخت؛ روستایی

 هایظرفیت از استفاده با زاییاشتغال و تولید حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن توانمند بر عالوه

 چنین به دستیابی الزمه. نماید ایجاد کشور اقتصاد تحول همچنین و روستا اقتصاد بر را برتر هایفناوری و کارآفرینی
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 هایبرنامه و اندازچشم سند تدوین و تهیه روستایی، توسعه با مرتبط قوانین در جدی تغییرات و بازنگری نیز، امری

 و اعتبارات اختصاص و حوزه این در موفق کشورهای سایر تجربه از الهام با کشور موجود شرایط با متناسب راهبردی

 .اشدبمی زمینه این در الزم هایآموزش ارائه

 اغلب عشایری و روستایی زنان برای ویژهبه روستای موردمطالعه، در کوچک وکارکسب توسعه و زاییاشتغال»

 در درآمد و شغل ایجاد ایبر روستایی زنان هایتعاونی گسترش. ندارد دولت برای چندانی هزینه و بوده هزینهکم

 .گیرد قرار تعاون بخش با طمرتب مدیران ویژهبه مدیران کار دستور در مهم این باید و است شودپیشنهاد می روستا

ز استاییان یدی رواز ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند، تضمین خرید محصوالت تول ی خراسانلو،زنان روستا 

 شودالش تهای خریدهای تضمینی با افزایش دامنه باید برای آن برنامه وجود داشته باشد وکارهای مهمی است که 

های محلی و ساخت بازارچه کهطوریبه. گیردر قرار های روستایی در دستور کاتا امنیت الزم برای توسعه فعالیت

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآنمحلی مناسب برای فروش محصوالت  عنوانتواند بهمی هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تپیشرف و رشد جهت در محروم و یافتهتوسعه کمتر مناطق در ایحرفه و فنی هایآموزش

 مدتکوتاه هایآموزش ارائه ،روستاها در کوچک وکارکسب اندازیراه روستایی، آموزش کشاورزی، خاص هایآموزش

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای زیکشاور بندیقطب و

ا یردی و مذهبی و گکه قبالً نیز مطرح شد طرح گردشگری بوم  شود که همچنان قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 ی سبز در این منطقه مطرح باشد.عنوان یک کارآفرینتواند بهکارخانه سنگ بری می

 روستاها در و عظیم ایعصن ایجاد دنبال به تواننمی روستاها، موجود وضع با و کنونی شرایط در که است آن واقعیت

 و صحیح نیز گوناگون هایجنبه از و ندارد وجود صنایع نوع این ایجاد برای الزم هایزیرساخت عمالً زیرا بود

 از استفاده با تا است هاروستا کردن صنعتی برای ابانتخ بهترین کوچک صنایع نتیجه در. نیست صرفهبهمقرون

 کاهش همچنین و روستاییان رفاه ایارتق و درآمد افزایش چون نتایجی به وکارکسب نوع این ناپذیرپایان هایظرفیت

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت

تصادی و های اقهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتتعیین برنامه

های سرمایه گذاری توسعه اقتصادی و ها و پروژهبندی طرحاشتغالزایی روستا تعیین و اولویت

 اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا

 اشتغال روستایی توسعه در چندانی توفیق تواننمی مشخص، اقتصادی توسعه و توسعه کالن راهبرد یک وجود بدون

 هایسیاست تریناساسی و ترینمهم از یکی تمرکززدایی باید بنابراین آورد؛ دست به ستاهارو در کارآفرینی توسعه و

 محقق اجتماعی خدمات ارائه و عمرانی هایزیرساخت توسعه طریق از تنها روستایی توسعه باشد. کشور توسعه کالن

 هایجذابیت مقابل در) آنان هنگیفر توسعه تسریع و روستاییان برای درآمدزا زاییاشتغال نیازمند بلکه شودنمی

 و روستایی توسعه کشاورزی، توسعه هایزمینه ترینمهم ازجمله تبدیلی است. صنایع( شهرها اجتماعی فرهنگی

 تبدیل و روستا دامی و کشاورزی محصوالت فراوری صنایع، این اصلی وظیفه. است روستاها در زاییاشتغال توسعه

 این انجام. شودمی انجام شهری هایکارخانه و صنایع در اغلب که است ترباارزش و ترنهایی کاالهایی به هاآن
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. شودمی تولید تحریک و مناطق این در بیشتر افزودهارزش خلق باعث روستاها اطراف نواحی یا روستاها در هافعالیت

 غذایی امنیت تحکیم راستای در جلوروبه قدمی و یابدمی افزایش نیز محصوالت آن کنار در دوام و کیفیت عالوهبه

 .شودمی برداشته کشور

کار،  ر و جویایمنظور پایداری اشتغال روستایی عالوه بر شناسایی افراد بیکادر جریان توسعه روستایی الزم است به

 های وضع موجود نیز موردتوجه قرار گیرد.بسترهای مناسبی برای حفظ اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییتوسعه اقتصادی با رویکرد اشتغال هایسیاست .69شکل 

 
زایی روستا گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهتوان اهداف کمی اشتغال طرحاساس چنین چارچوبی می بر

 را به شرح زیر طراحی و تدوین نمود.

 سانلوشده درخراهای شغلی ایجاد و یل تثبیتظرفیت فرصت .66جدول 

 توضیحات ظرفیت اشتغال طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال دوستا

 خراسانلو

 گردشگری

طرح گردشگری بومگردی اطراف رودخانه 

 خراسانلو
12 - 

طرح گردشگری مذهبی بقعه اوجاق 

 خراسانلو
10 - 

 صنایع

 نفر غیر مستقیم 10 14 کارگاه برش سنگ

ک صنعتی(  کارخانه تولید) فرآورده های خا

 مانند موزائیک
20 - 

 دامداری
 گوسفند، رومانوف گوسفند پرورش طرح

 چندقلوز و زایشی
 راس 400 7

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

فعالیت 2توان انتظار داشت که با اجرای زا میهای اشتغالهای حاصل، با احتساب هر یک از فعالیتبا توجه به یافته

 ایجاد توان بهزای پیشنهادشده میفعالیت اشتغال 5فعالیت دامداری درمجموع با  1و فعالیت صنعتی  2گردشگری، 

 اشتغال در خراسانلو کمک نمود.

 دومگام  گام اول

 

 سومگام 
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زایی با مقیاس گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت

 کارکردی در سطح روستا 

های کارآفرینی مستقل و های مرتبط با طرحآوری ایدهپس از جمع گذاریهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این ها و همچنین بررسیهای موفق در سایر استانتجربه بر اساسهای کارآفرینی و اشتغال ایده

ری گزاین مرحله با برازاپساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهمشاور، طرح گروهروستا توسط 

 محلی، نماینده کشاورزان،انی و حضور مشاور در روستا و نشست با نخبگان، خبرگجوامع محلاندیشی با کارگاه هم

، ادر این راست های کارآفرینی پرداخته شد.و ... . به احصا ایده صاحبان مشاغلگذاران، معتمدین، دامداران، سرمایه

های اقتصادی و در طرح هاآنهای مربوط به ی مؤثر و شاخصهامؤلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.اشتغال

ش خراسانلو از بخ زاییالاشتغ و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء زایی جهتاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

شخص است هداف ماروستا نیاز به داشتن  مرکزی شهرستان ابهر و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این

د از مور 4نظور با در نظر گرفتن یاز صورت گرفته باشد. برای این مموردنهای ها و تخصصتا شناسایی مهارت

خراسانلو  زاییاشتغال و اقتصادی هایبندی فعالیتاولویت به Decision Oven افزارپیشنهادات با استفاده از نرم

ریزی امهدر کمیته برن موردتوافقت و برحسب چهار معیار های دارای اولویبا احتساب فعالیتپرداخته شده است. 

 شامل:

o  ؛25/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛18/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o   ؛28/0میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت 

o  ها و اطالعات حاصل از های مشارکتی و دادههای نسبی حاصل از برگزاری کارگاهها و قابلیتارزیابی ظرفیت

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت

 هدفزایی روستای های توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی طرح. رتبه70شکل 

 
ه بوابسته  بندی مشاغلبا توجه به همین امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییان به احصاء و اولویت

 باشد:به شرح ذیل می شنهادات مربوطه برحسب اولویتتوجیهی با پی های توجیهی پرداخته شده است که طرحطرح

 خراسانلو: رودخانه اطراف بومگردی گردشگری طرح 
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o های مستمر در زمینه بازاریابی؛اری کارگاهبرگز 

o حوه میهمانداری ؛های مستمر در زمینه آموزش نبرگزاری کارگاه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o جهت توسعه زیر ساخت های خدماتی بسترسازی 

o روستایی. محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 

 خراسانلو: اوجاق بقعه مذهبی گردشگری طرح 

o مسیرهای خدماتی؛ ایجاد و شناسایی 

o بسترسازی مهارتی؛ 

o طرح پیشنهادی. برای حمایتی هایصندوق ایجاد 

o  اطالع رسانی و تبلیغ در فضاهای مجازی 

o بهبود زیر ساخت ها و فضا های خدماتی 

 سنگ: برش کارگاه طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های سنتی به مدرن؛سازی مهارتی برای تبدیل شیوهبستر 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه  برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

 موزائیک: مانند(  صنعتی خاک های فرآورده) تولید کارخانه 

o حاصل؛ وهای فرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت مربوطه؛ برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o ای نوین ز و شیوه ههای مستمر در زمینه بازاریابی، نحوه تولید، انبارداری و ارائه طرح های به روبرگزاری کارگاه

 تولیدی؛

o سرمایه نی سبز باسعه طرح به روش کارآفریتو برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

 ها؛طرح این مدیریت برای خبره مدیران از استفاده و باال و متوسط

o وری طرح پیشنهادی و بهبود فرآیندهای ایجاد سازی و افزایش بهرهایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای بهینه

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب

 چندقلوز: و زایشی گوسفند رومانوف، فندگوس پرورش طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت پرورش گوسفند برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده. 

o لبک برای مکمل غذایی ج داشت و تولید محصولبر نحوه کشت، های مستمر در زمینه بازاریابی،برگزاری کارگاه

 پرورش گوسفند؛
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o ش کارآفرینی سبز توسعه پرورش گوسفند به رو برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده

 ها؛طرح این مدیریت برای خبره مدیران از استفاده و باال و متوسط سرمایه با

o وری طرح پیشنهادی و بهبود فرآیندهای ایجاد سازی و افزایش بهرهینهایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای به

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب
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 نورینروستای  .6

های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای سنجی ایجاد زنجیرهشناسایی و امکان

 هدف 

در روسوتای  کوار و کسوب هایهخوشو و تولید، ارزش زنجیره ایجاد یسنجامکان و بررسی، شناساییدر این قسمت به

عنوان ابوزاری مناسوب بورای شود. مدل زنجیوره ارزش پوورتر بوهدر بخش مرکزی، شهرستان ابهر پرداخته مینورین 

ورد ی کامل این زنجیره برای یوک نمونوه مورود. در شکل زیر شماشمار میهای یک بنگاه یا سازمان بهتحلیل فعالیت

 کنید.بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارزش مدل پورتر. 71شکل

 
ها بینی شده است، شناسایی و تحلیل این فعالیتهای مختلف براساس نیازهای تولید پیشدر این زنجیره فعالیت

توانند در ریزان میامهدهد و برندهی میهای ارزش آفرین اطالعات بسیار مهمی از روند مالی و سودعنوان فعالیتبه

 صورتبه صنعت کی در که است هاییعملیات از ایمجموعه ارزش شرایط مختلف تصمیمات درست بگیرند. زنجیره

 در و کنندمی عبور زنجیره این هایحلقه زمان از محصوالت .شود منجر ارزش خلق به تا پذیردمی انجام زنجیرگونه

و  مواد ارزش ایمنه خالص فروش از؛ عبارتند افزوده ارزش. گرددمی دهافزو نهایی محصول به ارزشی حلقه هر

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق در این خارج از شده خریداری خدمات

 تفریق()تولید روش

 افزوده ارزش = ستانده ارزش – واسطه مصارف

 ده است.داخته شمدل الماس پورتر طی جدول زیر پردر ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای زنجیره ارزش بر اساس 
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 های کسب و کاراصطالحات زنجیره ارزش خوشه و نظری عملیاتی تعریف .67جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و ارندد همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد چهارچوب اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی تقالان مشتری به و ایجاد

 یا عمومی حصوالتم ایجاد برای دیگر هم با ارتباط با هامجموعه این. است ارزش شبکه با مرتبط افراد

 ظاهر عینی غیر هایارزش دیگر و مالی ارزش دانش، به عنوان ارزش این. کنندمی کار اقتصادی ارزش

