


 

 أ

 

 

 

 

 

 

 



 

 ب

 

 نجمهوری اسالمی اریا
 ربانمه و بودجه کشور نسازما

 سازمان مدرییت و ربانمه رزیی استان زنجان
 

 
 

 1397ال جان سزایی روستایی استان زن ربانمه توسعه اقتصادی و اشتغال
 روستا 90گزارش 
 غیر اقبل استناد –وریایش مقدماتی 

 
 
 

 معاونت ربانمه و بودجه 
 تاییمعاونت عمران روس 



 

 ج

 

 فهرست مطالب

 صفحه                    عنوان 

 *بخش اول : کلیات برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

 1 ............................................................................................ وضع موجود لیو تحل فیاسناد و توص ی: بررس دوم بخش

 2 ................................................................................................................................................ استان زنجان ییایجغراف تیموقع -

 2 .................................................................................................................................... شهرستان خرمدره : ییایجغراف تیموقع -

 3 .............................................................................................................................................. :یبخش مرکز ییایجغراف تیموقع -

 3 .................................................................................................................... هدف : یدهستان و روستاها ییایجغراف تیموقع -

 3 ................................................................................................................................................................................. .دهستان الوند:1

 4 ........................................................................................................................................................................... .دهستان خرمدره:2

اجراء شده و در حال انجام مرتبط با موضوع و  یهاها و برنامهطرح یابیو ارز یاسناد باالدست نییو تب لیتحل ف،یتوص

 4 .................................................................................................................................. یزائو اشتغال یمکان برنامه توسعه اقتصاد

 4 ............................................................................................................................................................ :یو منطقه ا یمل یطرح ها

 4 .............................................................................................................. :1396مصوب نیسرزم شیاما یمل یها یریجهت گ-

 13 ............................................................................................................ :1404درافق رانیا یاسالم یسندچشم اندازجمهور -

 18 ........................................................................................................................ ساله ششم توسعه:5برنامه  یکل یها استیس-

 18 ........................................................................................................................................................................... :یاستان یطرح ها

 18 ................................................................................................................................................ رنامه ها:ب یابیوارزش شیاسنادپا-

 18 ................................................................................................................................................................................. اسناد توسعه:-

 18 ........................................................................................... :نیسرزم شیاما یاستان زنجان مصوب شورا هیتوسعه پا هینظر

 20 .............................................................................................................. :رانیوز ئتیتوسعه استان زنجان مصوب ه یسند مل

 24 ..............................................................................................................................................................تیجمع بیساختار و ترک

 25 .................................................................................................................................................... تیجمع بیمطالعه ترک تیاهم

 35 ...................................................................................................................................................................... یاقتصاد یهاتیفعال

 36 ..................................................................................................... و...( یدام ،یباغ ،ی)زراع یکشاورز دیتول یهاتیالف( فعال

 41 ........................................................................................................................................................................ ییروستا عیب( صنا

 43 ................................................................................................................................................................... امداد تهیکم التیتسه

 44 ....................................................................................................................هاسکونتگاه نیب یوندهایو پ اناتیجر ییشناسا -

 45 ...................... هدف یکسب و کار در روستا یو خوشه ها دیارزش، تول یهارهیزنج جادیا یسنجو امکان ییشناسا -

 48 ..................................................................................................................................... هایتدارک ورود یهانهیمرحله اول: هز

 48 ............................................................................................................................................................................ دیمرحله دوم: تول

 49 .................................................................................................................................................. هایمرحله سوم: تدارکات خروج

 50 .................................................................................................................................................. و فروش یابیمرحله چهارم: بازار

                                                 
 در مجلد جداگانه انتشار یافته است. *



 

 د

 

 51 ............................................................................................................................................ پنجم: خدمات پس از فروشمرحله 

و نظام  دیمنابع تول ییو فضا یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیطب یها و تنگناها تیقابل یبند تیو اولو فیتوص ،ییشناسا -

 57 .......................................................................................................................................... و اشتغال روستا دیجهت تول یتیفعال

 59 ............................................ کار یایجوانان و سرپرستان خانوار جو ییشناسا قیاز طر یانسان یروین یشناس تیظرف -

 81.......................................................................... زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه برنامۀ بخش سوم تدوین

 هدف یکسب و کار در روستا یهاو خوشه دیارزش، تول یهارهیزنج جادیا یسنج و امکان ییشناسا 

و نظام  دیمنابع تول ییو فضا یاقتصاد ،یاجتماع ،یعیطب یو تنگناها هاتیقابل یبندتیو اولو فیتوص ،ییشناسا

 و اشتغال روستا دیجهت تول یتیفعال

 کار یایجوانان و سرپرستان خانوار جو ییشناسا قیاز طر یانسان یروین یشناستیظرف

 یمحورها نییتع یو خدمات برا هاتیفعال یبر برندساز دیروستا با تأک یهاتیظرف نیمهمتر یبندتیو اولو ییشناسا

 روستا یجهت تحرک اقتصاد هاشرانیو پ تیاولو یخدمات دارا ای دیتول

 ها،تیمرتبط با ظرف ،یربومیو غ یقابل اجراء توسط افراد بوم ینیکارآفر یهامرتبط با طرح یهادهیا یجمع آور

 دیتول یو محورها هاتیمز

 روستا ییزاو اشتغال یوسعه اقتصادمورد انتظار برنامه ت یو کم یفیک جینتا نییتع

 موجودِ روستا ییو اشتغالزا یاقتصاد یهاتیفعال تیارتقاء ظرف یاقدامات مناسب برا نییتع

 روستا ییو اشتغالزا یداقتصا یهاتیارتقاء سطح فعال یبرا ییو اشتغالزا یتوسعه اقتصاد یهابرنامه نییتع

در سطح  یکارکرد اسیبا مق ییو اشتغالزا یتوسعه اقتصاد یگذارهیسرما یهاها و پروژهطرح یبندتیو اولو نییتع

 روستا

 82 ............................................................................................................................................................................. ریشو یروستا .1

 120 ............................................................................................................................................................ هینیقلعه حس یروستا .2

 153 ................................................................................................................................................................... هریزسوک . روستای3

 



 

 ه

 

 جدول هافهرست 

 صفحه                                عنوان 

 3 ............................................................................................................................................... هدف در شهرستان خرمدره ی: روستاها1جدول 

 28 ................................................................................................................................................. استان زنجان یتیشماره  آمار جمع -2جدول 

 28 ...................................................................................................................................... دهستان کیمنظومه به تفک یتیآمار جمع-3جدول 

 28 ............................................................................................................. روستا، دهستان الوند کیمنظومه به تفک یتیآمار جمع -4جدول 

 29 ....................................................................................................... روستا، دهستان خرمدره کیمنظومه به تفک یتیآمار جمع -5ل جدو

 29 ...................................................................................... های روستایی)نواحی غیر صنعتی( استان زنجانبندی سکونتگاهرده -6جدول 

 30 ............................................................ :جنسو  سنو  ستاییو رو یشهر مناطقو  نستاا تفکیک به رکشو سنی میانگین -7لجدو

 33 .......................................................... یتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان الوند در دورههای مختلف سرشمار -8جدول 

 34 .................................................... یتحوالت جمعیتی و میزان نرخ رشد دهستان خرمدره در دورههای مختلف سرشمار -9جدول 

 37 .................... هدف شهرستان خرم دره ی)تن( غالت و حبوبات در روستاها دیتول زاتیکشت )هکتار( و م ری: سطح ز10جدول 

هدف شهرستان خرم  یدر روستاها جاتیو سبز ی)تن( محصوالت صنعت دیتول زاتیکشت )هکتار( و م ری: سطح ز11جدول 

 38 ............................................................................................................................................................................................................................... دره

هدف شهرستان  یدر روستاها یاو نباتات علوفه یزی)تن( محصوالت جال دیتول زاتیکشت )هکتار( و م ری: سطح ز12جدول 

 39 ..................................................................................................................................................................................................................... خرم دره

 39 ..................... هدف شهرستان خرم دره یدر روستاها ی)تن( محصوالت باغ دیتول زاتیکشت )هکتار( و م ری: سطح ز13جدول 

 40 .................................................................... هدف شهرستان خرم دره یدر سال در روستاها ریش دیتول زانی: تعداد دام، م14جدول 

 41 .................................................................................. هدف شهرستان خرم دره یدر روستاها یو سنت یصنعت وری: تعداد ط15جدول 

 41 .................................................. هدف شهرستان خرم دره یدر روستاها انیو آبز شمیزنبور عسل، کرم ابر دیتول زانی: م16جدول 

 42 ..................................................................................................... شهرستان خرم دره یروستا یدر نواح یصنعت یها: کارگاه17جدول 

 43 .............. در شهرستان خرم دره 1397سال  یال 1392امداد امام )ره( از سال  تهیکم یپرداخت ییروستا التی: تسه18جدول 

 46 ..................................................................... کسب و کار یهاارزش خوشه رهیاصطالحات زنج یو نظر یاتیعمل فی(: تعر19)جدول 

 58 ........................ زیسوکهر ی(: عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در توسعه اشتغال روستایی در رویکرد توسعه ظرفیتی روستا20جدول )

 60 ..................................................................................................................... زیسوکهر یروستا یانسان یروین یشناستی(: ظرف21جدول )

 61 .............................................................یمشاغل خانگ طهیروستا در ح یهاتیظرف نیترمهم یبندتیو اولو یی(: شناسا22)جدول 

 65 ............................................................................................................ یو زراع یمحصوالت باغ یلی. پروژه احداث کارخانه تبد23جدول 

 66.......................................................................................................... زیسو کهر یکارتن در روستا دی.  پروژه توسعه کارگاه تول24جدول 

 70 .................................................................................................................... زیسوکهر یدر روستا یگردطرح توسعه بوم جادی. ا25جدول 

 72 ..................................................................................................................................................................... ینخ دروگر یهایژگی. و26جدول 

 73 .......................................................................................................................................... یکینخ پالست یدی. مشخصات طرح تول27جدول 

 73 ............................................................... زیسوکهر یدر روستا یبندنخ بسته دیتول یهیطرح توج یسنج. مطالعات امکان28جدول 

 79 ...................................................................................................... زیدر سوکهر شدهتیو تثب جادیا یشغل یهافرصت تی. ظرف29جدول

 84 ........................................................................ کسب و کار یهاارزش خوشه رهیاصطالحات زنج یو نظر یاتیعمل فی. تعر30جدول 

و  دیجهت تول یتیو نظام فعال دیمنابع تول ییو فضا یرساختیز ،یانسان -یاجتماع ،یعیطب یها و تنگناهاتی. قابل31جدول 

 93 ....................................................................................................................................................................................... ریشو یاشتغال در روستا

 96 ..................................... ریشو یروستا یمشاغل خانگ طهیروستا در ح یهاتیظرف نیترمهم یبندتیو اولو یی. شناسا32جدول 

 100 ................................................................... و فروش کاه و کلش گندم یبندبسته یهیطرح توج یسنجامکان . مطالعات33جدول 



 

 و

 

 103 .......................................................................................... رأس گاو 10 تیبا ظرف یصنعت مهیو ن  یصنعت ی. طرح دامدار34جدول 

 105 ........................................................................................................ یو زراع یمحصوالت باغ ی. پروژه احداث کارخانه فرآور35جدول 

 110 ............................................................................................................... ریشو یاطراف سد در روستا یگرد. طرح توسعه بوم36جدول 

 119 ........................................................................................................ ریشو یشده در روستا جادیا یشغل یفرصت ها تی. ظرف37جدول

 121 ..................................................................... کسب و کار یهاارزش خوشه رهیاصطالحات زنج یو نظر یاتیعمل فی. تعر38جدول 

 131 ................ هینیقلعه حس یثیرگذار در توسعه اشتغال روستایی در رویکرد توسعه ظرفیتی روستا. عوامل ظرفیتی تأ39جدول 

 133 ............................................................................................................. هینیقلعه حس یروستا یانسان یروین یشناستی. ظرف40جدول 

 134 ............................................................. یمشاغل خانگ طهیروستا در ح یهاتیظرف نیترمهم یبندتیو اولو یی. شناسا41جدول 

 138 ......................................................................................................... یو زراع یمحصوالت باغ یلی. پروژه احداث کارخانه تبد42جدول 

 139 ..................................................................................................................................................................... . طرح پرورش بوقلمون43جدول 

 141 ................................................................................................................... رأس گاو 50 تیبا ظرف یصنعت. طرح پرورش دام 44جدول 

 143 ....................................................................................................................................................... یادوات کشاورز دی. کارگاه تول45جدول 

 146 .......................................................................................................................................... ییدارو اهانیگ یرآورو ف دی. طرح تول46جدول 

 152 ......................................................................................... هینیدر قلعه حس شدهتیو تثب جادیا یشغل یهافرصت تی. ظرف47جدول 

 156 .................................................................. کسب و کار یهاارزش خوشه رهیاصطالحات زنج یو نظر یاتیعمل فی(: تعر48)جدول 

 167 ..................... زیسوکهر یرویکرد توسعه ظرفیتی روستا(: عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در توسعه اشتغال روستایی در 49جدول )

 168 .................................................................................................................. زیسوکهر یاروست یانسان یروین یشناستی(: ظرف50جدول )

 170 ..........................................................یمشاغل خانگ طهیروستا در ح یهاتیظرف نیترمهم یبندتیو اولو یی(: شناسا51)جدول 

 173 ..................................................................................................... یو زراع یمحصوالت باغ یلی(: پروژه احداث کارخانه تبد52)جدول 

 175 .................................................................................................... زیسو کهر یکارتن در روستا دی(: پروژه توسعه کارگاه تول53)جدول 

 178 .............................................................................................................. زیسوکهر یدر روستا یگردطرح توسعه بوم جادی(: ا54)جدول 

 180 .............................................................................................................................................................. ینخ دروگر یهایژگی(: و55)جدول 

 181 ................................................................................................................................... یکینخ پالست یدی(: مشخصات طرح تول56)جدول 

 181 ......................................................... زیسوکهر یدر روستا یبندنخ بسته دیتول یهیطرح توج یسنج(: مطالعات امکان57)جدول 

 187 .............................................................................................. زیدر سوکهر شدهتیو تثب جادیا یشغل یهافرصت تی(: ظرف58جدول )



 

 ز

 

 جدول هافهرست 

 صفحه                                عنوان 

 34 .......................................................................................................................................................... نرخ رشد ساالنه دهستان الوند -1نمودار 

 35 ........................................................................................... 1397نرخ رشد ساالنه دهستان خرمدرهمأخذ: محاسبات مشاور، -2نمودار 

 53 .......................................................................................................... در شهرستان خرمدره یزش محصوالت کشاورزار رهی. زنج3نمودار 

 54 ........................... و ...( اتی، لبنری)دام زنده، گوشت، پشم، ش یدام داتیتول داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی. زنج4نمودار 

 55 ..................................................... و ...( یبافیقال ،یدست عی)صنا یدست عیصنا داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی. زنج5نمودار 

 56 .................................................................................................................................. یارزش خوشه کسب و کار گردشگر رهی. زنج6نمودار 

 90 .................................................................................................................... در شهر خرمدره یارزش محصوالت کشاورز رهی. زنج7نمودار 

 91 ........................... و ...( اتی، لبنری)دام زنده، گوشت، پشم، ش یدام داتیتول داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی.  زنج8نمودار

 92 ................................................................................................................................ یارزش خوشه کسب و کار گردشگر رهی.  زنج9نمودار 

 127 .................................................................................................... در شهرستان خرمدره یارزش محصوالت کشاورز رهی. زنج10نمودار 

 128 ..................... و ...( اتی، لبنری)دام زنده، گوشت، پشم، ش یدام داتیتول داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی: زنج11نمودار 

 129 ............................................... و ...( یبافیقال ،یدست عی)صنا یدست عیصنا داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی. زنج12نمودار 

 162 ................................................................................................ در شهرستان خرمدره یارزش محصوالت کشاورز رهی(: زنج13)نمودار 

 163 ..................... و ...( اتی، لبنری)دام زنده، گوشت، پشم، ش یدام داتیتول داتیولارزش خوشه کسب و کار ت رهی: زنج14نمودار 

 164 ............................................... و ...( یبافیقال ،یدست عی)صنا یدست عیصنا داتیارزش خوشه کسب و کار تول رهی: زنج15نمودار 

 165 ............................................................................................................................ یارزش خوشه کسب و کار گردشگر رهی: زنج16نمودار 



 

 ح

 

 جدول هافهرست 

 صفحه                                عنوان 

 3 ......................................................................................................... شهرستان خرمدره یبخش مرکز ییایجغراف یاسیس تی. موقع1شکل

 45 .......................................................................................................... ر شهرستان خرم درههدف د یروستاها ییفضا یهاانیجر -2شکل 

 45 ......................................................................................................................................................................... ارزش مدل پورتر رهی. زنج3شکل

 47 ....................................................................................................................... زیسوکهر یروستا یکشاورز داتیارزش تول رهی. زنج4شکل 

 48 ............................................................................................................................................ هایارزش در بخش تدارک ورود رهی. زنج5شکل

 49 ........................................................................................................................................................................... دیارزش فاز تول رهی. زنج6شکل 

 50 .......................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک خروج رهی. زنج7شکل

 50 ........................................................................................................................................... و فروش یابیارزش در بخش بازار رهی. زنج8شکل

 51 ................................................................................................................................. ارزش در بخش خدمات پس از فروش رهی. زنج9شکل 

 59 ....................................................................................................................... زیکهر یروستا یجلسات مشارکت ری. نمونه از تصاو10شکل 

 63 ........................ 1397مشاور،  یهاافتهیآنان؛ مأخذ:  یروستا و امکان برندساز یتوسعه اقتصاد یهاتیظرف نیتر. مهم11شکل 

 69 ......................................................................................................................................................................... یگرد. مراحل ثبت بوم12شکل 

 71 ....................................................................................................................................................................... و ... یکشاورز دهی. نخ تاب13شکل

 72 ................................................................................................................................................................................................ . نخ دروگر14شکل 

 77 ...................................................................... موجود ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیفعال تیارتقاء ظرف ی. اقدامات الزم برا15شکل 

 79 .................................................................................................................... ییزااشتغال کردیبا رو یتوسعه اقتصاد یهااستی. س16شکل 

 80 ....................................................................... هدف یروستا ییزاو اشتغال یتوسعه اقتصاد یهاها و پروژهطرح یبند. رتبه17شکل 

 83 ...................................................................................................................................................................... ارزش مدل پورتر رهی. زنج18شکل

 85 ................................................................................................................. ریشو یچا یروستا یکشاورز داتیارزش تول رهی.  زنج19شکل

 86 ......................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک ورود رهی. زنج20شکل

 87 ....................................................................................................................................................................... دیره ارزش فاز تولی. زنج21شکل 

 87 ...................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک خروج رهی. زنج22شکل 

 88 ........................................................................................................................................ وفروش یابیارزش در بخش بازار رهی. زنج23شکل 

 88 ............................................................................................................................... ارزش در بخش خدمات پس از فروش رهی. زنج24شکل

 95 ........................................................................................................................................................ ریشو روستا ی: جلسات مشارکت 25شکل 

 98 ........................... 1397آنان؛ مأخذ: مطالعات مشاور،  یروستا و امکان برندساز یه اقتصادتوسع یهاتیظرف نیتر. مهم25شکل

 100 .................................................................................................................................................. ریشو ی. دپو کاه و کلش در روستا26شکل 

 102 ....................................................................................................................................................... یصنعتمهیو ن یصنعت ی.دامدار27شکل 

 106 ............................................................................................................................................................ فرش دستباف دی. کارگاه تول28شکل 

 109 ...................................................................................................................................................................... یگرد. مراحل ثبت بوم29شکل 

 115 ................................................................... موجود ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیفعال تیارتقاء ظرف ی.  اقدامات الزم برا30شکل

 117 .................................................................... ریشو یروستا ییزاو اشتغال یتوسعه اقتصاد یهاها و پروژهطرح یبند. رتبه31شکل 

 119 ................................................................................................................ ییزااشتغال کردیبا رو یتوسعه اقتصاد یهااستی. س32شکل 

 120 ................................................................................................................................................................. ارزش مدل پورتر رهی. زنج33شکل 

 122 ......................................................................................................... هینیقلعه حس یروستا یکشاورز داتیارزش تول رهی. زنج34شکل 

 123 ...................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک ورود رهی. زنج35شکل



 

 ط

 

 124 ..................................................................................................................................................................... دیره ارزش فاز تولی. زنج36شکل 

 124 .................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک خروج رهی. زنج37شکل

 125 ..................................................................................................................................... و فروش یابیارزش در بخش بازار رهی. زنج38شکل

 126 ............................................................................................................................ ارزش در بخش خدمات پس از فروش رهی. زنج39شکل

 132 ...................................................................................................... هینیقلعه حس یروستا یجلسات مشارکت ری. نمونه از تصاو40شکل 

 137 ...................... 1397مشاور،  یهاافتهیآنان؛ مأخذ:  یروستا و امکان برندساز یتوسعه اقتصاد یهاتیظرف نیتر. مهم41شکل

 141 ........................................................................................................................ روستا یصنعتمهین ی. طرح پرورش دام و دامدار42شکل 

 150 ................................................................... موجود ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیفعال تیارتقاء ظرف ی. اقدامات الزم برا43شکل 

 152 .................................................................................................................. ییزااشتغال کردیبا رو یتوسعه اقتصاد یهااستی. س44شکل

 155 ................................................................................................................................................................ارزش مدل پورتر رهی(: زنج46شکل)

 153 .................................................................. هدف یروستا ییزاو اشتغال یتوسعه اقتصاد یهاها و پروژهطرح یبند.  رتبه45شکل 

 157 ............................................................................................................. زیسوکهر یروستا یکشاورز داتیارزش تول رهی(: زنج47شکل )

 158 ................................................................................................................................... هایارزش در بخش تدارک ورود رهی(: زنج48شکل)

 159 .................................................................................................................................................................. دیره ارزش فاز تولی( زنج49شکل )

 159 ................................................................................................................................. هایارزش در بخش تدارک خروج رهی(: زنج50شکل)

 160 ................................................................................................................................. و فروش یابیارزش در بخش بازار رهی(: زنج51شکل)

 160 ....................................................................................................................... در بخش خدمات پس از فروش ارزش رهی(: زنج52شکل )

 168 ................................................................................................................ زیکهر یروستا یجلسات مشارکت ری(: نمونه از تصاو53شکل )

 172 ................. 1397مشاور،  یهاافتهیآنان؛ مأخذ:  یروستا و امکان برندساز یه اقتصادتوسع یهاتیظرف نیتر(: مهم54شکل )

 177 ...................................................................................................................................................... یگرد(: مراحل ثبت بوم55شکل شماره )

 179 .................................................................................................................................................. و ... یکشاورز دهی(: نخ تاب55شکل شماره )

 180 ............................................................................................................................................................................. (: نخ دروگر56شکل شماره )

 185 ................................................................ موجود ییزاو اشتغال یاقتصاد یهاتیفعال تیارتقاء ظرف ی(: اقدامات الزم برا57شکل )

 187 ............................................................................................................. ییزااشتغال کردیبا رو یتوسعه اقتصاد یهااستی(: س58شکل )

 188 ................................................................ هدف یروستا ییزاو اشتغال یتوسعه اقتصاد یهاها و پروژهطرح یبند(: رتبه59شکل )

 

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بخش دوم

وجودم ربرسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع   



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

2 

 

 : بررسی اسناد و توصیف و تحلیل وضع موجود دوم بخش

 :موقعیت جغرافیایی استان زنجان -

 35ما بین و شورک غربیو شمال ی،در قسمت مرکزیشوداستان زنجان که از آن به عنوان فالت زنجان نیز نام برده م

 یقه طول شرقدقی 52درجه و  49دقیقه تا  1درجه و 47و  یدقیقه عرض شمال 15درجه و 37دقیقه تا  25درجه و 

 شهرستان مال بهه از شطوریک باشدبههم مرز می ناز نصف النهار گرینویچ واقع شده است. این استان با هفت استا

 اکستان وت یها و شرق به شهرستان یاز شمال شرق خلخال از استان اردبیل و شهرستان رودبار از استان گیالن ،

 شهرستان به یربغبوئین زهرا و قزوین از استان قزوین ، از جنوب به شهرستان همدان از استان همدان ،از جنوب 

 یها انه شهرستبواز شمال غرب  یکردستان واز مغرب به شهرستان تکاب از استان آذربایجان غرب استانبیجار از 

ه ب 1395یاستان زنجان براساس آخرین سرشماری رسممحدود است. یترود از استان آذربایجان شرقمیانه و هش

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

 سکنه میباشد. 

 : مدرهرخموقعیت جغرافیایی شهرستان  -

 .باشدیزنجان م - ینراه آهن و اتوبان قزو یردر مسشهرستان خرمدره 

النهار مبتتدأ و نصتتف یول شتترقطتت ٔ  یقتتهدق 55درجتته و  48تتتا  یقتتهدق 25درجتته و  49دره در ختترم شهرستتتان

 است.خط استوا قرار گرفته یشمال ٔ  یقهدق10درجه و  36تا  یقهدق 25درجه و  36

 ستتال شهرستتتان طبتتق آمتتار یتتتاستتت. جمعشهرستتتان استتتان  ینترمربتتع و کوچتتک یلتتومترک 5/394آن  وستتعت

دره . ختترمباشتتدینفتتر ستتاکن شتتهر خرمتتدره م 55368تعتتداد  یتتنهتتزار نفتتر بتتوده کتته از ا 67951بتتالب بتتر  1395

 .باشدیشهر و دو دهستان م یکبخش،  یک یدارا

تان را ط شهرستتاکثتتر نقتتا یبتتاًارتفتتاع کتته تقر ینمتتتر واقتتع در ارتفاعتتات الونتتد و کمتتتر 3000ارتفتتاع  ینبلنتتدتر

  متر است. 1500برابر  شودیشامل م

 یتتن. اباشتتدیمربتتع م یلتتومترک 407. مستتاحت شهرستتتان باشتتدیمتتتر م 1575 یتتاآن از ستتطح در ارتفتتاع

ب بتته و از شتترق و غتتر یناستتتان زنجتتان واقتتع شتتده کتته از شتتمال بتته استتتان قتتزو یشهرستتتان در قستتمت جنتتوب

 تانیکوهستت ایمنطقتته دره،ختترم. منطقتته شتتودیود مشهرستتتان ابهتتر و از جنتتوب بتته شهرستتتان خدابنتتده محتتد

کته بته  باشتدیا مرا در استتان زنجتان دار یتوههتا و باغتات م جنگتل یبتاترینز یعتتو از نظتر طب شودیمحسوب م

از لحتا   ییتادز یلشهرستتان پتانست ین.اشتودیگفتته م یتزستبز استتان ن ینشهرستتان نگت یتنبته ا یتلدل ینهم

 دارد.  یصنعت وکشاورز

شتمال  یتدیلتو یواحتدها ینتترکته از بزر  یستازسرم یترال،ضتد گلولته میشته شترکت ش ینتو،م ینعتگروه صت

 نیتتستترخ ا یبشهرستتتان قتترار دارد. ستت یتتنشهرستتتان استتت در ا یتتنغتترب کشتتور استتت از امکانتتات بالفعتتل ا

 حتالکته در  باشتدیم یمعتادن بتا ارزشت یاستت. شهرستتان خترم دره دارا رداربرختو ییبتاال یفیتتشهرستان از ک

 .باشندیتوسط کارشناسان مربوطه فعال م یسمعدن مس و سل یکو  یتمعدن سنگ گران 8حاضر 
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 موقعیت جغرافیایی بخش مرکزی: -

ن مستاحت ایتن بختش برابتر بتا مستاحت کتل شهرستتابخش مرکزی تنها بخش شهرستان خرمتدره میباشتد کته 

( بختتش مرکتتزی 1395)مستتکن  و سرشتتماری عمتتومی نفتتوس ویمات سیاستتی تقستت ینآختترو بتتر استتاس بتتوده 

اهای راشتتامل میشتتود. کتته روستتتتنهتتا یتتک نقطتته شتتهری )خرمتتدره(،دو دهستتتان )الونتتد و خرمدره( شهرستتتان

ان ( بته ترتیتب دهستتروستتای منتختب90جهتت ارائته طترح هتای اشتتغال زایتی ) خرمتدرههدف در شهرستتان 

 در جدول زیرآورده شده اند؛

 دره: روستاهای هدف در شهرستان خرم1جدول 

 شهرستان بخش دهستان نام آبادی کدابادی

 قلعه حسینیه 233202

 سوکهریز 233195 خرمدره مرکزی خرمدره

 شویر 233197

 

 موقعیت سیاسی جغرافیایی بخش مرکزی شهرستان خرمدره. 1شکل

 :روستاهای هدف  دهستان و موقعیت جغرافیایی -

 الوند:دهستان .1

غتترب بتتا  شهرستتتان بشتتمار میتترود و از شتتمال و جنتتوب بتتا شهرستتتان ابهتتر و از بتته عنتتوان کتتوچکترین دهستتتان

 دهستان خرمدره هم مرز میباشدو الوند به عنوان مرکز دهستان شناخته شده است.

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

4 

 

 :خرمدرهدهستان .2

ستتتای قلعتته رو شهرستتتان وبختتش و راه آهتتن و اتوبتتان از ایتتن دهستتتان عبتتور مینمایتتد و خرمتتدره بعنتتوان مرکتتز 

هرستتان ش،ازشتمال و جنتوب بتا شهرستتان ابهتر و از غترب بتا شوددهستتان شتناخته متی بعنتوان مرکتزحسینیه 

زجملتته اخدابنتتده ،شتترق بتتا دهستتتان الونتتد هتتم متترز میباشتتد. روستتتاهای قلعتته حستتینیه ، ستتوکهریز و شتتویر 

ع اقتتروستتتای برگزیتتده استتتان میباشتتند کتته درایتتن شهرستتتان و دهستتتان و 90روستتتاهای هتتدف در مطالعتته 

 شده اند.