 .ودشمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 . ریزیبرنامه و نقل و حمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره دریافت، مل

 هاعملیات
 کارهایی تمام و محصوالت آزمایش تجهیزات، تعمیرات و نگهداری مونتاژ، بندی،بسته کاری،ماشین شامل

 کند.می تبدیل هاخروجی به را هاورودی که

 تتدارکا

 خارجی

 کردن، انبار پذیرد،می صورت مشتریبه آماده محصول رساندن منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 . توزیع مدیریت نقل، و حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، وزیع،ت کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که هاییفعالیت شامل

 فروشی. خرده مدیریت اری،گذقیمت

 خدمات
 تعمیر، اتخدم مشتری، از پشتیبانی مثل. دهدمی افزایش مشتری برای را محصول ارزش که خدماتی

 … و یدکی قطعات تلفنی، پاسخگویی

های فعالیت

 حمایتی

 ها وآالت، ساختمانتأمین مواد اولیه، سرویس برای قطعات و ماشین تأمین

ی توسعه

 تکنولوژی

ه، توسع های زنجیره ارزش. مثل تحقیق ومنظور از پشتیبانی از فعالیتی تکنولوژی بهامل توسعهش

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

ق و ت حقوهای تأمین نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حفظ آنها و پرداخشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هاساختزیر
 12: 1397مأخذ: اکبری، 

 بررسی یک سوال:

 های ارزشی مسیرتولید در انواع محصوالت کشاورزی روستا کدامند؟فعالیت 

ای ارزشی هالیتشود. طبق مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر فعابتدا زنجیره ارزش محصول در یک نگاه کلی دیده می

 شود.زنجیره ارزش به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم می
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 زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی روستای نورین . 72شکل 

 
 :مرحله اول

هزینه  ر خصوصگیرد، مثالً در توسعه دامداری و گردشگری اقداماتی دها صورت میدر این مرحله تدارکات ورودی

مورد نظر  د شرایطیید مواباشد. هنگام خرمزرعه یا ... می ا به انبار و پس از آن بهجابجایی مواد اولیه و انتقال آنه

 است که باید متریال )مواد مورد نیاز( مورد نیاز کارگاه آنها را دارا باشد.

 مرحله دوم:

ر کیک دفتهای هر بخش به شود و هزینهچهار مرحله تقسیم میباشد که بهتولید میومرحله دوم، عملیات ساخت

 گردد. انواع محصول لحاظ می

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

ز جایی تولیدات اشود. جابههای حمل ونقل، انبار محصوالت شامل این قسمت میتعیین نرخ ضایعات و تلفات، هزینه

 شود.ها جزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب میها به انبار و ماشینکارگاه

 و فروش:مرحله چهارم بازاریابی 

روش باره فگیرد. با تبلیغات درگذاری در این بخش صورت میهای توزیع و قیمتاستفاده از تبلیغات، کانال 

توان می های کشاورزی و صنعتیهای توزیع و پخش مواد و فرآوردههای پیمانکاری و شرکتمحصوالت بین شرکت

به  حصوالتمهای توزیع به نوعی که ها و روشنالدرخواست ساخت و سفارشات خرید را افزایش داد. شناسایی کا

ه و های انجام شدنهگذاری با اطالعات کامل از بازار و میزان هزیمشتریان تحویل گردد و قیمتبهترین وجه ممکن به

 شود.جام میحجم سفارشات توسط امور قراردادهای شرکت یا کارگاه با در نظر گرفتن سود مورد قبول شرکت ان
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 پنجم خدمات پس از فروش:مرحله 

ن ه در زماوالت چباشد. تأمین مواد اولیه محصهای فروخته شده مثالً میشامل گارانتی معین محصوالت و فراورده 

ده هر ش افزوتواند بر میزان سفارشات و تولید و همچنین ارزهای مناسب میگارانتی و حتی پس از آن با قیمت

 محصول بیافزاید. 

 بررسی سوال دوم: 

 میزان ارزش افزوده هر کدام از محصوالت شرکت چقدر است؟ 

حاسبه طور جداگانه متنوع تولید میزان ارزش افزوده همه محصوالت تولیدی روستا بهدر این بخش با توجه به

 گردد.می

 هاهای تدارک ورودیمرحله اول: هزینه 

هت تولید جبه کرد. ا محاسنقل و انبارداری روهزینه حمل شوند که بایدپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده می

راحل رزش با مانجیره شوند. میزان ارزش افزوده این مرحله از زهای خودشان منتقل میاین قطعات از انبار به کارگاه

 آید. دست میدیگر جمع و ارزش افزوده نهایی به

 هازنجیره ارزش در بخش تدارک ورودی .73شکل

 
 وم: تولیدمرحله د

توان بگردد تا های انجام شده به صورت جداول جداگانه بر اساس انواع محصوالت تولیدی تنظیم میلیست هزینه

های هف هزینهای موجود و حذهای جاری و تولیدی، مدیریت بهتری انجام داد و جهت کاهش هزینهنسبت به هزینه

ولید تعملیات  رتر رارزش مرحله دوم از زنجیره ارزش مایکل پوغیر ضروری بر میزان سود حاصله بیافزایند. زنجیره ا

له، ین مرحزای تولید در نظر گرفته شده است. در اهای ارزشدهد که در آن تمامی مراحل و فعالیتتشکیل می

 که شودمحاسبه می اداری هایو هزینه و دستمزد استهالک هایهزینه نظر، مورد سود مواد، خرید هایهزینه

 نمود. محاسبه را مرحله در کل و فاز هر در شده ایجاد افزوده ارزش تفریق روش از استفاده با وانتمی
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 هامرحله سوم: تدارکات خروجی

یل شده، تکم شود؛ مانند انبار کردن کاالی تولیدمشتری انجام میانتقال محصول تولید شده به برایهایی که فعالیت

به  ده تحویلشود و آما. کاال پس از تولید از کارگاه به انبار انتقال داده میسفارش، حمل و نقل و توزیع محصول

 ین کرد.رش تعیتوان میزان کاالی مورد نیاز برای تولید را متناسب با سفامشتریان است، از موجودی انبار می

 هازنجیره ارزش در بخش تدارک خروجی. 74شکل

 
توان اهمیت آن را در ارزش افزوده کل پیدا کرد. همچنین این مرحله میها و ارزش افزوده با محاسبه میزان هزینه

های آن تا حد امکان کاهش ریزی و طراحی نمود تا هزینهتوان روی فرایندهای آن برنامهبراساس اهمیت مرحله می

محصوالت  یابد. بعنوان مثال در بخش حمل ونقل انتخاب مکان انبار و کارگاه و همچنین مسیر و وسیله انتقال

تواند مهم و مورد توجه باشد. با مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال )مواد( نرخ می

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال

237 

 

وسیله طراحی بهتر محصول در مرحله تولید و نحوه انتقال مواد آید که کنترل و تقلیل آن بهضایعات تولید بدست می

گیری یری از اتالف منابع تولید میزان هزینه ها کاهش چشمها و جلوگو محصوالت تولید شده در سطح کارگاه

انبار انتقال داده شوند و در موقع مقرر برای فروش برده خواهد داشت. پس از تولید در کارگاه بایستی محصوالت به

دستمزد  آالت وهای کشاورزی و صنعتی هزینه ماشینشوند. با توجه به ابعاد و وزن استاندارد هر یک از فراوردهمی

 شود.نیروی کار برآورد می

 مرحله چهارم: بازاریابی و فروش

و کار سب ها و نیازهای مشتریان و آگاه ساختن آنها از محصوالت و خدمات کوظایفی که به آگاه شدن از خواسته

این دسته  کند، درگذاری که خریدار را ترغیب به خرید محصول میهایی مانند تبلیغات، قیمتمربوط است. فعالیت

 .گیردقرار می

 زنجیره ارزش در بخش بازاریابی و فروش. 75شکل

 

أمین تموقع و همچنین ارائه خدمات مناسب و در بخش تبلیغات ساخت محصول خوب و نصب سریع و تحویل به

نصب  و یگیریپنوعی تبلیغ مؤثری خواهد بود. جهت تبلیغات اینترنتی نیز دو نفر مسئول خریداران بهقطعات به

 شود.یرفته مگافزاری و نیروی کار در نظر افزاری و سختهای نرمآگهی و بروزرسانی سایت شرکت بوده که هزینه

 مرحله پنجم: خدمات پس از فروش 

اندازی محصوالت، آموزش روش مانند نصب و راه ،دهدافزایش می هایی که ارزش محصول را برای مشتریفعالیت

ده کمتر های پیش آم. در این بخش هر چه هزینهمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالتاستفاده از آنها و تأ

در  حصوالتمهای مختلف ضمانتی و گارانتی توان با ارائه طرحباشد سود حاصله بیشتر خواهد بود. در ضمن می

 مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزود. 
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 پس از فروشزنجیره ارزش در بخش خدمات  . 76شکل

 

 
سمت به قزایی روستایی در این کارهای کوچک در توسعه اقتصادی و اشتغالوبا توجه به اهمیت زنجیره ارزش کسب

شود. دامداری، کشاورزی، صنایع دستی و های تولید در روستای نورین پرداخته میبررسی این شاخص در خوشه

 ی باشد.تولیدات باغی  از اهم توانمندی های این روستا م

ه توان گفت، در این روستا با توجشود، میدر زمینه خوشه تولیدات باغی، که از  مهمترین خوشه تولید محسوب می 

والت از ضه محصبه توانمندی های باالی منطقه در ارتباط با تولیدات دامی و وجود بازار نسبتا مناسب جهت عر

را  ابهر در شهرستاننورین روستای  در امید محصوالت ارزش زیر زنجیره سزایی برخوردار است. نموداراهمیت به

 نشان داده است.
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 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی : زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات22نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

آید، می توان گفت ه از خوشه های تولیدی مهم دیگر در این روستا به حساب میدر زمینه خوشه تولیدات زراعی ک

که انگور از مهمترین محصوالت زراعی منطقه به حساب میآید که غالبا به صورت تیزاب فرآوری و عرضه می گردد. 

د و اغلب روش باشعالوه بر انگور، گندم، و سیب زمینی نیز از دیگر محصوالت مهم کشاورزی روستای نورین می

صورت محدود های نوین بهصورت سنتی از نوع کرتی، شیاری است و استفاده از فناوریکشت در این محدوده به

شده، مبارزه با حالهای نوین تولید شامل استفاده از بذور اصکارگیری فناوریبا بهگیرد. ولی باید توجه کرد، انجام می

توان اندازه صحیح میشت، روش مناسب آبیاری و استفاده از کود شیمیایی بهآفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کا

 در این روستا های نوین تولید در کشاورزیپذیرش فناوری. را به حداکثر رسانداراضی را در سطح روستا تولید کل 

ری در و همچنین یکی از عناصر اصلی فرآیندهای پذیرش نوآو کشاورزان استالعات مشروط به دانش و اط

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 نگهداری

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

 بارداریهزینه ان
علوفه )هزینه حمل 
و نقل موارد اولیه از 
شهرها و روستاهای 

 پیرامون(

خرید دام و مواد 
اولیه آن )علوفه، 
 جیره غذایی و ...(

نگهداری 
دام در آغل، 

طویله و محیط 
 خارج از روستا

تولیدات دامی 
، گوشت، زنده دام)

 لبنیات، شیر، پشم
 ...( و

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 (مصرف

کارگاه فرآوری 
 لبنیات و شیر دام

تعیین نرخ 
ضایعات تولید )دام 
 های تلف شده و ...(

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 
مال بازار ابهر و مغازه 

 های شهری

تبلیغات و 
مدیریت خرده 

 فروشی

 گذاری محصولقیمت
توسط دالالن و یا به صورت 

 شخصی 

بازگشت 
محصوالت فاسد 
شده و دام های 

مریض و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 درصد( 6بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست

م و ی دامدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهدار
 تولیدات آن در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

خصوصی، مردمی و دولتی برای ابع مالی از طرف بخشیتأمین منابع مالی )تأمین من
اث دام، احد های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیازهزینه

 کارگاه فرآوری خانگی و ...(
 ارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی

های امی از طرف نهادر زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دهای صنعتی دآموزش مهارت
 مسئول

 

 های اصلیفعالیت

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(
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 از. باشددر طول زمان می اطالعاتهای نوین، از طریق انباشت کشاورزی، بهبود و توسعه دانش در مورد فناوری

شوند؛ فرآیند فاصله پس از برداشت مصرف نمیالب در مناطق روستای نورین  ت کشاورزیالمحصوغالب آنجاکه 

کند؛ بنابراین، فرآیند تولید مواد ایفا می تمحصوال نقش مهمی را در تعیین ارزش نهاییدر این محدوده بازاریابی 

تنها  کشاورزان در این منطقهیابد. درآمد ت کشاورزی با برداشت آنها از سطح مزرعه پایان نمیالغذایی و سایر محصو

ابی زمینه مدیریت تلفات پس از برداشت و بازاری توانایی وی درکل تولید بستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، بهبه

 یافته و درحال مواد غذایی یک پدیده شایع در کشورهای توسعه الفت رابطه دارد. فساد پس از برداشت و اتالمحصو

عات دارند. الحداقل رساندن تلفات پس از برداشت نیاز به دانش و اطبرای به روستایی کشاورزان. توسعه است

ب محصوالت کشاورزی باالخص فرآورده های انگور در رابطه با فروش مناس کشاورزان از مشکالت مهم همچنین،

یابی و یافتن بازار مناسب جهت فروش محصوالتشان اشاره توان به کمبود اطالعات مربوط به بازارمی مانند تیزاب،

 کرد.