های اج را  ش ده و در ه ا و برنام هتی و ارزی ابی رر ین اس ناد باددس ی توصیف، تحلیل و تب

 زائیلحال انجام مرتبط با موضوع و مکان برنامه توسعه اقتصادی و اشتغا

ای، بتترای رستتیدن بتته دستتت استتتانی و ناحیتتههتتای فرادر استتناد و طرح ه متتورد مطالعتتهبررستتی جایگتتاه محتتدود

 ه روستتاییای مطلوب از جایگتاه و اهمیتت زیتادی برختوردار استت کته بررستی طترح اشتتغال پایتدار توستعهنتیج

مطالعتات  رستد. لتذا  تتا بته حتالنیز بدون آشنایی با پیشینه مطالعتات صتورت گرفتته قتدری ستخت بته نظتر می

اند ائتته شتتدهتهیتته و ار زنجتتان و استتتان ابهتتر ای در شهرستتتانمتعتتددی در ارتبتتاط بتتا توستتعه روستتتایی و منطقتته

هتتا در ارتبتتاط بتتا طتترح متتذکور بتته شتترح ذیتتل ارائتته های هریتتک از ایتتن طرحها و برنامتتهکتته راهبردهتتا، سیاستتت

 شود:می

 رر  های ملی و منطقه ای:

 :1396جهت گیری های ملی امایش سرزمین مصوب-

وده بتزمان برنامته و ستا ینسترزم یشآمتا یعالیشتورا یجمهتور یاستتر ینسترزم یشآمتا یملت یهتا یریجهت گ

 یم دائمتتقتتانون احکتتا 32بتته استتتناد متتاده  2/  5/  1396در جلستته متتورخ  ینستترزم یشآمتتا یعالیکشتتور شتتورا

 یلتو کریتی تهنمتود: ب یبتصتو یتررا بته شترح ز ینسترزم یشآمتا یملت یهتا یتریتوستعه جهتت گ یبرنامه ها

 یییاستت هتتارهنمودهتا و س ا،یکردهتتاز رو یمجموعته ا ینسترزم یشآمتتا یملت یهتا یتتریجهتت گ ینسترزم یتنا

نجتا کته آگتردد. از  یمطلتوب توستعه مت ییدراز متدت ستازمان فضتا یرآنها منجتر بته تحقتق تصتو یتاست که رعا

، لتذا باشتد یمت زمینستر یشدر چهتارچوب اصتول آمتا ی،چشتم انتداز توستعه ملت ینیبازتتاب سترزم یر،تصتو ینا

 .یدنما یم یفاشم انداز اگذار در تحقق اهداف چ یرمهم و تاث یاربس یسند نقش ینا

بتتر تعامتتل و  یمبنتت یمقتتام معظتتم رهبتتر یتتهابالغ ینستترزم یشآمتتا یکلتت یهتتا یاستتتبتتا در نظتتر گتترفتن س 

 یاستی،س ینتینقتش آفر یتتبتا تقو یاستالم -یرانتیحتوزه تمتدن ا یژهمنطقته و جهتان بتو یبتا کشتورها یهمکار

 ییتراتتغ یشرونتد روبته افتزا ینمچنتمشتترک و ه یتا یکشتور در جهتت منتافع ملت یتتیو امن یفرهنگ ی،اقتصاد

اتفتتاق  یالمللتت ینو بتت یده ستتال گذشتتته در ستتطوح ملتت یکتته طتت یتحتتوالت گستتترده ا یو بتته طتتور کلتت یمتتیاقل

 یتتن. ایتتدگرد مطتترح( 1383)مصتتوب ستتال  یشآمتتا یستتند ضتتوابط ملتت یندر اولتت یافتتتاده استتت، لتتزوم بتتازنگر

در  یتزآنهتا را ن ینتتدو یهتا یتهار، روش هتا و روباشتد؛ بلکته ستاخت یضتوابط مت یننه تنها شتامل مضتام یبازنگر

کتل  ی،جتامع نگتر یعنتی ینسترزم یشچهارگانته آمتا یهتا -مولفته  یتتستازد رعا ی. خاطر نشتان متیردگ یبر م
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 یتتنا یفرازهتتا یتتانکننتتده در ب یتتینتع متتلبتته عنتتوان عوا ینیستترزم یتتایو توجتته بتته جغراف یشتتیدوراند یتتی،گرا

 یمکتتان یهتتا یتتریگ یجتتهتتتر و نت یتتیجز ینده و از ورود بتته مضتتامو کتتالن مطتترح بتتو یستتند در ستتطح راهبتترد

 اجتناب شده است.  یش،آما یطهخارج از ح

 هتایتفعال ییستاختار فضتا یتت،استکان جمع یاستت کته الگتو یتدهاو نبا یتدهااز با یستند مجموعته ا ینا یفرازها

 یتتهپا لزامتتات استتنادرا متناستتب بتتا اهتتداف و ا یربنتتاییز یبستتط و گستتترش شتتبکه هتتا ی،شتتکل بنتتد چگتتونگیو 

 .یدنما یم یینمذکور، تب

 باشد.  یم یالزام یو خصوص یبخش دولت ییمداخالت فضا یرو مراعات آنها در تمام یناز ا 

 وستازمان برنامتته  ینسترزم یشآمتا یعالیشتتورا یجمهتور یاستتر ینسترزم یشآمتتا یملت یهتا یتریجهتت گ  

و  یاقتصتتاد یتوستتعه و بالنتتدگ یراستتتا در ینستترزم یشاآمتت یملتت یهتتا یتتریجهتتت گ -1بتتوده کشتتور متتاده 

 انستازمبته  یتلو ن 1404 یترانکشتور، تحقتق اهتداف ستند چشتم انتداز ا داریتجانبه و پا -و اقتدار همه  یشرفتپ

 یو بتتازده یی)کتتارآ ینستترزم یشمطلتتوب و مناستتب کشتتور، در چتتارچوب اصتتول هشتتت گانتته آمتتا ییفضتتا

حفاظتتت  ی،منطقتته ا یو تعتتادل هتتا یتمتتاعگستتترش عتتدالت اج ین،ستترزم یکپتتارچگیوحتتدت و  ی،اقتصتتاد

و  یلتسته ی،هنگتفر یتراثو حراستت از م یرانتیا - یاستالم یتتحفت  هو یعتی،منتابع طب یتایو اح یستز یطمح

ور و کشتت ییهتتا بتته خصتتون در منتتاطق روستتتا یتتتاقتصتتاد کشتتور و رفتتع محروم یرونتتیو ب یروابتتط درونتت یمتنظتت

 است: یرمل بر موارد زعامل(، مشت یرو پدافند غ یدفاع یتی،مالحظات امن

 یتتترعا آن و یهتتا یتتتقلمتترو بتتا امکانتتات و قابل یتتکدر  یتتتاستتتقرار فعال یازهتتاین ینتناستتب بتت یتتت. رعا1 

و  یداخلتت یو کشتتش بازارهتتا یتتتمکتتان بتتا توجتته بتته ظرف یتتکدر  یتتتفعال یبتترا اقتصتتادیمناستتب  یتتاسمق

 یخارج

 یو تخصصتت یو منطقتته ا یملتت یهتتا طتترح یو اجتترا یدر طراحتت یملتت یتتتهو یتتتو تقو یتتیهمگرا یش. افتتزا2 

تقابتل م یهتا یوابستتگ یتتتقو یمنتاطق بترا ینستب یهتا یتتهتا و مز یتتبر استاس قابل یشدن عملکرد اقتصاد

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

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

 رنظتتوبتته م ینیستترزم یدر قلمروهتتا یتتازالزامتتات موردن یو فتتراهم ستتاز ینهتتاد یبتتاتانجتتام ترت ی،. بسترستتاز4 

 ن،یاب، متتدشتاد یتزه،بتا انگ یو پترورش انستان هتا یانستان یهتا یهتوستعه سترما ی،اجتمتاع یهتا یهارتقاء سترما

 ارکان توسعه ینانون گرا به عنوان مهمترو ق یروطن دوست، جمع گرا، نظم پذ

ن یبتت یشتتترتعتتادل ب یجتتادا یدر راستتتا یندر قلمتترو ستترزم یاقتصتتاد یهتتا یتتتو فعال یتتت. توزیتع مناستتب جمع5 

،  ی، اجتمتتاع یاقتصتتاد ییکتتارا یبتتر مبنتتا یشتترق و جنتتوب شتترق یمتتهکشتتور و ن یو شتتمال غربتت یغربتت یمتتهن

 یناز مهمتتتر یکتتیبتتر : بنتتدر چابهتتار؛ بتته عنتتوان  یتتدبتتا تاک هتتا یتتتو استتتفاده از ظرف یطتتیمح یستتتو ز یفرهنگتت

متترتبط بتتا  دهتتایو برختتوردار از عملکر یالمللتت ینبتت یانوستتیعمتتان، بنتتدر اق یتتایستتواحل در یتتتیمراکتتز جمع

بنتتدر جاستتک؛ بتته عنتتوان  ' یالت؛و شتت یگردشتتگر یقتتات،و تحق یآمتتوزش عتتال ی،انتترژ ی،بازرگتتان یتتایی،در یعصتتنا
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 یر: ستتا ی؛و گردشتتگر یبازرگتتان یمی،حتتوزه صتتادرات نفتتت، گتتاز و پتروشتتفعتتال در  یتتتیمرکتتز جمع یتتک

 آنها.  یو پسکرانه ها یکریدار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و س یتاولو یقلمروها

در  یریذپتت یتتتستتطح جمع یشو افتتزا یریکتتو ینتتواح یتتدارالزم بتته منظتتور توستتعه پا یتتداتو تمه یراتختتاذ تتتداب 

 یرژانت ی،عتدنم)منتابع  ینستب یهتا یتتاز مز ینتهبته اقتصتاد و استتفاده به یبتر رونتق بخشت یها تکقلمروها ب ینا

 (.یو گردشگر یدیخورش

هتا و  اختیرستفتراهم ستاختن ز یتقمستتعد از طر یدر نتواح یتتاستتقرار جمع بترایالزم  یهتا ینتهزم یجاد. ا6 

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

ان و تهتتر یتتژهبتته و یدر منتتاطق کالنشتتهر یتتتمهتتار و کنتتترل رشتتد جمع یتتدات. اتختتاذ ستتاز و کارهتتا و تمه7

 متاه پتس شتشکته تتا  یتتیو ستقف جمع یاستتهاکشتور در چتارچوب س یتوسعه کتالن شتهر یطرح ها یبازنگر

ه بت یتربطذ یادستتگاه هتا و نهادهت یستازمان برنامته و بودجته کشتور بتا همکتار یشتنهادسند بته پ ینا یباز تصو

 رسد. یم ینسرزم یشآما یعالیشورا یبتصو

در  یتتتو فعال یتتتجمع یتتعتوز یژاستتترات یمهتتاجرت در راستتتا یهتتا یتتانهدفمنتتد جر یتو هتتدا یستتامانده -8 

 یق:از طر ینسرزم

 ی،رزوکشتتا ییبتته منظتتور تحتتول در اقتصتتاد روستتتاها و بازگردانتتدن رونتتق بتته اقتصتتاد روستتتا ازیستت ینتتهزم 

ر طتترح د یگتتذار یهستترما یق: تشتتو یمحلتت یهتتا یتتتو ...( در چتتارچوب مقتضتتیات و مز یدستتت یعصتتنا ی،دامتتدار

در  یحلتتممتناستتب بتتا مقتضتتیات  یالتو ارائتته مشتتوقها و تستته یاشتتتغال زا، توستتعه ارائتته ختتدمات عمتتوم یهتتا

 و کتتاهش ییتاروستت یکوچتتک و نتتواح یدر شتتهرها یتتتجمع یکوچتتک بتته منظتتور مانتتدگار یروستتتاها و شتتهرها

 پرتراکم یروند مهاجرت به کالنشهرها و شهرها

 یطتیحم یستتبتا مالحظتات ز یناز سترزم یکشتور بتا هتدف ارتقتاء بهتره ور یشتبکه ستکونتگاه ی، سازمانده9 

 موجود یو کاهش مشکالت و چالش ها

 یایآستت یطچتتون گستتترش حتتوزه نفتتوذ اقتصتتاد کشتتور در منطقتته و محتت یکردهتتاییلحتتا  رو جهتتت. بتته 10 

 یتددو تجتارب ج یتزیبرنامته ر یننتو یمطلتوب توستعه کشتور، مولفته هتا ییتحقتق ستازمان فضتا ی،جنوب غربت

 کشتتور در یشتتهر یالزم، شتتبکه ستتکونتگاه یتتاراتانتختتاب مراکتتز متعتتدد بتتا اخت یتتقاز طر یتتیو تمرکززدا یجهتتان

 ی،رراکتز راهبتنتوان مکشتور بته ع یمترز یشتامل مراکتز استتانها یرامتونی،پ یتهشود. : ال یم یطبقه بند الیهسه 

 یاستتیس و یاقتصتتاد یواقتتع در عمتتق راهبتترد یبتتا کشتتورها یو اجتمتتاع یتعتتامالت اقتصتتاد یبانیو پشتتت یلتستته

 کشور. : یآنها در خارج از مرزها

از تعتامالت  یبانیو پشتت یلتسته ی،عنتوان مراکتز راهبتر بتهگانته  9شتامل مراکتز منتختب منتاطق  ی،مرکز یهال 

و توستتعه،  یتتقآمتتوزش، تحق ی،علتتم و فنتتاور یدر حتتوزه هتتا یالمللتت ینبتتا جامعتته بتت کشتتور یو اجتمتتاع یاقتصتتاد

شتتامل مراکتتز  یتتانی،م یتته: ال یجهتتان یتبتتادالت کتتاال، ختتدمات و اطالعتتات و گستتترش کستتب و کتتار بتتا بازارهتتا

منتتاطق  یرمناستتب نستتبت بتته ستتا یهتتا یتتتاستتتقرار در موقع یتتاو  یاز توانمنتتد داربرختتور یاستتتان هتتا و شتتهرها

 یتتنا ینبتت یو اجتمتتاع یاز تعتتامالت اقتصتتاد یبانیو پشتتت یلتستته ی،بتته عنتتوان مراکتتز راهبتتر ییو روستتتا یشتتهر
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 م. تمتاینتدنما یمت یتتفعال یمرکتز یتهبتا ال یتزو ن یتانیم یتهمراکتز منتختب ال یرمراکز با حوزه نفوذ ختود، بتا ستا

 یارتقتاء عملکترد یبتراختود مشتمول اصتالحات الزم  یتتسه گانته متناستب بتا نقتش و مامور یها یهال یشهرها

کتتاال،  یتتداتگستتترش تول یلارائتته ختتدمات و تستته یالزم بتترا یو برختتوردار از نهادهتتا یتتدهگرد یرستتاختیو ز

 شوند. یکشور م یکسب و کار در درون مرزها یو مهارت ها یخدمات و اطالعات و ارتقاء فناور

 ینه بتتو ستتازند یتتاپو تبتتاطار بتتا هتتدف حفتت  ییروستتتا یستتکونتگاهها و عرصتته هتتا یو ستتازمانده یتتت. تقو11 

 ال زاکوچک و اشتغ یعبر استقرار صنا یدارزش با تاک یها یرهزنج یتو تقو ییو روستا یشهر ینواح

ا هتتدف بتتبتته شتتهر  ییروستتتا یو الحتتاق ستتکونتگاه هتتا یلتبتتد یهتتا یتتهو رو ینتتدهابتته فرا ی. انتظتتام بخشتت12  

 قابل کشت.  یراضاز ا یمولد در روستاها و حف  و بهره ور یتجمع یماندگار

بتتا  فتتارس یجخلتت یتتردر جزا یاقتصتاد یهتتا یتتتو گستتترش فعال یشتتترب یتتاستتکان جمع یهتتا ینتتهزم یتت. تقو13

ر مجتاو یشتکخ یتعتامالت بتا قلمروهتا یتیبتاز آرا یطتی،هتا و تتوان مح یتتکار متناستب بتا ظرف یمبر تقس یدتاک

  اهبردیر یردر جزا یژهو متوازن در آنها به و یدارو تمهید ترتیبات توسعه پا

 یستتتزبتتا مالحظتتات  یرمصتتوب و مغتتا یختتارج از برنامتته هتتا و طتترح هتتا ینزمتت یکتتاربر ییتترتغ یتتت. ممنوع14

ابط ضتتو یازنگرمتوثر و کارآمتد و بت ینظتتارت یضتتوابط و مقتررات و ستاز و کارهتا یر،اتختاذ تتداب یتقاز طر یطتیمح

 رور قلمه یبوم شناخت یها یژگیمتناسب با و یاراض یکاربر ییرتغ یارهایو مع

 کالن شهرها یژهشهرها به و یرامونپ یررسمیغ یسکونتگاه ها ی. سامانده15 

شتور ک یتتیانزنقتش متوثر تر یفتایبته منظتور ا یتازموردن یهتا یرستاختهتا، امکانتات و ز ینهزم ی. فراهم ساز16 

 هبتتکشتتور  یمنطقتته ا یتتتموقع یتتتاز مز ینتتهو استتتفاده به یجنتتوب غربتت یایآستت یطمحتت یتتژهدر منطقتته بتته و

 و اطالعات ی( کاال، خدمات، مسافر، انرژHUBمبادله ) مرکزعنوان 

 یتتاولو بتا یربنتاییز یهتا و شتبکه هتا یرستاختز یتتتوستعه همته جانبته و تقو یهتا ینتهزم ی. فراهم ستاز17 

 یتوازن و تعادل منطقه ا یجادکشور به منظور ا یو جنوب یشرق ینواح

صتال ات یتتتقو ایت ی: برقتراریکتردکشتور بتا رو یلتیر هشتبک ییفضتا، ارتقاء و اصتالح ستاختار  یز. توسعه، تجه18 

 یالملل ینب یلیکشور به خطوط ر یلیشبکه ر

( یه ا)جتتاد یالمللتت ینحمتتل و نقتتل بتت یتتدورهایکشتتور در کر یارتبتتاط یاصتتل یمحورهتتا یتتز. توستتعه و تجه19 

بتته  نتهتیم یرهایمستت یتتاز تهتران، بتتا اولو یتتیدابتر تمرکزز یتتدکشتتور بتا تأک غربتی – یجنتوب و شتترق -شتمال 

 کشور ینیو زم یآب یاقتصاد یدروازه ها

عمتان  ییتافتارس و در یجختزر، خلت یتایبنتادر کشتور در ستواحل در یو ستطح بنتد یتتتقو یز،. توسعه، تجه20 

 یاحلستت یهتتا یتتتاز مز ینتتهو هتتدف و استتتفاده به یههمستتا یبتتا کشتتورها یالمللتت ینمتناستتب بتتا ارتباطتتات بتت

 کشور

حفاظتت  و یبهتره ور یدر ستواحل کشتور بتا هتدف ارتقتا یادیصت یهتا ستکلهبنتادر و ا یهو ساماند یت. تقو21 

 یاییارزشمند در یرفعال از ذخا
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ن نقتتش کشتتور بتته عنتتوا یتتتتقو یتتقکشتتور از طر ییشتتبکه حمتتل و نقتتل هتتوا یتتتو تقو یتتز. توستتعه، تجه22 

ر ستتطح د ییهتتوا یتتتانزتر HUBفرودگتتاه امتتام بتته عنتتوان هتتاب  یتتز: توستتعه و تجه ییهتتوا یتتتو ترانز یتتدورکر

ور بتته منظتت یرامتتونیپ یتتهال یمنتختتب مرکتتز رهایشتته یفرودگتتاه هتتا یستتطح عملکتترد ی: ارتقتتا یالمللتت ینبتت

 ینقش فرامل یفایاز ا یبانیپشت

 یم،عمتت. ت یتتقتوستتعه شتتبکه ارتباطتتات و انتقتتال داده از طر یبتترا یتتازموردن یبستتترها ی. فتتراهم ستتاز23 

و  یکمت یهتا یژگتیاطالعتات در سراستر کشتور بتا توجته بته و یفنتاور ارتباطتات و یشبکه هتا یعگسترش و توز

ر پهنتته دو استتتقرار متتتوازن و متعتتادل آن  یو اجتمتتاع یاقتصتتاد یهتتا یتتتت منتتاطق مختلتتف، فعالیتتجمع یفتتیک

 ینبتت سیتتااطالعتتات در مق یتتتانتقتتال و ترانز یتتازموردن یهتتا یرستتاختز یتتز: احتتداث، توستتعه و تجه ینستترزم

 اطالعات یالملل ینو ب ی( منطقه اHUBخدمات هاب ) یجادا یقاز طر یالملل

متتاکن، و استتتفاده از ا یدسترستت یلبتتا هتتدف تستته یگردشتتگر یو ختتدمات یارتبتتاط ایهتت یرستتاخت. توستتعه ز24 

از  یشتگرشتده و قطبهتا و منتاطق نمونته گرد یو ثبتت ملت یثبتت جهتان یخیبتا ارزش تتار یو محوطته هتا یهابن

 (یعیو طب یفرهنگ یراثجنبه م

امتتارات،  ،یتتتکو شتتورهای)بتتا ک جنتتوبی متترز •مشتتترک نفتتت و گتتاز، از جملتته:  یتتادینبرداشتتت از م یتتتاولو .25 

 شتمالی مترز •بتا کشتور عتراق(  یمترز غربت'( یدر حتوزه مشتترک پتارس جنتوب یتژهو قطر بته و یعربستان سعود

 (یجانترکمنستان و آذربا یبا کشورها

 و یبتتاد یتتژه)بتته و یدپتتذیرتجد یهتتا یستتهم انتترژ شیو افتتزا یانتترژ یتتددر منتتابع تول ی. تنتتوع بخشتت26 

 هر منطقه یتهر منطقه از کشور متناسب با ظرف یانرژ هینهب ینو تام ید( در تولیدیخورش

ر دنتو (  یاهت یو انترژ یمی) نفتت ، گتاز ، پتروشت یانترژ یو تخصصت یاقتصتاد یتژهو توسعه منتاطق و یجاد. ا27 

 یافتهتوسعه  مناطق کمتر یتبا اولو یتقابل یمناطق دارا

 بر منابع آب یکپارچه یریت. اعمال مد28 

 کشور یو سطح یرزمینیز یاز منابع آبها یدارو ناپا یهرو یبرداشت ب یت. ممنوع29 

 کشور یو خروج یورود یآب ها ینهکارآمد و به یریتو مد یمرز ی. مهار آب ها30 

 یتتزانهتتا، بتتر استتاس م یاچتتهررودخانتته هتتا، تتتاالب هتتا، د یطتتیمح یستتتز یتتهپا یازهتتاین یتتت. رعا31 

 کشور  یسطح یدر مهار و کنترل آبها یزآبر یقابل تحمل حوضه ها یتآب و ظرف یدشوندگیتجد

 یتتدجد یهتا بتا استتفاده از روش یراهبتترد یدر قلمروهتا یتدجد یهتا یتتتتوستعه فعال یتازآب متورد ن ین. تتام32

 اط واقتتع درعمتان )ستواحل مکتران( و نقت یتایستواحل در یتتبتا اولو یتااز آب در یتینمتک زدا یتقاز جملته از طر

 یارد یستمالزم و حفاظت از اکوس یکیاکولوژ الحظاتم یریکشور با در نظر گ یپسکرانه سواحل جنوب

 مختلتتف یهتتاآب بتتر در قلمرو یاقتصتتاد یتهتتایو استتتقرار فعال ییمنتتابع آب در جانمتتا یت. توجتته بتته محتتدود33

 کشور

 مصتترف آب و یتتع، انتقتتال، توزیناستحصتتال، تتتام یدر طرحهتتا یکیژو اکولتتو یتیکیمالحظتتات ژئتتوپل یتتت. رعا34 

 .یو محل یمنطقه ا ی،مل ی،در سطوح فرامل
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 در تجارت کاال یتراز مثبت آب مجاز یش. افزا35 

 نییا در پتاهتهتا و تتاالب  یاچتهمختازن در یتتآب از ستدها بته نفتع تقو یصنظتر در تخصت یدو تجد ی. بازنگر36 

 رودخانه ها و تاالبها یطیمح یستز یدست و حف  حقابه ها

هتر  یتتشتونده متناستب بتا ظرف یتدکتل کشتور بته حجتم منتابع آب تجد ی. کاهش نسبت حجتم آب مصترف37 

 منطقه

ا بتت یرون متترزبتتآب از منتتابع  یافتتتدر  یتتداریپا ینو تضتتم ینبتته منظتتور تتتام یپلماستتیاز د ینتته. استتتفاده به38 

 یتیکیژئوپل یدهایمالحظه فرصت ها و تهد

و  یتتاریآب یو شتتبکه هتتا یآبخوانتتدار یتتزداری،ستتد، آبخ ایطتترح هتت یدر اجتترا یتناستتب و همتتاهنگ جتتادی. ا39 

 دست یینپا یزهکش

 یمتتی،اقل یاتتحتتول متناستتب بتتا مقتضتت یجتتادبتته منظتتور ا یندر پهنتته ستترزم یبختتش کشتتاورز ی. ستتازمانده40 

 ییغذا یتامن ینو تام یارتقاء بهره ور

 آب یارزش اقتصاد بر ید( با تاکیدرولوژیکیه یشتها )واحدهاکشت در د ینهبه یالگوها ین. تدو41 

 یقتته او منط یمتتیاقل یطمتناستتب بتتا شتترا یتتاریمناستتب آب یروش هتتا یریآب و بکتتارگ یبهتتره ور یارتقتتا 42 

 آب و راتییتتاز تغ یناشتت یهتتا یتاز منتتابع آب بتتا توجتته بتته محتتدود ینتتهو استتتفاده به ییصتترفه جتتو یدر راستتتا

 ییهوا

 یتتزداریآبخ یتتاتعمل یآبخوانهتتا بتتا اجتترا یتتهختتاک و تغذ یشو فرستتا یو کتتاهش آلتتودگ شتتگیریی. حفاظتتت، پ43 

 کشور یزآبخ یدر حوضه ها یو آبخوان دار

 یتتقز طردر متتوارد ممکتتن ا یگزینیبتتاز و جتتا یبتتاال در فضتتاها یآبتت یتتازکشتتت محصتتوالت بتتا ن یت. محتتدود44 

 یکشت گلخانه ا

ختتاک و  آب،) یتتهاز منتتابع پا ینتتهبه یبهتتره بتتردار یبتترا زیتتآبخ یحوضتته هتتا یکپارچتتهجتتامع و  یریت. متتد45 

 (یاهیپوشش گ

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

 یزبختش کشتاور یشتینو پ ینپست یازهتایو صتنعت متناستب بتا ن یبختش کشتاورز ینروابتط بت ی. سامانده47 

  ینیسرزم یاتو مقتض

عد مستتت یکتته قلمروهتتا یگتترد ییدر کشتتورها یتترانا ینیفراستترزم یتوستتعه کشتتت هتتا یهتتا ینتتهش زم. گستتتر48

 دارند. یکشاورز

 جنگل ها و مراتع کشور یاء. توسعه، حفاظت و اح49 

 ینیدور و سرزم یدر آبها یانآبز ید. توسعه پرورش و ص50 

ت از منطقتته بتته منظتتور حفاظتت یچندجانبتته بتتا کشتتورها یتتادو  یهتتا ی. ارتقتتاء ستتطح تعتتامالت و همکتتار51 

امته نب تفتاهم در چتارچو یزگردهتاو ر یمتیاقل ییتراتو مقابلته بتا آثتار منتتج از تغ یعتیو منتابع طب یستز یطمح

 .یمنطقه ا یها یمانها و پ مهها، موافقت نا یونها، معاهدوها، کنوانس
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تقرار ( در استیستتز یطتحمتل محت یتتو ظرف یتک)تتوان اکولوژ یطتیمح یستتمالحظتات ز یتت. الزام بته رعا52 

 یندر پهنه سرزم یتوسعه ا یها یتفعال

ز آن ا یجوامتتع محلتت یبهتتره منتتد یبتترا یستتاز ینتتهو زم یکتتیو حفتت  ذختتائر ژنت یستتتی. حفاظتتت از تنتتوع ز53 

 یعیطب یگردشگر ندمان ییها ینهدر زم

هنتتده دکل شتت یروان و مهتتار کتتانون هتتا یشتتن هتتا یتتتو تثب یتتیزا یابتتاناز ب یریجلتتوگ یتتی،زدا یابتتان. ب54 

 یحلم یاتمتناسب با مقتض یاهیاز توسعه پوشش گ یریو بهره گ یمناطق بحران یتبا اولو یزگردهار

ارزش  هیترزنج یتلو تکم ابتیو رقت ینستب یهتا یتتبتا توجته بته مز یصتنعت یخوشته هتا یجتادو ا یی. شناسا55 

 یاییجغراف یبر منابع در قلمروها یمبتن یها یتفعال

 یتتتا رعابتت یدر جتتوار بنتتادر اصتتل یتتاییحمتتل و نقتتل در یطو ختتدمات وستتا یتترو تعم ییتتایدر یع. توستتعه صتتنا56 

 یطیمح یستمالحظات ز

بتتا  ناستتبمت یندر پهنتته ستترزم یصتتنعت یاعتتم از شتتهرکها و نتتواح یصتتنعت یمجتمتتع هتتا ی. ستتامانده57 

 یاییجغراف یاز قلمروها یکهر  یها یتو ظرف یاتمقتض

 و یفلتتزات اساستت یعو آببتتر از جملتته صتتنا یتتهپا یصتتنعت یهتتا یتتتمجتتدد فعال ی. توستتعه و ستتامانده058 

لزامتتات بتتر ا یمبتنتت یگتتذار یهستترما یتتتاولو ی( دارایباالدستتت یعصتتنا یتتژه)بتته و یمیو پتروشتت یشتتگاهیپاال

 یتدکبتا تا متلیرعاو پدافنتد غ یتتیامن ی،مالحظتات دفتاع ینو تتام یتازموردن اکختور ینمنابع آب، تتام یتمحدود

 یستتتز یراهبتترد یتتابیعمتتان پتتس از انجتتام ارز یتتایدر یتتژهفتتارس و بتته و یجل خلتتبتتر استتتقرار آنهتتا در ستتواح

 یطیمح

 یب غربتجنتو یایآست یطمحت یتژهمنطقته بته و یکشتورها یتازمتورد ن یکننتده کاالهتا یتدتول یع. توسعه صنا59 

 مرتبط یمرز یاستقرار در استان ها ولویتبا ا

 یهماو ستر یه اواستط یعاستتقرار صتنا ی،ذختائر معتدندر جتوار  یمنتابع معتدن یتهاول یفتراور یع. استقرار صتنا60 

 ولنهاده و محص یبازارها یمکان یتمتناسب با موقع یمصرف یعدر مکان مناسب و استقرار صنا یا

 یتتتاس مزگانتته بتتر استت9منتتاطق  یو برتتتر در مراکتتز راهبتتر یننتتو یهتتا یبتتر فنتتاور یمبتنتت یع. توستتعه صتتنا61 

 یو رقابت ینسب یها

و  یهپتتردازش صتتادرات، جتتذب ستترما بکشتتور بتته قطتت یاقتصتتاد یتتژهد منتتاطق آزاد و و. تحتتول در کتتارکر62 

 یمروهتتاقل یتوستتعه اقتصتتاد یشتترانآنهتتا بتته پ یلمنطقتته بتتا اقتصتتاد استتتان، تبتتد یونتتدارتقتتاء پ ی،تکنولتتوژ

 یدر توسعه مل یشروو پ ینیسرزم

 ینسرزم یشمطالعات آما صرفا بر اساس یندر پهنه سرزم یدجد یاقتصاد یژهمناطق آزاد و و یجاد. ا63 

 نییبادف پشتتو بنتادر خشتک در کشتور بتا هت یو منطقته ا یملت ی،المللت ینبت یبارانتدازها یتز. توسعه و تجه64 

ستتاس بتتر ا ونییرامتتپ یتحتترک در اقتصتتاد نتواح یجتاددر نقتتاط دور از ستتاحل و ا یتدیو امتتور تول یتوستعه بازرگتتان

 ینسرزم یشآما یعالیشورا یبفهرست مورد تصو
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در  یآموزشت یتتمرکز یجتادمنتختب بتا هتدف ا رهایدر شته یدانشتگاه یعلمت یقطتب هتا یتتتوسعه و تقو. 65 

 توسعه یبرا یازموردن یانسان یرویو پرورش ن یتهمجوار و ترب یکشورها یانم

 ی)فنتتاور ICT یو مراکتتز تخصصتت یعلتتم و فتتن آور یتتدورهایپارکهتتا، مراکتتز رشتتد، کر یهتتا یتتت. توستتعه فعال66 

 هر قلمرو ردعملک یتخصص یتمتناسب با موقع یناطات در سرزماطالعات و ارتب

در  یتژهوهتر قلمترو بته  یمتناستب بتا عملکترد تخصصت یو مهتارت آمتوز یحرفته ا یفن ی. توسعه آموزش ها67 

 و یمحلتت یاتتوستتعه مشتتاغل متناستتب بتتا مقتضتت یبتترا یستتاز ینتتهشتتهرها بتتا هتتدف زم یهو حاشتت یمتترز ینتتواح

 ها کاهش مهاجرت

 ینستتانا یتترویو توستتعه و ن یتتقتحق اکتتزاطالعتتات، مر یفنتتاور یتتدورهایکر یع،صتتنا یتتباز ترک . استتتفاده68 

 یتاسکان جمع یقلمروها ییبرپا برای آموخته ۔دانش

 در ستتتطح کشتتتور و جتتتذب یو پژوهشتت یدانشتتگاهها و مراکتتتز آموزشتتت یو ستتتامانده یتتتاییجغراف یتتع. توز69

هتتر  یژههتتایو کارو یو استتتان یمنطقتته ا ی،لتتتوستتعه م یهتتا یتتتو اولو یاتآنهتتا بتتر استتاس مقتضتت یدانشتتجو

 منطقه

در  یتتژهاستتتانها و منتتاطق کشتتور بتته و یو علمتت یفرهنگتت ی،اجتمتتاع یتهتتایبتتر استتتفاده از ظرف یتتد. تاک70 

 تیالبتته نفتتع ستتطوح بتتاالتر )تحصتت یآمتتوزش عتتال یینستتطوح پتتا یکالنشتتهرها بتتا محتتدود نمتتودن توستتعه کمتت

 یهتتایتوستتعه همکار یآنهتتا بتترا یو فتتن آور یمراکتتز پژوهشتت و یآمتتوزش عتتال یفتتیستتطح ک ی( و ارتقتتایلتتیتکم

 . ا بتته شتترحیعلمتت یشتترفتهپ یمنطقتته و کشتتورها یکشتتورها یننقتتش واستتط بتت یفتتایو ا یالمللتت ینبتت یعلمتت

  یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق یشنهادبه پ یوستپ

تحتتوالت  یتتتی،ترب یاستتتانداردها ی،متناستتب بتتا اقتضتتائات برنامتته درستت یتتتیترب یو ستتاخت فضتتاها ی. طراحتت71

 یمیاقل یطو شرا یو معمار یاصول شهرساز یتی،جمع

ده عمت یتدیولو ت یختدمات ی،توستعه ا یطترح هتا یبترا یانستان یتروین یهایازمنتدین یوستتپ یه. الزام به ته72 

 آن در منطقه یآموزش یازهاین یینتع یبرا

 استتقرار محتل یهتا یتتستب بتا فعالمتنا یو پژوهشت یگرا شتدن دانشتگاهها و مراکتز آمتوزش عتال یت. مامور73 

 یو استان یمنطقه ا ی،مل ی،الملل ینآن در سطوح ب یو حوزه عملکرد

بتر  یتنتشتبکه بهداشتت و درمتان مب یتزیطترح ر یتقعادالنه به ختدمات ستالمت در کشتور از طر ی. دسترس74 

 ینارائه خدمات در پهنه سرزم یسطح بند

 اییمنطقتته آستت یبتته قطتتب پزشتتک یتترانا یلکشتتور و تبتتد ستتالمت در یمراکتتز گردشتتگر یتتز. توستتعه و تجه75 

ه بتت یشتتده و روز آمتتد و رونتتق بخشتت یتتزتجه انیمراکتتز درمتت یجتتادا یتتقو جهتتان استتالم از طر یجنتتوب غربتت

 یتقابل یدارا یدر مناطق و شهرها یسالمت و پزشک یگردشگر

در پهنتته  یتترلت فراگتحقتتق عتتدا یستتاز ینتتهمختلتتف کشتتور و زم یدر نتتواح یاجتمتتاع ین. توستتعه رفتتاه و تتتأم76 

استتتفاده از  ثرو حتتداک یبتتر توامندستتاز یتتدبتتا تأک یاجتمتتاع یو آستتب هتتا یکتتاهش فقتتر، نتتابرابر ین،ستترزم

 ی،متتذهب یخی،تتتار یعتتی،طب یهتتا و جاذبتته هتتا یتتتاز ظرف ینتتهو استتتفاده به یانت. صتت77مشتتارکت متتردم 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

12 

 

در اقتصتتاد  یصتنعت گردشتتگر یگتتاهجا یرونتتق و ارتقتا یو ستتالمت در هتر منطقتته بترا یورزشت ی،علمتت ی،فرهنگت

 یالملل ینبه سهم مناسب در اقتصاد ب یابیو دست یمل

بتته  لتتتییردوو غ یاعتتم از دولتتت یملتت یهتتا یگتتذار یهستترما یو جهتتت دهتت یمتترز واحینتت ی. توستتعه و آبتتادان78 

بتر  یتداکتبتا  یو رقتابت ینستب یتهتایبتر استاس مز یو بازرگتان یبته صتنعت گردشتگر یو رونق بخش یمرز ینواح

 یاسیو س ی، فرهنگ یاجتماع یها ییهمگرا یتتقو

 یتتقز طرا یرامتتونیپ یکشتتور در قلمروهتتا ینیو حقتتوق ستترزم یمنتتافع ملتت یهمتته جانبتته و حتتداکثر ین. تتتام79 

 الزم.  یو حقوق یپلماتیکد یباتترت یگیریو پ یازموردن یها یرساختز یفراهم ساز

هتتا در  تیرستتاخز یتتعر در ستتاخت، توستتعه و توزکشتتو یرعامتتلو پدافنتتد غ یدفتتاع یتتتی،مالحظتتات امن یتتت. رعا80

 ینیسرزم یقلمروها یاسیس یایجغراف یکشور متناسب با مولفه ها

تقتتاء در ار ینیستترزم یقلمروهتتا یتتکژئومورفولوژ یاتو خصوصتت یعتتیطب یتتای. استتتفاده مناستتب از جغراف81 

در  یملتت یتتتامن لییعاحستتاس و مهتتم شتتورا یتتاتی،ح یو طتترح هتتا یعاستتتقرار صتتنا یرعامتتلو پدافنتتد غ یتتتامن

 یتمحدوده سکونتگاه ها و رعا

  یازمورد ن یتیو امن یمنیا یها یمحر یفپرخطر )مطابق تعار یع. عدم استقرار صنا82 

توستعه  ان در اداره امتور،اقتوام مختلتف و مشتارکت آنت یرانتیا - یاستالم یتتو ارتقتاء هو یانسجام ملت یت. تقو83

 مناطق مختلف کشور  یتو امن

اء و ارتقتت یاجتمتتاع یکپتتارچگیوحتتدت و  یکتتردبتتا رو شتتوربتتا داختتل ک یمنتتاطق متترز یونتتدهایپ یتتت. تقو84

 یندر پهنه سرزم یمل یاجتماع یها یهسرما

پتس  یکستالتتا  یتربط،ذ یتیاجرا یو تعامتل بتا دستتگاهها یازمان برنامته و بودجته کشتور بتا همکتارس -2ماده  

 یتتابیرزا ایو شتتاخص هتت ی، نظتتارت یتتیاجرا یهتتا استتناد و دستتتورالعمل ینستتند، نستتبت بتته تتتدو یتتنا یباز تصتتو

 یوستتعه ات ینتتدهایآنهتا در فرا یستتاز ینتهستتند و نهاد یتنتحقتتق ا یبتترا یبتا هتتدف بسترستاز یتتازعملکترد موردن

 .یداقدام نما یو منطقه ا یمل

در مطالعتتات،  یمنظتتور بهتتره بتتردار کشتتور مکلفنتتد بتته یو استتتان یملتت یتتیاجرا یدستتتگاهها یتمتتام -3متتاده 

 یشمتتاآتوستتعه و رصتتد  یتتابیستتامانه ارز ینستتبت بتته نصتتب و راه انتتداز ینیو رصتتد توستتعه ستترزم رییمگیتصتتم

ونتد ر یاستتان و یملت یستامانه هتا یتع. ستازمان برنامته و بودجته کشتور مکلتف استت بتا تجمیند)ساترا( اقدام نما

انه رصتتد ستتام یتتنا یتتقکشتتور را از طر ییو تحتتوالت در ستتازمان فضتتا یتتتفعال یتتت،جمع یعتتی،منتتابع طب ییتتراتتغ

 رار خواهتتدقتت یصتتالحمراجتتع ذ یگتترو د ینستترزم یشآمتتا یعالیشتتورا یتتارآن را در اخت الزم ینمتتوده و گتتزارش هتتا

 داد. 

 ینسترزم یشآمتا یملت یهتا یتریهتت گج یتتمکلتف بته رعا یو استتان یملت ییاجرا یدستگاهها یتمام -4ماده 

ن ستتتمر، کتتارآ و اثتتربخش بتتر حستتباشتتند. ستتازمان برنامتته و بودجتته کشتتور مکلتتف استتت ضتتمن نظتتارت م یمتت

 . یدارائه نما ینسرزم یشآما یعالیسند، گزارش عملکرد ساالنه را به شورا ینا یاجرا
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 استتتانها منطقتته 2/  5/  1396متتورخ  ینستترزم یشآمتتا یعالیکشتتور مصتتوب شتتورا ی: منطقتته بنتتدیوستتتپ

متتدان، و کردستتتان ه یتتلاردب ی،ان غربتتیجتتآذربا ی،شتترق یجتتانمازنتتدران، گلستتتان و ستتمنان آذربا یالن،گتت

 یرو بتتو یلویتتهو خوزستتتان فتتارس، بوشتتهر، کهگ یتتاریاصتتفهان، چهارمحتتال و بخت یتتالمکرمانشتتاه، لرستتتان و ا

ان خراستتان و بلوچستتتان و هرمزگتت یستتتانکرمتتان، س یتتزد،::  یمرکتتز یناحمتتد تهتتران، قتتم و البتترز زنجتتان، قتتزو

  یخراسان شمال ی،خراسان رضو ی،جنوب

 :1404ی اسالمی ایران درافقسندچشم اندازجمهور -

می هجتری شمستی ستند چشتم انتداز جمهتوری استال 1404سند چشم انتداز جمهتوری استالمی ایتران در افتق  

و کوشتش  هجتری شمستی بتا اتکتال بته قتدرت الیتزال الهتی و در پرتتو ایمتان و عتزم ملتی 1404ایران در افتق 

م انتتداز هتتا و اصتتول قتتانون اساستتی، در چشتتبرنامتته ریتتزی شتتده و مدبرانتته ی جمعتتی و در مستتیر تحقتتق آرمتتان 

نطقته بتا مبیست ستاله: ایتران کشتوری استت توستعه یافتته بتا جایگتاه اول اقتصتادی علمتی و فنتاوری در ستطح 

جامعته  ین الملتل.هویت اسالمی و انقالبی، الهتام بختش در جهتان استالم و بتا تعامتل ستازنده و متوثر در روابتط بت

مقتضتیات  نتین ویژگتی هتایی خواهتد داشتت: و توستعه یافتته، متناستب بتای ایرانی در افتق ایتن چشتم انتداز چ

یتد بتر ی، بتا تاکفرهنگی، جغرافیایی و تاریخی ختود، متکتی بتر اصتول اخالقتی و ارزشتهای استالمی، ملتی و انقالبت

منتدی از  مردم ساالری دینتی، عتدالت اجتمتاعی، آزادی هتای مشتروع، حفت  کرامتت و حقتوق انستان هتا و بهتره

رتتتر بی بتتر ستهم تمتتاعی و قضتایی و برختتوردار از دانتش پیشتترفته، توانتا در تولیتتد علتم و فنتتاوری، متکتامنیتت اج

 بتتر بتنتتیم دفتتاعی ستتامان بتتا مقتتتدر و مستتتقل امتتن،:  ۔منتتابع انستتانی و ستترمایه ی اجتمتتاعی در تولیتتد ملتتی

 تتتامین غتتذایی، امنیتتت رفتتاه، ستتالمت، از برختتوردار و حکومتتت و متتردم پیوستتتگی و جانبتته همتته بازدارنتتدگی

ه بعتتیو و بهتترهتتای برابتتر، توزیتتع مناستتب در آمتتد، نهتتاد مستتتحکم ختتانواده، بتته دور از فقتتر، ت فرصتتت اجتمتتاعی،

ز وجتتدان منتتد از محتتیط زیستتت مطلتتوب. : فعتتال، مستتئولیت پتتذیر، ایثتتارگر، متتومن، رضتتایت منتتد، برختتوردار ا

ن و فایی ایتراالب و نظتام استالمی و شتکوکاری، انضتباط، روحیته ی تعتاون و ستازگاری اجتمتاعی، متعهتد بته انقت

هتتی آستتیای مفتختتر بتته ایرانتتی بتتودن. و دستتت یافتتته بتته جایگتتاه اول اقتصتتادی، علمتتی و فنتتاوری در ستتطح منطق

 وم افتزاری جنوب غربی شتامل آستیای میانته، قفقتاز، خاورمیانته و کشتورهای همستایه( بتا تاکیتد بتر جنتبش نتر

 .ال کاملی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغتولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصاد

مجموعه اسناد توسعه و الهتام بختش، فعتال و متوثر در جهتان استالم بتا تحکتیم الگتوی متردم ستاالری دینتی،  

توستتعه ی کتتار آمتتد، جامعتته ی اخالقتتی، نواندیشتتی و پویتتایی فکتتری و اجتمتتاعی، تتتاثیر گتتذار بتتر همگرایتتی 

استتاس تعتتالیم استتالمی و اندیشتته هتتای امتتام خمینتتی )ره(. و دارای تعامتتل ستتازنده و  استتالمی و منطقتته ای بتتر

متتوثر بتتا جهتتان بتتر استتاس اصتتول عتتزت، حکمتتت و مصتتلحت. مالحظتته: در تهیتته، تتتدوین و تصتتویب برنامتته هتتای 

توسعه و بودجه های ستالیانه، ایتن نکتته متورد توجته قترار گیترد کته شاخصتهای کمتی کتالن آنهتا از قبیتل نترخ 

ایه گذاری، درآمتد سترانه، تولیتد ناختالص ملتی، نترخ اشتتغال و تتورم، کتاهش فاصتلهی درآمتد میتان دهتک سرم

های باال و پایین جامعته، رشتد فرهنتگ و آمتوزش و پتژوهش و توانتایی هتای دفتاعی و امنیتتی، بایتد متناستب بتا 
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ستتتها و هتتدف هتتا بتته سیاستتت هتتای توستتعه و اهتتداف و الزامتتات چشتتم انتتداز، تنظتتیم و تعیتتین گتتردد و ایتتن سیا

 .صورت کامل مراعات شود

 ساسی جمهوری اسالمی ایران:قانون ا 44سیاست های کلی اصل -

قتتانون  44اصتتل  یکلتت یاستتتهایس یتترانا یاستتالم یجمهتتور یقتتانون اساستت 44اصتتل  یکلتت یهتتا یاستتتس _ 

سته  یتهپا بتر یترانا یاستالم یجمهتور ینظتام اقتصتاد یقتانون اساست 44اصتل  یترانا یاستالم یجمهتور یاساس

 هیتتشتتامل کل یاستتتوار استتت. بختتش دولتتت یحمتتنظم و صتتح یتتزیبتتا برنامتته ر یو خصوصتت یتعتتاون ی،بختتش دولتتت

 ا و شتتبکهستتده یتترو،ن ینتتتام یمتته،ب ی،معتتادن بتتزر ، بانکتتدار ی،ختتارج یمتتادر، بازرگتتان یعبتتزر ، صتتنا نایعصتت

و  راه آهتتن راه و یرانی،تکشتت یمتتایی،پستتت و تلگتتراف و تلفتتن، هواپ یزیتتون،و تلو یتتوراد ی،بتتزر  آبرستتان یهتتا

 دولت است. یارو در اخت یعموم یتاست که به صورت مالک ینهامانند ا

ضتوابط  استت کته در شتهر و روستتا بتر طبتق یتعو توز یتدتول یشتامل شترکتها و مسسستات تعتاون یبخش تعتاون 

صتتنعت، تجتتارت و  ی،دامتتدار ی،شتتامل آن قستتمت از کشتتاورز یشتتود . بختتش خصوصتت یمتت یلتشتتک یاستتالم

 ییاجتسته بختش تتا  یتندر ا یتتاستت. مالک یو تعتاون یدولتت یاقتصتاد یتهتایشود کته مکمتل فعال یدمات مخ

توستعه  استالم ختارج نشتود و موجتب رشتد و ینفصتل مطتابق باشتد و از محتدوده قتوان یتنا یگترد لکه بتا اصتو

وابط ضتیل استت. تفصت یاستالم یقتانون جمهتور یتتجامعته نشتود متورد حما یتانز یتهکشور گردد و ما یاقتصاد

 یورجمهت یقتانون اساست 44اصتل  یکلت یاستتهایکنتد. س یمت ینهتر سته بختش را قتانون معت یطو قلمرو و شرا

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

م استتت جتتود استتت؛ الزمو یندر قتتوان ییراتتتیو بعضتتا تغ یتتدجد ینقتتوان یبمستتتلزم تصتتو یاستتتهاس یتتنا یاجتترا

 .یندنما یهمکار یکدیگربا  ینهزم یندولت و مجلس محترم در ا

 یالزم و همکتتار یربتتا اتختتاذ تتتداب یاستتتهاس یتتنا یمصتتلحت نظتتام بتتر حستتن اجتترا یصنظتتارت مجمتتع تشتتخ 

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

 «یدولتت یهتا و بنگاههتا یتتفعال یواگتذار یتقاز طر یدولتت یترغ یتوستعه بختش هتا یکل یاستهایس»در مورد  

 یستاز یمجمتع راجتع بته رابطته خصوصت یلیتفصت یمشتورت یتاتگتزارش هتا و مستتندات و نظر یافتتپس از در

 یاز بنگاهها یبعض ی، نقش عوامل مختلف در ناکارآمد44اصل  یلاز عوامل ذ یکبا هر

ربتوط بته م یو بنگتاه هتا 44صتدر اصتل  یتهتایاز فعال یتکآثتار انتقتال هتر  ی،مجموعه استتاد توستعه دولتت  

ت، دولتت یتتتاعمتتال حاکم یو ضتتمانت هتتا و راههتتا یردولتتتیغ یبخشتتها یآمتتادگ یتتزانم یردولتتتی،غ یبختتش هتتا

 خواهد شد. انشاء اهلل.  یماتخاذ تصم

 یه رشتد اقتصتاد ملتبت یدنو بته منظتور شتتاب بخشت 43و مفتاد اصتل  یقتانون اساست 44اصتل  یتلبا توجه به ذ

 یاقتصتاد یبنگاههتا ییارتقتاء کتارا ی،عتدالت اجتمتاع یندر ستطح عمتوم متردم بته منظتور تتأم یتگسترش مالک

ستتهم بختتش  یشافتتزا ی،ملتت اقتصتتاددر  یریرقابتتت پتتذ یشافتتزا ی،و فنتتاور یو انستتان یمنتتابع متتاد یو بهتتره ور

 یتهتتایفعال یدولتتت در تصتتد یتییرو متتد یکاستتتن از بتتار متتال ی،در اقتصتتاد ملتت یو تعتتاون یخصوصتت یهتتا
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و بهبتود درآمتد  یگتذار یهاقشتار متردم بته پتس انتداز و سترما یقاشتتغال تشتو یستطح عمتوم یشافزا ی،اقتصاد

 گردد یخانوارها، مقرر م

و  تتییردولغ یتوستعه بختش هتا یکلت یاستتهایدر خصتون س یاستالم البرهبتر معظتم انقت یتهالف( متن ابالغ 

 یتاز بزر  شدن بخش دول یریجلوگ

را نتتدارد و موظتتف استتت هرگونتته  44صتتل اختتارج از متتوارد صتتدر  یتتدجد یاقتصتتاد یتتتدولتتت حتتق فعال -1 

 باشتتد،ن 44صتتدر اصتل  یناز آن را کتته مشتمول عنتاو یو بهتره بتردار یقبلتت یهتا یتت)شتامل تتتداوم فعال یتتفعال

و  یخصوصت و یاونتعت ی( بته بختش هتافعالیتت کتاهش ٪20 یانهبرنامته پتنج ستاله چهتارم )ستال یانحداکثر تا پا

 یتتتفعال نظتتام در حستتن اداره کشتتور، تتتداوم و شتتروع یتواگتتذار کنتتد. بتتا توجتته بتته مستتوول یردولتتتیغ یعمتتوم

مجلتتس  یبن و تصتتویتتراوز یتتأته یشتتنهادتوستتط دولتتت، بنتتا بتته پ 44صتتدر اصتتل  ینختتارج از عنتتاو یضتترور

 ییروهتان یو اطالعتات یتظتامان ی،محصتوالت نظتام یتدمجتاز استت. اداره و تول ینمتدت معت یبترا یاستالم یشورا

 .یستحکم ن ینکه جنبه محرمانه دارد، مشمول ا یتیمسلح و امن

 یتلبته شترح ذ یقتانون اساست 44متذکور در صتدر اصتل  یهتا ینتهدر زم یریتو متد یتتمالک ی،گذار یهسرما -2 

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

زر  )بتته بتتنفتتت و گتتاز( و معتتادن  یدستتت یینبتتزر  پتتا یعمتتادر )از جملتته صتتنا یع، صتتنابتتزر  یعصتتنا1-2

 -2کشتتور.  یو ارز یتجتتار یهتتا یاستتتدر چتتارچوب س یختتارج یبازرگتتان یتتتفعال 2 -2نفتتت و گتتاز(.  یاستتتثنا

 یهاعتتام و شتترکت یستتهام یتعتتاون یو شتترکتها یردولتتتیغ یعمتتوم ینهادهتتا وتوستتط بنگتتاه هتتا  یبانکتتدار 3

 ینتتأم 5 -2. یمتهب 4 -2قتانون.  یباز ستهامداران بتا تصتو یتکستقف ستهام هتر  یتینم مشروط بته تععا یسهام

امتتور پستتت و مختتابرات بتته  یتتهکل 2 - 6و صتتادرات.  یمصتتارف داخلتت یو واردات بتترق بتترا یتتدشتتامل تول یتترو،ن

و  و مبتتادالت یتتهتجز یاصتتل یفرکتتانس و شتتبکه هتتا یامتتور واگتتذار ی،متتادر مختتابرات هتتایشتتبکه  یاستتتثنا

 یرانی( و کشتتتیی)حمتتل و نقتتل هتتوا متتایییهواپ 8 -2راه و راه آهتتن.  7 -2. یپستتت یتتهختتدمات پا یتتعتوز یریتمتتد

وجتته بتته ت، بتتا 44صتتدر اصتتل  یتهتتایدر فعال یردولتتتیو غ یدولتتت یبخشتتها ینتته(. ستتهم بهیتتایی)حمتتل و نقتتل در

 یتتینطبتتق قتتانون تع ی،و رشتتد و توستتعه اقتصتتاد یدولتتت و استتتقالل کشتتور و عتتدالت اجتمتتاع یتتتحفتت  حاکم

 یبخش تعاون یکل یاستهایدر خصون س یرهبر معظم انقالب اسالم یهشود. ب( متن ابالغ یم

 .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 مسثر اقدام -2 

 یتتهارا یتتاتی،مال یتتففاز جملتته؛ تخ ییروشتتها یتتقهتتا از طر یو توستتعه تعتتاون یلاز تشتتک دولتتت یتتتحما -3 

ز دولتت ا یاضتاف یافتتاز هرگونته در یتزکشتور و پره یمسسستات متال یتهکل یلهبته وست یتیحما یاعتبار یالتتسه

 ینسبت به بخش خصوص یهاتعاون

 .یمهو ب یجمله بانکدار از یداقتصا یعرصه ها یها در تمام یاز حضور تعاون یترفع محدود -4 
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ور. و در اقتصتتاد کشتت یدولتتت بتتا هتتدف ارتقتتاء ستتهم بختتش تعتتاون یهبانتتک توستتعه تعتتاون بتتا ستترما یلتشتتک 5 

ه خش.مجموعتب یتنجتامع و عادالنته بته ا یو اطتالع رستان ییهتا بته بتازار نهتا یتعتاون یابیدولتت از دستت یتحما

 استاد توسعه

 یتزموضتوعه و پره ینقتوان یو نظتارت بتر اجترا یذارگت یاستتس دولتت در قالتب امتور یتیاعمال نقش حتاکم -7 

 یاهت یتتحما ریو ستا یو حرفته ا یفنت ی. بته توستعه آمتوزش هتایهتاتعاون یریتیو متد یتیاز مداخله در امور اجرا

 ها. یتعاون یتوانمندساز یکارآمد یشالزم به منظور افزا

ه بتتالزم  یرو اتختتاذ تتتداب یدر بختتش تعتتاونستتهام  یتتعو توز یهماستتر یشافتتزا یهتتا یوهانعطتتاف و تنتتوع در شتت -9 

ام بتا عت یدر قالتب شترکت ستهام یتدجد یهتا یتعتاون یسمتعتارف، امکتان تأست یهتا یکه عالوه بر تعتاون ینحو

اهم کنتتد، فتتر ین متتیتتیکتته حتتدود آن را قتتانون تع ینتتیاز ستتهامداران بتته ستتقف مع یتتکهتتر  یتتتمالک یتمحتتدود

 شود.