 شایانی کمک نیز رزیکشاو پایداری به بیشتر سودآوری بر عالوه زنجان، شهرستان در کشاورزی تولید ریزیبرنامه

 تسطیح آیش، جمله؛ از قواعد از ایمجموعه محدوده، این روستاهای در کشاورزی تولید هایریزیبرنامه در. کندمی

 این در خود کشاورزان و گرددمی رعایت زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت زراعی، تناوب اراضی،

 رعایت ودند،ب کرده شرکت مشارکتی جلسات در هک روستاییانی عقیده به. دارند خوبی مهارت و هستند خبره کار

 د،اجه هستنن با آن مو، با توجه به مسئله کمبود آب که امروزه اکثر روستاییا افزایش کشاورزان یادشده توسط قواعد

 همراه به را ستاهارو سطح در پایدار کشت هایسیستم ترویج و خاک حاصلخیزی توسعه و حفظ تولید، منابع کارایی

 .دارد

زه اندا ؛ندلفی مانت خود بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختالتصمیم کشاورزان مبنی بر فروش محصو 

سکونی و مر منزل دو قدرت نگهداری محصول  در رابطه با بازار اطالعاتونقل و زمین، میزان سرمایه، امکانات حمل

در رین نوروستای  در کشاورزی محصوالت رزشا زیر زنجیره دارد. نمودار دالالن یا بازرایان شهریمیزان بدهی به

 ابهر را نشان داده است. شهرستان
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 زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی در شهرستان ابهر روستای نورین .23نمودار شماره
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.( در سطح دستی، قالیبافی، نمددورزی و ..صنایع روستایی )صنایععالوه بر این در ادامه زنجیره ارزش تولیدات 

ستند در هارت هروستای  نورین آورده شده است. الزم به ذکر است که در این حرفه غالب زنان و مردان دارای م

کنند. طبق اظهارات روستاییان شوند و از این طریق امرار معاش میفصول سرد سال به این مشاغل مشغول می

عدم بازار  توجه به وزه بارشبافی و گلیم باقی و تولید صنایع روستایی از این قبیل در گذشته بیشتر رواج داشته و امرف

 شارز نجیرهزیر ز یابی مناسب و صرفه پایین اقتصادی تا حدود نسبتا باالیی از رونق آن کاسته شده است. نمودار

 ا نشان دادهابهر ر در شهرستاننورین  روستای نمددورزی و ...( دردستی، قالیبافی، تولیدات صنایع روستایی )صنایع

 است.

زنجیره خوشه 
محصوالت  محصوالت زراعی و باغی

 زراعی

 ریزی برای تولید: برنامه
 زنیعایت زمان شخمر -1
ای هنتخاب روشا -2

 زنیمناسب شخم
 ناوب زراعیت -3
 آیش -4
 سطیح اراضیت -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 زنجان تاکستان

 خرمدره

 شریف آباد

 ابهر

 هیدج

 کاشت: 
 استفاده از بذور اصالح شده و مناسب -1
 هاضدعفونی بذور و مبارزه با آفت -2
 لیله قبرعایت زمان کشت انتخاب شد در مرح -3
 ه موقعاستفاده از کودهای شیمیایی مناسب و ب -4
 روش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...( -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 برداشت صحیح و بازاریابی -1
 انباداری صحیح -2
 انتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشت -3
 بسته بندی اصولی  و درجه بندی محصول -4
 ها پررنگ است(بازاریابی )نقش واسطه -5
 مان کشتانتخاب ز -7
 خود مصرفی -8
زر، و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9
 طیور(

فروش و 
 بازاریابی

 تهران

 تبدیل به مواد ثانویه )مواد غذایی و خوراکی،
 لباس، لوازم التحریر و....(

برگشت به روستاها و خانه 
های مردم و مصرف توسط 

 روستاییان

 قزوین
 

 اردبیل
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 )صنایع دستی، قالیبافی و ...( : زنجیره ارزش خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی24نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی شناسایی، توصیف و اولویت بندی قابلیت ها و تنگنا

 :جهت تولید و اشتغال روستا منابع تولید و نظام فعالیتی

فردی، ظرفیت  ابعاد ظرفیت اقتصادی، ظرفیت همهالزم در  هایظرفیتبررسی میزان برخورداری مناطق روستایی از 

ار زیبای کارآفرینی روستایی بسیار فرهنگی و نهادی، ظرفیت زیرساختی در کنار شع -اجتماعی هایظرفیتمحیطی، 

 روستایکارآفرینی در  هایظرفیتاولیه شروع کارآفرینی است. برای این منظور به بررسی  هایگامضروری بوده و از 

پرداخته شده است. با عنایت به جوان بودن جمعیت روستایی و ضرورت و شهرستان خرمدره دهستان نورین در 

 ازپیشبیشکارآفرینی ه اقتصادی ضرورت توسع هایفعالیتبخشی به یت جوان و تنوعایجاد اشتغال برای این جمع

 هایبخشو ابعاد این معضل،  بوده گریبانبهدستبا معضل بیکاری  نوعیبه جامعه روستایی عالوهبهشود. احساس می

مشکالت اقتصادی و  ترینممهیکی از  عنوانبهاقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را متأثر ساخته است و این معضل 

رفع این مشکل تا حدود تنها روستای  نورین بلکه تمام روستاهای دهستان و حتی شهرستان است و نهاجتماعی 

تدارکات 
 هاورودی

عملیات 
 ساخت

تدارکات 
 هاخروجی

بازاریابی و 
 فروش

خدمات پس از 
 فروش

هزینه 
 انبارداری

)هزینه حمل و 
نقل موارد اولیه 

از شهرهای 
 پیرامون(

خرید مواد 
اولیه برای قالی 
بافی و صنایع 

 دستی

تولید کاال  
)تولید فرش، 
جاجیم، گلیم، 

 ...( نمد و

تولید 
محصوالت ثانویه 

 )تولید مثل، 

حمل و نقل 
)حمل به بازار 

 مصرف(

انبار محصوالت 
)در خانه مسکونی و 

... 

تعیین نرخ 
 ضایعات تولید

مراجعه به بازار 
فروش شهرهای بزر، 
 )فرامحلی، ملی و فراملی(

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 
 پیرامون

ات و تبلیغ
مدیریت خرده 

 فروشی

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویض و ...

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت
 گاز، تلفن و ...،(

ت
الی

فع
ی

بان
تی

پش
ی 

ها
 

 65بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست
 درصد(

 ودستی مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنایع
 قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

خصوصی، مردمی و دولتی برای رف بخشیتأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از ط
 اجاره کارگاه، تأمین مواد اولیه و ...( های جاری مانندهزینه

 ر شغلدهتر بارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه 
های صنعتی کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت

 و قالیبافی از طرف نهادهای مسئول دستیصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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کارآفرینی و موفقیت کارآفرینان در نواحی روستایی دهستان  ههای تقویت و توسعبسیار زیادی به ارزیابی ظرفیت

 و تولید منابع فضایی و اقتصادی اجتماعی، طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت، ارزیابی بخشبستگی دارد و هدف این 

 باشد.روستای نورین می در اشتغال و تولید جهت فعالیتی نظام

های روستایی و پتانسیل هاظرفیتتوجهی به بی نیافتگی روستاها،ماندگی و توسعهعقب در این راستا یکی از دالیل

 عهتوسیکرد ساس رواهای کارآفرینی را فراهم کرد؛ بنابراین، بر را شناسایی و زمینه هاتوان این ظرفیتاست که می

 سعهتورایند فروستایی، ابعاد ظرفیتی ضروری برای توجه و تأکید در  اشتغال هتوسع ظرفیتی یکپارچه نسبت به

 شود:زیر پیشنهاد میکارآفرینی روستایی اشتغال و 

o ؛ظرفیت اقتصادی 

o ؛ظرفیت فردی 

o ؛محیطی ظرفیت 

o ؛ظرفیت اجتماعی 

o ؛فرهنگی و نهادی 

o ظرفیت زیرساختی. 

 روستای نورینظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعه: عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در 68جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

ز ارخورداری و منابع، ب دسترسی به تسهیالت اقتصادی، پذیری مخاطره یا خطرپذیریدسترسی به سرمایه، 

دی، اقتصا و ارزیابی ، کشفهای نهادی، حمایتو تحصیل کرده فرصت اقتصادی، نیروی کار فراوان

 ها، امکان احداث صنایع تبدیلی و گاوداری صنعتیفرصت از برداریبهره

 ظرفیت فردی 2
طلبی، یقنترل، توف، کانون ک، دانش و آگاهی، تحمل و ابهامنفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسک

 ، تحصیالت باالمهارت و تجربه کاری

 ظرفیت محیطی 3
 مناسب؛ شناسایی وخاکآب شامل زمین، محیط طبیعیو شبکه معابر با کیفیت،  ارتباطی جاده به نزدیکی

 ...و پایین پذیریآسیب بالفعل محیط، و بالقوه هایفرصت

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

، تعلق ی در روستامشارکتی اقتصاد هایزمینهبودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود  مشوق

 یر،تدب و کاردانی پذیری،انعطاف ابتکار، ، نوآوری،به محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی در روستا

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

 ظرفیت زیرساختی 5
، یتلیه فعالای اوسهولت دسترسی، وجود ابزاره )آب، برق، گاز، تلفن(ری روستا از امکانات اساسی،برخوردا

 ...و شارکتهای مدیریتی باال، کمک به افراد محلی برای مها، تواناییصفات رهبری در هدایت فعالیت
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

ر دروهی متمرکز، گبا استفاده از تکنیک بحث نورین  روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار تنگناهای در بخش بعدی

 ماعی،اجت محیطی، تنگناهای فردی، تنگناهای اقتصادی، تنگناهای . تنگناهایاست شدهطراحی  جدولقالب 

 ترین این موارد هستند.زیرساختی مهم نهادی و تنگناهای و فرهنگی

ت که در با پیچیدگی اندک اس رهنگیف -محیطی و اجتماعیهای مطالعه، مقولهپژوهشگر و همچنین افراد مورد ازنظر

دار خاصی برخور ، بنابراین از پیچیدهشودمیهای رسمی و غیررسمی است، به آن اشاره ها و گفتمانتمامی بحث

ا بژوهشگر هایی هستند که با کنکاش عمیق و درگیری زیاد پاز مقوله اقتصادی و زیرساختیدو گزینه  .نیست

 اند؛آمدهدستبهیان پاسخگو
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 تنگنا ظرفیت ردیف

 اقتصادی تنگناهای 1
ای هزینه بیکاری جوانان، مشکل بازاریابی و فروش محصوالت کشاوزی، کمبود منابع مالی، افزایش ه

 زارعی و باغداری، افزایش اشتغال کاذب و کاری. 

 ناآگاهی و عدم آموزش کافی روستاییان.  فردی تنگناهای 2

 محیطی تنگناهای 3
کشی نامناسب ، دیمی بودن کشت، زهمتریسطح آبهای زیر زمینی(  23کمبود منابع آب کشاورزی) افت 

 ها، محدودیت استفاده از اراضی زراعی از طرف اداره کل منابع طبیعی.های خانگی و هرزآبفاضالب

4 
، اجتماعی تنگناهای

 نهادی و فرهنگی

 وداری ردن بافت فرهنگی، اعتیاد جوانان، بوروکراسی امهاجرپذیری و اختالط فرهنگی و برهم خو

ایت از دم حممشکالت صدور مجور، نبود مدیریت یکپارچه، ضعف مدیریت و برنامه ریزی در امر توسعه، ع

 کارآفرینان مشاغل صنعتی ، نبود مدارس در پایه های راهنمایی و دبیرستان و ...

5 
 تنگناهای

 زیرساختی

خانه ، دفع فاضالب و آبهای سطحی در زمین های کشاورزی، عدم وجود کارعدم وجود اماکن ورزشی

مون پیرا صنایع تبدیلی کشاورزی،  افزایش بی رویه ساخت و ساز، وجود اراضی درجه یک کشاورزی در

 روستا و ایجاد محدودیت جهت توسعه مشاغل.
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 سایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار ظرفیت شناسی نیروی انسانی از طریق شنا

تدا ای کار ابشناسی نیروی انسانی روستای نورین از طریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویدر زمینه ظرفیت

 ها و تنگناهایاقدام به برگزاری جلسات مشارکتی با جوامع روستایی و طرح موضوع تحقیقاتی و شناسایی قابلیت

های گران محلی گردید. سپس به ظرفیتواسطه تسهیلدر ابعاد مختلف از طریق طراحی پرسشنامه به زاییاشتغال

 ست.انیروی انسانی در مشاغل مختلف در روستای نورین پرداخته شد و که به تکفیک در شرح زیر آمده 

 شناسی نیروی انسانی روستای نورین : ظرفیت69جدول 

 تعداد بیکاران )نفر( مهارت در زمینه )نفر(تعداد بیکاران  مهارت در زمینه

 1 دارگلخانه      2 معدن

 17 قالیباف 3 شاطر

 15 دستیصنایع 9 آرایشگر

 4 تخصص در حوزه گردشگری 1 طراحی لباس

 10 دامدار 5 خیاط

 1 جوشکار 26 زارع و باغدار

 1 کارشناس تغذیه 4 تعمیرکار

 1 یکارشناس علوم اجتماع 1 سازآلومنیوم

 - کارشناس حسابداری 1 کارشناس بازاریابی

 3 کارشناس تأسیسات 1 کارشناس مدیریت

 3 دارخانهقهوه 1 کارشناس برق

 1 تولید نایلون  1 پرورش قارچ
 1397های مشاور، مأخذ: یافته

، زارع و باغدار  نفر(، 15عداد بیکاران در زمینه صنایع دستی )دهد، بیشترین تکه جدول فوق نشان میطوریهمان

ی روستای در نفر( و ... بوده است که نشان دهنده وجود ظرفیت خوب و باال  20نفر(، معدن و سنگ کاری ) 26)

 ده است.آبی موجود از رونق آنها کاسته شدلیل کمباشد که اخیراً بهدستی و کشاورزی میزمینه صنایع
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ا تاکید بر برندسازی فعالیت ها و خدمات شناسایی و اولویت بندی مهمترین ظرفیت های روستا ب

 یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستا  برای تعیین محورهای تولید

ای تعریف نمود که در صورت بهره برداری صحیح  های موجود منطقهها، استعدادها و قابلیتتوان تواناییظرفیت را می

 ونا ظرفیت برداری و اثربخشی منابع را در سطح منطقه افزایش دهد. بر این مبهو روشمند قادر است کارایی، بهر

 های موجود درتتوسعه ظرفیتی تمرکز بر توانایی روستا برای خلق شرایط مطلوب در جهت استفاده بهینه از ظرفی

مطالعه از  مورددهد که روستای های اسنادی موجود نشان میهای میدانی و دادهیک شیوه پایدار است. یافته

 قتصادی به شرح زیر برخوردار است.های متفاوتی برای توسعه اظرفیت

خاص  طوربهانگی عام و توسعه مشاغل خ طوربههای کاهش نرخ بیکاری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط یکی از راه

در هرق اخته شود.ن برند شنعنواتواند در هر روستا بهو می و ثروت جامعه را به دنبال دارد درآمداست که افزایش 

، از کندیمشد پیدا جامعه نیز ر اقتصادبهبود یابد، به همان میزان  روستاسطح اقتصاد خانوار در جریان اقتصادی 

های بکهو ش افزارهانرمفرمایی و یا کار در محیط خانه یکی از الگوهای اشتغال است که به مدد سوی دیگر خویش

لذا  ؛ی دانستل خانگتوان قرن حاضر را قرن توسعه و رونق مشاغی را فراهم آورده که میارتباطی و اطالعاتی، شرایط

ر مشاغل د سته ازبا توجه به آنچه گذشت و با توجه به اهمیت مشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن د

ته در توسعه روستایی نقش داش ستا مطرح باشد وعنوان برند در روتواند بهروستای نورین پرداخته شده است که می

 باشد.

باطات سترش فناوری اطالعات و ارتاز امتیازاتی چون توسعه دانش و گ برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتهای اقتصادی به خود اختصاص داده و در زمره یکی از حیاای را در اکثر حوزهحیطه گسترده

و  اهداف ملهازجال رود. در کشور ما ایران نیز کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغامع به شمار میهای اقتصادی جوبخش

سعه ر رویکرد توساله توسعه کشور محسوب شده و بدین منظوانداز و قوانین پنجدر سند چشم شدهتصریحتکالیف 

 جتماعیتصادی، فرهنگی و اهای اقهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

ل یا ز مشاغمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، منظور ا موردتوجه

توسط  ز مشاغل خانگی،و حمایت ا دهیسازمانهایی است که با تصویب ستاد خانگی، آن دسته از فعالیت وکارکسب

مش در آرا کار بدون مزاحمت و ایجاد اختاللودر قالب یک طرح کسبعضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی 

نی مسکو طیعرضه به بازار خارج از محگیرد و منجر به تولید خدمت یا کاالی قابلواحدهای مسکونی شکل می

نگی خا وکارکسباندازی یک و راه گیردبرمیگردد. مشاغل خانگی، طیف وسیعی از مشاغل سنتی تا نوظهور را در می

یریت ای همچون مدهای اساسی و پایهای از مهارتعالوه بر مهارت خاص هر شغل نیازمند برخورداری از مجموعه

وردن آو فراهم  باشدهای بازاریابی میتر از همه مهارت، مدیریت فردی و مهمدهیسازمانمنابع، مدیریت زمان، 

 های انسانی ووری بیشتر و توسعه سرمایهحصول بهره به منجرهای اطالعاتی، مهارتی و تجربه عملی، شرطپیش

 باشد.های مختلف میهای شغلی در این زمینه مستلزم همکاری بخشاجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت
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 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی .70جدول شماره 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 حوزه مشاغل

 کشاورزی

 

 *        محصوالت فرآوری

         منزل در دامپزشکی خدمات

 گیاهان ریشه فرآوری خدمات

 دار ریزوم دارویی
   

     

 *        یآپارتمان و زینتی هایگل پرورش

 محصوالت بازار تحقیقات خدمات

 کشاورزی و صنعتی
   

     

         گیاهان و هاگل کلینیک

         زینتی پرندگان پرورش

 قارچ آموزش و مشاوره پرورش

 خوراکی
   

     

 حوزه مشاغل

 دامداری

 

 *        محصوالت دامی فرآوری

  *       فرآوری محصوالت لبنی

 *        وری پشم گوسفندیفرآ

 حوزه مشاغل

 هنری

         فرش تابلو بافت

 و قیمتی هایسنگ تراش

 قیمتینیمه
   

     

         سنتی هایپوشپای تولید

 و بلندر مصنوعی، هایگل تولید

 چرمی
   

     

 *        خیاطی و گلدوزی

 و طال جز به) فلز روی حکاکی

 نقره(
   

     

         کاریخاتم و سازیاتمخ

 و ویزیت کارت طراحی خدمات

 طریق از تبلیغاتی هایکارت

 اینترنت

   

     

 میکس، برداری،فیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه و مونتاژ
   

     

مقوا،  روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ سلفون،
   

     

 طراحی و گرافیکی خدمات

 یغاتیتبل بنرهای
   

     

         دوزیتکه و گلدوزی خدمات

         کفش و لباس طراحی

 گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم و
   

   *  
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

  *       کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         تولید عسل

 و زینتی ماهیان پرورش

 آکواریومی
   

     

         تولید ماهی

 پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 لیزری
   

     

         تولید قارچ

 و ترشیجات شربت، تولید

 شوریجات
   

     

         فرآورده های محصوالت معدنی

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 اقالم توزیع و یهته خدمات

 هاشرکت و ادارات موردنیاز
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

  *       تلفنی ونقلحمل خدمات

 و ادارات غذای تأمین خدمات

 هاشرکت
   

     

         ادارات و خانگی نظافت خدمات

   *      ICDL و تایپ خدمات
 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

 دهد:جدول نشان می نتایج

o شاغل زن و  نفر 15تعداد « پشم گوسفندی لبنی، فرآوری محصوالت دامی،»دامداری، در شغل  حوزه در مشاغل

 نفر شاغل مرد موجود است؛ 30

o ر شاغل مرد نف 120نفر شاغل زن و  5تعداد « فرآوری محصوالت کشاورزی»کشاورزی، در شغل  حوزه در مشاغل

 موجود است؛

o شاغل مرد  نفر 5نفر شاغل زن و  1تعداد « تولید محصوالت گلخانه ای»کشاورزی، در شغل  زهحو در مشاغل

 موجود است؛

o نفر  شاغل مرد موجود است؛ 1تعداد « پرورش ماهی»تولیدی، در شغل  حوزه در مشاغل 

o نفر شاغل مرد موجود است؛ 1تعداد « پرورش قارچ»تولیدی، در شغل  حوزه در مشاغل 

o نفر  شاغل مرد موجود است؛ 2تعداد « پرورش عسل»تولیدی، در شغل  حوزه در مشاغل 
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o تعداد «یمجاج و گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی» و  «گلدوزی  و خیاطی » شغل در هنری، حوزه مشاغل در 

 است؛ موجود مرد شاغل نفر یک و زن شاغل نفر 2

o مرد شاغل نفر 25 و زن شاغل نفر 15 دتعدا «کشاورزی محصوالت فرآوری » شغل در تولید ، حوزه مشاغل در 

 است؛ موجود

o و تایپ خدمات»و   « تلفنی ونقلحمل » شغل در ، خدمات عمومی حوزه مشاغل در ICDL»شاغل نفر 1 تعداد 

 است. موجود مرد شاغل نفر 1 و زن

o نفر شاغل موجود است. 5، «فرآوری محصوالت معدنی »  تولید، در شغل،  حوزه مشاغل در 

طرح یا برند در روستای نورین)که در زمینه تعیین محورهای تولید یا خدمات ترین فعالیت قابلت مهمجهت شناخ

های ارزیابی مشارکتی و تکنیک های جهت تحرک اقتصاد روستا مؤثر هستند( از روشدارای اولویت و پیشران

. برای شارکتی استفاده شده استجوانان و افراد متخصص و مطلع محلی با تشکیل هسته م دهی کیفی با حضوروزن

بندی یا تبهرام به این کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرات خبرگان محلی و مسئولین اقد

های توسعه اقتصادی در محدوده موردمطالعه شده های موجود در جهت توسعه جهت پیشرانبندی ظرفیتاولویت

گونه که در بخش قبلی نیز به آن اشاره شده های روستا همانترین ظرفیتمهم دهد،است. نتایج حاصل نشان می

 باشند:است و مستعد و پتانسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

 1397های مشاور، های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتهترین ظرفیتمهم .77شکل 

 
 اک(کارگاه خیاطی ) تولیدی پوش-1

ت وشش ملیکی از مسائلی که در محکم کردن پایه های فرهنگی اصیل یک ملت میتواند مؤثر واقع شود سبک پ

گ ر فرهنخصوصا پوشش قشر زن می باشد. نحوه ی پوشش در یک جامعه می تواند گویای ارزش هایی باشد که د

شتر ن را بیدر فرهنگ اسالمی ما پوشش کامل بدن زن و رعایت حجاب او ارزش زن بودن آآن جامعه حاکم است. 

رفتن فن گا فرا بآشکار می سازد. در نتیجه بهتر است که اولین گام را در جهت خود کفایی این امر مهم آغاز و 

 خیاطی و داشتن حسن سلیقه در این زمینه گام های مؤثر و سازنده ای برداشته شود. 

محل کار برای یک کار تولیدی باید دارای شرایط خاصی باشد که بتوان در آن به راحتی ابزار کار را جایگزین  یک

از دیگر خصوصیات محل کار  کرد و مساحت آن آنقدر باشد که بتوان کارهای تولید شده را در آن نگهداری نمود . 