 ا تعداد اعضا.متناسب ب ها یدولت از تعاون یتحما -10 

ل جامعتته بتته منظتتور تحتتت پوشتتش قتترار دادن ستته دهتتک او یبتترا یملتت یتترفراگ یهتتا یتعتتاون یستأستت -11 

 یتوستتعه بختتش هتتا یکلتت یاستتتهایدر خصتتون س یرهبتتر معظتتم انقتتالب استتالم یتتهج( متتتن ابالغ یتتیفقرزدا

سته قتوه  یوستابته ر 12/  06/  1380 یخکته در تتار یدولتت یو بنگتاه هتا یتهتافعال اریواگتذ یتقاز طر یردولتیغ

رورت استت. بستم اهلل الترحمن الترحیم بتا توجته بته ضت یتدهمصتلحت نظتام ابتالغ گرد یصمجمتع تشتخ یسو رئ

چوب در چتتار یتتیو فقتتر زدا یعتتدالت اجتمتتاع یبتتر اجتترا یکشتتور مبتنتت یشتتتاب گتترفتن رشتتد و توستتعه اقتصتتاد

و  رییاستتتگذابنگتتاه بتته س یممستتتق یریتو متتد یتتتنقتتش دولتتت از مالک تغییتتر •ستتاله کشتتور  20 زچشتتم انتتدا

بتتت از آن جهتتت رقا یتتتدر اقتصتتاد و حما یو تعتتاون یخصوصتت یبختتش هتتا توانمندستتازی •و نظتتارت  یتهتتدا

 ارتقواعتد تجت جهتت مواجهته هوشتمندانه بتا یداخلت یبنگتاه هتا ستازی آمتاده • یالمللت ینبت یکاالها در بازارها

 و هدفمند یجیتدر یندفرآ یکدر  یجهان

 یظتتام هتتانو انطبتتاق  یملتت یاستتتانداردها ارتقتتای و توستتعه •و متخصتتص  یتتهدانتتش پا ینستتانا ستترمایه توستتعه •

و  ییآکتتار یشافتتزا یدر راستتتا یستتاز یخصوصتت گیتتری جهتتت • یالمللتت ینبتت یبتتا استتتانداردها یفیتتتک یتتابیارز

مصتتلحت نظتتام، بنتتد ج  یصمجمتتع تشتتخ یشتتنهادو بنتتا بتتر پ یعمتتوم الکیتتتو گستتترش م یریرقابتتت پتتذ

دد. گتتر یابتتالغ متت 110اصتتل  1مطتتابق بنتتد  یتترانا یاستتالم یجمهتتور یقتتانون اساستت 44اصتتل  یکلتت یاستتتهایس

 یتعتاون یشترکتها یخصوصت یبته بختش هتا 44مشتمول صتدر اصتل  یدولتت بنگاههتای ستهام از ٪80 یواگذار

 مجاز است : یلبه شرح ذ یدولت یرغ یعموم یعام و بنگاه ها یسهام

بتتزر   یعامتتادر )از جملتته صتتن یعبتتزر  و صتتنا یعن بتتزر ، صتتنامعتتاد یهتتا ینتتهکتته در زم یدولتتت یبنگاههتتا-1

 یتتدولتاستتتخراج و  یو شترکتها یتتراننفتت ا یشتترکت ملتت ینفتت و گتتاز( فعتتال هستتند بتته استتثنا یدستتت یینپتا

 نفت خام و گاز

ک بانتک ستپه، بانت یتران،ا ینتک ملتبا یتران،ا یاستالم یجمهتور یمرکتز نتکبا یبته استتثنا یدولتت یبانکها -2 

 بانک مسکن و بانک توسعه صادرات ی،دن، بانک کشاورزصنعت و مع
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 یرانا یمهو ب یمرکز یمهب یبه استثنا یدولت یمهب یشرکتها -3 

 یرانیو سازمان بنادر و کشت یکشور یماییسازمان هواپ یبه استثنا یرانیو کشت یماییهواپ یشرکتها-4 

 قرانتقال ب یاصل یشبکه ها یبه استثنا یرون ینتام یبنگاه ها -5 

ه فرکتتانس و شتتبک یامتتور واگتتذار ی،راتمتتادر مختتاب یشتتبکه هتتا یبتته استتتثنا یو مختتابرات یپستتت یبنگتتاه هتتا -6 

 یپست یهخدمات پا یعتوز یریتو مبادالت و مد یهتجز یاصل یها

فرمانتتده  یصبتته تشتتخ یورضتتر یتتتیو امن یدفتتاع یتتداتتول نایمستتلح بتته استتتث یروهتتایوابستتته بتته ن یعصتتنا -7 

راختتوان شتتود ب( ف یبتتازار بتتورس انجتتام متت یتتقستتهام از طر یگتتذار یمتتت: التتف( قواگتتذاری تالزامتتا •کتتل قتتوا 

ار و انحصتت یجتتاداز ا یریعمتتوم بتته مشتتارکت و جلتتوگ یقو تشتتو یتتبمناستتب جهتتت ترغ یبتتا اطتتالع رستتان یعمتتوم

 .یردصورت پذ یرانت اطالعات

ر خصتتون بتتازار، اصتتالحات الزم د یمشتتمول واگتتذار یمناستتب ستتهام شتترکتها یبتتازده ینج( جهتتت تضتتم

 مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد. یریتمحصوالت و مد یگذار یمتق

ا بتت یرمجموعتتهز یو شتترکتها یمتتادر تخصصتت یمشتتمول طتترح در قالتتب شتترکتها یستتهام شتترکتها ید( واگتتذار 

 . یردهمه جانبه صورت گ ناسیکارش

 یهتتا یتتترفبتتا استتتفاده از ظ یاگتتذارمشتتمول و یبنگتتاه هتتا یبهتتره ور یشو افتتزا یریته( بتته منظتتور اصتتالح متتد

 . فتتروشیردباتجربتته، متخصتتص و کارآمتتد انجتتام پتتذ یرانکشتتور، اقتتدامات الزم جهتتت جتتذب متتد یریتیمتتد

استت.  فتوق مجتاز ین و کارکنتان شترکتهایرابته متد« ج»مشتمول بنتد  شترکتهای ستهام از ٪5حتداکثر  یاقساط

ستتت دولتتت موظتتف ا یتی،حتتاکم یفوظتتا ییتترو تغ 44اصتتل  یکلتت هتتای یاستتتس« ج»و بتتا توجتته بتته ابتتالغ بنتتد 

 .یدو اجرا نما ینرا تدو یو نظارت بر اقتصاد مل یتهدا ی،گذار یاستخود در س یدنقش جد

 یفوظتتا یدر راستتتا یشتترفتهپ اوریبتتا فنتت یننتتو یجهتتت حتتوزه هتتا یاز منتتابع واگتتذار یدرصتتد یص( تخصتت ی 

 مجاز است. یتیحاکم

 یواگذار یکل یاستهاید( س 

 : یگذارالزامات وا -1 

 یگستتتترده و اداره بنگاههتتتا یتهتتتایفعال ییفتتتابتتتر ا یو تعتتتاون یخصوصتتت یبختتتش هتتتا یتوانمندستتتاز 1 - 1 

 بزر . یاقتصاد

 .اگذاریتحقق اهداف و یبرا یبعد از واگذار یربطمراجع ذ یبانینظارت و پشت 2-1

 یبرقتترار ی،رواگتتذا یالتتشتتک یتتتبتتر بتتورس، تقو یتتدبتتا تأک یمعتبتتر و ستتالم واگتتذار یاستتتفاده از روش هتتا 3-1

م شترکت ستها یجیاز عرضته تتدر یتریهمته، بهتره گ یبرابتر بترا یفرصتت هتا یجتادا ی،شفاف اطالع رسان یانجر

 سهام. یهپا یمتبه ق یابیبزر  در بورس به منظور دست یها

 یهادر واگذار یدولت یرندگانگ یمو تصم ینفع نبودن دست اندرکاران واگذار یذ 4-1

 .یهادر واگذار یبخش تعاون یکل یاستهایس یترعا 5

 :یحاصل از واگذار یمصارف درآمدها -2 
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در  و یتتزکتتل کشتتور وار ینتتزد خزانتته دار یبتته حستتاب خاصتت یدولتتت یستتهام بنگاههتتا یوجتتوه حاصتتل از واگتتذار

 یبتترا ییخوداتکتتا جتتادیا 2 - 1 |شتتود.  یمصتترف متت یتترز یتتبمصتتوب بتته ترت یقالتتب برنامتته هتتا و بودجتته هتتا

حاصتتتل از  درآمتتتدهای از ٪30ان اختصتتت 2 -2. یاجتمتتتاع ینتتتتأم قویتتتتوم و تختتتانواده مستضتتتعف و محتتتر

منتاطق  یتتبتا اولو یاقتصتاد ناهتاییربز یجتادا 2 - 3 یتیبته منظتور فقرزدا یملت یترفراگ یهتا یبه تعاون یواگذار

 یو بهستتاز یهتتا و نوستتاز یتعتتاون یتتتتقو ی)وجتتوه اداره شتتده بتترا یالتتستته یاعطتتا 4 -2. یافتتتهکمتتتر توستتعه 

 یختش هتاب یگتذار یهسترما یبترا یتزشتده و ن یواگتذار یبنگتاه هتا یتتبتا اولو یردولتتیغ قتصتادیا یها بنگاه

 یردولتتتیغ یبتتا بختتش هتتا یدولتتت یشتتارکت شتترکتهام 5 -2. یافتتتهدر توستتعه منتتاطق کمتتتر توستتعه  یردولتتتیغ

تمتتام  یمتهن یطترح هتتا یتلمتک 2 - 6. یافتتتهمنتاطق کمتتتر توستعه  اقتصتادی توستتعه منظتور بتته ٪49تتا ستقف 

از  یتتزو پره یتتتاعمتتال حاکم یکلتت یاستتتهایهتتا. ه( س یاستتتس یتتنا« التتف»بنتتد  یتتتبتتا رعا یدولتتت شتترکتهای

 یاستتتس یتتقاز طر یردولتتتیغ یدولتتت پتتس از ورود بختتش هتتا یعمتتوم یتتتتتتداوم اعمتتال حاکم -1انحصتتار: 

 نکهتتایبا در یو قتتانون یشتترع یندر متتورد اعمتتال متتواز یتتژهو مقتتررات و نظتتارت بتته و ینقتتوان یو اجتترا یگتتذار

انحصتتار توستتط  یجتتاداز ا یریجلتتوگ -3. یبتتر اقتصتتاد ملتت یگانگتتانب یطرهاز نفتتوذ و ستت یریجلتتوگ -2 یردولتتتیغ

 و مقررات ینقوان یبو تصو یمتنظ یقاز طر یردولتیغ یاقتصاد یبنگاه ها

 ساله ششم توسعه:5سیاست های کلی برنامه -

 رر  های استانی:

 اسنادپایش وارزشیابی برنامه ها:-

 اسناد توسعه:-

 نظریه توسعه پایه استان زنجان مصوب شورای امایش سرزمین:

 / 100نامتته  ینستترزم یشآمتتا یشتتورا 3/  5/  1385توستتعه استتتان زنجتتان مصتتوب جلستته  یتتهپا یتتهنظر _

 یتتهاپ یتتهتحقتتق اهتتداف چشتتم انتتداز بلنتتد متتدت توستتعه کشتتور، نظر یدر راستتتا 26/  0/  1385متتورخ  87128

ف یو وظتتا یتهتتااستتتان، مامور یهتتا یژگتتیو بتتا توجتته بتته و ینستترزم یشآمتتا یهتتا یتتریگو جهتتت  یتوستتعه ملتت

و  یبازرگتان یتهتایاستتفاده حتداکثر از قابل ی،توستعه صتنعت، معتدن و کشتاورز یتهبتر پا یتباستتان بته ترت یاصل

 استوار خواهد بود. یگردشگر

د بتتود. استتتان نخواهتت یهتتا تیتتهتتا و ظرف یتوانمنتتد یراز ستتا یتتریفتتوق متتانع بهتتره گ یهتتا یتتتبتتر اولو یتتهتک 

 باشد: یم یرز رحتوسعه استان به ش یراهبردها ینتر یاصل ینبنابرا

عتته و ذوب فلتتزات، قط یمتتتالورژ یعبتتر صتتنا یتتدبتتا تاک یصتتنعت یخوشتته هتتا یجتتادتوستتعه بختتش صتتنعت و ا.1

 ییلتتمو تک یلیتبتتد یعو گستتترش صتتنا ینستتاج یعصتتنا یمی،و پتروشتت یمیاییشتت یعآالت، صتتنا ینو ماشتت ی،ستتاز

 یهتا یتتبتا توجته بته قابل آن یفترآور یصتنعت یستعه واحتدهاو تو یاز متواد معتدن یگسترش و بهتره بتردار -2

 و مس. یبر معادن سرب، رو یدبا تاک یمیاییش یمواد معدن ینهاستان در زم
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 ینو نتتو یو ارتقتتاء ستتطح فنتتاور یمب، ختتاک، اقلتتمنتتابع آ یلاز پتانستت یبتتا بهتتره بتتردار یتوستتعه کشتتاورز -3 

 یتتوهم و یتتتونز ظیتترن یبتتر محصتتوالت یتتد)بتتا تأک یباغتتدار یتتربخشز یتتتستتاختار بختتش در استتتان بتتا اولو یستتاز

 .زراعت چوب ی،صنعت ی( و توسعه دامپروریبر نباتات علوفه ا یدو زراعت )با تأک یریسردس یها

ز امناستتب  یمهتتار و بهتتره بتتردار یرزمینتتی،ز یاز منتتابع آبهتتا یدمتعتتادل و اقتصتتا یحفاظتتت و بهتتره بتتردار -4 

 آب. نابعم یعتوز یمل ی( در چارچوب راهبردهایو فصل یمی)دا یسطح یها یانجر

ر آن بته منظتو یعه صتنعتبتا توجته بته چشتم انتداز توست یبازرگتان ینو توستعه امکانتات و ختدمات نتو یجادا -5 

 ییو فضا یدیتول یها یتاز مز یریبهره گ

حسابرستتان، مشتتاوران  یمانکتتاران،ستتان مشتتاور و پمهند ینتتهه و ارتقتتاء بختتش ختتدمات برتتتر در زمتوستتع -6 

 ینتتدز فرآا یبانیبتته منظتتور پشتتت یهستترما یو بازارهتتا یو بانکتتدار یمتته)ب یمتتال یتتابی،موسستتات بازار ی،حقتتوق

 توسعه استان.

 یکتتانون هتتا یتتزتجه ی،دشتتگرگر یهتتا یرستتاختو توستتعه ز یجتتادا یخی،آثتتار تتتار یتتاءحفتت  و اح -7 _ 

عه و توستت یو فراملتت یاستتتان متناستتب بتتا ستتطح عملکتترد ملتت یگردشتتگر یدر عرصتته هتتا یاحتیستت -یحتتیتفر

 یدست یعو صنا یسنت یهنرها یفیک

 یتریبتا توجته بته قترار گ راملتی،ف ارتباطتات یلتسته یحمتل و نقتل بترا یها و شتبکه هتا یرساختتوسعه ز -8 

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

استتتان در شتتمالغرب و  ییفضتتا یتتتعمتناستتب بتتا موق یانتترژ یتتعتوز یشتتبکه هتتا یتتزگستتترش و تجه -9 

 در سطح استان یتو فعال یتجمع یپراکندگ

 عات و ارتباطاتاطال یفناور یو کاربرد یو اطالعات رتباطیا یها یرساختو توسعه ز یجادا -10 

 یانستتان یتتروین یتتتاستتتان بتتا هتتدف ترب یلعتتا مراکتتز آمتتوزش یقتتاتیو تحق یآموزشتت یتهتتایتوستتعه فعال -11 

وجته بته تبتا  یتازمتخصتص موردن یانستان یتروین یتتو ترب یتهدر گتروه علتوم پا یدر ستطح ملت یازمتخصص موردن

 رشته ها یراز تهران در سا ییو نقش استان در تمرکززدا یتخصص یتهایچشم انداز فعال

 یو فتتن آور یپژوهشتت ی،از مراکتتز علمتت یه اموعتتمج یستتامانده یتتقاز طر یتتهدانتتش پا یتهتتایتوستتعه فعال -12 

 یهتتا یشدر گتترا یپژوهشتت یتهتتایو گستتترش فعال یو مراکتتز رشتتد تخصصتت یو فتتن آور یدر قالتتب پتتارک علمتت

 توسعه استان یاصل

 یخدمات درمان استان با هدف ارتقاء عرضه یو درمان یمراکز بهداشت جهیزو ت یتتقو -13 

در  یتهتافعال یتخصصت یهتا یشالزامتات توستعه و گترا بتا توجته بته یو حرفته ا یفنت یتوسعه آمتوزش هتا -14 

 یسطح مل

ور استتان بته منظت یو جنتوب یلشتما یبتر نتواح یتدبتا تاک یتتو فعال یتتمراکز مستتعد جمع یزو تجه یتتقو -15 

 اصتتول یتتتتهتتران بتتا رعا یبتته ستتو یتتتیجمع یحرکتتت هتتا یلاستتتان و تعتتد ییبتته ستتازمان فضتتا یبخشتت عتتادلت

 عامل یرپدافند غ
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توستتعه بتتا  یتتداریء ستتطح پاتوستتعه استتتان بتته منظتتور ارتقتتا ینتتددر فرآ یستتتیز یطمالحظتتات محتت یتتترعا -16 

بتتر  یمبتنتت یبتتوم زیستتتجتتامع  یریتاعمتتال متتد یتتقاز طر یستتتیو تنتتوع ز یعتتیبتتر حفاظتتت از منتتابع طب یتتدتاک

 یمشارکت یکردرو

بتا توجته ی معنتو یتراثم یتاءاح و یفرهنگت یتتهو ی،متاعاجت یهسترما ی،توستعه انستان یارتقاء شتاخص هتا -17 

واهتتد خ یاستتتان 1404فتتوق، استتتان زنجتتان در ستتال  یشتتده و تحقتتق راهبردهتتا یتتینتع یتهتتایبتته نقتتش و مامور

 یتهتتایرشتتد فعال یمناستتب بتترا یرستتاختهایبرختتوردار از ز ی،بتتود؛ بتتا عملکتترد فعتتال در عرصتته تعتتامالت ملتت

ناستتب و م یبهتتره بتتردار بتتا یننتتو یهتتا یفنتتاور بتتر یمبتنتت یعو صتتنا یبرختتوردار از کشتتاورز ی،و معتتدن یصتتنعت

 و یمتتوزش فنتتو ختتدمات برتتتر در عرصتته استتتان و آ یبازرگتتان ینمتعتتادل از منتتابع آب، ارائتته کننتتده ختتدمات نتتو

ه شتتد یمتعتتادل و ستتازمانده یتتعکشتتور، بتتا توز ینقتتش مناستتب در گردشتتگر یدارا ی،در ستتطح ملتت یحرفتته ا

 . یابد یم یشافزا یاز کل کشور اندک ناستا یتکه سهم جمع یدر کل استان به گونه ا یتو فعال یتجمع

 سند ملی توسعه استان زنجان مصوب هیئت وزیران:

 توسعه استان زنجان یسند مل

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

باشتد  یمت توستعه قتانون برنامته چهتارم 100شتده در متاده  یتفتعر یاز استناد ملت یکتیتوسعه استتان  یسند مل

 یصتتلا یستتند حتتاو یتتن. ایتتدنما یمتت خصتوستتعه استتتان را در طتتول حتتداقل دو برنامتته توستتعه مشتت یکتتردکتته رو

دمتدت هتداف بلنمستائل و ا ینتتر یتوستعه استتان بتوده و بتا ارائته اصتل یتنگناهتا ینها و عمده تتر یتقابل ینتر

 . یدنما یبلندمدت توسعه استان را مشخص م یتوسعه، راهبردها

 یتاته یبتصتو بته یمراحتل قتانون یتوستعه استتان زنجتان کته در ادامته ارائته شتده استت پتس از طت ید ملتسن

 است. یدهو جهت اجرا ابالغ گرد یدهرس یرانمحترم وز

 توسعه یها یتقابل ینتر یاصل -الف  

 شتورمالغرب کممتتاز بته عنتوان گلوگتاه متصتل کننتده غترب و شت یتائیو جغراف یمکتان یتتاز موقع یبهره مند-1

 یلتتومتریک 120 شتتعاعنتتوب و واقتتع شتتدن در محتتدوده ج-شتتمال یتتدوربتتا شتتمال بتتا توجتته بتته استتتقرار در کر

 تهران

 یصتتنعت یزهایوان جتتذب ستتررو تتت یو منطقتته ا یملتت یتتاسشتتده در مق یتتزتجه یصتتنعت یرستتاختهایوجتتود ز -2 

 تهران

 یباغ یمحصوالت زراع یدکشت و تول مطلوب )آب و خاک( در یلو پتانس یمیاز تنوع اقل یبرخوردار -3 

 یسطح یآبها یباال یلاز پتانس یبرخوردار -4 

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

محصتوالت  یر مصترف بتراو وجتود بتازا یصتنعت یو قطتب هتا یتتیجمع یکتانون هتا ینبه عمده تتر یکینزد -6 

 استان یو صنعت یکشاورز
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 -8 یستتمو اکوتور یعتتیطب یخی،تتتار یگردشتتگر یو جاذبتته هتتا یمناستتب فرهنگتت یهتتا نتتهیاز زم یبرختتوردار -7 

 یت شده در محور ترانز یزتجه یاز شبکه ارتباط یبهره مند

ال کتتا یتعو بتاز توز هیتتخل یتت،بتتا تأکیتد بتر ترانز یگستترش ختدمات بازرگتان ینتهموعته استتاد توستعه و زممج-9

 یزیکدر رشته ف یب علمطقمتعدد و احراز  یوجود مراکز دانشگاه -10

 یشگتترا ی،ورزشتت یتهتتایه بتته فعالتوستتعه ورزش، نگتترش مثبتتت جامعتت یبتترا یقتتانون یهتتا ینتتهوجتتود زم -11 

در توستتعه  یو ختتدمات رستتان یگتتذار یه( بتته ستترماNGO) یردولتتتیداوطلتتب غ هایو تشتتکل یبختتش خصوصتت

 ورزش

 توسعه یها یتتنگناها و محدود ترین عمده –ب  

فاده استتت یتهتایاز ظرف یتتریو بهتره گ یگتذار یهاستتتان جهتت ستترما یبختش خصوصت یمنتابع متتال یتمحتدود-1

 یدینشده تول

 ینبتتودن مراکتتز نگهتتدار یافکتتو  یزاستتیونو ضتتعف مکان یدر بختتش کشتتاورز یتتدبتتودن تول یتتاسکوچتتک مق -2 

 یو باغ یمحصوالت زراع

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

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

 یدتول یبانت پشتضعف خدمات برتر و خدما -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 یدر سطح استان و گسترش خط یافتگیعدم انتشار توسعه -1

 یهتتا یتتتو ظرف یاجتمتتاع و یعتتیطب یهتتا یتتتو معتتدن بتتا وجتتود قابل نعتانتتدک بختتش صتت یتتافتگیتوستتعه  -2 

 موجود یربناییز

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

 در شرق استان یرزمینیز یآبها یمنف یالنب وو خاک  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 یامطلوب از جاذبه ه یریبهره گ یالزم برا یها یگذار یهنبودن سرما یکاف -7 

ن بتود ینهمجتوار و پتائ یو استتان هتا اناستت یاز نتواح یستتان بتا برختمرکتز ا یضعف تعامل مسثر اقتصتاد -8 

 یو اقتصاد یو هنر یفرهنگ ی،توسعه انسان یشاخص ها
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هتتا و تنگناهتتا  یتتتوجتته بتته قابلتاهتتداف بلندمتتدت بتتا  -د یورزشتت یاستتتعدادها ییفقتتدان نظتتام شناستتا -10 

و  یصتتنعت و معتتدن و ختتدمات بازرگتتان ی،کشتتاورز یتوستتعه هماهنتتگ بخشتتها یتتهبتتر پاتوستتعه استتتان 

 استوار خواهد بود.  یگردشگر

 اهداف بلندمدت توسعه استان عبارتند از: یبترت ینبد

آن  یگتتاهجا استتتان و ارتقتتاء نقتتش و یهتتا یتتتهتا و قابل یتتتاستتتان متناستتب بتتا ظرف یو معتتدن یتوستعه صتتنعت-1

 یستز یطتعادل در محبا حف   یدر اقتصاد مل

 یمنتتابع آبهتتا یتتتو تقو یتتزن حتتوزه آبراینفعتتحقتتوق ذ یتتتبتتا رعا یستتطح یمطلتتوب از آبهتتا یبهتتره بتتردار -2 

 یمنف یالنبا ب یآبخوانها یتبا اولو یرزمینیز

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

بختتش وتوستتعه  یتتنا یتهتتایفعال یستتاز نیو نتتو یارتقتتاء فتتن آور ی،کشتتاورز یآبتت یگستتترش اراضتت -4 

 یپرور یآبز یو مجتمع ها یصنعت یهایدامدار

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

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

و  یترش تعتتامالت اقتصتتاداستتتان و گستت یتیهتتو یژگیهتتایو و یفرهنگتت یارزشتتها ینتتی،معرفتتت د یاعتتتال -7 

 جوارهم یبا استان ها یفرهنگ

عه دار در توستت یتتتو اولو یرمحتتو یهتتا یتتتفعال یدر راستتتا یربنتتاییو امکانتتات ز یستتاتتأس یتتزو تجه یتتتتقو -8 

 مجموعه استاد توسعه 44اطالعات و ارتباطات یبر فناور یداستان و تأک

 یهتا یتتا توجته بته قابلبت یاقتصتاد یهتا یتتدر گستترش فعال یو نظتام بتانک یش بخش خصوصتنق یشافزا -9 

 استان

 یتتزم) یتائیجغراف یتتبتا توجته بته موقع یننتو یگتانبتر ختدمات بازر یتدبتا تاک یبازرگتان یتهایتوسعه فعال -10 

 استان یمکان

 یملو فرا یمل ی،نبا سطوح عملکرد استا ناستا یگردشگر یها یتتوسعه ظرف -11 

 یدولتو عوامل  یاقتصاد یآن در بخشها یشو افزا یبهره ور یساز ینهنهاد -12 

 یافتتراد و گروههتتا یهایتوانمنتتد یتتتو تقو یو روحتت یستتالمت جستتم ینارتقتتاء نقتتش ورزش در تتتأم -13 

 یاجتماع

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

 بزر  یاقتصاد یده و اداره بنگاه هاگستر یتهایفعال یفایا یراب یبخش تعاون یتوانمندساز -15 

 استان ها  یریگ یمو تصم یزسا یمزنان در سطوح تصم یگاهتوسعه نقش و جا -16 

 بلندمدت توسعه یراهبردها -
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 و یمترتبط بتا انترژ عیذوب فلتزات و صتنا ی،نستاج ی،متتالوژ یعبتر صتنا یتدبتا تاک یصتنعت یخوشته هتا یجادا - 

 ی،یغتتذا یلتتی،تکم یلی،تبتتد یعصتتنا یمی،و پتروشتت یمیاییشتت یعآالت و توستتعه صتتنا ینو ماشتت یقطعتته ستتاز

 یکبرق و الکترون ی،خودروساز ی،فلز

در توستتعه  یرجو ختتا یاعتتم از داخلتت یبختتش خصوصتت یگتذار یهستترما یشمناستتب جهتتت افتتزا ینتتهزم یجتادا -2 

 استان

 یمواد معدن یفراور عتیصن یو توسعه واحدها یجادا -3 

گ و هماهنت یتزرحتوزه آب ینفعتانحقتوق تتام ذ یتتبتا رعا یستطح یآبهتا یاز منتابع غنت یمهار و بهره بتردار -4 

از از متعتتادل و مجتت یو حفاظتتت و بهتتره بتتردار یتتزحوضتته آبر یتتتدستتت و در چتتارجوب ظرف یینپتتا یازهتتایبتتا ن

 یرزمینیز یمنابع آبها

منتتابع آب در  یصدر چتتارچوب نظتتام تخصتت یزهمکتتان یبتته آبتت یتتمد اضتتیار یلو تبتتد یاراضتت یستتاز یکپارچتته -5 

 یب،و ستت انگتتور یتتتون،بتتر ز یتتدبتتا تاک یدستتت، توستتعه باغتتدار یینپتتا یازهتتایو در نظتتر گتترفتن ن یتتزحوضتته آبر

 یبه صنعت یسنت یها یدامدار یلو تبد یپرور یآبز یتهایتوسعه فعال

 ییو فضتا یتدیتول یاهت یتتاز مز یتریبته منظتور بهتره گ یبازرگتان ینو توستعه امکانتات و ختدمات نتو یجادا -6

 استان

 یر عرصتته هتتاد یاحتیو ستت یحتتیتفر یکتتانون هتتا یتتزو تجه یگردشتتگر یهتتا یرستتاختو توستتعه ز یجتتادا -7 

 استان یگردشگر

تهتتران و  یدانشتتگاهها یکارشناستت یدوره هتتا یدر جهتتت تمرکتتز زدائتت اناستتت یمراکتتز آمتتوزش عتتال یتتتتقو -8 

 اطالعات و ارتباطات یناورو ف یقاتیو مراکز تحق یلیتکم یالتتوسعه تحص

 و گذران اوقات فراغت یرهنگف ی،آموزش ی،و درمان یبهداشت یارتقاء شاخص ها -9 

و ارتقتتاء  یو روستتتائ یشتتهر اتتتببتته نظتتام متعتتادل سلستته مر یابیالزم جهتتت دستتت یهتتا ینتتهزم یتتدتمه -10 

 یدتول یبانبه خدمات پشت یشهر یکانونها یزسطح خدمات برتر در شهر زنجان و تجه

 یتو فعال یتجمع یعتوز متناسب با یخطوط انتقال انرژ یگسترش شبکه ها -11 

همجتتوار بتته منظتتور گستتترش  یستتتان هتتاااستتتان بتتا  یارتبتتاط یشتتبکه هتتا یو بهستتاز یتتتتوستتعه، تقو -12 

 یعرممتتتاز استتتان در تستت یتاز وضتتع یتتریو بهتتره گ یمنطقتته ا ینو بتت یدرون استتتان یاقتصتتاد ینتتدهایوپ

 کشور یو شمال غرب با مناطق شمالارتباطات غرب 

 استان یعیابع طباز من یانتو ص یدر نقاط و مناطق بحران یطیمح یستز یطرحها یاجرا -13 

 برق یدتول یباد برا یاستفاده از انرژ -14 

 -16 یتتدو عوامتتل تول یداقتصتتا یدر بخشتتها یبهتتره ور یشاز افتتزا یتتتالزم و حما یستتاز و کارهتتا یجتتادا -15 

 در استان یو حرفه ا یقهرمان یحی،تفر ی،همگان ی،پرورش یهاگسترش ورزش 

 -18 یو اجتمتتاع یاداز مواهتتب توستتعه اقتصتت یهمگتتان یو بهتتره منتتد یو گرستتنگ یدفقتتر شتتد یکنتت یشتتهر -17 

 زنان یو توانمندساز یتیجنس یو بهبود برابر یجو ترو ییابتدا زشبه آمو یهمگان یابیدست
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 کانمادران و کود یرکاهش مر  و م -19 

 و ...( یال، ماالرس،  H . I . V/  یدزعمده )ا یها یماریمبارزه با ب -20 

 -22 یتعتتاون یمجتمتتع هتتا وو گستتترش شتتهرکها  یجتتادهتتا و ا یو توستتعه تعتتاون یلمتتسثر از تشتتک یتتتحما -21 

 تانزنان در روند توسعه اس یاسیو س یفرهنگ ی،اقتصاد ی،مشارکت اجتماع یشافزا یبرا سازیبستر

 ینتتهبه یریتر متتدد یعمتتوم یستتطح آگتتاه یشعرضتته و تقاضتتا و افتتزا یریتمتتد یکتتردکتتردن رو ینتتهدنها -23

 مصرف آب

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

 حوادث ثردر ا یسانو کاهش تلفات ان یاجتماع یها یمهگسترش پوشش ب -25 

  هاسکونتگاه سطح در فرهنگی -جتماعیا عملکرد و ساختار

 کتته ستتتا کتتالن شناستتیجامعتته خصتتونبه شناستتی،جامعتته مباحتت  تتترینکلیتتدی از اجتمتتاعی، ستتاختار مبحتت 

(. 82: 1379 ریتویر،) استت بتوده اجتمتاعی علتوم عالمتان توجته متورد همتواره اجتمتاعی، واقعیتت حتوزه قالب در

 متورد ختود ناستیشجامعته هتایتحلیتل در را ستاخت مفهتوم ختان ایگونتهبه یتک هتر «دورکتیم» و «اسپنسر»

 عناصتر کتردمتی تصتور کته بتود گونتاگونی اجتمتاعی ستاختارهای تشتریح دنبتال بته اسپنسر. اندداده قرار استفاده

 کننتتدهتنظیم و کننتتدهتوزیع پایتتدار، ستتاختارهای را ستتاختارها ایتتن او. هستتتند هتتاجامعتته همتته دهنتتدهتشتتکیل

. ستتازندیمتت را اجتمتتاعی ستتاخت مهتتم و دوم بعتتد دورکتتیم ازنظتتر جمعتتی مظتتاهر. نامیتتدمتتی اجتمتتاعی ارگانیستتم

 جمعتتی مظتاهر یتنا. کتردمتتی قلمتداد اجتمتاعی واقعیتات جتتزء را هتاآن دورکتیم و انتدذهنتتی هتاییپدیتده هتاآن

 از توانتدمتی امتا دارد وجتود افتراد ذهتن در هرچنتد کته استت انتظتاراتی و نمادهتا هتا،ارزش آراء، عقاید، از عبارت

 (.88: 1387موسوی،) کند نظارت و تنظیم را آنان رفتار و شود منتقل دیگر فرد به فردی

 هتایگتروه یتا فترادا میتان کته گوینتدمتی پایتداری تقریبتاً و ثابتت نستبتاً مناستبات و روابتط به اجتماعی ساختار 

 برقتترار انتتد،گردآمده رهنگتتیف هنجارهتتای و هتتاارزش از مشتتترکی مجموعتته تحتتت کتته جامعتته یتتک اجتمتتاعی

 مختلتف طبقتات و هتاگروه افتراد، میتان کته استت پیونتدهایی و روابتط مجموعته اجتمتاع  ستاختار درواقع،. باشد

 ترتیتب وابتطر ایتن استاس بتر جامعته آن در فرهنگت  یتا اجتمتاع  رفتارهتا  و نهادهتا و استت برقرار جامعه یک

 ستتواد،) اشتتتغال و جمعیتتت ستاختار اجتمتتاعی؛ ستتاختار ن زنجتاناستتتا پایتتدار توستعه طتترح در. یابتتدم  تنظتیم و

...(  و اعیاجتمت قشتربندی بنتدی،طایفته) اجتمتاعی بنتدیگتروه و...(  و اشتتغال نترخ جمعیتت، رشتد نترخ جنس،

 جهتتت در هکتت هستتتند عناصتتری...   و زبتتان ورستتوم،آداب باورهتتا، نظتتام و دیتتن چتتون عتتواملی همچنتتین و

 .دارند قرار توجه مورد فرهنگی -عیاجتما ساختار به پرداختن

 ساختار و ترکیب جمعیت

خت و معنتای ستاختمان، ستا استت کته بته (Population Structureلحتا  لغتوی معتادل ) ترکیتب جمعیتت بته

هتا و روابتط نستبتاً پایتدار جمعیتت لحتا  مفهتومی مجموعته عناصتر و ویژگیباشتد و بتهیا ستاختار جمعیتت متی

نحوی کته تغییتر آن انتد، بتهر ارتبتاط بتا یکتدیگر دارای شتکل و ترکیتب خاصتی شتدهاست کته در طتول زمتان د

 (. 1: 1393زمان کوتاه بسیار دشوار است )عطوفی کاشانی، در مدت
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عنتوان مشخصته اصتلی ترکیتب جمعیتت استت. آگتاهی از خصوصتیات کمتی ترکیب سنی و جنستی جمعیتت؛ بته

 نظتر تتأمین نیتروی انستانی و ختدمات موردنیتاز هتر یتکو کیفی جمعیت ازنظتر ترکیتب ستنی و جنستی، چته از

ریتزی جمعیتتی از دو جنس زن و مرد در ستنین مختلتف الزم استت. چراکته بتدون توجته بته آن، هرگونته برنامته

 بستیاری کیفتی و کمتی امتروزه ستاختار ستنی و جنستی جمعیتت از اهمیتت (.3ممکتن نخواهتد بتود )همتان: 

محستوب  دنیتا کشتورهای تمتام در اجرایتی متصتدیان امتور عمتده ذهنتی هتایمشتغله و یکتی از استت برختوردار

 هتاآن جنستی جمعیتت و ستنی ستاختارهای مطالعته یافتگی،توستعه درجته ارزیتابی هتایروش جملته شود. ازمی

 تترینمهتم تقریبتاً افتراد و بتین تفتاوت هتایمسلفته تریناصتلی جتنس، ستن و شتناختی، جمعیتت نظتر از استت.

 و ستنی ستاختار کته استت نهفتته واقعیتت ایتن متغیتر در دو ایتن اهمیتت هستتند. نستانیا هتایجمعیتت ویژگی

و  استت مهتاجرت( و ومیترمر  شتناختی )بتاروری، جمعیتت فرآینتدهای از تعامتل متتأثر جمعیتت یتک جنستی

 جتنس برحستب هتاتفکیتک جمعیتت گیترد.متی قترار اقتصتادی و فرهنگتی اجتمتاعی، مختلتف عوامل تحت تأثیر

 فرهنگتی و اجتمتاعی زیستتی، عوامتل بته توجته بتا مترد و کته زن استت متفتاوتی هتاینقش و کردهاکار خاطر به

 را ختان ختود اقتضتائات و شترایط ستنی هتر زیترا بتوده، اهمیتت دارای نیتز جمعیتت دارند. ترکیب سنیبر عهده

 و ستنی ستاختار ،طورکلیمتفتاوت دارنتد. بته هتایو قابلیتت هتاتوانایی نیازهتا، مختلتف ستنین در افتراد و دارد

 طتورهمین و شتناختی جمعیتت و اجتمتاعی بترای توستعه اقتصتادی، را مهمتی الزامتات جمعیتت یتک جنستی

هتای ویژگتی شناستان جمعیتت کته استت دلیتل همتین دارد. بته جنستیتی تعتامالت کتار و نیتروی مشتارکت

 در کلیتدی متغیتر جتنس دو و ستن کننتد. درواقتعمتی تحلیتل جتنس و ستن برحستب اغلتب را جمعیتت

 شوند.می محسوب شناسیجمعیت

 جمعیت ترکیب مطالعه اهمیت

 گفتتت، تتوانمی کلتتی طوربته استت؛ اجتمتتاعی دانتش مباحت  اهتتمّ از جمعیتت ترکیتب و تتتراکم جمعیتت، میتزان

 تتراکم بتا ستو ازیتک زامترو دنیتای. رستدنمی هتدفبه جمعیتت مطالعته بتدون دانتش ایتن هایشتاخه از یکهیچ

 گیرچشتتم افتتزایش بتتا دیگتتر، ازستتویی و جغرافیتتایی کوچتتک فضتتاهای در و هاانستتان فغیرمتعتتار و ازحتتدبیش

 ایتتن (. بتتر552: 1385است)ستتاروخانی، از آن منبعتت  آستتاغول شتتهرهای پدیتتده کتته استتت مواجتته جمعیتتت

 کته چترا دارنتد؛ یتدتأک جمعیتت ستاختار شتناخت بتر جمعیتتی هایپدیتده مطالعته بترای شناسان،جمعیت اساس

 ستتاخت شتتناخت یگتتر،د ازستتوی. بتتود نخواهتتد موجتتود هتتایواقعیت بیتتانگر تنهاییبتته آمتتار صتتورت، ایتتن غیتتر در

 امتتری جوامتتع توستتعه کتتالن هایبرنامتته چتتارچوب در اقتصتتادی و اجتمتتاعی هایفرصتتت و رفتتاه در هتتاجمعیت

 و استت متوثر دگیزنت ستطح کتاهش یتا افتزایش تولیتد، قابلیتت کتار، تقستیم در عالوه( بته11است)تمنا:  ضروری

 جمعیتتت، کلتتی رقتتم اهمیتتت بتترعالوه. گتترددمی تجتتاری و سیاستتی اعتبتتار موجتتب نیتتز المللتتیبین درمقیتتاس

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

 

 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

26 

 

 جمعیت: ترکیب دهنده تشکیل اجزای

 رطتولد را خاصتی ترکیتب هتا،آن استاس بتر افتراد توزیتع کته استت عناصتری دارای معینتی سرزمین هر جمعیت

 از صترفا و آیتدمی وجودبته هتاترکیب ایتن تنگاتنتگ ارتبتاط از نیتز جمعیتت کتل ستاخت. گیتردمی خودبته زمان

 (.11است)تمنا : شناسایی قابل هاآن مطالعه طریق

 هتتایویژگی تمتتام بتتا نستترزمی ستتطح در جمعیتتت انبتتوهی یتتا پراکنتتدگی نحتتوه همتتان جغرافیتتایی؛ توزیتتع -1

 عیشتتتم نتتوع استتت تأثیرگتتذار آن بتتر اقتصتتادی و اجتمتتاعی تتتاریخی، طبیعتتی، عوامتتل کتته استتت آن افیتتاییجغر

 است. موثر هاجمعیت پراکندگی در نیز( صنعتی و کشاورزی شبانی،)

 :کنندمی استفاده هاییشاخص از شناسانجمعیت تحوالت، این روند بهتر مقایسه برای

 و آن ینبتت رابطتته سرشتتماری، طریتتق از جمعیتتت، مطلتتق رقتتم از گتتاهیآ بتترعالوه جمعیتتت، انبتتوهی مستتأله در

 از بنتتابراین. استتت بررستتی متتورد آن اقتصتتادی منتتابع یتتا مستتکونی منطقتته مستتاحت همچتتون عوامتتل برختتی

 :دارد انواعی که شودمی استفاده جمعیت تراکم نسبت هایشاخص

 (Mathematical Density) حستتابی تتتراکم شتتاخص از مستتاحت و جمعیتتت بتتین رابطتته ایجتتاد جهتتت( التتف

 :شودمی استفاده

 گویتتا چنتتدان منطقتته، هایقستتمت از برختتی در زیستتت فقتتدان دلیلبتته حستتابی، تتتراکم میتتزان کتته آنجتتا از( ب

 .شودمی استفاده (Biologic Density) فیزیولوژیک تراکم میزان از نیست

 منتتابع و افتتراد استتتفاده متتورد لوستتای مجمتتوع و جمعیتتت میتتان رابطتته ایجتتاد دارد، اهمیتتت امتتروز آنچتته( ج

 :رودمی کاربه شاخص این آن، تردقیق محاسبات برای لذا[ 13.]است منطقه یک اقتصادی

 متیک خصوصتیات از آگتاهی. استت جمعیتت ترکیتب اصتلی مشخصته عنوانبته جمعیتت؛ جنستی و ستنی ترکیب

 یتک هتر نیتاز متورد ختدمات و انستانی نیتروی تتأمین ازنظتر چته جنستی، و ستنی ترکیب نظر از جمعیت کیفی و

 جمعیتتی ریزیبرنامته هرگونته آن، بته توجته بتدون چراکته. استت الزم مختلتف ستنین در مترد و زن جنس دو از

 بود. نخواهد ممکن

 ساختار سنی و جنسی

 توزیتع را جمعیتت دهتیم قترار متالک عمتل را افتراد ستن جامعته یتک جمعیتت بنتدیطبقه و بررستی در هرگتاه

، همتتان نحتتوه پراکنتتدگی جمعیتتت برحستتب ستتن  1(. ترکیتتب ستتنی جمعیتتت7: 1390ادقی،ایم )صتتنمتتوده ستتنی

هتای مختلتف ستنی ازنظتر اقتصتادی و از متغیرهتای اصتلی جمعیتت استت و توزیتع آن در گتروهاست. سن یکتی 

شتتناس هلنتتدی بتترای مقایستته ترکیتتب ستتنی شتتناس و جمعیتتتجامعتته2اجتمتتاعی حتتائز اهمیتتت استتت. ورتهتتام

از جمعیتتت  40ریتتزی کتترد کتته برمبنتتای آن حتتداقل  ای را پایتتهتقریبتتاً یکستتان، اندیشتتهکشتتورها بتتا جمعیتتت 

گیتتری را ستتان ایتتن مقیتتاس انتتدازهستتال قتترار دارنتتد و بتتدین 15نیافتتته در ستتنین کمتتتر از کشتتورهای توستتعه

                                                 
1.  Age Structure 
2 . Wertheim 
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رای اوصتاف، بتنمتاد ریاضتی ایتن آزمتون بته صتورت زیتر نشتان داده متی شتود:با ایتن  نامیدنتد.« آزمون ورتهتام»

 کنند:آنکه بتوان تحلیل دموگرافیک کرد، توزیع سنی جمعیت را سه دسته می

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

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

 (.3-4: 1393طوفی کاشانی،یافته )عه باال( ویژه کشورهای توسعهبسال  65ساخت سنی سالخورده ) -

-متی بندیتقستیم ستالهپنج ستنی هتایصتورت گروهبه بیشتتر را ستنی هتایهتای ستنی گروههمچنتین در هترم

 (.7: 1390قی،و... )صاد 10-15، 5-9، 0-4کنند مثالً 

شتناس بته نظتر ورنته جمعیت برای تشخیص جوانی جمعیتت همچنتین متی تتوان از شتاخص ورنته استتفاده کترد.

 جمعیت سرزمینی جوان است که مصادیق زیر در آن جاری است: فرانسوی،

درصتد  33درصتد کتل جمعیتت را تشتکیل بدهتد کته اگتر ایتن نستبت تتا  35سال به پایین آن بتیش از  20افراد 

متی کنتد درصتد تقلیتل یابتد پیتری جمعیتت را تهدیتد ن 30تقلیل یابد بتاز هتم جمعیتت جتوان استت و اگتر بته 

 ست.ارصد کاهش یابد جمعیت، جوانی خود را از دست داده و رو به پیری د 30ولی اگر به کمتر از 

قلیتتل درصتتد ت 60درصتتد کتتل جمعیتتت را تشتتکیل دهتتد و اگتتر ایتتن رقتتم بتته  65ستتاله و کمتتتر حتتدود  40افتتراد 

یتری جمعیتت درصتد برستد خطتر پ 60یابد هنوز خطر پیری برای جامعه وجتود نتدارد ولتی اگتر بته پتایین تتر از 

 ند.را تهدید می ک

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

جتتوان، )درصتتد کتتل جمعیتتت تجتتاوز نمایتتد  12ستتاله بتته بتتاال بتتر کتتل جمعیتتت نبایتتد از  60نستتبت درصتتد افتتراد 

1367 :94 .) 

 ساختار جنسی 

باشتتد کتته استتاس جتتنس می ( همتتان نحتتوه پراکنتتدگی جمعیتتت بتترSex Structureترکیتتب جنستتی جمعیتتت ) 

ترین معیار آن استت. بترای آنکته از حتد تعتادل ایتن شتاخص مطلتع شتویم، بایتد بته دو عامتل نسبت جنسی مهم

توجه کنیم، نسبت جنسی بته هنگتام تولتد و نستبت جنستی منطقته یتا کشتور؛ چراکته بته ختاطر افتزایش متر 

ومیتر و مهتاجرت متیدو عامتل متر کنتد. همچنتین  ومیر پستران نستبت بته دختتران ایتن شتاخص تغییتر متی

 قابتل ستنی هتر در شتاخص (. ایتن3: 1393توانتد بتر تغییترات نستبت جنستی متسثر باشتد )عطتوفی کاشتانی،

 جنستی نستبت را دختتر بته پستر موالیتد نستبت .یابتدکتاهش می نستبت جنستی ستن افزایش با و بوده محاسبه

 زنتان جمعیتت بتر تعتداد یتک متردان تعتداد تقستیم کتردن . در مجمتوع نستبت جنستی بتا نامنتدمی تولد زمان

تعتداد متردان در  از استت عبتارت تعریتف برحستب نستبت جنستی بنتابراین شتود.می محاستبه جمعیتت همتان

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

sex ratio = male/female * 100 
 و درمنتاطقی کته زنتان و متردان ینستب میتر و متر  بته بستتگی زیتادی حتد تتا جمعیتت یتک جنستی نستبت

 معمتوالً دارد. ختارج یتا و داختل بته مهتاجرین جنستی و نستبی توزیتع بته بستتگی دارد مهتاجرت زیتادی
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 اغلتب در جنستی آورد. نستبتمتی پتایین متردان بتاالی ومیترمر  علتت بته را بتزر  نستبت جنستی هایجنگ

 (.6: 1390صادقی،) است دختر مولود 100 مقابل در پسر مولود 105 حدود کشورها

 

 شماره  آمار جمعیتی استان زنجان -2 جدول

 نسبت جنسی مرد زن جمعیت خانوار استان

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

 1395 ایران، مرکزآمار: ماخذ

 

 1395مرکتتز آمتتار ایتتران، آمتتار جمعیتتتی استتتان زنجتتان در ستتال  1395بتتا توجتته بتته نتتتایج سرشتتماری 

 باشد.خانوار می 97،147زن و دارای  175،480مرد و  534،849نفر شامل  1،057،461معادل

 

 آمار جمعیتی منظومه به تفکیک دهستان-3جدول 

 نسبت جنسی مرد زن جمعیت خانوار دهستان بخش شهرستان استان

 مرکزی خرمدره زنجان
 6/112 366 325 214 691 الوند

 1/103 6،034 5،858 11،892 3،656 خرمدره

 1395 ایران، مرکزآمار: ماخذ

ایتتن  باشتتد کتته در بتتیندهستتتان متتی 2دهتتد، شهرستتتان خرمتتدره دارای همتتانطوری کتته جتتدول بتتاال نشتتان متتی

ابتتل )در مق 1/103ختتانوار و بتتا نستتبت جنستتی  3656نفتتر جمعیتتت،  11892دهستتتان، دهستتتان خرمتتدره بتتا 2

داده  ن از لحتتا  جمعیتتتی را  بتته ختتود اختصتتاننفتتر زن قتترار دارد( بزرگتتترین دهستتتا 100نفتتر متترد  103

 است. 

الوند دهستان روستا، تفکیک به منظومه جمعیتی آمار -4 شماره جدول  

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

اباد اسالم  24 63 36 27 133.3 

 113.5 178 202 380 126 الوند

 127.0 37 47 84 21 انجلین

 96.6 59 57 116 30 پالس

لو یفهخل  13 48 24 24 100.0 

دهستان جمع  214 691 366 325 114.1 

1395 ایران، آمار مرکز: ماخذ  

 

 باشتتدیم روستتتا 5 در شهرستتتان خرمتتدره دهستتتان الونتتد دارای 1395طبتتق نتتتایج بدستتت آمتتده از آمتتار ستتال 

 روستتتای 3 یدارا دهستتتان ایتتن دهتتدمی نشتتان نتتتایج. باشتتدمی نفتتر جمعیتتت 691 و ختتانوار214 شتتامل کتته

 ررستتیب در همچنتتین. باشتتدمی جمعیتتت 300 تتتا 100 بتتین روستتتای 2 تعتتداد جمعیتتت و نفتتر 100کمتتتر از 

 شتتامل اروستتت 3 روستتتا تعتتداد  5از   کتته رستتیممی نتیجتته ایتتن بتته دهستتتان ایتتن روستتتاهای جنستتی نستتبت

( 105 ادلمعتت) شتتاخص ایتتن نرمتتال حتتد از بتتاالتر جنستتی نستتبت دارای انجلتتین و الونتتد استتالم آبتتاد، روستتتاهای

 التر است.با نرمال حد از که باشدمی114.1 دهستان این در نیز جنسی نسبت میانگین. باشدمی
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خرمدره دهستان روستا، تفکیک به منظومه جمعیتی آمار -5 شماره جدول  

 نسبت جنسی زن مرد جمعیت خانوار روستا

 103.2 496 512 1008 325 اردجین

دره باغ  62 188 86 102 4.38  

 190.9 11 21 32 9 خلج

اباد رحمت  267 854 434 420 103.3 

 109.7 1221 1339 2560 786 سوکهریز

 101.1 920 930 1850 545 شویر

 98.2 330 324 654 206 فلج

حسینیه قلعه  787 2534 1258 1276 98.6 

 104.0 1001 1041 2042 613 نصیراباد

باال ویستان  34 107 51 56 91.1 

پایین انویست  21 59 35 24 145.8 

دهستان جمع  3655 11888 6031 5857 111.8 

1395 ایران، آمار مرکز: ماخذ  

 ختتانوار 3655 شتتامل کتته باشتدمی روستتتا 11 خرمتتدره دارای دهستتان طبتق نتتتابج بدستتت آمتده از جتتدول بتتاال 

ختتانوار  786عیتتت و نفتتر جم 2560در ایتتن دهستتتان روستتتای ستتوکهریز بتتا  .باشتتدمی نفتتر جمعیتتت 11888 و

 3 خرمتتدره دارای دهتتد دهستتتانمی نشتتان نتتتایج بدستتت آمتتده باشتتد.بزرگتتترین روستتتا از لحتتا  جمعیتتتی متتی

 تتتا 100 بتتین روستتتا 4 تعتتداد ،2000 تتتا 1000 بتتین روستتتای 2 تعتتداد جمعیتتت، نفتتر 2000 بتتاالی روستتتای

 نستتیج نستتبت بررستتی در نهمچنتتی. باشتتدمی جمعیتتت نفتتر 100زیتتر روستتتای 2 تعتتداد و جمعیتتت نفتتر 1000

 دارای ایینروستتتاهای خلتتج، ستتوکهریز و ویستتتان پتت3  کتته رستتیممی نتیجتته ایتتن بتته دهستتتان ایتتن روستتتاهای

دجتتین بتتا ار  روستتتاهای. باشتتدمی( 105 معتتادل) شتتاخص ایتتن نرمتتال حتتد از بتتاالتر و مستتاوی جنستتی نستتبت

 بتته حتتد نزدیتتک هاینستتبت دارای 1/101درصتتد و روستتتای شتتویر بتتا  3/103درصتتد، رحمتتت آبتتاد بتتا  2/103

 باشد.می 43/98 دهستان این در نیز جنسی نسبت میانگین هستند و نرمال

 های روستایی)نواحی غیر صنعتی( استان زنجانبندی سکونتگاهرده -6جدول 

 های روستایی )نام آبادی(سکونتگاه نام دهستان نام شهرستان خانوار تعداد جمعیت)نفر( عنوان

 خرمدره 20کمتر از  نفر 100کمتر از  ادیرباط یا آب
 خلیفه لو -اسالم اباد الوند

 لجخ -ویستان پایین خرمدره

 خرمدره 49تا  20 249تا  100 روستای کوچک
 پالس الوند

 ویستان باال -درهباغ خرمدره

 الوند الوند خرمدره 99تا  50 499تا  250 روستای متوسط

 آبادرحمت -فلج خرمدره خرمدره 199تا 100 999تا  500 روستای بزر 

 صیرآبادن -ردجینا -شویر خرمدره خرمدره 499تا  200 2499تا  1000 روستای مرکزی

 سوکهریز -قلعه حسینیه خرمدره خرمدره خانوار 500بیش از  2500بیش از  رشه -روستا

 1395منبع: مرکز آمار ایران، 
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 سیربر. ستا جمعیت سنی میانه و میانگین رکشو یتجمع سنی رختااز شتتتتتاخص مهتتتتتم در بررستتتتتی ستتتتتا

  هد.دمی نمایش را جمعیت نیاجو از یضحتروا تصویر ،جمعیت سنی میانه و میانگین

  سنی میانگین -لفا

 نسنی از هریک یها بضر حاصل مجموعه تقسیم از و ستا جامعه یک ادفرا سن متوسط ،سنی میانگین

    لسا رد انیرا جمعیت سنی میانگیند. میشو حاصل جمعیت کل هب ،سن آن در ادفرا نیاوافر  در دمنفر

 در. دهدمی ننشارا  یشافزا  لسا3/1، 1390لسا با مقایسه در که هشد محاسبه لسا 31/1 برابر 1395

  .ستا دهبو لسا 31/3 نناز و 30/9برابر دانمر سنی میانگین 1395 لسا

 سنی میانگین. ستا ستاییرو طنقا از بیشتر تبامر به یشهر طنقا در میانگین ینا جنس دو هر ایبر

 لسا 30/5 و29/7 ستاییرو طنقا در و لسا 31/6 و 31/3 برابر ترتیب به یشهر طنقا در نناز و دانمر

 ینا. ستا باالتر دانمر سنی میانگین از ندکیا نناز سنی میانگین استتتتتتت کتتتتتتهین ا توجه قابل نکته  .ستا

 یها لسا در درومی رنتظاا .باشد می دانمر با مقایسه در نناز ندگیزمیدا     دنبو باالتر لیلد به عموضو

 نناز نیس میانگین ،جمعیت یسالمند نشد نانهز و دانمر و نناز بین ندگیز میدا فشکا یشافزا با تیآ

 (.27:  1396د )فتحی و همکاران ،بگیر دخو به یبیشتر سرعت نهمچنا دانمر سنی میانگین از

 . سنی کل کشور و استان زنجان مقایسه شده و به نمایش گذاشته شده استدر جدول زیر میانگین 

 :جنس و سن و ستاییرو و یشهر منارق و نستاا تفکیک به رکشو سنی میانگین -7جدول

 کل شهری روستایی
 شرح

زن و مرد مرد زن زن و مرد مرد زن   مرد و زن مرد زن 

5/30  7/29  1/30  6/31  3/31  5/31  3/31  9/30  1/31 ل کشورک   

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

 زنجان

1395ماخذ: مرکز آمار ایران،   

 رشد جمعیت

 کتاهش یتا شافتزای نترخ یتا میتزان از جمعیتت، کتاهش یتا افتزایش مطلتق ارقتام جایبته جمعیتتی، محاسبات در

 ستال یتک در را منطقته یتک عیتتجم کتاهش یتا افتزایش مقتدار کته رشتد نترخ .شودمی استفاده( جمعیت رشد)

 کته شتودمی بندیقستیمت جمعیتت رشتد نتوع دو بته دهتد، معمتوالًمی نشتان جمعیتت همان از نفر صد به نسبت

 :شودمی ختهپردا موارد این از هریک به ذیل در. جمعیت مطلق افزایش و طبیعی افزایش از، اندعبارت

 یعیرب شیافزا 

 ومیتترمر  و موالیتتد تفتتاوت از کتته استتت  2جمعیتتت حرکتتات بتته بتتوطمر مفتتاهیم از  1جمعیتتت طبیعتتی افتتزایش

 عبتتارت آن و استتت 3جمعیتتت موازنتته حاصتتل جمعیتتت طبیعتتی افتتزایش. شتتودمی ناشتتی( حیتتاتی هایشتتاخص)

                                                 
1 . Natural Increase 
2 Population Mobility 
3 population balance 
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 یعنتی باشتد، بستته جمعیتتی اگتر .معتین جامعته در ستال یتک هتایمر  بته موالیتد( کاستتی یتا) فزونی از است

 عبتتارت گذارنتتدمی تتتاثیر آن کتتاهش یتتا افتتزایش در کتته عتتواملی باشتتد، هنداشتتت کتتوچیبرون و کتتوچیدرون

 در. استتت طبیعتتی افتتزایش نتتوع از همیشتته بستتته جمعیتتت افتتزایش روایتتن از. متتر  و تولتتد از بتتود خواهنتتد

 در و( افتتزایش) رودمتتی فزونتتی بتته رو جمعیتتت باشتتد، متتر  از بیشتتتر موالیتتد تعتتداد اگتتر جمعیتتت، تغییتترات

 از ستتخن دوم وضتتعیت در و مثبتتت رشتتد از صتتحبت اول حالتتت در(. کتتاهش) شتتودمی کمتتتر عکتتس، صتتورت

 کشتتورها اتفتتاق بتته قریتتب اکثریتتت در معمتتوالً کتته دهتتدمی نشتتان جمعیتتتی آمارهتتای. بتتود خواهتتد منفتتی رشتتد

 (.1378)تقوی، .شودمی افزوده هاآن جمعیت بر سالههمه و دارد فزونی مر  رقم بر موالید تعداد

 یعیرب شیافزا نرخ 

 و جامعته یتک در جمعیتت ومیترمر  و موالیتد هتاینرخ اختتالف از استت عبتارت جمعیتت طبیعتی افتزایش نرخ

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

 (2 فرمول

r= میر؛ و مر  خام میزان-موالید خام میزان 

B ؛ سال یک در موالید = تعداد 

= D سال؛ یک در افتاده اتفاق های مر  تعداد 

P سال میانه = جمعیت . 