شد که در هنگام کار دچار اختالالت نشود . ملک مورد نظر اشاره می کنیم به برق آن که باید دارای توان ولتی باال با

 دامداری

 صنایع
 بسته بندی حبوبات

تولید  کارگاه ایجاد

 نایلون

 تولیدی پوشاک تولید
 

 مرغ تخم گذار پرورش طرح

 پروار بندی بره

کشاورز

 ی

صنایع تبدیلی کشاورزی 

 کشاورزی
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کارتجاری داشته در غیر اینصورت نمی توان از آن به عنوان میحط کار برای انجام کار استفاده کرد در باید پایان 

کپسول آتش نشانی و سرویسهای بهداشتی » سهای ویژه از جمله کمکهای اولیه یضمن محیط کار باید دارای سرو

د که در صورت لزوم یا اتفاق ناگوار بتوان کمکهای اولیه انجام داد و همچنین باید در محیط بازار باشد ، جهت باش

دسترسی به فروشگاهها و مراکز فروش کاال تولید شده . ضمنا میحط کار امکان خطر زیاد مخصوصا از طرف قسمت 

شی داخل کارگاه باید با استانداردها مطابقت داشته اتوکاری دارد که باید با احتیاط عمل کرد . سیستم های برق ک

باشد و از هرگونه اتفاق اتصاالت جلوگیری شود . کلیدهای ایمنی برای اتو واجب بوده و جهت اخطر اطمینان بیشتر 

 از طریق شرکتهای بیمه محیط کار خود را بیمه آتش سوزی یا حریق نمائید .

 تولیدی کار هتج ابزارآالت خرید جهت مربوطه های هزینه و جواز اخذ از بعد کوچک تولیدی یک اندازی راه برای

 میز تخته در و برش میز تخته یک و جادکمه چرخ یک و سردوز چرخ عدد یک و دوز راسته چرخ دستگاه دو به نیاز

 داریم. نیاز نخی روکشهای با اتو

 کارگاه احداث و دازیان راه به شروع توان می نفر 15 حدود بکارگیری با و تومان میلیون 300 حدود اولیه سرمایه با

 درآمدی ، نفر 35 ات مستقیم غیر اشتغال ایجاد و نفر 20 تا مستفقیم اشتغال ایجاد بر عالوه و نموده پوشاک تولید

 .برسد سال در( بازاریابی نحوه و فروش به بسته)  بیشتر یا تومان میلیون 50 حدود

 صنایع تبدیلی کشاورزی-2

 بخش توسعه( روپاا اتحادیه و ژاپن ,آمریکوا) صونعتی کوشورهای پیشرفتهتورین تکنولوژیکی، تحوالت امتم علیرغم

 دانندمی بخش در وریبهره افزایش موجب کشاورزی در کواربرد صنعت و صونعت بخوش مکمل تنها نه را کشاورزی

 تنهوا نوه صونعتی هتوسع درایران،. نمایندمی ارزیابی خود ملی امنیت با مربوط بیشتر غوذا را تولیود اهمیت بلکه

 شده نیز اورزیکش بخش آن با ارتبواط از غفلت موجب بلکه ندارد میگیرد صورت دنیا در که روندی با نسبتی هیچ

 به نیز را اقتصادی و اجتماعی امنیت داشته پی کوه در اجتماعی - اقتصادی سوء آثار بر عالوه غفلت این. است

 .است انداخته مخاطره

ها و های بدنی، تمایل افراد برای استفاده از میوهازپیش فعالیتها و کاهش بیشبا ماشینی شدن زندگی انسان

یابد. این های مزمن ناشی از شهرنشینی افزایش میمنظور حفظ سالمتی و پیشگیری از ابتال به بیماریسبزیجات به

باشد. با توجه به این نکته که شرایط اقلیمی ینکته مبین لزوم توجه بیشتر به بخش کشاورزی کشور م

 وه کشاورزی ایوران موجب شده است که در میان کشورهای منطقه از موقعیت ممتازی در زمین  فردمنحصربه

تواند قطب تولید محصوالت کشاورزی و باغی در رسد ایران میپرورش محصوالت باغی برخوردار گردد به نظر می

هایی، به لحاظ توجه ناکافی به اصول علمی کشاورزی و عدم رغم وجود چنین ویژگیبه منطقه تبدیل شود. لکن

 .های موجود نشده استبرخورداری کشاورزان از وسایل مکانیزه کشاورزی، استفاده مطلوبی از ظرفیت
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 ی و زراعیباغ محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه .71جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 ...( وزردآلو  ب،یس)انگور،  کشاورزی محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه عنوان

 کیلو متری از نورین 1با فاصله   احداث محل

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات گندم در سال زراعی جاری

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات جو در سال زراعی جاری

سال زراعی میزان تولیدات شلتوک )برنج( در 

 جاری
 تن در هر هکتارمی باشد 5تا  4در شرایط خوب 

 ر ومیزان تولیدات باغی )سیب، گالبی، انگور، انا

)... 

تن برآورد شده است و هر سال  1000هکتاری نزدیک روستا حدود  60در باغ 

 .رودیمتصاعدی باال  صورتبه

 نحوه فروش محصوالت باغی و زراعی

  روستا

 ارمیدان ب شهر 

 میدان بار گرگان. میدان بار تهران شهرهای اطراف

  غیره 

محصوالت  درفروش هاو واسطه خرهاسلفآیا 

 کشاورزی باغی و زراعی نقش دارند؟

هکتار  60اغ ب. احتمال صادرات انار از شودیمواسطه محسوب  عنوانبهمیدان بار 

 .باشدیم

 میلیارد 6تا  5حدود  میزان هزینه اولیه

 اریهکت 10باغ  -هکتاری 60باغ  برای کارخانه ازیموردن محصوالت دیتول حلم

ازار محصوالت به کارخانه و بونقل حملطریقه 

 مصرف
 کامیونت

 - مجوز صدورارگان 

 - (بنا احداث) ساخت مجوز اخذارگان 

 زمین شخصی )مردمی یا دولتی( نیزم یاعطا

 شخصی زمین (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

های دولتی، سیستم ی )ادارات و ارگانمال نیتأم

 بانکی، بخش خصوصی، فردی و ...(
 یتسهیالت بانک صورتبهمردمی و الباقی  صورتبهمیلیارد  2تا  1

 برق کنار محدوده موجود است.  ی و سوختانرژ نیتأممحل 

 حلقه چاه عمیق وجود دارد با مجوز 2 آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و رنتنتیامحل تأمین 

 یزیربرنامهشورای  یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزاز طریق کارشناسان  پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 وغن هسته انار، رب انارر -واشک انارل -آب انار نوع تولیدات در کارخانه

 طرح یذارگهیسرما مشخصات

 میلیارد 6تا  5 :طرح کل یگذارهیسرما

 میلیارد 8 :سالیانه درآمد

 سال 3تا  2 :سرمایه بازگشت دوره

 نفر 20میلیون حقوق ماهیانه برای  30 تولیدی کارکنانحقوق 

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه
 تسهیالت
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  بسته بندی حبوبات-3

 و حبوبات و غالت ، هابرگه ، خشک هایمیوه انواع کارآفرین کهاین از است عبارت بندیبسته کار تعریف کل در

 هایوزن در بهداشتی و زیبا هایبندیبسته با و کرده آوریجمع را خود استان یا شهر سطح در تولیدشده خشکبار

 .کندمی بازار روانه مختلف

فاده از ست . استرفته ات که مورد نظر کارشناسان علم بازاریابی قرار گبسته بندی به عنوان ک ابزار کار آمد سالهاس

ی ازار برای از بانواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کاال می بخشد در کسب باالتر

 کاالی مورد نظر نیزموثر است . 

ونقش   Protectiveستند که عبارتند از نقش نظریه پردازان بازاریابی ، دو نقش مهم برای بسته بندی متصور ه

Promotive  داری و جه نگهو. چنانکه از واژه به کار گرفته شده برای این نقش  ها نیز بر می آید نقش نخست به

 . دوام حاصل از بسته بندی و نقش دوم به جنبه آگاهی دهنده و پیش برنده بسته بندی اشاره دارد

 ی کشورازین بسته بندی بهداشتی موجب گشته است که محصوالت مختلف غذایازدیگر سو توجه ناکافی به مو

اندازه  عرضه در یه ویاعلیرغم دارا بودن  کیفیت بسیار خوب در بدو تولید به دلیل پیدایش پاره ای آلودگی های ثانو

زایش سطح برای اف سیر رامو ها واشکالی خارج از استاندارد یا پسند بازار هدف نتوانند به بازار های جهانی راه یافته 

ذایی والت غتولید داخلی هموار نمایند. بدیهی است با اجرای طرح های فرآوری و بسته بندی بهداشتی ، محص

 تولیدی کشور، قابلیت رقابت با محصوالت مشابه خارجی را در بازار های جهانی خواهند داشت. 

یا  ی گرانولت غذایواع ادویه جات ، حبوبات و سایر محصوالهمچین با توجه به بازار تقاضای مطلوب داخلی برای ان

داری و نگه (پودری ، لزوم به توجه بیشتر به بسته بندی این مواد به منظور افزایش سهولت دسترسی ) عرضه 

ن طرح ، رای ایمشخص تر می شود. ضمن اینکه پرداختن به این موضوع دارای توجیه مناسب اقتصادی بوده و با اج

 ن بستر مناسبی را برای اشتغال نیروهای ماهر و نیمه ماهر فراهم آوردمی توا

 برای خاصی مفهوم و معنی بندیبسته کوچک هایشهرستان از بعضی در اکنونهم حتی یا و پیش سال چند

 را غالت و شکبارخ ازجمله را خود مصرفی مواد دهندمی ترجیح مردم اغلب ندارد. زیرا مشتریان و فروشندگان

 ما اطراف در ایزنجیره و بزر، و لوکس هایفروشگاه که است سالی چند همهبااین .کنند خریداری ایفله صورتبه

 صورتبه اجناس عرضه مکانا دیگر مشتری و کنندهمراجعه زیاد حجم با هاییفروشگاه چنین در. است گسترش به رو

 . ندارد وجود ایفله

 بهداشتی و شده کاریکاشی بهداشت وزارت نامهآیین مطابق باید که است ترم 40 شروع برای موردنیاز فضای حداقل

 این برای مجوز هصادرکنند همچنین واحد .باشد داشته هم گاز و برق ، آب شامل هم اولیه موردنیاز امکانات .باشد

 .است کشاورزی جهاد سازمان صنف

 زیر اشاره نمود.: توان به مواراز اهم ماشین آالت و تجهیزات این واحد نیز می

 خشکبار بندیبسته و توزین دستگاه تیک

 حبوبات سورتینگ و بوجار دستگاه تیک

 باالبر دستگاه تیک
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 پودری و حجمی توزین دستگاه تیک

 میکس دستگاه تیک

 کارتن شیرینگ دستگاه تیک

 قوطی پرکن دستگاه تیک

 کارتن شیرینگ دستگاه تیک

 کارتن منگنه دستگاه تیک

 
 بندی نیز بدین گونه خواهد بود: بسته کارگاه برداری بهره پروانه و مجوز اخذ مراحل

 یربطذ کارشناس توسط مربوطه هایفرم تکمیل و دریافت و مجوزتاسیس درخواست صنایع ادره به *مراجعه

 آن اداره از اصولی موافقت صنایع و دریافت اداره وسیله به *بررسی

 وتاسیسات اه ساختمان از گیری بهره یا زمین خرید) مناسب مکان امینت برای دولتی های سازمان از *استعالم

 ،کشاورزی اداره داری،جنگل اداره ترابری، و راه اداره استانداری، فنی دفتر یا شهرداری: دولتی های سازمان( موجود

 زمین واگذاری مرکزی هیئت فرهنگی، میراث واحد اسالمی ارشاد اداره

 آالت ماشین خرید و بنا *احداث

 تاسیس جواز *اخذ

 فعالیت به مربوطه سازمان هر یا کشاورزی جهاد به *مراجعه

 آالت ماشین اندازی راه و *نصب

 خط چیدمان و التآ ماشین و شده ساخته فضاهای استاندارد مجوز وارائه بازدید جهت استاندارد اداره به *مراجعه

 بندی بسته

 ایعصن اداره از برداری بهره پروانه خواست *در

 اجتماعی امور و رکا کل اداره و( فاضالب سیستم اجرایی عملیات% 50 انجام) زیست محیط اداره کارشناسان *بازدید

 و...( رفاهی های سرویس صدا نور مثل کار وحفاظت بهداشت مسائل رعایت)

 برداری بهره پروانه صدور و صنایع اداره *تایید

 غذایی مواد نظارت اداره از برداری بهره وانهپر درخواست و فنی مسئول پروانه خواست *در

 و...( بندی بسته سالن ها انیار ساختمانی مناسب شرایط مساحت رعایت) نظارت اداره کارشناسان *بررسی

 ی بردار پهره پروانه *صدور

 نظارت اداره از ساخت پروانه *درخواست

 محصول آزمایشی *تولید
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 اجباری( یا اختیاری) استاندارد اداره مهر *درخواست

 و( آزمون روش یگیر نمونه انجام) بندی بسته مراحل تایید و ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه *بازرسی

 استاندارد. مهر اعطای

 بندی حبوبات به شرح زیر آمده است:جدول طرح توجیحی احداث واحد بسته

 حاتیتوض عنوان

 بسته بندی حبوبات کارخانه احداث پروژه عنوان

 متری از روستای نورین 500با فاصله  احداث محل

 تن در سال 2000میانگین  میزان تولیدات در سال زراعی جاری

 نحوه فروش محصوالت باغی و زراعی

 نورین روستا

 صائین قلعه ابهر زنجان شهر 

 ابهر-رمدره خ-صائین قلعه شهرهای اطراف

  غیره 

 تومان میلیارد 2حدود  میزان هزینه اولیه

 میلیارد تومان 1.2حدود  میزان سرمایه  ثابت

ازار محصوالت به کارخانه و بونقل حملطریقه 

 مصرف
 کامیونت

 کشاورزی جهاد سازمان مجوز صدورارگان 

 بهداشت وزارت نامهآیین مطابقو  کشاورزی جهاد سازمان (بنا احداث) ساخت مجوز اخذارگان 

 زمین شخصی )مردمی یا دولتی( نیزم یاعطا

 زمین شخصی (گرانید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

های دولتی، سیستم ی )ادارات و ارگانمال نیتأم

 بانکی، بخش خصوصی، فردی و ...(
 کیتسهیالت بان صورتبهمردمی و الباقی  صورتبه............... 