( شتده متولتد زنتده) واقعتی موالیتد نترخ از جمعیتت طبیعتی افتزایش نترخ محاستبه در کته استت یادآوری به الزم

 جمعیتت یتک در طبیعتی افتزایش نترخ .کننتدمی استتفاده عمتومی ومیترمر  نترخ یتا زادیپتس ومیرهایمر  و

 بتترای ثابتتت، جمعیتتت میتتان در را جمعیتتت ستتالیانه افتتزایش ضتتریب زیتترا گوینتتد «1لوتکتتا زانمیتت»را  ثابتتت

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

 مطلق شیافزا

 و کتتوچیدرون بلکتته ندارنتتد تتتاثیر میتترومر  و موالیتتد تنهتتا منطقتته یتتک جمعیتتت کتتاهش و افتتزایش در

 جمعیتتت افتتزایش محاستتبه در اگتتر روایتتن از. کننتتدمی ایفتتا مهمتتی نقتتش امتتر ایتتن در نیتتز جمعیتتت یکتتوچبرون

. بتتود خواهتتد میتتان در  2جمعیتتت مطلتتق افتتزایش از ستتخن دهتتیم، دخالتتت را عامتتل چهتتار هتتر منطقتته یتتک

 را مطلتتق افتتزایش روایتتن از. استتت طتترح قابتتل «بتتاز جمعیتتت» متتورد در مطلتتق افتتزایش پیداستتت، کتته همچنتتان

 و منطقتته قتتاره، ستتطح در جمعیتتت مطلتتق افتتزایش. کننتتدمی تعریتتف نیتتز بتتاز جمعیتتت یتتک افتتزایش عنوانهبتت

 شود.می محاسبه کشور

 

                                                 
1 Lotka 
2 Absolute Increase 
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 مطلق شیافزا نرخ

 نستتبت و «طلتتقم افتتزایش» را جمعیتتت کتتوچیبرون و کتتوچیدرون همچنتتین و متتر ، و تولتتد جمعیتتتی موازنتته

 و گوینتد جمعیتت «مطلتق افتزایش نترخ»جمعیتت  از نفتر هتزار یتا صتد در را ستال میانه جمعیت به خام افزایش

 : (1387آید )کالنتری، می دست به زیر رابطه از

 
N = ؛ موالید تعداد 

I = ؛ کوچاندرون تعداد 

M = ؛ و معین یکسال در ومیرمر  تعداد 

E = کوچانبرون تعداد . 

 تیجمع رشد 

 رشتد محاستبه بترای جامعته، ستطح در. گوینتدیم نیتز  1جمعیتت رشتد میتزان را جمعیتت مطلتق افتزایش میزان

 نقتتش مهتتاجرت عامتتل اینکتته مگتتر گیرنتتد،می نظتتر در را( متتر  و موالیتتد) طبیعتتی عامتتل دو معمتتوالً جمعیتتت

 و مهتتاجرت حجتتم استتت الزم صتتورت ایتتن در. باشتتد داشتتته منطقتته یتتک جمعیتتت کتتاهش یتتا افتتزایش در مهمتتی

 میتتزان از جمعیتتت، افتتزایش مطلتتق ارقتتام جایبتته جمعیتتتی، محاستتبات در. کتترد وارد محاستتبات در را آن موازنتته

 یکستال در را منطقته یتک جمعیتت افتزایش مقتدار رشتد نترخ. شتودمی استتفاده( جمعیتت رشتد) افتزایش نرخ یا

 .دهدمی نشان جمعیت از نفر صد یا هزار به نسبت

 :کنندمی محاسبه طریق دو به را جمعیت مطلق رشد نرخ

 بتر را جمعیتت رشتد نترخ باشتد مشتخص کتوچیبرون و کتوچیدرون ومیتر،مر  موالیتد، بته مربتوط ارقام اگر -1

 .کنندمی محاسبه فوق فرمول اساس

 جامعته جمعیتت دادتعت فقتط و نباشتد مشتخص کتوچیبرون و کتوچیدرون متر ، تولتد، بته مربتوط ارقتام اگر-2

 نتترخ صتتورت ایتتن در( ایهنمونتت هتتایآمارگیری یتتا سرشتتماری طریتتق از) باشتتد دستتت در مختلتتف زمتتان دو در

 (:1378شود )تقوی، می محاسبه ذیل فرمول توسط جمعیت رشد

 
 دو زمتتانی فاصتتله t و( قبتتل ستتال) مبتتداء ستتال جمعیتتت P0 ،(بعتتد ستتال) مقصتتد ستتال جمعیتتت Pt آن در کتته

 :گیرد رارق استفاده مورد تواندمی هم زیر فرمول رابطه این در. دهدمی نشان را مزبور سال

 

                                                 
1 Population Growth 
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سرشتماری  مختلتف هتایدوره در دهستتان ابهترود رشتد منظومته ابهتر نترخ میتزان و جمعیتتی مه تحتوالتدر ادا

 نشان داده شده است.

 سرشماری مختلف هایدوره الوند در دهستان رشد نرخ میزان و جمعیتی تحودت -8شماره جدول 

 آبادی
 ساالنه رشد نرخ جمعیت میزان

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

اباد اسالم  38 96 57 63 9.7 -9.9 2.0 10.6 

 7.9- 0.9 4.0- 2.5- 380 362 445 576 الوند

 12.8- 5.7- 5.2- 1.2- 84 113 148 167 انجلین

 4.5 0.1- 0.3- 2.4 116 117 119 93 پالس

لو خلیفه  72 95 49 48 2.8 -12.4 -0.4 -7.7 

نایرا آمار مرکز: ماخذ  

 در دهستان الوند :با توجه به نتایج جدول فوق 

روستتتا شتتامل:  2روستتتای دهستتتان الونتتد  5ه بتته نتتتایج جتتدول، از بتتین : بتتا توجتت1385- 1375نتترخ رشتتد دوره 

د شتتامل : الونتتد و انجلتتین دارای نتترخ رشتتد منفتتی متتی باشتتند، و روستتتاهایی کتته دارای نتترخ رشتتد مثبتتت هستتتن

 7/9آبتاد بتا مهمچنتین در بتین روستتاهایی دارای نترخ رشتد مثبتت، روستتای استال لتو.خلیفته پتالس، آباد،اسالم

 درصد باالترین نرخ رشد مثبت در این دوره را به خود اختصان داده است.

ه بتته نتتایج بدستتت آمتده از جتدول بتتاال، تمتام روستتتاهای دهستتان الونتتد : بتتا توجت1390-1385نترخ رشتد دوره 

 . می باشد.ی هستند و علت این امر : مهاجرت به شهر، مر  و میر و ..در این دوره دارای نرخ رشد منف

لتتو دهستتتان  : بتتا توجتته بتته نتتتایج حاصتتل، روستتتاهای انجلتتین، پتتالس و خلیفتته1390-1395نتترخ رشتتد دوره 

 اند.ادهدروستای اسالم آباد و الوند نرخ رشد مثبت به خود اختصان  2دارای نرخ رشد منفی هستند و 

آبتتاد و پتتالس : بتتا توجتته بتته نتتتایج حاصتتل، در دهستتتان الونتتد روستتتاهای استتالم1375-1395نتترخ رشتتد دوره 

د اختصتان لتو نترخ رشتد منفتی را بته ختو دارای نرخ رشتد مثبتت هستتند و روستتاهای الونتد، انجلتین و خلیفته

 اند.داده
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 نرخ رشد سادنه دهستان الوند -1نمودار شماره

 
1397مشاور، محاسبات: مأخذ  

سرشماری مختلف هایدوره دهستان خرمدره در رشد نرخ میزان و جمعیتی تحودت -9ارهشم جدول  

 آبادی
 ساالنه رشد نرخ جمعیت میزان

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

 2.1- 0.7- 2.3- 2.8- 1008 1047 1177 1572 اردجین

دره باغ  409 294 250 188 -3.2 -3.1 -5.5 -3.8 

 2.7- 5.9 4.3- 6.0- 32 24 30 56 خلج

اباد رحمت  894 872 889 854 -0.2 0.3 -0.8 -0.2 

 0.9 1.5 1.4 0.3 2560 2369 2206 2124 سوکهریز

 0.7 0.3 2.1 0.2 1850 1816 1631 1595 شویر

 1.3- 1.6- 0.3- 1.6- 654 709 722 855 فلج

حسینیه قلعه  1716 2042 2468 2534 1.7 3.8 0.5 1.9 

 0.1 1.3- 1.3 0.2 2042 2191 2044 1984 نصیراباد

باال ویستان  87 103 48 107 1.7 -14.1 17.3 1.04 

 2.9 5.1 5.6 0.5 59 46 35 33 ویستان پایین

ایران آمار مرکز: ماخذ  

 در دهستان خرمدره : فوقبا توجه به نتایج جدول شماره 

ستتوکهریز، شتتویر،  روستتتا شتتامل روستتتاهای  6نتتتایج حاصتل، تعتتداد ه بتته: بتتا توجتت1385- 1375نترخ رشتتد دوره 

 وستتتاها دارایپتتایین دارای نتترخ رشتتد مثبتتت بتتوده و بقیتته ر بتتاال و ویستتتان حستتینیه، نصتتیراباد، ویستتتان قلعتته

ین نتترخ درصتتد بتتاالتر -0/6باشتتند. در بتتین روستتتاهای دارای نتترخ رشتتد منفتتی روستتتای خلتتج بتتا نتترخ منفتتی می

 د اختصان داده است.رشد منفی به خو
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بتتاال، فلتتج،  : بتتا توجتته بتته نتتتایج حاصتتل، در دهستتتان خرمتتدره روستتتاهای ویستتتان1390-1385نتترخ رشتتد دوره 

حستتینیه،  هپتتایین، قلعتت دره و خلتتج دارای نتترخ رشتتد منفتتی بتتوده و بقیتته روستتتاها شتتامل ویستتتان اردجتتین، بتتاغ

نتترخ رشتتد  هستتتند. در بتتین روستتتاهای دارای ابتتاد، ستتوکهریز و شتتویر داری نتترخ رشتتد مثبتتت نصتتیراباد، رحمتتت

 باشند.می 2حسینیه دارای نرخ رشد مثبت و باالی  پایین و قلعه روستا شامل ویستان2مثبت، تعداد 

دره،  روستتا شتامل روستتاهای اردجتین، بتتاغ 5ه بته نتتایج حاصتل، تعتداد : بتا توجت1390-1395نترخ رشتد دوره 

 ت هستتتند. دررشتد منفتتی بتوده و بقیته روستتتاها دارای نترخ رشتتد مثبتابتاد، فلتتج و نصتیراباد دارای نتترخ  رحمتت

 رشتد بتاالتر پتایین وخلتج دارای نترخ بتاال، ویستتان بین روستتاهای دارای نترخ رشتد مثبتت، روستتاهای ویستتان

 باشند.می 4از 

 اغروستتا شتامل روستتاهای فلتج، اردجتین، بت 5ه بته نتتایج حاصتل، تعتداد : بتا توجت1375-1395نرخ رشد دوره 

نصتیراباد،  حستینیه، روستتای ستوکهریز، شتویر، قلعته 6آبتاد دارای نترخ رشتد منفتی بتوده و  دره، خلج و رحمتت

 پایین دارای نرخ رشد مثبت هستند. باال و ویستان ویستان

 

 1397مشاور، محاسبات: خرمدرهمأخذ دهستان سادنه رشد نرخ -2شماره نمودار

 های اقتصادیفعالیت

هتتای مختلتتف ستتود هتتای اقتصتتادی در بخشعه اقتصتتادی در کشتتور، بایتتد از تمتتامی توانبتترای رستتیدن بتته توستت

وری از منتتابع هتتای محیطتتی در بهتترههتتای اقتصتتادی، عامتتل عقتتیم مانتتدن توانبتترد. نگتترش تتتک بعتتدی بتته بخش

گتتردد. بنتتابراین، بایتتد توجتته داشتتت کتته توستتعه اقتصتتادی در هتتر ستترزمین، وابستتته بتته کتتارآیی، تلفیتتق و می

 (.13: 1390هتتای اقتصتتاد )کشتتاورزی، صتتنعت و ختتدمات( استتت )مطیعتتی لنگتترودی، یتتب بهینتته بتتین بخشترک
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رو در تمتتام دنیتتا، اقتصتتاد روستتتایی نقتتش بستتیار مهمتتی در اقتصتتاد ملتتی کشتتورها دارد. بختتش قابتتل از ایتتن

ار هتتای روستتتایی بتته کتتخصتتون در کشتتورهای در حتتال توستتعه، در حوزهتتتوجهی از شتتاغلین هتتر کشتتوری، به

مشتغول هستتتند. تولیتتدات کشتتاورزی همچتون محصتتوالت زراعتتی، بتتاغی و دامتتی، عتالوه بتتر تتتأمین غتتذای متتردم 

عنوان کاالهتای مصترفی در شتتهرها، آورد و یتا بتتهعنوان متواد ختام و اولیتته، چترخ صتنایع را بتته گتردش در متیبته

یی اقتصتتادی، رستتد. تولیتتدات کشتتاورزی نقتتش مهمتتی در خودکفتتاتوستتط مشتتاغل ختتدماتی بتته فتتروش می

استتتقالل سیاستتی، امنیتتت غتتذایی و کستتب ارز دارد. بتته متتدت هتتزاران ستتال تولیتتدات کشتتاورزی منشتتأ ثتتروت و 

ها بتوده استت. امتروزه نیتز کمتتر کشتوری بتدون توجته بته اقتصتاد روستتایی قتادر بته تتأمین قدرت ملل و دولت

ت از بتته بررستتی وضتتعیت (. لتتذا در ایتتن قستتم7: 1391نیازهتتای حیتتاتی شتتهروندان ختتود استتت )بتتدری، 

هتتای توستتعه اقتصتتادی و هتتای اقتصتتادی )کشتتاورزی، صتتنعت و ختتدمات( در روستتتاهای هتتدف طرحبخش

 شود.دره، استان زنجان پرداخته میزایی در شهرستان خرماشتغال

 (دامی و...)زراعی، باغی،  تولید کشاورزی هایالف( فعالیت

 ال توستتعه، از نظتتر تتتأمین نیازهتتای غتتذایی متتردمبختتش کشتتاورزی در توستتعه اقتصتتادی کشتتورهای در حتت

(Uniamikogbo ,2007:11تتتتأمین متتتواد اولیتتته و نیتتتروی کتتتار صتتتنایع ،) (Chowdhury, 2010: 76 ،)

( اهمیتت زیتادی دارد. در ایتن میتان، بختش کشتاورزی بته  Anthony, 2010: 2) اشتتغال افتراد و ایجتاد درآمتد

فراینتد توستعه ختود نیازمنتد تخصتیص بهینته منتابع، امکانتات و  هتای اساستی اقتصتاد درعنوان یکی از زیتربخش

(. عتتالوه 47: 1390)عبتتداهلل زاده و همکتتاران،  هتتای توستتعه استتتختتدمات در جهتتت دستتتیابی بتته اهتتداف برنامتته

هتای مهتم و اساستی استت، بر این، بته اعتقتاد بیشتتر صتاحب نظتران، کشتاورزی در ستطوح مختلتف دارای نقتش

ی پایتتدار و کتتاهش فقتتر(، ی سوم)توستتعهعمتتده در رستتیدن بتته اهتتداف توستتعه هتتزارهاز جملتته، داشتتتن ستتهم 

(، ایجتتاد امنیتتت غتتذایی، کتتاهش Whelan, 2003:3) زایتتی فقتترای روستتتایی کشتتورهای در حتتال توستتعهدرآمتتد

)قتدیری معصتوم،  ی ختانوار، تغیتر ستاختار اقتصتاد مصترفی بته ستاختار اقتصتاد تولیتدیمخارج غذایی در بودجته

هتتای جغرافیتتایی در (، تثبیتتت قیمتتت محصتتوالت کشتتاورزی، استتتفاده مناستتب از زیتتر ستتاخت117 :1382

نتتواحی روستتتایی، وابستتتگی عمیتتق بتتا منتتابع طبیعتتی و اثتتر گتتذاری بتتر پایتتداری محیطتتی، کتتاربر بتتودن بختتش 

 (.  بتتاDallhamer, 2007: 43) هتتای غیتتر کشتتاورزی در روستتتا و ناحیتته استتتکشتتاورزی و زمینتته ستتاز فعالیتتت

هتتای روستتتایی در کشتتورهای در حتتال دهتتد از عوامتتل اصتتلی بتتروز مهاجرتها نشتتان متتیوجتتود ایتتن، بررستتی

 :LIU, 2008) هتتای کتتاری و منتتابع متتالی انتتدک در بختتش کشتتاورزیتوستتعه، نتتابرابری در تولیتتدات و فرصتتت

(، Jaylson, 2006: 35) (، نتتابرابری میتتان بختتش اقتصتتادی منتتاطق شهری)صتتنعت( و روستایی)کشتتاورزی(4

-( و انجتتام ستترمایهpeter, 2004: 7) گتتذاری در بختتش صتتنعت و کشتتاورزیهتتای ستترمایهنتتابرابری فرصتتت

هتتای روستتتایی، دستتتیابی بتته باشتتد، بنتتابراین جهتتت کتتاهش مهاجرتها انتتدک در بختتش کشتتاورزی متتیگتتذاری

توجتته بتته همین جهتتت و بتتا (. بتتهAileen, 2006: 32) باشتتدتوستتعه کشتتاورزی متتتوازن امتتری ضتتروری متتی

تولیتتدات کشتتاورزی  وضتتعیتاهمیتتت بختتش کشتتاورزی و تولیتتدات آن در توستتعه روستتتایی در ایتتن قستتمت بتته 

دره، استتتان زنجتتان پرداختتته زایی در شهرستتتان ختترمهتتای توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغالدر روستتتاهای هتتدف طرح
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 بتتا زیبتتا هتتایجنگل و باغتتات میتتان در و حاصتتلخیز ایدره در پیداستتت نتتامش از کتته همانگونتته درهشتتود. ختترممی

، جغرافیتتایی ممتتتاز موقعیتتت دلیلبتته و استتتان انگشتتتری بتتر استتت ستتبزی نگتتین، فتتراخ و بتتدیع اندازیچشتتم

 بتتوده دامتتی و کشتتاورزی و بتتاغی محصتتوالت شتتهرتش عمتتده. دارد گردشتتگری جهتتت فراوانتتی هایپتانستتیل

 تولیتتد کشتتور در را وبتتاتحب خصوصتتا کشتتاورزی محصتتوالت از اعظمتتی بختتش شهرستتتان ایتتن کتتهبطوری

 باغتتات و کوهستتتان و جنگتتل خصوصتتاً طبیعتتی مواهتتب از درهختترم شهرستتتان برختتورداری بواستتطه. نمایتتدمی

 چتتون دسترستتی هتتایراه و تهتتران بتته نزدیکتتی و فصتتل چهتتار هتتوای و آب و فتتراخ کشتتتزارهای و میتتوه وستتیع

 و طبیعتتی مواهتتب و کشتتاورزی و تیصتتنع، دانشتتگاهی و علمتتی مراکتتز و آهتتن ختتط و تبریتتز – تهتتران آزادراه

 از یکتتی عنوانبته، تتاریخی آثتار و گردشتگری هایستاخت زیتر مناستب بستترهای و گتردی طبیعتت و اکوتوریستم

 شود.می شناخته استان در گردشگری مهم مراکز

دهتتد، ن میدر همتتین راستتتا، نتتتایج آمارهتتا در زمینتته تولیتتد غتتالت و حبوبتتات در روستتتاهای هتتدف تحقیتتق نشتتا

باشتد. چنانچته در روستتای قلعته حستینه شتود، گنتدم و جتو میجمله غالتتی کته در ایتن روستتاها کشتت می از

شتود،  تتن جتو آبتی تولیتد متی 197.2تتن جتو دیمتی و  6/12تن گنتدم آبتی،  480تن گندم دیمی و  40حدود 

ر و د تتتن جتتو آبتتی 121تتتن جتتو دیمتتی و  25تتتن گنتتدم آبتتی،  425تتتن گنتتدم دیمتتی و  85در روستتتای شتتویر 

ولیتد تتن جتو آبتی ت 180تتن جتو دیمتی و  30تتن گنتدم آبتی،  130تن گنتدم دیمتی و  150روستای سوکهریز 

 شود. همچنین در زمینته حبوبتات نیتز نختود و عتدس بته صتورت کتامالً دیمتی و لوبیتا نیتز بته صتورت کتامالًمی

رین تولیتتد را دارد و تتتن بیشتتت 912ه تولیتتد لوبیتتا روستتتای قلعتته حستتینیه بتتا شتتود. در زمینتتآبتتی کشتتت می

 3در بتین ایتن  تتن  بیشتترین تولیتد را 5/16تتن و تولیتد عتدس بتا  5/10روستای سوکهریز، در  تولید نختود بتا 

 (10روستای هدف برخوردار است )جدول 

 

 : سطح زیر کشت )هکتار( و میزات تولید )تن( غالت و حبوبات در روستاهای هدف شهرستان خرم دره10جدول 

 روستا
ت و میزان زیرکش

 تولید

 حبوبات  غالت

 سایر عدس لوبیا نخود شلتوک جو گندم

 آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم

قلعه 

 حسینیه

 0 0 0 18 365 0 0 19 0 0 47 14 96 40 زیرکشت )هکتار(

 0 0 0 9.3 912.5 0 0 5.7 0 0 197.2 12.6 480 40 میزان تولید )تن(

 ویرش
 0 0 0 24 170 0 0 22 0 0 29 28 85 85 زیرکشت )هکتار(

 0 0 0 11.2 425 0 0 6.6 0 0 121.8 25.2 425 85 میزان تولید )تن(

 سوکهریز
 0 0 0 31 190 0 0 36 0 0 43 34 26 150 زیرکشت )هکتار(

 0 0 0 16.5 550 0 0 10.5 0 0 180.6 30.6 130 150 میزان تولید )تن(

 1396-1397د کشاورزی استان زنجان، مأخذ: جها

نتتتایج در زمینتته تولیتتد محصتتوالت صتتنعتی )کنجتتد، ستتویا، چغندرقنتتد و ...( و ستتبزیجات )گوجتته فرنگتتی، ستتیب 

دره نشتتان داد، در روستتتای قلعتته حستتینیه زمینتتی، ستتیر، پیتتاز و ...( در روستتتاهای هتتدف در شهرستتتان ختترم

زراعتتی هتتیچ تولیتتدی نداشتتته استتت ولتتی در زمینتته  محصتتوالت صتتنعتی کشتتت نمتتی شتتود و در  آختترین ستتال
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تتن، گوجته فرنگتی  140تتن، ستیب زمینتی بتا  5/1بتا  ایستبزیجات برگتی و ریشتهسبزیجات محصتوالتی ماننتد 

تتن  56شتود. در روستتای شتویر نیتز از محصتوالت صتنعتی تنهتا کلتزا بتا تتن تولیتد می 45تن و پیتاز بتا  360با 

تتن، ستتیب  112حتتدود  ایستبزیجات برگتتی و ریشتهات محصتوالتی ماننتتد؛ شتود ولتتی از گتروه ستتبزیجتولیتد می

شتود. همچنتین روستتای تتن تولیتد می 9تتن و پیتاز حتدود  405تتن، گوجته فرنگتی حتدود  112زمینی حتدود 

تتن تولیتد تنهتا تولیتد صتنعتی ایتن روستتا بته  8سوکهریز نیز وضعیتی مشابه بته روستتای شتویر دارد و کلتزا بتا 

تتتن، ستتیب زمینتتی  10حتتدود  ایستتبزیجات برگتتی و ریشتتهاز ستتبزیجات محصتتوالتی ماننتتد؛ رود و شتتمار متتی

 (.11شود )جدول تن تولید می 105تن و پیاز حدود  945تن، گوجه فرنگی حدود  336حدود 

: سطح زیر کشت )هکتار( و میزات تولید )تن( محصودت صنعتی و سبزیجات در روستاهای هدف شهرستان خرم 11جدول 

 دره

آ
ی
اد
ب

 

زیرکشت و 

 میزان تولید

 سبزیجات محصوالت صنعتی

جد
کن

 

ویا
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قلعه 

 حسینیه

 0 0 1.5 0 0 0 0 8 5 0.3 0 0 0 0 0 0 زیرکشت )هکتار(

 0 0 45 0 0 0 0 360 140 1.5 0 0 0 0 0 0 میزان تولید )تن(

 شویر
 0 0 0.3 0 0 0 0 9 4 0.4 0 0 0 26 0 0 زیرکشت )هکتار(

  0 9 0 0 0 0 405 112 2 0 0 0 56 0 0 میزان تولید )تن(

 سوکهریز
 0 0 3.5 0 0 0 0 21 12 2 0 0 0 4 0 0 زیرکشت )هکتار(

 0 0 105 0 0 0 0 945 336 10 0 0 0 8 0 0 میزان تولید )تن(

 1396-1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 

شتود، یمنتایج حاصله نشتان داد کته، تنهتا محصتوالت جتالیزی کته در روستتاهای هتدف تحقیتق کشتت و تولیتد 

یتتد آن بتتا تتتن( و یونجتته آبتتی )بیشتتترین میتتزان تول 280خیتتار )بیشتتترین میتتزان آن در روستتتای ستتوکهریز بتتا 

شتود ای خاصتی نیتز در ایتن روستتاها کشتت نمیباشتد. همچنتین نباتتات علوفتهتن در روستتای شتویر( می 510

 تن در یک سال زراعی تولید شده است. 50ای کشت به میزان و تنها در روستای سوکهریز ذرت علوفه
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ای در روستاهای هدف شهرستان ه: سطح زیر کشت )هکتار( و میزات تولید )تن( محصودت جالیزی و نباتات علوف12جدول 

 خرم دره

 آبادی
زیرکشت و میزان 

 تولید

 نباتات علوفه ای محصوالت جالیزی

زه
خرب

انه 
دو
هن

 

یار
خ

 

یر
سا

 

 ریسا شبدر جو علوفه ای ایذرت علوفه یونجه

 آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم آبی دیم

قلعه 

 حسینیه

 1 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 3 0 0 زیرکشت )هکتار(

 1 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 80 0 0 میزان تولید )تن(

 شویر
 1 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 4 0 0 زیرکشت )هکتار(

 1 0 0 0 0 0 0 0 510 0 0 90 0 0 میزان تولید )تن(

 سوکهریز
 0 0 0 0 0 0 1 0 39 0 0 9 0 0 زیرکشت )هکتار(

 0 0 0 0 0 0 50 0 292 0 0 280 0 0 میزان تولید )تن(

 1396-1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

 تتوان گفتت کته، در ایتن روستتاها محصتوالت بتاغیدر زمینه تولیدات بتاغی در روستتاهای هتدف تحقیتق نیتز می

شتود. ولیتد میو و ... تمانند، سیب، گالبی، بته، آلبتالو، گوجته ستبز، آلتو، هلتو، شتفتالو، شتلیل، انگتور، بتادام، گترد

روستتتای  میتان مهمتترین محصتول بتاغی تولیتد شتتده در ایتن روستتاها انگتور و ستیب استت. چنانچته دردر ایتن 

 9330تتتن ستتیب و  570شتتود، در روستتتای شتتویر تتتن انگتتور تولیتتد می 2100تتتن ستتیب و  555قلعتته حستتینیه 

راین شتود. بنتابتتن انگتور تولیتد می 9195تتن ستیب و  735تن انگتور تولیتد متی شتود و در روستتای ستوکهریز 

رود و غالتتب روستتتاییان در زمینتته تتتوان گفتتت کتته انگتتور مهمتتترین تولیتتد بتتاغی ایتتن روستتتاها بتته شتتمار متتیمی

 (.4کنند )جدول تیزآب کردن انگور و تولید کشمشش فعالیت می

 : سطح زیر کشت )هکتار( و میزات تولید )تن( محصودت باغی در روستاهای هدف شهرستان خرم دره13جدول 
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قلعه 

 حسینیه

زیرکشت 

 )هکتار(
26 2 2 2 2 5 14 1 5 5 140 11 38 0 1 

میزان 

 تولید )تن(
555 20 14 15 16 37 98 5 30 25 2100 11.2 114 0 6 

 شویر

زیرکشت 

 ر()هکتا
35 4 2 2 2 4 13 1 5 4 262 16 35 0 0 

میزان 

 تولید )تن(
570 40 14 15 15 30 91 5 30 20 3930 17 105 0 0 

 سوکهریز

زیرکشت 

 )هکتار(
25 6 2 1 6 4 17 2 5 4 613 22 32 0 2 

میزان 

 تولید )تن(
735 60 14 7 40 30 119 10 32 20 9195 25 96 0 12 

 1396-1397زنجان، مأخذ: جهاد کشاورزی استان 
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تان نتتتایج تحقیتتق در زمینتته تعتتداد دام بتتزر  و کوچتتک و میتتزان شتتیر تولیتتدی در روستتتاهای هتتدف شهرستت

ولیتتد تتتتن شتتیر در ستتال  63راس گتتاو اصتتیل کتته  15ختترم دره نشتتان داد، در روستتتای قلعتته حستتینیه، حتتدود 

س را 400س گتتاو بتتومی، را 30کننتتد، تتتن شتتیر در ستتال تولیتتد می 45ور  کتته دراس گتتاو  15کننتتد، می

تتتن  84ه کتتراس گتتاو اصتتیل  20راس بتتز و بزغالتته وجتتود دارد. در روستتتای شتتویر، حتتدود  86گوستتفند و بتتره و 

راس گتتاو بتتومی،  70کننتتد، تتتن شتتیر تولیتتد می 330راس گتتاو دور  کتته  110کننتتد، شتتیر در ستتال تولیتتد می

اس گتتاو ر 40روستتتای ستتوکهریز، حتتدود  راس بتتز و بزغالتته وجتتود دارد. در 140راس گوستتفند و بتتره و  520

کننتتد، تتتن شتتیر تولیتتد می 360راس گتتاو دور  کتته  120کننتتد، تتتن شتتیر در ستتال تولیتتد می 168اصتتیل کتته 

 (.4راس بز و بزغاله وجود دارد )جدول  230راس گوسفند و بره و  670راس گاو بومی،  80

 دف شهرستان خرم دره: تعداد دام، میزان تولید شیر در سال در روستاهای ه14جدول 

 جمعیت و تولیدات آبادی
 دام

 بز و بزغاله گوسفند و بره گاو بومی گاو دور  گاو اصیل

قلعه 

 حسینیه

 86 400 30 15 15 جمعیت)راس(

 0 0 0 45 63 شیر)تن در سال(

 0 0 0 0 0 گوشت

 شویر

 140 520 70 110 20 جمعیت)راس(

 0 0 0 330 84 شیر)تن در سال(

 0 0 0 0 0 تگوش

 سوکهریز

 230 670 80 120 40 جمعیت)راس(

 0 0 0 360 168 شیر)تن در سال(

 0 0 0 0 0 گوشت

 1396-1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

شتتان ستتنتی در روستتتاهای هتتدف در شهرستتتان ختترم دره ن و صتتنعتی نتتتایج آمارهتتا در زمینتته تعتتداد طیتتور

قطعتته  50000جتتود دارد. در روستتتای شتتویر وقطعتته متترغ  3500نیه، تنهتتا حستتیدهتتد کتته، در روستتتای قلعهمی

قطعتته بوقلمتتون  2000قطعتته متترغ بتتومی و  1500کننتتد(، تتتن گوشتتت ستتفید تولیتتد می 135متترغ گوشتتتی )

د در تتتن گوشتتت ستتفی 54قطعتته متترغ گوشتتتی ) 20000ختتانگی وجتتود دارد و در روستتتای ستتوکهریز نیتتز تنهتتا، 

 ارد.کنند( وجود دسال تولید می
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 در روستاهای هدف شهرستان خرم دره ریور صنعتی و سنتی: تعداد 15جدول 

 جمعیت و تولیدات آبادی

 طیور صنعتی و سنتی

ی
شت
گو
غ 
مر

ذار 
مگ
تخ
غ 
مر

 

در
 ما
رغ
م

ی 
وم
غ ب
مر

 

ک
رد
ا
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لم
وق
ب

 

غاز
ن 
چی
در
بل

 

ی
شت
گو
زه 
رو
یک
ه 
وج
ج

 

رغ
رم
شت

 

ک
کب

 

 قلعه حسینیه

 0 0 0 0 0 0 0 3500 0 0 0 تعداد)قطعه(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گوشت سفید

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تخم خوراکی

 شویر

 1500 0 0 50000 تعداد)قطعه(
 

2000 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 گوشت سفید)تن در دوره(

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تخم خوراکی

 سوکهریز

 0 0 0 0 0 0 0 2500 0 0 20000 تعداد)قطعه(

 0 0 54 وشت سفیدگ
 

0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 تخم خوراکی
 

0 0 0 0 0 0 0 

 1396-1397مأخذ: جهاد کشاورزی استان زنجان، 

بزیتان بریشتم و آنتایج حاصله از آمار جهتاد کشتاورزی استتان زنجتان در زمینته میتزان تولیتد زنبتور عستل، کترم ا

کنتتدو وجتتود دارد کتته  175یه، قلعتته حستتیندره نشتتان داد، در روستتتا در روستتتاهای هتتدف شهرستتتان ختترم

کلیتتوگرم  90عتتدد کنتتدو موجتتود استتت کتته  30کننتتد. در روستتتای شتتویر نیتتز کلیتتوگرم عستتل تولیتتد می 1550

کلیتتوگرم عستتل  1700کنتتدو وجتتود دارد و  173کننتتد و در روستتتای ستتوکهریز، تعتتداد در ستتال عستتل تولیتتد می

 تتن 2تتن ماهیتان گرمتابی و  12ویر وجتود دارد کته ای شتشود. همچنتین آبتزی پتروری تنهتا در روستتتولید می

شتود )جتدول میگوی پرورشتی در ستال در ایتن روستتا توستط کشتاورزان و افتراد فعتال در ایتن زمینته تولیتد می

5.) 