 برق کنار محدوده موجود است.  ی و سوختانرژ نیتأممحل 

 وجود دارد آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و نترنتیامحل تأمین 

 اداره صنایع یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزاز طریق کارشناسان  پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 ناروغن هسته انار، رب ار -واشک انارل -آب انار نوع تولیدات در کارخانه

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد 3-2 :طرح کل یگذارهیسرما

 میلیون تومان 150 :سالیانه درآمد

 سال 3تا  2 :سرمایه بازگشت دوره

 تولیدی کارکنانحقوق 
 20میلیون حقوق ماهیانه برای  30

 نفر

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه
 تسهیالت
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های کارآفرینی قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربومی، مرتبط های مرتبط با طرحدهآوری ایجمع

 محورهای تولید ها وها، مزیتبا ظرفیت

ا ظرفیت بایده است که از طرف اهلی روستا مطرح گردیده و  گردیبوم و روستایی گردشگری توسعه طرح

 .ن موثر باشدو توسعه اقتصادی و اجتماعی آ اقتصادی روستاتواند در رونق زایی و نیز جذب گردشگر باال میاشتغال

 کارگاه تولید نایلون-1

ستایی تواند به عنوان پیشران و محرک اقتصاد روهای برند و قابل توجه در روستای نورین که مییکی دیگر از فعالیت

 است. "نایلون سازی کارگاه"اندازی عمل نماید، طرح راه

ی انجام طبق های بررسباشد.از مهمترین و پر فروش ترین تولیدات این واحد صنعتی می تولید کیسه های نایلونی

می  رح زیرشوده از هوای شورکت مختلوف تولیدکننوده مشخصات فنی و های استانداردهای کیسه نایلونی به ش

 :باشد 

 اقسام نایلون استاندارد (الف

 .ا باشدا داروط و خش بوده و حداقل تلرانس ضخامت رنایلون طاقه معمولی باید شفاف، نرم و بدون موج و خ -1

و  ن بودهنایلون طاقه جمع)شیرینگ باید( شونده شفاف و بدون موج بوده و ضخامت آن درتمام سطح یکسا  -2

  .خود نشان دهد درجه به سرعت جموع شوده و مقاومت از 240حداقل تلورانس را دارا باشد و در برابر حرارت تا 

ات باال مشخص ولی و شیرینگ باید دارای دوخت محکوم و آب بندی باشد و از لحاظ فنی هماننایلون کیسه معم -3

 .را داشته باشد

ی یمیاینایلون مخصوص مرغ و گوشت شفاف: منجمد با گریود غوذایی کمترین) میزان واکنش با دوخوت( ش -4

 گرما .ومحکوم و آب بنودی و مقاومت کامل در برابر تغییر)دما(  انجماد

کولی ی مولون سه الیه شفاف: با مایعات گرید غذایی، دوخت محکم و آب بندی و خاصیت به هم پیوستگنایل -5

 بسیار باال.

  :اقسام نایلکس استاندارد -ب

 .باید خشک و سبک با دوخت محکم باشد :نایلکس معمولی ضخیم -1

 .اشدر محکم  بوه آن بگرم بدهد و عالباید خشک و سبک بوده وحداکثر تعوداد را در کیلو :نایلکس پر تعداد نازک -2

 ایوون همچنوین. باشدمی ASTM D6400-04 و EN13432  پذیر تجزیه پالستیک تولید برای المللیبین استاندارد

 تماس در)  آمریکا متحده التایا بهداشوتی و دارویوی غوذایی، استاندارد USA-FDA( استاندارد  دارای محصوووالت

 . شدند شناخته مقررات با مطابق و ضرر بی کامال بهداشتی و آرایشی یی،دارو غذایی، مواد با

 مواد اولیه در این طرح شامل :-

 پوست پلی اتیلن سبک -1

 پلی اتیلن سنگین بازیافتی -2

 پلی اتیلن سنگین -3

 UVمقاوم کننده  -4
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 جوهر چاپ -5

 حالل -6

 بندیضایعات و کیسه بسته -7

 هامستر بچ و سایر افزودنی -8

 افزودنی تجزیه پذیر -9

 ه کرد:مچنین از محصوالت مهم که در این صنعت تولید و عرضه می گردند می توان به موارد زیر اشاره 

 
 ت مهم واشین آالباشد .از مهای صنعتی میتهیی ماشین آالت به روز و کارآمد پیش نیاز موفقیت در اجرای پروژه

 ح زیر است.کاربردی که جهت احداث کارخانه نایلون سازی نیاز خواهد بود، به شر

 نایلکس و نایلون تولید آالت ماشین

 نایلون تولید دستگاه

 نایلون دوخت دستگاه

 دوخت دستگاه

 نایلون پرفراژ دستگاه

 نایلون چاپ دستگاه

 گردون( قالب 130عرض) نایلون دستگاه

 گیر جرقه دستگاه

 کارگاهی متعلقات و آسیاب دستگاه

 اکسترودر دستگاه

 پنوماتیک زن دسته دستگاه

 ی در اینه گذارالزم به ذکر است آقای عباس ترکی از روستای نورین با توجه به سابقه کاری و تمایل به سرمای

 زیاندا هزمینه، در صورت اعطای تسهیالت خواهان احداث چنین مرکز صنعتی می باشند:جدول طرح توجیحی را

 باشد.سازی به قرار زیر مینایلون کارگاه
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 نورین روستای در نایلون سازی کارگاه اندازیگذاری در زمینه راهده سرمایهای .72جدول 

 حاتیتوض عنوان

 سازینایلون کارگاه اندازی راه عنوان طرح

 بخش: صنعت                                زیر بخش: نایلون سازی بخش

 روستای نورین طرحاجرای  محل

 توضیح طرح

 مى یرانا در نایلون هاى کننده تولید اولین از کىی جزو الله نایلون تولیدى

 گذاران بنیان از) جمشیدى محمد آقا حاج توسط 1355 سال در که باشد

 براى أسیست بدو از، الله نایلون تولیدى گردید تأسیس( سازىنایلون صنعت

 با را ایلونن که بوده دو قلو هاىقالب با هایىدستگاه داراى ایران در بار اولین

 و تهران ربازا تجار مصرف براى( مترسانتى 10 تا متر سانتى 4 از) کم ضعر

 کردهىم تأمین الله نایلون تجارى مارک با ایران در صنعتى کارخانجات سایر

 . است

 میلیون  300حدود  آالتهزینه الزم جهت خرید ماشین

 میلیون تومان 150 میزان هزینه در گردش

 نفر و قابلیت افزایش هم داشت. 9 متعداد شغل ایجاد شده مستقی

 نفر 25 تعداد شغل ایجاد شده غیرمستقیم

 امکان ایجاد مشاغل جدید )تعداد(
ه صورت نفر ب 12تولید شیلنگ های پالستیکی آبیاری و امکان ایجاد اشتغال 

 دو شیفت

 شرکت بازرگانی پتروشیمی از طریق بورس محل تأمین مواد اولیه

 ار(بمیلیون برای هر  3شود. هزینه آن حدود حمل و نقل با کامیون انجام می مواد اولیه به کارخانه هزینه و نوع انتقال

 ماهانه یک میلیون تومان هزینه نگهداری دستگاه ها

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 ملیارد تومان 1.2 : طرح کل یگذارهیسرما

 میلیون تومان 300 هزینه ثابت طرح مورد نیاز

ه در گردش مورد سرمای

 نیاز
 میلیون تومان 500

 4شیفت  3در صورت کار مداوم به صورت  : سالیانه درآمد

 میلیون تومان در سال 1120میلیون در ماه و 

 سال  3 : سرمایه بازگشت دوره

 طرح ثابت یگذارهیسرما

مجدد  اجرای محل زمین

 :طرح

 متر مربع 5000 : متراژ

مان )بدون احتساب میلیون تو 150: کل متیق

 تورم فعلی(

 یجانب یهانهیهز

 میلیون 50: یسازمحوطه

ساب میلیون تومان )بدون احت 250ها: ساختمان

 تورم فعلی(

 میلیون تومان 300: تجهیزات و ساتیتأس

 به صورت شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 تن در سال 750 ظرفیت 

 بازاریابی و فروش محصوالت

 تولیدی

 بلی روستا

 بلی شهر 

روستاهای 

 اطراف

 بلی
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 بلی هاشهرستان

  خارج از استان

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه

شد. ی بابه علت خرید نقدی و فروش نسیه نیاز به شدید به سرمایه در گردش م

 هفته دوام دارد. 1میلیون تومان خرید در حدود  150چون هر 

 1397ت میدانی مشاور، مأخذ: مطالعا

 سازی و پالستیککارگاه نایلون. 78شکل 

 
 

 

 رأس 1000 ظرفیت به پرواریبره پرورش پروژه-2

 هایروش که است دهش موجب غذایی هایفرآورده مصرف افزایش آن تبعبه و اخیر هایسال در کشور جمعیت افزایش

 یازن به توجه با دیگر، سوی از .بدهند دست از را خود کارایی دامداری و کشاورزی از اعم غذایی مواد استحصال سنتی

 به وابستگی عدم و خودکفایی لزوم بر مبنی اسالمی جمهوری دولت هایسیاست همچنین و پروتئین به انسان حیاتی

 و ایمنطقه ارجیخ بازارهای به دستیابی و نخست گام در شهروندان، موردنیاز اساسی غذایی مواد تأمین در بیگانگان

 پروریدام هایطرح. ستا یافته روزافزونی اهمیت نوین علمی هایروش کارگیریبه بعدی، گام در ای،منطقه فرا

 به ستیابید موجبات صنعتی،نیمه و صنعتی واحدهای قالب در و علمی هایروش با گوسفند و گاو پرورش خصوصاً

 دامی پروتئین تأمین بر عالوه هاطرح گونهاین اجرای با .آوردیم فراهم را دامی هایفراورده بهداشتی و اقتصادی تولید

 عمل به بهینه استفاده ایمنطقه و محلی بالفعل و بالقوه امکانات از و یافته افزایش تولید راندمان رشد، حال در جوامع

 .داشت خواهد پی در رگذاسرمایه برای را معقولی سوددهی و گردیده مولد اشتغال ایجاد باعث اینکه مضافاً آیدمی

 .یددرآ اجرا مرحله به بانوان هایتعاونی قالب در که باشدمی قابلیت این دارای طرح این اینکه ضمن

 حیث از سبک امد پرورش به حوزه ساکنین توجه و یکانات حوزه در سبک دام تولیدات میزان به عنایت با بنابراین

 حداقل در کاناتی حوزه در «پرواری بره پرورش طرح» احداث ضرورت ماکویی، برتر نژاد قالب در پشم و گوشت تولید

 با. رسدمی نظر به ضروری و الزم( آبادروستاهای قروه، قمچ آباد،َ شریف شامل) بیشتر دام تعداد دارای روستای پنج

 ارزان، انیانس نیروی وجود نیز و مذکور روستاهای در پرواری بره خصوص در الزم استعدادهای وجود به توجه

 اشتغال افزایش و روستایی بخش توسعه زمینه در تواندمی طرحی چنین گسترش و توسعه فروش، بازار به دسترسی

 نشان را پرواریبره پروژه پرورش توجیهی طرح زیر جدول. شود واقع ثمر مثمر جوانان مهاجرت کاهش آن کنار در و

 .دهدمی
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 1دوره هر در رأس 1000 فیتظر به پرواری بره پرورش طرح. 73 جدول

 حاتیتوض عنوان

 پرواریهبر پرورش طرح موضوع

 طرح هدف

 اشتغال ایجاد

 آن اطراف و منظومه دامی پروتئین نیتأم

 تولید راندمان افزایش

 گذارهیسرما برای معقول سوددهی

 بانوان یهایتعاون قالب در زنان اشتغال جادیا

 قروه، شریف آباد ،قمج آباد یروستاها طرح محل

 کشاورزی جهاد وزارت مجوز کننده صادره دستگاه

 زنده گوسفند تولیدات نوع

 نفر 15 شاغلین تعداد

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 الیر ونیلیم 3400: طرح کل یگذارهیسرما

 الیر ونیلیم 3500: سالیانه درآمد

 سال 2 حدود: سرمایه بازگشت دوره

 یبخشتنوع کردیرو با منظومه قتصادا یبخشتوان استیس

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین
 مترمربع 25000: متراژ

 الیر ونیلیم 250: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 الیر ونیلیم 300کل:  نهی: هزیسازمحوطه

 الیر ونیلیم 700 کل نهیهزها: ساختمان

 الیر ونیلیم 300: تجهیزات و ساتیتأس

 الیر ونیلیم 130: آزمایشگاهی تجهیزات و آالتنیماش

 الیر ونیلیم 220: کارخانه داخلونقل حمل و نقلیه وسایل

 الیر ونیلیم 40: کارگاهی و اداری تجهیزات

 الیر ونیلیم 60: یبرداربهره از قبل یهانهیهز

 الیر ونیلیم 1700: طرح جاری یهانهیهز کل طرح جاری یهانهیهز

 دیتول زانیم فروش جدول

 تن 120: زنده گوشت

 تن 120: کود

 تن 3: پشم

 مجوز صدور

 39107 نامهبیتصو نیهمچن و 1379 مصوب یکشاورز جهاد وزارت لیتشک قانون 8 ماده به تیعنا با

 و صنعت وزرات و یشاورزک جهاد وزارت» ،18/4/84-20551 هیالحاق و رانیوزئتیه 29/7/1383 و

 و یلیتبد عیصنا یهاطرح یبرا توسعه و یبرداربهره و سیتأس جواز صدور به نسبت توانندیم «معدن

 .ندینما اقدام ییروستا نقاط در کوچک اسیمق در یکشاورز یلیتکم

 مردم -یخصوص بخش - یعیطب منابع نیزم یاعطا

 از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

 (گرانید
 ستیزطیمح -(یبرکار مورد در) یاراض امور تیریمد

                                                 
 هایبافت داخل در چربی ذخیره پرواربندی هدف. گویندمی پرواربندی را زمان حداقل در اقتصادی و مناسب جیره از فادهاست با گوسفند کردن . چاق1

 استفاده مهربانی نژاد مانند وزنسنگین نژاد از پرواربندی برای. شودمی انجام پیر و بالغ گوسفندان و جوان های دربره پرواربندی عمل. باشد می عضالنی

 مواد و علوفه از باید پرواری گوسفند تغذیه در. است ماهگی 9 تا 8 آن پایان و ماهگی 5 تا 4 سن پرواربندی شروع برای سن بهترین .شودمی

 .شود تهیه متعادل جیره بایستی آن پرواربندی برای و بوده پرتوقع نژادهای جزء مهربان گوسفند. نمود استفاده کنستانتره
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 یمال نیتأم
 ستمیس -یخش خصوصب - یاستاندار ییتوسعه روستا -وزارت صنعت و معدن -یجهاد کشاورز وزارت

 یبانک

 گاز اداره - شهرستان برق اداره - روین وزارت روین نیتأم

 استان یامنطقه آب شرکت - ابهر شهرستان فاضالب و آب اداره آب نیتأم

 مخابرات رهادا تلفن و نترنتیا

 یکشاورز جهاد یبرداربهره پروانه صدور

  –کشاورزی  جهاد پروژه یاجرا تیریمد

 

 دوره هر دررأس  1000ظرفیت  به پرواریبره پرورشطرح . 79شماره  شکل

 
 

 ولید مرغ بومی تخمگذارطرح پرورش و ت-3

رغ تخمگذار و قطعه م 3000ر این طرح مرغ محلی و گوشت مرغ است. دهدف از این طرح تولید نیمچه، تولید تخم 

 مرغ بقیه تخم کشی مورد استفاده و درصد( برای جوجه 10مرغ تولید شده ) خروس بومی نگهداری و بخشی از تخم

رسند. بفروش می  وماه نگهداری  3تا  2ها به مدت  کشی سه دوره در سال انجام و جوجه رسد. جوجه ها بفروش می

بررسی  . مراحلیکسال نگهداری جهت تولید گوشت حذف و گله جوان جایگزین گله مولد خواهد شدگله مولد بعد از 

 .دهیم توجیه اقتصادی طرح را گام به گام مورد بررسی قرار می
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 مربع متر یک هب نیاز نیمچه قطعه 16  هر پرورش برای و(  بالغ خروس و مرغ) مولد مرغ قطعه  8 تا 7 هر برای

 با مسقف ایگاهج یک ساخت به نیاز مولد قطعه 3000 با بومی مرغ پرورش طرح اجرای برای که نددار مسقف جایگاه

 میباشید. مربع متر 200 مساحت به پالسترشده دیوار و کف

 
 هزینه اولیه مورد نیاز جهت احداث این واحد به شرح زیر خواهد بود:

 هزینه کل)ریال( قیمت واحد)ریال( تعداد نام وسیله ردیف

1 

تجهیزات نگهداری مرغ تخمگذار شامل: سیستم گرمایش و 

ری، سرمایش)متناسب با استقرار متفاوت است( ، منبع آب، دانخو

 آبخوری اتومات، روشنایی، تهویه مطبوع، اتوماسیون و النه

 تخمگذاری

1 250.000.000 250.000.000 

 510.000.000 170.000 3000 ماهه مرغ تخمگذار بومی 3نیمچه  2

 760.000.000 مع هزینه تجهیزاتج

 بنابراین هزینه اولیه مورد نیاز برای شروع این کار بدین صورت قابل پیش بینی می باشد :

 هزینه کل)ریال( نام وسیله ردیف

 760.000.000 (1تجهیزات و سرمایه اولیه ) نقل از جدول  1

2 
هگی ( تخم ما 5.5ماهه به سن  3ه سرمایه در گردش ) جهت خرید دان مورد نیاز برای رسیدن نیمچ

 گذاری
400.000.000 

 120.0000.000 ماهگی  5.5ماهگی تا  3سوخت )آب، برق، و ... ( از سن  

 1.280.000.000 جمع هزینه تجهیزات

 

 : نمود بندی زیووورطبقه معیارهای براساس توان می را این سالنها 

 ظاهری شکل ازنظر-1

 تهبس سالنهای و   باز سالنهای 

 نگهداری وسیستم بستر ازنظر -2

 - با سالن نرده؛ امتم بستر با پوشال؛ سالن – بسترنرده با سالن پوشال؛ بستر با سالن -قفس سیستم با سالن 

 عمیق گودال سیستم

 پرورش دوره نظر از -3
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 النه مخصوص جوان و همچنین مرغهای مخصوص النه ها؛ نیمچه مخصوصالنه ها؛  جوجه مخصوص النه 

 تخمگذار هایمرغ

 
مرغ  تخم 1800قطعه مرغ( روزی حدود  3000درصدی مرغ های تخم گذار) با احتساب  60در صورت بازدهی 

ای به ذکر است آق میلیون تومان در ماه را در بر خواهد گرفت. همچنین الزم 30تولید می شود که درآمدی بیش از 

یلیون سرمایه اولیه و در م 20ه اجرای این پروژه را دارند، با محمد کیان دودانگه از اهالی روستای نورین که تمایل ب

ع مایت جاماره، حاختیار داشتن فضای کافی جهت احداث این مرکز می باشد.عالوه بر آن موضوع با اهمیت در این ب

 سایت مینیسا ) طرح تضمینی خرید تخم مرغ و تعویض مرغ های از تخم افتاده( می باشد.

گردد و کل سرمایه موجود نفر غیر مستقیم پیش بینی می 10نفر مستقیم و بیش از  4حداقل  اشتغالزایی این طرح

ون تومان می میلی 40میلیون تومان برآورد می شود.سرمایه در گردش این طرح حدود  150برای شروع کار حدود 

ی جهت اجرا ضای کافیر داشتن فباشد که آقای محمد کیان دودانگه از این روستا با در اختیاالزم به ذکر می  باشد.

 باشند. این طرح به احداث این واحد، راغب می

 تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا 

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند کالن اقتصاد کلیدی متغیر سه بیکاری و تورم اقتصادی، رشد

 یاجتماع و فرهنگی ابعاد از لکهب اقتصادی ابعاد از فقطنه بیکاری دارد؛ ویژه اهمیت اشتغال میان این در اما دهدمی

 یکی زاییاشتغال تاکنون، 1368 سال از ایتوسعه برنامه پنج باشد. درمجموع دهندههشدار جامعه یک برای تواندمی

 ندکرد اجرا اشتغال افزایش برای را هاییطرح هابرنامه این از یک هر اساس این بر و بوده هابرنامه این تمام اهداف از

 با اشتغال زمینه در مشخص اهبردر ارائه زمینه در هابرنامه این که دهدمی نشان کشور توسعه هایبرنامه عملکرد اما

 با فعال تجمعی شدر و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و اندنبوده روبرو مشخصی استراتژی

 کار نیروی قاضایت میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت اما بوده روبرو روزافزون توسعه

 .اندبوده ناکام کند ایجاد

 باید مدتکوتاه در که شودمی محسوب کالن مسئله یک بیکاری رفع و اشتغال ایجاد اگرچه راستا همین در

 یکدیگر کنار در آن کیفی و کمی ابعاد تا است تردقیق هایبررسی نیازمند اقتصادی یرمتغ این اما باشد موردتوجه

 مشکالت همه حل و دارد «گذاریسرمایه» با ثابتی رابطه «اشتغال» محور، رشد و کمی نگاه از. باشند موردتوجه
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 رشد حتی نه و سرمایه جذب نه که است داده نشان تاریخی تجربه اما شود؛می وابسته سرمایه جذب به اقتصادی

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی

 به اول درجه در اشتغال مشکل حل زا،اشتغال توسعه راهبرد در که است آن مبین های قبلیبخش هایبررسی نتایج

 به توجه با اساس همین بر. اردد بستگی وکارهاکسب توسعه و اندازیراه روی پیش مسائل پیچیدگی و تنوع شناسایی

 «مولد وکارهایکسب» گسترش و تأسیس متنوع موانع رفع است، کارآفرینی رونق از تابعی اشتغال، مشکل حل اینکه

 است که قبالً به آن اشاره گردید. «مدیریتی هایمهارت ارتقای» و

 را زاشتغالا های دولتی، راهبردن باید سیاستدر روستای  نوری کلی صورتبه بنابراین نتایج حاصل بیانگر آن است که

 پوشش و بازار تکمیل» و «ملی هایاولویت راستای در بازار به دهیجهت» ،«بازار تسهیل» نقش سه ایفای با باید

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:

o  میلیارد تومان و  6گذاری کل حدود تن  در سال سرمایه 3کشاورزی با میانگین تولیددر حوزه فراوری محصوالت

 نفر؛ 30زایی با اشتغال

o یجاد اتخم مرغ در روز و با  1800میلیون و ظرفیت  150گذاری کل با سرمایه در طرح پرورش مرغ تخم گذار

 نفر غیرمستقیم؛ 10نفر و  4 اشتغال مستقیم

o تومان با ظرفیت  میلیون 340نفر عادی و یک نفر دامپزشک به ارزش  15اشتغال مستقیم با  طرح پروار بندی بره

 تن پشم؛ 3تن گوشت و  120تولید 

o میلیارد تومان با 1.2نفر غیر مستقیم به ارزش  11نفر عادی و  9با اشتغال مستقیم  طرح کارگاه تولید نایلون

 ل؛میلیون در سا 110تن در سال و درآمئ حدود  750ظرفیت 

o  میلیارد  2نفر غیر مستقیم به ارزش 10 ونفر عادی  20-30طرح  کارگاه بسته بندی حبوبات ا اشتغال مستقیم

 تن در سال ؛ 2000تومان با ظرفیت 

o میلیون تومان  300نفر غیر مستقیم به ارزش    5نفر عادی و  15با اشتغال مستقیم  طرح  کارگاه تولیدی پوشاک

 تومان در سال؛میلیون  50با درآمد حدود 

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر

 نیروی مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول، .1

 است؛ ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و نیانسا

طراحی  با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در .2

هاد یی مشخص و پیشنزاعه اشتغالسایر اقدامات توس و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وبرنامه

 گردید.
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 «شایسته کار» ینمواز حفظ با و انسانی کرامت حفظ با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در .3

 هستند اشتغال تحریک دنبال به کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست

 کند. پرهیز

 ارک بازار راهی دانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه نورینجوانان روستای   انبوه .4

 باال ازجمله اجتماعی مارهایآ شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق اما شده

تواند های توجیهی پیشنهادشده میطرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن

 در این زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛

ساختاریافته  شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمههای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .5

 پاسخ رودمیباشد، بنابراین، انتظار شده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادبوده و ایده

 تحمل از پس کار ازارب به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی

مشارکت اجتماعی در  نرخ شود همخرسند باشند که این طرح باعث می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره

 ور اشتغال و هم اینکه باعث نقش هرچند کوچک در افزایش آما ای نرخ افزایش را نشان دهندهای توسعهطول برنامه

ه زندگی تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید ببه

 شود.