 : میزان تولید زنبور عسل، کرم ابریشم و آبزیان در روستاهای هدف شهرستان خرم دره16جدول 

 آبادی

 زی پروری)تن(آب کرم ابریشم زنبورعسل

 تعداد کندو
میزان عسل 

 تولیدی)کیلوگرم(

تعداد بهره 

 بردار

تعداد جعبه 

 پرورشی

پیله 

 تولیدی

ماهیان 

 سردابی

ماهیان 

 گرمابی

میگوی 

 پرورشی

ماهیان 

 زینتی

 0 0 0 0 0 0 0 1550 175 قلعه حسینیه

 0 2 12 0 0 0 0 90 30 شویر

 0 0 0 0 0 0 0 1700 173 سوکهریز

 1396-1397هاد کشاورزی استان زنجان، مأخذ: ج

 ب( صنایع روستایی

دره بختش صتنایع روستتایی استت. هتای مهتم اقتصتادی در نتواحی روستتایی شهرستتان خترمیکی دیگتر از بخش

شتتود. هتتای صتتنعتی موجتتود در محتتدوده سیاستتی ایتتن شهرستتتان پرداختتته میدر ایتتن زمینتته بتته بررستتی کارگاه

 ستتاخت ستتایر»هتتای متعتتددی در زمینتته دهتتد، در ایتتن شهرستتتان کارگاهنتتتایج در ایتتن زمینتته نشتتان می
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، ستتاخت ماکتتارونی رشتتته فرنگتتی محصتتوالت اردی مشتتابه؛ محصتتوالت کتتانی غیرفلتتزی طبقتته بنتتدی نشتتده

 ماستته و شتتن و-استتتخراج ستتنگ، جتتای دیگتتر بنتتدی نشتتده درمحصتتوالت کتتانی غیرفلتتزی طبقه ستتاخت ستتایر

استتتخراج ، ستتاخت انتتواع موتورستتیکلت، غیرنستتوز کی غیرستتاختمانی وستتاخت کاالهتتا از متتواد ستترامی، رسختتاک

 محصتتوالت گوشتتتی فسادگوشتتت و حفاظتتت از و آوریعمتتل تولیتتد، بنتتدی نشتتده درجتتای دیگتترستتایرمعادن طبقه

 و غیره وجود دارد. « سیمانی وگچی-ساخت کاالهای بتونیو 

 بتری خرمتدره، رشتته مخوشتنا بتری شتتههتای ماننتد؛ ردر بین روستتاهای هتدف در روستتای ستو کهریتز کارگاه

 فرنگتتی رشتتته ماکتتارونی مشتتابه، ستتاخت اردی محصتتوالت فرنگتتی رشتتته ماکتتارونی کهریتتز، ستتاخت ستتو تتتک

هتتای صتتنعتی مشتتابه و غیتتره وجتتود دارد و نستتبت بتته ستتایر روستتتاهای هتتدف از نظتتر فعالیت اردی محصتتوالت

 کارگاهی در وضعیت بهتری قرار دارد.

 صنعتی در نواحی روستای شهرستان خرم دره های: کارگاه17جدول 

 رقمی 2گروه فعالیت  رقمی 4گروه فعالیت  آدرس کارگاه نام واحد

 اده وستیانج -خرمدره معدن کاران نسوز
محصوالت کانی غیرفلزی  ساخت سایر

 (2699طبقه بندی نشده درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

رشته بری خوشنام 

 خرمدره

کارگاه  -ریزروستای سوکه -هخرمدر

 رشته بری خوشنام

ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت 

 (1544اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 5خرمدره جاده رحمت آباد کیلومتر تعاونی عباس شن خرم
ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی طبقه 

 (2699بندی نشده درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26لزی)غیرف

 رشته بری تک سو کهریز
خرمدره روستای سو کهریز خ معلم 

 17پ

ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت 

 (1544اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 معدنکاران نسوز
جاده  2خرمدره شمال اتوبان کیلومتر 

 روستائی ویستان جنب رودخانه

ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی طبقه 

 (2699بندی نشده درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 بهنام نجاتی
خرمدره نرسیده به روستای فنوش 

 ناباد مزرعه داسداران یادگارسبز نیاکا

ن وماسه وخاک ش-استخراج سنگ 

 (1410رس)
 (14استخراج سایرمعادن)

عمران و تولیدی 

شهرداریهای خرمدره و 

ابهر و صائین قلعه و 

 هیدج

 -وستای پالسر -ستان الوندده

 41پالک

ساخت سایرمحصوالت کانی غیرفلزی طبقه 

 (2699بندی نشده درجای دیگر)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 گلچین رشته کاریز
روستای سو کهریز خ شهید رجایی 

 16پالک

ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت 

 (1544اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 روستای سوکهریز حسن احمدی
ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت 

 (1544اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 جاده ابهرنصیرآباد15یلومترک -زنجان چینی نور
ساخت کاالها از مواد سرامیکی 

 (2691غیرساختمانی وغیرنسوز)

سایرمحصوالت کانی 

 (26غیرفلزی)

 تابان افالک پویا
اد جاده رحمت آب-ستان خرمدرهشهر

 روبروی پرورش اسب الهام
 (3591ساخت انواع موتورسیکلت)

سایرتجهیزات حمل 

 (35ونقل)
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 کاویان سیلیس کانسار
ضلع شمالی اتوبان زنجان قزوین 

 جنب شرکت معدنکاران نسوز

استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده 

 (1429درجای دیگر)
 (14استخراج سایرمعادن)

 یور خرمزرین ط
ضلع شمالی هتل غزال جاده روستای 

 خلیفه لو

تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت 

 (1511ومحصوالت گوشتی)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 سیلیس آرا
 اتوبان زنجان تهران بعد از 80کیلومتر

 هتل غزال جاده روستای ویستان

یمانی س-ساخت کاالهای بتونی

 (2695وگچی)

انی سایرمحصوالت ک

 (26غیرفلزی)

 اعظم آتش زم زم
نرسیده به روستای سو کهریز روبروی 

 شرکت تاج سبز

ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصوالت 

 (1544اردی مشابه)

محصوالت غذائی 

 (15وآشامیدنیها)

 1397مأخذ: اداره صنعت و معدن و تجارت، 
 

 تسهیالت کمیته امداد

ترین و صتتولیاز تعتتالیم شتترع مقتتدس همتتواره ستتعی بتتر ایتتن دارد کتته کمیتتته امتتداد امتتام خمینتتی )ره( بتتا الهتتام ا

هتتا و انجتتام دهتتد. بتتر همتتین استتاس طرحتتترین ختتدمات را نستتبت بتته متتددجویان متتورد حمایتتت شایستتته

های اخیتتر اقتتدام بتته اعطتتای و در طتتی ستتال هتتای ختتود قتترار دادههتتای خودکفتتایی را در رأس برنامتتهفعالیت

در  فعالیتتت نمتتوده استتت. چنانچتته ایتتن کمیتتته در شهرستتتان ختترم دره گتتروه استتاس بتتر روستتتایی تستتهیالت

ستتتی، زمینتته دامتتداری، کشتتاورزی، ختتدمات، حمتتل و نقتتل، طیتتورف قالیبتتافی، زنبتتورداری، طیتتور، صتتنایع د

 1397ل شیالت، صنفی و صتنعتی و غیتره اقتدام بته اعطتای تستهیالت بته متددجویان ختود نمتوده استت. در ستا

اعطتتای  متتورد اقتتدام بتته 2متتورد، در زمینتته حمتتل و نقتتل  3متتورد، در زمینتته ختتدمات  8در زمینتته دامتتداری 

 تتوان گفتت کته میتزان اعتبتارات اعطتای ایتن کمیتته در زمینتهتسهیالت نموده است. بتا بررستی جتدول زیتر می

 دامداری بیشتر بوده و خواهان زیادی داشته است

 در شهرستان خرم دره 1397الی سال  1392)ره( از سال  : تسهیالت روستایی پرداختی کمیته امداد امام18جدول 

 مبالب )میلیون ریال( تسهیالت روستایی پرداختی کمیته امداد امام خمینی )ره( 

 گروه فعالیت
 ماهه(7) 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  1393سال  1392سال

 مبلب دادتع مبلب تعداد مبلب تعداد مبلب تعداد مبلب تعداد مبلب تعداد

   8   47   23   29   18   15 دامداری

   0   1   1   0   0   0 کشاورزی

   3   4   6   8   3   6 خدمات

   2   1   2   0   2   2 حمل و نقل

   0   1   1   2   0   3 قالیبافی

   0   0   0   0   0   0 زنبورداری

   0   0   0   0   0   0 طیور

   0   0   0   0   0   0 صنایع دستی

   0   0   0   1   0   0 شیالت
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   0   2   2   2   2   0 صنفی و صنعتی

 2،370 13 10،490 56 4،390 35 4،930 42 2،572 25 1،880 26 استان

 1397، (ره) خمینی امام امداد مأخذ: کمیته

 هاشناسایی جریانات و پیوندهای بین سکونتگاه -

ی طتتای ستتکونتگاه هتتای انستتانی تطورپتتذیری و پویتتایی آن استتت. ایتتن پویتتایی در فضتتا یکتتی از ویژگتتی هتت

ی رت جابجتایروندهای زمانی به متدد تبتادالت، تغییتر شتکلها و نقتل و انتقتال هتایی صتورت متی پتذیرد کته بصتو

ینتتی عبتتدون شتتک یکتتی از مصتتادیق . جمعیتتت، جریتتان کتتاال، انتترژی، اطالعتتات و ستترمایه قابتتل مشتتاهده استتت

یافتته  طته ستازمانتبادالت و جریان کتاال، سترمایه، اطالعتات و انترژی روستتا و شتهر استت. لتذا توستعه راب مکانی

 پیونتتدهای شتهر و روستتتا زمینتته هتای انتقتتال توستتعه بته حتتوزه نفتتوذ روستتایی را فتتراهم ستتاخته و ستبب ایجتتاد

توانمندستتازی فضتتایی بتتین فعالیتتت هتتای کشتتاورزی و بازارهتتای مصتترف و توستتعه ظرفیتتت ارائتته ختتدمات 

 .روستاییان و ... می شود

نون هتتای های روستتتایی و کتتابنتتابراین پیونتتد روستتتایی شتتهری پدیتتدهای حاصتتل از تعامتتل دو ستتویه ستتکونتگاه

فتراد، ای استت کته بته ستبب جریتان هتای مختلتف از جملته جریتان ادر عرصته منطقتهو روستاهای دیگر شهری 

ر دشتتهری و یی آن، پدیتتد متتی آیتتد. از ایتتن رو، پیونتتدهای روستتتاکاالهتتا، اطالعتتات، فنتتاوری، نتتوآوری و ماننتتد 

ستعه تنظیم و بیتان سیاستت هتایی توستعه بتا هتدف کتاهش فقتر و حمایتت از نقتش مثبتت مراکتز شتهری در تو

 . نواحی روستایی پیرامونی مورد تأکید کارشناسان توسعه قرار دارد

 بت بتته کشتتورهای توستتعه یافتتته، بتترشتتواهد نشتتان متتی دهتتد کتته شتتهرها در کشتتورهای در حتتال توستتعه نستت

روستتتاها  پیرامتون ختود )حتتوزه نفتوذ( متکتی متتی باشتند، بتویژه اینکتته اکثریتت جمعیتت ایتتن کشتورها هنتوز در

ت را تولیتتداستاکن هستتند. بنتابراین مناستبات متقابتل بتین شتتهرها و روستتاهای پیرامتون بستیار مهتم استت، زیت

  شود، عمدتا از طریق شهرها صادر می سازند. مهم روستاها که برای صادرات در نظر گرفته می

د و امتتور ضتتمن اینکتته شتتهرها منتتابع مهتتم متتالی، ختتدمات و اطالعتتات و ... را بتترای روستتتاها فتتراهم متتی ستتاز

شتتهرها  مربتتوط بتته واردات کاالهتتای صتتنعتی و بعضتتی از نهتتاده هتتای کشتتاورزی را انجتتام میدهنتتد بنتتابراین

 بازار جهانی را فراهم می نمایند. برقراری پیوند بین نواحی روستایی و 

ن راستتا این پیوندهای وابستته بته هتم متی توانتد پایته هتای چرخته مثبتت کتنش متقابتل را شتکل دهتد. در ایت

فتتاری اهمیت حتوزه نفتوذ در ایتن استت کته عتالوه بتر مشتخص کتردن میتزان حتوزه نفتوذ شتهرها و الگوهتای ر

اماندهی ستهرها شتده و بته آن شتکل میدهتد. لتذا بترای روستاییان در مراجعه به شتهرها، ستبب تعیتین نقتش شت

تحلیتتل  روابتتط شتتهر و روستتتا و تعیتتین عملکردهتتا و کارکردهتتای فضتتایی ستتکونتگاه هتتای انستتانی، انتختتاب و

 سلسله مراتبی جریان های فضایی خدمات رسانی اهمیت خاصی دارد.
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 های فضایی روستاهای هدف در شهرستان خرم درهجریان -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سوکهریزبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای  بخش دوم:

ه ای ارز،، تولی د و خوش ه ه ای کس ب و ک ار در سنجی ایج اد زنجیرهشناسایی و امکان -

 روستای هدف 

در  کتتار و کستتب هایخوشتته و تولیتتد، ارزش زنجیتتره ایجتتاد ستتنجیامکان و بررستتی، شناستتاییدر ایتتن قستتمت به

شتتود. متتدل زنجیتتره ارزش پتتورتر یز در بختتش مرکتتزی، شهرستتتان خرمتتدره پرداختتته میروستتتای ستتوکهر

رود. در شتکل زیتر شتمای شتمار متیهتای یتک بنگتاه یتا ستازمان بهعنوان ابزاری مناستب بترای تحلیتل فعالیتبه

 کنید.کامل این زنجیره برای یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 ل پورترزنجیره ارز، مد. 3شکل
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بینتتی شتتده استتت، شناستتایی و تحلیتتل ایتتن هتتای مختلتتف براستتاس نیازهتتای تولیتتد پیشدر ایتتن زنجیتتره فعالیت

دهتتد و هتتای ارزش آفتترین اطالعتتات بستتیار مهمتتی از رونتتد متتالی و ستتود دهتتی میعنوان فعالیتهتتا بتتهفعالیت

 از ایمجموعتتته ارزش هتواننتتتد در شتتترایط مختلتتتف تصتتتمیمات درستتتت بگیرنتتتد. زنجیتتترریزان میبرنامتتته

 .شتتود منجتتر ارزش لتتقخ بتته تتتا پتتذیردمی انجتتام زنجیرگونتته صتتورتبه صتتنعت یتتک در کتته استتت هتتاییعملیات

 افتتزوده نهتتایی محصتتول بتته ارزشتتی حلقتته هتتر در و کننتتدمی عبتتور زنجیتتره ایتتن هایحلقتته زمتتان از محصتتوالت

در  ختتارج زا شتتده خریتتداری و ختتدمات متتواد ارزش منهتتای ختتالص فتتروش از؛ عبارتنتتد افتتزوده ارزش. گتترددمی

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق این

 تفریق()تولید  روش

 افزوده ارزش=  ستانده ارزش – واسطه مصارف

پرداختته  در ادامه به تعریتف عملیتاتی متغیرهتای زنجیتره ارزش بتر استاس متدل المتاس پتورتر طتی جتدول زیتر

 شده است.

 های کسب و کاراصطالحات زنجیره ارز، خوشه و نظری عملیاتی : تعریف(19جدول 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 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، بارداری،ان 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

 تدارکات

 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 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 ره ارزش. مثل تحقیق وهای زنجیمنظور 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، حف  آنها و پرداخشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

 12: 1397مأخذ: اکبری، 
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 بررسی یک سوال:

 های ارزشی مسیرتولید در انواع محصوالت کشاورزی روستا کدامند؟فعالیت 

 شتتود. طبتتق متتدل زنجیتتره ارزش مایکتتل پتتورترابتتتدا زنجیتتره ارزش محصتتول در یتتک نگتتاه کلتتی دیتتده می

 شود.های ارزشی زنجیره ارزش به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم میفعالیت

 

 زنجیره ارز، تولیدات کشاورزی روستای سوکهریز .4شکل 

 

 مرحله اول:

ی در گیتترد، متتثالً در توستتعه دامتتداری و گردشتتگری اقتتداماتهتتا صتتورت میدر ایتتن مرحلتته تتتدارکات ورودی

باشتد. هنگتام خریتد مزرعته یتا ... متی خصون هزینه جابجایی مواد اولیته و انتقتال آنهتا بته انبتار و پتس از آن بته

 ارا باشد.دمواد شرایطی مورد نظر است که باید متریال )مواد مورد نیاز( مورد نیاز کارگاه آنها را 

 مرحله دوم:

های هتتر بختتش بتته شتتود و هزینتتهچهار مرحلتته تقستتیم میباشتتد کتته بتتهتولید میومرحلتته دوم، عملیتتات ستتاخت

 گردد. تفکیک در انواع محصول لحا  می

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

جایی شتود. جابتههای حمتل ونقتل، انبتار محصتوالت شتامل ایتن قستمت میتعیین نرخ ضتایعات و تلفتات، هزینته

 شود.ها جزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب میها به انبار و ماشینتولیدات از کارگاه
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 مرحله چهارم بازاریابی و فرو،:

دربتتاره  گیتترد. بتتا تبلیغتتاتدر ایتتن بختتش صتتورت می گتتذاریهتتای توزیتتع و قیمتاستتتفاده از تبلیغتتات، کانال 

هتتای کشتتاورزی و های توزیتتع و پختتش متتواد و فرآوردههای پیمانکتتاری و شتترکتفتتروش محصتتوالت بتتین شتترکت

هتتای توزیتتع هتتا و روشتتتوان درخواستتت ستتاخت و سفارشتتات خریتتد را افتتزایش داد. شناستتایی کانالصتتنعتی می

امتل از گتذاری بتا اطالعتات کمشتتریان تحویتل گتردد و قیمتمکتن بهبهترین وجته مبه نتوعی کته محصتوالت بته

ر بتا در نظت های انجتام شتده و حجتم سفارشتات توستط امتور قراردادهتای شترکت یتا کارگتاهبازار و میتزان هزینته

 شود.گرفتن سود مورد قبول شرکت انجام می

 مرحله پنجم خدمات پس از فرو،:

 حصتوالت چتهمباشتد. تتأمین متواد اولیته هتای فروختته شتده متثالً میشامل گارانتی معین محصتوالت و فراورده 

همچنتتین  توانتتد بتتر میتتزان سفارشتتات و تولیتتد وهتتای مناستتب میدر زمتتان گتتارانتی و حتتتی پتتس از آن بتتا قیمت

 ارزش افزوده هر محصول بیافزاید. 

 بررسی سوال دوم:

 میزان ارزش افزوده هر کدام از محصوالت شرکت چقدر است؟ 

طور جداگانتته تنوع تولیتتد میتتزان ارزش افتتزوده همتته محصتتوالت تولیتتدی روستتتا بتتهن بختتش بتتا توجتته بتتهدر ایتت

 گردد.محاسبه می

 هاهای تدارک ورودیمرحله اول: هزینه 

به کترد. ی را محاستنقتل و انبتارداروشتوند کته بایتد هزینته حملپس از خرید مواد اولیته بته انبتار انتقتال داده می

ز ایتن مرحلته شتوند. میتزان ارزش افتزوده اهتای خودشتان منتقتل میطعتات از انبتار بته کارگاهجهت تولید ایتن ق

 آید. دست میزنجیره ارزش با مراحل دیگر جمع و ارزش افزوده نهایی به

 هازنجیره ارز، در بخش تدارک ورودی .5شکل

 
 مرحله دوم: تولید

گتردد استاس انتواع محصتوالت تولیتدی تنظتیم میهای انجتام شتده بته صتورت جتداول جداگانته بتر لیست هزینه

های موجتود های جتاری و تولیتدی، متدیریت بهتتری انجتام داد و جهتت کتاهش هزینتهتا بتوان نستبت بته هزینته

های غیتتر ضتتروری بتتر میتتزان ستتود حاصتتله بیافزاینتتد. زنجیتتره ارزش مرحلتته دوم از زنجیتتره ارزش و حتتذف هزینتته
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زای تولیتتد در هتتای ارزشدهتتد کتته در آن تمتتامی مراحتتل و فعالیتیل میمایکتتل پتتورتر را عملیتتات تولیتتد تشتتک

 نظر گرفته شده است. 

 تولید فاز ارز، زنجیره .6 شکل

 
 شتتودمحاستتبه می اداری هایهزینتته و دستتتمزد و استتتهالک هایهزینتته متتوردنظر، ستتود متتواد، خریتتد هایهزینتته

و  نمتتود محاستتبه را رحلتتهم درکتتل و فتتاز هتتر در ایجادشتتده افتتزودهارزش تفریتتق روش زا استتتفاده بتتا تتتوانمی کتته

 .آمد خواهد دست به نیز محصول کل به نسبت مرحله این درصد در ادامه

 هامرحله سوم: تدارکات خروجی

یتد شتود؛ ماننتد انبتار کتردن کتاالی تولمشتتری انجتام میتولیتد شتده به محصتولهایی کته بترای انتقتال فعالیت

قتتال داده . کتتاال پتتس از تولیتتد از کارگتتاه بتته انبتتار انت، حمتتل و نقتتل و توزیتتع محصتتولستتفارششتتده، تکمیتتل 

را  رای تولیتدتتوان میتزان کتاالی متورد نیتاز بتشود و آمتاده تحویتل بته مشتتریان استت، از موجتودی انبتار میمی

 متناسب با سفارش تعیین کرد.