باشد، نتایج یین روستا ماین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکاران ترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 از اندعبارتکیفی مورد انتظار نیز 

o زایی در تغالها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادی و اشها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 روستا.

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o زا؛های اقتصادِی اشتغالگذاریهای سرمایهدفمند کردن و تعیین اولویتسازی، هیکپارچه 

o تولید  زنجیره وهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 با مشارکت بخش غیردولتی؛

o دف( اهای هن و ذینفعان روستسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنیتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o در مشاغل آنان کاهش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اشتغال 

 مختلف و درآمدزایی باال.

o ی متنوع و پایدار؛های درآمدایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 
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 تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود روستا

های مشارکتی در روستاهای هدف ساختاریافته مشاور در هستهاز روش مشارکتی نیمه با استفاده میدانی هایبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

نقش داشته و باعث  لعهروستای موردمطا موجود زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات الزم برای ارتقاء ظرفیت فعالیت . 80شکل

 
 به توان،می اقتصادی توانمندی و نیازها با متناسب که باشندمی کشوری هر در آفرینیارزش و تولید کانون روستاها

 زاییاشتغال و تولیدی ظرفیت از حداکثری استفاده برای روستا اقتصاد با رتبطم خدمات و صنایع سایر ایجاد و تعبیه

 تواندمی که است کشور اقتصادی جریان و صنایع سایر محرکه موتور روستا گفت توانمی بنابراین، پرداخت؛ روستایی

 هایظرفیت از ستفادها با زاییاشتغال و تولید حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن توانمند بر عالوه

 چنین به دستیابی الزمه. نماید ایجاد کشور اقتصاد تحول همچنین و روستا اقتصاد بر را برتر هایفناوری و کارآفرینی

 هایبرنامه و اندازچشم سند تدوین و تهیه روستایی، توسعه با مرتبط قوانین در جدی تغییرات و بازنگری نیز، امری
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 و اعتبارات اختصاص و حوزه این در موفق کشورهای سایر تجربه از الهام با کشور موجود طشرای با متناسب راهبردی

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش ارائه

 اغلب عشایری و روستایی زنان برای ویژهبه روستای موردمطالعه، در کوچک وکارکسب توسعه و زاییاشتغال»

 در درآمد و شغل ایجاد ایبر روستایی زنان هایتعاونی گسترش. ندارد ولتد برای چندانی هزینه و بوده هزینهکم

 .گیرد قرار تعاون بخش با طمرتب مدیران ویژهبه مدیران کار دستور در مهم این باید و است شودپیشنهاد می روستا

یان از وستایری از ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند، تضمین خرید محصوالت تولید ی نورین،زنان روستا 

 شودالش تهای خریدهای تضمینی با افزایش دامنه باید برای آن برنامه وجود داشته باشد وکارهای مهمی است که 

های محلی و ساخت بازارچه کهطوریبه. گیردر قرار های روستایی در دستور کاتا امنیت الزم برای توسعه فعالیت

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآناسب برای فروش محصوالت محلی من عنوانتواند بهمی هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تپیشرف و رشد جهت در محروم و یافتهتوسعه کمتر مناطق در ایحرفه و فنی هایآموزش

 مدتکوتاه هایآموزش ارائه ،روستاها در کوچک وکارکسب اندازیراه روستایی، آموزش کشاورزی، خاص هایموزشآ

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای کشاورزی بندیقطب و

ا یردی و مذهبی و گطرح شد طرح گردشگری بوم که قبالً نیز م شود که همچنان قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 ی سبز در این منطقه مطرح باشد.عنوان یک کارآفرینتواند بهکارخانه سنگ بری می

 روستاها در و عظیم ایعصن ایجاد دنبال به تواننمی روستاها، موجود وضع با و کنونی شرایط در که است آن واقعیت

 و صحیح نیز گوناگون هایجنبه از و ندارد وجود صنایع نوع این ایجاد برای الزم هایزیرساخت عمالً زیرا بود

 از استفاده با تا است هاروستا کردن صنعتی برای انتخاب بهترین کوچک صنایع نتیجه در. نیست صرفهبهمقرون

 کاهش همچنین و روستاییان رفاه ایارتق و درآمد افزایش چون نتایجی به وکارکسب نوع این ناپذیرپایان هایظرفیت

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت

های اقتصادی و های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقاء سطح فعالیتتعیین برنامه

های سرمایه گذاری توسعه اقتصادی و ها و پروژهبندی طرحاشتغالزایی روستا تعیین و اولویت

 اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا

 اشتغال روستایی توسعه در چندانی توفیق تواننمی مشخص، اقتصادی توسعه و توسعه کالن راهبرد یک جودو بدون

 هایسیاست تریناساسی و ترینمهم از یکی تمرکززدایی باید بنابراین آورد؛ دست به روستاها در کارآفرینی توسعه و

 محقق اجتماعی خدمات ارائه و عمرانی هایرساختزی توسعه طریق از تنها روستایی توسعه باشد. کشور توسعه کالن

 هایجذابیت مقابل در) آنان فرهنگی توسعه تسریع و روستاییان برای درآمدزا زاییاشتغال نیازمند بلکه شودنمی

 و روستایی توسعه کشاورزی، توسعه هایزمینه ترینمهم ازجمله تبدیلی است. صنایع( شهرها اجتماعی فرهنگی

 تبدیل و روستا دامی و کشاورزی محصوالت فراوری صنایع، این اصلی وظیفه. است روستاها در زاییاشتغال توسعه

 این انجام. شودمی انجام شهری هایکارخانه و صنایع در اغلب که است ترباارزش و ترنهایی کاالهایی به هاآن

. شودمی تولید تحریک و مناطق این در بیشتر افزودهارزش خلق باعث روستاها اطراف نواحی یا روستاها در هافعالیت
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 غذایی امنیت تحکیم راستای در جلوروبه قدمی و یابدمی افزایش نیز محصوالت آن کنار در دوام و کیفیت عالوهبه

 .شودمی برداشته کشور

کار،  و جویای ارمنظور پایداری اشتغال روستایی عالوه بر شناسایی افراد بیکدر جریان توسعه روستایی الزم است به

 های وضع موجود نیز موردتوجه قرار گیرد.بسترهای مناسبی برای حفظ اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست .81شکل

 
زایی روستا تصادی و اشتغالگذاری توسعه اقهای سرمایهتوان اهداف کمی اشتغال طرحاساس چنین چارچوبی می بر

 را به شرح زیر طراحی و تدوین نمود.

 شده در نورینهای شغلی ایجاد و یل تثبیتظرفیت فرصت. 74جدول 

 توضیحات ظرفیت اشتغال طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال روستا

 نورین

 دامداری
 نفر غیر مستقیم 10 4 طرح پرورش مرغ محلی تخم گذار

 - 15 ی برهپروار بند

 کشاورزی
 نفر غیر مستقیم 10 20-30 بسته بندی حبوبات

  30 صنایع تبدیلی کشاورزی

 صنعت
 نفر غیر مستقیم 11 9 کارگاه تولید نایلون

 نفر غیر مستقیم 5  15 تولید پوشاک
 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

فعالیت  2توان انتظار داشت که با اجرای زا میاشتغال هایعالیتفهای حاصل، با احتساب هر یک از با توجه به یافته

ایجاد  توان بهزای پیشنهادشده میفعالیت اشتغال 6فعالیت دامداری درمجموع با  2فعالیت صنعتی و  2کشاورزی، 

 اشتغال در نورین کمک نمود.

ایی با مقیاس زگذاری توسعه اقتصادی و اشتغالهای سرمایهها و پروژهبندی طرحتعیین و اولویت

 کارکردی در سطح روستا 

های کارآفرینی مستقل و های مرتبط با طرحآوری ایدهگذاری پس از جمعهای سرمایهبندی طرحبرای اولویت

های میدانی در این ها و همچنین بررسیهای موفق در سایر استانتجربه بر اساسهای کارآفرینی و اشتغال ایده

ین مرحله با برگزاری ازاپساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهطرحمشاور،  گروهروستا توسط 

محلی، نماینده کشاورزان، ی و حضور مشاور در روستا و نشست با نخبگان، خبرگانجوامع محلاندیشی با کارگاه هم

 دومگام  گام اول

 

 سومگام 
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نی پرداخته شد. در این راستا، های کارآفریو ... . به احصا ایده صاحبان مشاغلگذاران، معتمدین، دامداران، سرمایه

های اقتصادی و در طرح هاآنهای مربوط به ی مؤثر و شاخصهامؤلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.اشتغال

کزی بخش مر نورین از زاییالاشتغ و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء زایی جهتاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

ت تا شخص اسمشهرستان ابهر و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به داشتن اهداف 

ز مورد ا 4ر با در نظر گرفتن یاز صورت گرفته باشد. برای این منظوموردنهای ها و تخصصشناسایی مهارت

نورین پرداخته  زاییاشتغال و اقتصادی هایبندی فعالیتلویتاو به Decision Oven افزارپیشنهادات با استفاده از نرم

 ریزی شامل:در کمیته برنامه موردتوافقب چهار معیار های دارای اولویت و برحسشده است. با احتساب فعالیت

o  ؛25/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛18/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o  ؛28/0خصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت میزان آورده ش 

o  ها و اطالعات حاصل از های مشارکتی و دادههای نسبی حاصل از برگزاری کارگاهها و قابلیتارزیابی ظرفیت

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 ستای هدفزایی روهای توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی طرحرتبه . 82شکل 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت

ه بوابسته  بندی مشاغلبا توجه به همین امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییان به احصاء و اولویت

  باشد:شرح ذیل می به شنهادات مربوطه برحسب اولویتتوجیهی با پی های توجیهی پرداخته شده است که طرحطرح

 پروار بندی بره: طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ و...فرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  بندی بره .روارتوسعه صنعت پرورش دام  پ برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o رای پرورش مکمل غذایی ب تولید محصول ازاریابی، نحوه کشت، برداشت وهای مستمر در زمینه ببرگزاری کارگاه

 بره؛

o ش کارآفرینی سبز توسعه پرورش گوسفند به رو برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده

 ها؛طرح این مدیریت برای خبره مدیران از استفاده و باال و متوسط سرمایه با
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o وری طرح پیشنهادی و بهبود فرآیندهای ایجاد سازی و افزایش بهرهصصی برای بهینهایجاد مرکز مشاوره تخ

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب

 ایجاد کارگاه تولید نایلون 

o مسیرهای خدماتی؛ ایجاد و شناسایی 

o بسترسازی مهارتی؛ 

o طرح پیشنهادی. برای حمایتی هایصندوق ایجاد 

o تخصصتربیت نیروی کار م 

o ایجاد گروه های طراحی و ایجاد کارگاه های نوآوری در تولید 

o بازاریابی چند جانبه 

 فرآوری محصوالت کشاورزی( بسته بندی حبوبات( 

o مسیرهای خدماتی؛ ایجاد و شناسایی 

o بسترسازی مهارتی؛ 

o طرح پیشنهادی. برای حمایتی هایصندوق ایجاد 

 :طرح پرورش مرغ تخم گذار 

o مهارت افزایی؛ هایبرگزاری کارگاه 

o های سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  م گذار.توسعه صنعت پرورش مرغ تخ برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

 :تولید پوشاک 

o ؛و.. برندینگ محصول طراحی، تولبد، نحوه ابی،بازاری زمینه در مستمر هایکارگاه برگزاری . 

o های مهارت افزایی در این زمینه؛برگزاری کارگاه 

o وابسته به این طرح؛ محصوالت فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

 :صنایع تبدیلی کشاورزی 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o حصول؛مشت، برداشت، تولید های مستمر در زمینه نحوه کبرگزاری کارگاه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o کشاورزی؛ و هایحوزه در سنتی هایشیوه تبدیل برای مهارتی بسترسازی 

o روستایی. محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 
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