 

 زنیشخم زمان یترعا

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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 هازنجیره ارز، در بخش تدارک خروجی. 7شکل

 
. ل پیتدا کتتردکتتتوان اهمیتتت آن را در ارزش افتزوده ایتن مرحلته می افتتزودهها و ارزش بتا محاستبه میتزان هزینته

هتتای آن ریزی و طراحتتی نمتتود تتتا هزینتتهتتتوان روی فراینتتدهای آن برنامتتههمچنتتین براستتاس اهمیتتت مرحلتته می

 چنتین مستیرن انبتار و کارگتاه و همتا حد امکان کتاهش یابتد. بعنتوان مثتال در بختش حمتل ونقتل انتختاب مکتا

 تواند مهم و مورد توجه باشد. و وسیله انتقال محصوالت می

دستتت بتتا مشتتخص شتتدن میتتزان تولیتتد و در دستتت داشتتتن میتتزان خریتتد متریتتال )متتواد( نتترخ ضتتایعات تولیتتد ب

اد و وستتیله طراحتتی بهتتتر محصتتول در مرحلتته تولیتتد و نحتتوه انتقتتال متتوآیتتد کتته کنتتترل و تقلیتتل آن بهمی

هش هتتا و جلتتوگیری از اتتتالف منتتابع تولیتتد میتتزان هزینتته هتتا کتتامحصتتوالت تولیتتد شتتده در ستتطح کارگاه

در موقتتع  وانبار انتقتتال داده شتتوند گیری خواهتتد داشتتت. پتتس از تولیتتد در کارگتتاه بایستتتی محصتتوالت بتتهچشتتم

هتتای کشتتاورزی و فراوردهشتتوند. بتتا توجتته بتته ابعتتاد و وزن استتتاندارد هتتر یتتک از مقتترر بتترای فتتروش بتترده می

 شود.آالت و دستمزد نیروی کار برآورد میصنعتی هزینه ماشین

 مرحله چهارم: بازاریابی و فرو،

ها و نیازهتتای مشتتتریان و آگتتاه ستتاختن آنهتتا از محصتتوالت و ختتدمات وظتتایفی کتته بتته آگتتاه شتتدن از خواستتته

ول ری کته خریتدار را ترغیتب بته خریتد محصتگتذاهتایی ماننتد تبلیغتات، قیمتو کار مربتوط استت. فعالیتکسب 

  .گیردکند، در این دسته قرار میمی

 زنجیره ارز، در بخش بازاریابی و فرو، .8شکل

 
موقع و همچنتتین ارائتته ختتدمات مناستتب در بختتش تبلیغتتات ستتاخت محصتتول ختتوب و نصتتب ستتریع و تحویتتل بتته

جهتت تیلیغتات اینترنتتی نیتز دو نفتر مستئول نوعی تبلیتب متسثری خواهتد بتود. بته خریتدارانو تأمین قطعتات به
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افزاری و نیتتروی افتتزاری و ستتختهای نرمپیگیتتری و نصتتب آگهتتی و بروزرستتانی ستتایت شتترکت بتتوده کتته هزینتته

 شود.کار در نظر گرفته می

 مرحله پنجم: خدمات پس از فرو، 

 دازی محصتتوالت،انتتماننتتد نصتتب و راه ،دهتتدتری افتتزایش میهتتایی کتته ارزش محصتتول را بتترای مشتتفعالیت

 . آموزش روش استفاده از آنها و تأمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت

 زنجیره ارز، در بخش خدمات پس از فرو، .9 شکل

 

تتوان بتا های پتیش آمتده کمتتر باشتد ستود حاصتله بیشتتر خواهتد بتود. در ضتمن میدر این بخش هر چه هزینه

 افزود.  محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده های مختلف ضمانتی و گارانتیارائه طرح

 نیتتز شتتاورزیک پایتتداری بتته بیشتتتر ستتودآوری بتتر عتتالوه خرمتتدره، شهرستتتان در کشتتاورزی تولیتتد ریزیبرنامتته

 قواعتتد از ایمجموعتته حتتدوده،م ایتتن روستتتاهای در کشتتاورزی تولیتتد هایریزیبرنامتته در. کنتتدمی شتتایانی کمتتک

 رعایتتت زنیشتتخم مناستب هتتایروش و زنیشتتخم زمتان رعایتتت زراعتی، تنتتاوب اراضتتی، تستطیح آیتتش، جملته؛ از

 در کتته ییانیروستتتا عقیتتده بتته. دارنتتد ختتوبی مهتتارت و هستتتند خبتتره کتتار ایتتن در ختتود کشتتاورزان و گتترددمی

 تولیتد، منتابع کتارایی افتزایش کشتاورزان توستط یادشتده قواعتد رعایتت بودنتد، کترده شترکت مشتارکتی جلسات

 .دارد همتتراه بتته را روستتتاها ستتطح در پایتتدار کشتتت هایسیستتتم تتترویج و ختتاک حاصتتلخیزی توستتعه و حفتت 

زایی کارهای کوچتتک در توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغالوبنتتابراین بتتا توجتته بتته اهمیتتت زنجیتتره ارزش کستتب

 های تولیتتد در روستتتای ستتوکهریز پرداختتتهروستتتایی در ایتتن قستتمت بتته بررستتی ایتتن شتتاخص در خوشتته

 شود.می

تتتوان شتتود، میدر زمینتته خوشتته تولیتتدات زراعتتی و بتتاغی کتته مهمتتترین خوشتته تولیتتد روستتتایی محستتوب می

گفتتت، در ایتتن روستتتا، کشتتت اولیتته )انگتتور، ستتیب، گنتتدم و ...( در فصتتل پتتاییز و کشتتت ثانویتته در متتاه ختترداد 

بتتازار ختتارج از روستتتا انجتتام )محصتتوالت جتتالیزی و ...( کتته بتترای ختتود مصتترفی روستتتا و در متتواردی فتتروش در 

صتتورت ستتنتی از نتتوع کرتتتی، شتتیاری استتت و استتتفاده از گیتترد و اغلتتب روش کشتتت در ایتتن محتتدوده بهمی

هتتای آن گیتترد. روستتتای ستتوکهریز در تولیتتد انگتتور و فرآوردهصتتورت محتتدود انجتتام میهتتای نتتوین بهفناوری

تولیتتد رشتتته پلتتویی دارای شتتهرت عتتام  باشتتد. ایتتن روستتتا همچنتتین درخصوصتتا کشتتکمش ستترآمد منطقتته می

بتتوده و بتته گفتتته ختتود اهتتالی و مستتئولین روستتتا در حتتد برنتتد بتتوده و قابتتل توجتته استتت. در بحتت  زراعتتی و 
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شتده، حالهتای نتوین تولیتد شتامل استتفاده از بتذور اصکارگیری فناوریبتا بتهباغداری الزم بته توضتیح استت کته 

زمتتان کاشتتت، روش مناستتب آبیتتاری و استتتفاده از کتتود شتتیمیایی مبتتارزه بتتا آفتتات و ضتتدعفونی بتتذور، رعایتتت 

هتای نتوین پتذیرش فناوری. را بته حتداکثر رستانداراضتی را در ستطح روستتا تتوان تولیتد کتل اندازه صحیح میبه

و همچنتتین یکتتی از عناصتتر  کشتتاورزان استتتالعتتات مشتتروط بتته دانتتش و اط در ایتتن روستتتا تولیتتد در کشتتاورزی

هتتای نتتوین، از طریتتق رش نتتوآوری در کشتتاورزی، بهبتتود و توستتعه دانتتش در متتورد فناوریاصتتلی فرآینتتدهای پتتذی

در منتتاطق روستتتای  ت کشتتاورزیالمحصتتوغالتتب آنجاکتته  از. باشتتددر طتتول زمتتان می اطالعتتاتانباشتتت 

نقتتش در ایتتن محتتدوده شتتوند؛ فرآینتتد بازاریتتابی فاصتتله پتتس از برداشتتت مصتترف نمیالب شهرستتتان خرمتتدره

کنتتد؛ بنتتابراین، فرآینتتد تولیتتد متتواد غتتذایی و ستتایر ایفتتا می تعیتتین ارزش نهتتایی محصتتوالمهمتتی را در ت

تنهتتا  کشتتاورزان در ایتتن منطقتتهیابتتد. درآمتتد ت کشتتاورزی بتتا برداشتتت آنهتتا از ستتطح مزرعتته پایتتان نمیالمحصتتو

برداشتتت و زمینتته متتدیریت تلفتتات پتتس از  توانایی وی درکل تولیتتد بستتتگی نتتدارد، بلکتته تتتا حتتد زیتتادی، بتتهبتته

متتواد غتتذایی یتتک پدیتتده شتتایع در کشتتورهای  الفت رابطتته دارد. فستتاد پتتس از برداشتتت و اتتتالبازاریتتابی محصتتو

حتداقل رستاندن تلفتات پتس از برداشتت نیتاز بترای به روستتایی کشتاورزان. توستعه استت یافتته و درحتال توسعه

بتازار بترای بازاریتابی مناستب نیازمنتد عتات مربتوط بته العتات دارنتد. همچنتین، کشتاورزان بته اطالبه دانش و اط

ت ختتود بتتر ستتر مزرعتته و یتتا در بتتازار بستتتگی بتته عوامتتل التصتتمیم کشتتاورزان مبنتتی بتتر فتتروش محصتتو. هستتتند

و قتتدرت  در رابطتته بتتا بتتازار اطالعتتاتونقتتل و انتتدازه زمتتین، میتتزان ستترمایه، امکانتتات حمل ؛مختلفتتی ماننتتد

 زیتتر زنجیتتره دارد. نمتتودار دالالن یتتا بازرایتتان شتتهریی بتتهنگهتتداری محصتتول در منتتزل مستتکونی و میتتزان بتتده

 خرمدره را نشان داده است. در شهرستانسوکهریز روستای  در کشاورزی محصوالت ارزش
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 زنجیره ارز، محصودت کشاورزی در شهرستان خرمدره. 3نمودار شماره

 
 1397 های تحقیق،مأخذ: یافته

 

ده های کستب و کتار و تولیتد شناستایی شتعالوه بر خوشه زراعی و بتاغی در ایتن روستتا تعتدادی دیگتر از خوشته

در ادامتته  هتتر کتتدام از آنهتتا نشتتان داده شتتده استتت. لتتذا بتترای کتتار و کستتب خوشتته ارزش زنجیتتره کتته در ادامتته

 زنجیره ارزش تولیدات دامی در سطح این روستا آورده شده است.

 روستا در  هزنجیره عرض

 برنامه ریزی برای تولید: 

 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

 کاشت: 

 ستفاده از بذور اصالح شده  و مناسبا -1

 هادعفونی بذور و مبارزه با آفتض -2

 عایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله قبلیر -3

دهای شیمیایی مناسب و به وکاستفاده از  -4

 موقع

 وش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5

 مان کشتزانتخاب  -7
 برداشت و بازاریابی: 

 رداشت صحیح و بازاریابیب -1

 یحانباداری صح -2

 نتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشتا -3

 سته بندی اصولی  و درجه بندی محصولب -4

 ها پررنگ است(ازاریابی )نقش واسطهب -5

 مان کشتزانتخاب  -7

 خود مصرفی -8

زر  و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9

 طیور(

برگشت به روستاها و خانه های  فرآوری محصوالت کشاورزی

 مردم و مصرف توسط روستاییان

بخش زراعی و 

 باغی
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 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات. 4ر نمودا

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 

بتتافی و ...( در عتتالوه بتتر ایتتن در ادامتته زنجیتتره ارزش تولیتتدات صتتنایع روستتتایی )قالیبتتافی، جتتاجیم بتتافی و گلیم

روستتای ستوکهریز از شهرستتان خرمتدره آورده شتده استت. الزم بته ذکتر استت کته در ایتن حرفته غالتب ستطح 

هاتدارکات ورودی هاخروجیتدارکات  عملیات نگهداری   خدمات پس از فروش بازاریابی و 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 

یله در آغل، طو

و محیط خارج 

 از روستا

 دام)تولیدات دامی 

، پشم، گوشت، زنده

...( و لبنیات، شیر  

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 

به بازارهای ارسال  فراملی(

محلی )هفتگی( مانند 

مال بازار گنبد و مغازه 

 های شهری

تبلیغات و مدیریت 

 خرده فروشی

گذاری محصول توسط دالالن و یا به صورت شخصی قیمت  

بازگشت 

محصوالت فاسد 

شده و دام های 

مریو و تلف 

شده با قیمت 

توافقی در زمان 

تعیین شده به 

 صورت شرعی

های ارتباطی، برق، آب های اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

کشی، گاز، تلفن و ...،(لوله  

ت
الی
فع

ی
بان
تی
پش
ی 
ها

 

 6بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست

 درصد(

ی دام و مدیریت 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 تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیاز دام، هزینه

ی خانگی و ...(احداث کارگاه فرآور  

 ارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی

های صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف آموزش مهارت

 نهادهای مسئول

 

های اصلیفعالیت  

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(
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های اصلیفعالیت  

شتتوند و از ایتتن طریتتق زنتتان و متتردان دارای مهتتارت هستتتند در فصتتول ستترد ستتال بتته ایتتن مشتتاغل مشتتغول می

 کنند.امرار معاش می

 ستی، قالیبافی و ...()صنایع د زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی. 5نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته 

 

تدارکات 

هاودیور  

هاتدارکات خروجی عملیات ساخت  خدمات پس از فروش بازاریابی و 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 

تولید ثانویه )

 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 

ارسال به بازارهای  فراملی(

محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 

تبلیغات و مدیریت  پیرامون

 خرده فروشی

گذاری محصول توسط قیمت

 دالالن و یا به صورت شخصی 

 تعمیر محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویو و ...

های ارتباطی، برق، آب های اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

کشی، گاز، تلفن و ...،(لوله  

ت
الی
فع

ی
بان
تی
پش
ی 
ها

 

 65بهره و با نرخ کمتر از ت کمهای دولتی )تخصیص وام و تسهیالها وحمایتسیاست

 درصد(

دستی و 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 ...(

برای خصوصی، مردمی و دولتی تأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

های جاری مانند اجاره کارگاه، تأمین مواد اولیه و ...(هزینه  

ارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر چه بهتر در 

 شغل

های صنعتی کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت

ئولدستی و قالیبافی از طرف نهادهای مسصنایع  
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هتای گردشتگری کته در ایتن روستتا بته دلیتل در شکل زیر نیتز زنجیتره ارزش خوشته کستب و کتار بترای فعالیت

و تعتتدادی از  هتتا، باغتتات و جالیزهتتای سرستتبز رونتتق قابلیتتت فراوانتتی داردوجتتود قلعتته تتتاریخی قزلتتر، کوچتته باغ

مراحلتته مختلتتف نشتتان داده شتتده  3روستتتاییان عالقمنتتد بتته ستترمایه گتتذاری در ایتتن زمینتته هستتتند، دارنتتد، در 

 است.

 زنجیره ارز، خوشه کسب و کار گردشگری .6نمودار 

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 

ر ستتت کتته از چهتتاستتهم را در زنجیتتره ارزش محصتتوالت داراستتت بختتش تولیتتد ا نیشتتتریبفعالیتتت اصتتلی کتته 

 ی،زنشتخمرای بتو استتفاده از تکنولتوژی مناستب  زنیشتخمزمتان  نیبتنیدرا فعالیت عمتده تشتکیل شتده استت.

 نیتتز زیاداستتت. هتتابخشدر بتتین ستتایر  هتتابخشدارد و اختتتالف ایتتن  هتتاتیفعالبتتاالترین ستتهم را در بتتین کتتل 

استت کته در بحت   بیشتتر کتارگر تعتدادد و ایتن استت کته هزینته متوا دهندهنشتانالبته باال بتودن ستهم تولیتد 

 .داشت خواهد همراه بهیی زااشتغالنیروی کار 

تتتو فتتراوری  ی ارزشتتی فرآینتتد کلتتی تولیتتدهتتاتیفعالدر ایتتن بختتش بتتا استتتفاده از متتدل زنجیتتره ارزش پتتورتر 

جتتام ی انهانتتهیهزو بتر استتاس آن  بتاغی، شناستتایی شتتده محصتتوالتبتتر فتتراوری  دیتتأکمحصتوالت کشتتاورزی بتتا 

 :باشدیمزیر  شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهارزش افزایی محصوالت  زانیم وشده 

 شامل پنج مرحله است:  ی اصلیهاتیفعال 

 زنجیره عرضه و ارزش خدمات گردشگری

منابع 
 انسانی

نظام 
 خالقیت

نظام 
بازار 
 سرمایه

زیرس
اخت 
 فیزیکی

زیرس
اخت 
 اطالعاتی

شرای
ط کسب 
 و کار

کیفی
ت 
 زندگی

سطح 
های نهاده

اقتصادی 
 پایه

توزیع و  بازاریابی
 پشتیبانی

خدمات  آموزشی
 پولی

امکانات 
 تجهیزاتو 

سطح عرضه 

 کنندگان

 

R & D  مهندسی
 و طراحی

سازندگا
 ن

پیمانکار
 ی

زیربخش 

 خوشه )الف(

زیربخش 

 خوشه )ب(

زیربخش 

 خوشه )ج(

زیربخش 

 خوشه )د(

 سطح
 صادرات

 

 بازار نهایی تقاضا
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 مواد؛ نیتأم 

  ؛دیتول وساخت 

  محصول نهایی؛ لیتحو وانبار 

  پس از فروش. خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

 و... یانباردار 

  کتته هزینتته  میابیتتیدرمی هتتر فتتاز زنجیتتره ارزش در انتتواع محصتتوالت هانتتهیهزآمتتدن میتتزان  دستتت بتتهبتتا

 از عملیتات تولیتدهمتین نستبت فت بته وبستیار بتاالیی دارنتد  و متواد اولیته محصتوالت کشتاورزی هافراوردهخرید 

 نیز پرهزینه خواهد بود.

  یینی دارد.ی بسیار پانیآفرارزش سهم وندارد  شرکت نمود زیادی 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. 

  هزینتته  تغییردهنتده عامتتل ودر دیگتر مراحتتل زنجیتره ارزش اختتتالف چنتدانی میتتان محصتوالت وجتتود نتدارد

 خرید مواد اولیه است. شدهتمام

شناسایی، توصیف و اولوی ت بن دی قابلی ت ه ا و تنگناه ای ربیع ی، اجتم اعی، اقتص ادی  -

 جهت تولید و اشتغال روستا و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی

 ، ظرفیتتتاقتصتتادیابعتتاد ظرفیتتت  همتتهالزم در  هتتایظرفیتبررستتی میتتزان برختتورداری منتتاطق روستتتایی از 

ادی، ظرفیتتت زیرستاختی در کنتار شتعار زیبتتای فرهنگتی و نهت -اجتمتاعی هتتایظرفیتفتردی، ظرفیتت محیطتی، 

یتتن منظتتور بتته ااولیتته شتتروع کتتارآفرینی استتت. بتترای  هتتایگامکتتارآفرینی روستتتایی بستتیار ضتتروری بتتوده و از 

ده شتتپرداختتته تان خرمتتدره ستتوکهریز در بختتش مرکتتزی شهرستت روستتتایکتتارآفرینی در  هتتایظرفیتبررستتی 

 واستتت. بتتا عنایتتت بتته جتتوان بتتودن جمعیتتت روستتتایی و ضتترورت ایجتتاد اشتتتغال بتترای ایتتن جمعیتتت جتتوان 

 عالوهبتتهشتتود. احستتاس می ازپتتیشبیشکتتارآفرینی ه اقتصتتادی ضتترورت توستتع هتتایفعالیتبخشتتی بتته تنوع

اقتصتتادی،  هتتایبخشیتتن معضتتل، اد و ابعتتا بتتوده گریبانبهدستتتبتتا معضتتل بیکتتاری  نوعیبتته جامعتته روستتتایی

مشتتکالت اقتصتتادی  تتترینمهمیکتتی از  عنوانبتتهاجتمتتاعی و حتتتی سیاستتی را متتتأثر ستتاخته استتت و ایتتن معضتتل 

رفتتع ایتتن تنها روستتتای ستتوکهریز بلکتته تمتتام روستتتاهای دهستتتان و حتتتی شهرستتتان استتت و نتتهو اجتمتتاعی 

 فرینتتان درکتتارآفرینی و موفقیتتت کارآ هت و توستتعهتتای تقویتتمشتتکل تتتا حتتدود بستتیار زیتتادی بتته ارزیتتابی ظرفیت

 اجتمتتاعی، ،طبیعتتی تنگناهتتای و هتتاقابلیت، ارزیتتابی بختتشنتتواحی روستتتایی دهستتتان بستتتگی دارد و هتتدف ایتتن 

 ت.روستای سوکهریز اس در اشتغال و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع فضایی و اقتصادی

های و پتانستتیل هتتاظرفیتتتتوجهی بتته بی نیافتگی روستتتاها،و توستتعه مانتتدگیعقب در ایتتن راستتتا یکتتی از دالیتتل

های کتتارآفرینی را فتتراهم کتترد؛ بنتتابراین، بتتر هتتا را شناستتایی و زمینتتهتتتوان ایتتن ظرفیتروستتتایی استتت کتته می
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روستتتایی، ابعتتاد ظرفیتتتی ضتتروری بتترای  اشتتتغال هتوستتع ظرفیتتتی یکپارچتته نستتبت بتته توستتعهاستتاس رویکتترد 

 شود:زیر پیشنهاد میکارآفرینی روستایی اشتغال و  توسعهدر فرایند  توجه و تأکید

o ؛ظرفیت اقتصادی 

o ؛ظرفیت فردی 

o ؛ظرفیت محیطی 

o ؛ظرفیت اجتماعی 

o ؛فرهنگی و نهادی 

o ظرفیت زیرساختی. 

 روستای سوکهریزظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعه: عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در (20) جدول

 ظرفیتی عوامل تظرفی ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

د محصوالت کشاورزی، تولید قابلیت تولی اکوتوریسم(، -های گردشگری در روستا)بومگردی وجود جاذبه

صادی، اقت یریپذ مخاطره یا محصوالت فرآوری شده در مقیاس فرا استانی)رشته پلویی و انگور(، خطرپذیری

 برداریی بهرهاقتصاد و ارزیابی ، کشفهای نهادیوان، حمایتبرخورداری از فرصت اقتصادی، نیروی کار فرا

 هافرصت از

 ظرفیت فردی 2

ون ابهام، کان و، دانش و آگاهی، تحمل نفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسکنیروی کار جوان، 

های های ورزشی و در سطح ملی و ورزش، وجود پتانسیلطلبی، مهارت و تجربه کاریکنترل، توفیق

 قهرمانی.

 ظرفیت محیطی 3
 هایفرصت ییمناسب؛ شناسا خاک شامل زمین، محیط طبیعیآهن،  راه ایستگاه و ارتباطی جاده به نزدیکی

 ...و پایین پذیریآسیب بالفعل محیط، و بالقوه

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

تعلق  ر روستا،مشارکتی اقتصادی د ایهزمینهمشوق بودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود 

 ر،تدبی و کاردانی پذیری،انعطاف ابتکار، ، نوآوری،به محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی در روستا

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

5 
ظرفیت 

 زیرساختی

ر هبری درصفات ، اولیه فعالیتبرخورداری روستا از امکانات اساسی، سهولت دسترسی، وجود ابزارهای 

 ...های مدیریتی باال، کمک به افراد محلی برای مشارکت وها، تواناییهدایت فعالیت

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

بحتت   بتتا استتتفاده از تکنیتتکستتوکهریز  روستتتایی اشتتتغال توستتعه در تأثیرگتتذار تنگناهتتای در بختتش بعتتدی

 یفتتردی، تنگناهتتا اقتصتتادی، تنگناهتتای . تنگناهتتایاستتت دهشتتطراحتتی  جتتدولگروهتتی متمرکتتز، در قالتتب 

 ترین این موارد هستند.زیرساختی مهم نهادی و تنگناهای و فرهنگی اجتماعی، محیطی، تنگناهای

بتتا پیچیتتدگی انتتدک  رهنگتتیف -محیطتتی و اجتمتتاعیهای مطالعتته، مقولتتهپژوهشتتگر و همچنتتین افتتراد مورد ازنظتتر

، بنتتابراین از شتتودمیهتتای رستتمی و غیررستتمی استتت، بتته آن اشتتاره مانهتتا و گفتاستتت کتته در تمتتامی بح 

کتتاش هایی هستتتند کتته بتتا کناز مقولتته اقتصتتادی و زیرستتاختیدو گزینتته  .پیچیتتده خاصتتی برختتوردار نیستتت

 اند؛آمدهدستبهعمیق و درگیری زیاد پژوهشگر با پاسخگویان 

 تنگنا ظرفیت ردیف

1 
 تنگناهای

 اقتصادی

 بع مالی،د مناها، مشکل بازاریابی و فروش محصوالت کشاوزی، کمبونان، عدم ثبات قیمتبیکاری فصلی جوا

 افزایش هزینه های زارعی و باغداری، افزایش اشتغال کاذب و کاری. 

 ناآگاهی و عدم آموزش کافی روستاییان.  فردی تنگناهای 2
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 محیطی تنگناهای 3
ها، های خانگی و هرزآبشی نامناسب فاضالبک، دیمی بودن کشت، زهکمبود منابع آب کشاورزی

 محدودیت استفاده از اراضی زراعی از طرف اداره کل منابع طبیعی.

4 

 تنگناهای

 ، فرهنگیاجتماعی

 نهادی و

ی و رپذیرتذاخل مدیریتی بین دهیاری و بنیاد مسکن، مشارکت پایین مردم در مسائل اجتماعی، مهاج

جور، مصدور  فرهنگی، اعتیاد جوانان، بوروکراسی اداری و مشکالتاختالط فرهنگی و برهم خوردن بافت 

شاغل مینان نبود مدیریت یکپارچه، ضعف مدیریت و برنامه ریزی در امر توسعه، عدم حمایت از کارآفر

 صنعتی و ...

5 
 تنگناهای

 زیرساختی

یع صنا ارخانهکمبود اماکن ورزشی، دفع فاضالب و آبهای سطحی در زمین های کشاورزی، عدم وجود ک

ستا و ون روتبدیلی کشاورزی،  افزایش بی رویه ساخت و ساز، وجود اراضی درجه یک کشاورزی در پیرام

 ایجاد محدودیت جهت توسعه مشاغل.

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 
 

 نمونه از تصاویر جلسات مشارکتی روستای کهریز. 10شکل 

 
 سایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار ظرفیت شناسی نیروی انسانی از رریق شنا -

شناستتی نیتتروی انستتانی روستتتای ستتوکهریز از طریتتق شناستتایی جوانتتان و سرپرستتتان ختتانوار در زمینتته ظرفیت

 و ستتاختاریافته، بته شناستایی جوانتتانجلستات نیمه ایجتادجویتای کتار بتا استتتفاده از تشتکیل هستته مشتتارکتی و 

هتتای نیتتروی انستتانی در مشتتاغل مختلتتف در روستتتای ظرفیتختتته شتتد و کتتار پردا جویتتای ختتانوار سرپرستتتان

 سوکهریز به تفکیک در ادامه نشان داده شده است.
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 شناسی نیروی انسانی روستای سوکهریز(: ظرفیت21جدول )

 مشاغل دارای مهارت
تعداد جویای 

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 7 قالیباف 1 شاطر

 و سمند و پژو تعمیر) خودرو یرکارتعم

 (پراید
 1 ساختمان کاربرق و کشلوله 2

 - ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 2 خودرو نقاشی و صافکاری

 فروش همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 موتورسیکلت قطعات
2 

 بوقلمون و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و آالقزل
2 

 به) خودرو سازیباطری خدمات و کارقبر

 (خودرو باطری فروش همراه
 - الکتریکی موتور پیچسیم و خانگیلوازم تعمیرکار -

 1 کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
- 

 - خطاطی و نقاشی ای و موسیقی آموزگار - لباس شوئیخشک و اتوشویی در متخصص

 و تلویزیون) نمایشگرها LCD تعمیرکار

 (مانیتور
 - کپی و زیراکس هایدستگاه شارژ و تعمیرکار -

 2 (زنان و مردان) آرایشگری
 پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و آلومینیوم) منازل
- 

 - خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 تخصصی کلینیک) یخصوص کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان مثل
- 

 - متخصص در حوزه گردشگری 2 کامیون و اتوبوس تعمیر در متخصص

 1 کارشناس کشاورزی 20 دامدار

 - سوارچابک 1 جوشکار

 - کارشناس تغذیه - بازاریاب

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

ستتای ستوکهریز دارای نیتروی کتار فعتال جویتای ودهتد در بتین مشتاغل دارای مهتارت، رنتایج جتدول نشتان می

کتار در شتغل  متی باشتد کته در بتین ایتن مشتاغل، میتزان افتراد جویتای« قالبیتافی»، «دامداری»کار در مشاغل  

 دارای نرخ بیشتری است. « دامداری»

شناسایی و اولویت بندی مهمترین ظرفیت های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیت ها و  -

یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی  ای تعیین محورهای تولیدخدمات بر

  روستا

هتتای روستتتا بتتا تأکیتتد بتتر برندستتازی تتترین ظرفیتبنتتدی مهمبررستتی، شناستتایی و اولویت در ایتتن قستتمت بتته

 های جهتتت تحتترکپیشتتران محورهتتای تولیتتد یتتا ختتدمات دارای اولویتتت و تعیتتینهتتا و ختتدمات بتترای فعالیت

 اقتصاد روستای سوکهریز پرداخته شده است.

عتام و توستتعه مشتاغل ختتانگی  طوربتتههتتای کتاهش نتترخ بیکتاری، توستتعه مشتاغل کوچتتک و متوستط یکتی از راه

عنوان برنتد توانتد در هتر روستتا بتهو می و ثتروت جامعته را بته دنبتال دارد درآمتدخان است کته افتزایش  طوربه

 اقتصتتادبهبتتود یابتتد، بتته همتتان میتتزان  روستتتاانوار در جریتتان اقتصتتادی هرقتتدر ستتطح اقتصتتاد ختت شتتناخته شتتود.
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فرمتایی و یتا کتار در محتیط خانته یکتی از الگوهتای اشتتغال ، از ستوی دیگتر خویشکنتدمیجامعه نیز رشد پیتدا 

تتتوان قتترن های ارتبتتاطی و اطالعتتاتی، شتترایطی را فتتراهم آورده کتته میو شتتبکه افزارهتتانرماستتت کتته بتته متتدد 

؛ لتتذا بتتا توجتته بتته آنچتته گذشتتت و بتتا توجتته بتته اهمیتتت را قتترن توستتعه و رونتتق مشتتاغل ختتانگی دانستتتحاضتتر 

مشتتاغل ختتانگی در روستتتاها در ادامتته بتته بررستتی آن دستتته از مشتتاغل در روستتتای ستتوکهریز پرداختتته شتتده 

 عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشته باشد.تواند بهاست که می

گستتترش فنتتاوری اطالعتتات و  واز امتیتتازاتی چتتون توستتعه دانتتش  بتترداریبهرهبتتا  اکنتتونهمختتانگی  وکارستتبک

از  هتتای اقتصتتادی بتته ختتود اختصتتان داده و در زمتتره یکتتیای را در اکثتتر حوزهارتباطتتات حیطتته گستتترده

نترخ  ن نیتز کتاهشرود. در کشتور متا ایتراهتای اقتصتادی جوامتع بته شتمار متیترین بخشترین و ضترورییتحیا

ستتاله توستتعه نجپانداز و قتتوانین در ستتند چشتتم شتتدهتصریحاهتتداف و تکتتالیف  ازجملتتهبیکتتاری و ایجتتاد اشتتتغال 

های مثبتت کشور محسوب شتده و بتدین منظتور رویکترد توستعه مشتاغل ختانگی بته دلیتل برختورداری از پیامتد

ق قتتانون ئولین قتترار گرفتتته استتت. مطتتابمستت موردتوجتتههتتای اقتصتتادی، فرهنگتتی و اجتمتتاعی و متعتتدد در حوزه

هتتایی عالیتفختتانگی، آن دستتته از  وکارکستتبستتاماندهی و حمایتتت از مشتتاغل ختتانگی، منظتتور از مشتتاغل یتتا 

ده در فضتای و حمایتت از مشتاغل ختانگی، توستط عضتو یتا اعضتاء ختانوا دهیستازماناست که بتا تصتویب ستتاد 

کل ت و ایجتاد اختتالل در آرامتش واحتدهای مستکونی شتکار بتدون مزاحمتومسکونی در قالتب یتک طترح کستب

گتردد. مشتاغل ط مستکونی مییعرضته بته بتازار ختارج از محتگیترد و منجتر بته تولیتد ختدمت یتا کتاالی قابلمی

ختانگی عتالوه  وکارکستبانتدازی یتک و راه گیتردبرمیخانگی، طیتف وستیعی از مشتاغل ستنتی تتا نوظهتور را در 

ای همچتتون هتتای اساستتی و پایتتهای از مهارتنتتد برختتورداری از مجموعتتهبتتر مهتتارت ختتان هتتر شتتغل نیازم

 باشتتدهتتای بازاریتتابی میتتتر از همتته مهارت، متتدیریت فتتردی و مهمدهیستتازمانمتتدیریت منتتابع، متتدیریت زمتتان، 

وری بیشتتر و توستتعه حصتول بهتره بته منجترهای اطالعتاتی، مهتارتی و تجربته عملتی، شترطو فتراهم آوردن پیش

مکتتاری های شتتغلی در ایتتن زمینتته مستتتلزم ههای انستتانی و اجتمتتاعی خواهتتد بتتود. لتتذا توستتعه فرصتتتستترمایه

 باشد.های مختلف میبخش

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی (:22شماره )جدول 

 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
   

     

         آپارتمانی و زینتی هایگل پرورش

 والتمحص 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 پرورش

 قارچ آموزش و مشاوره پرورش

 خوراکی
   

     

 حوزه مشاغل

 هنری

         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
   

     

 مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ
   

     

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
   

     

         دوزیتکه و گلدوزی خدمات

         کفش و لباس طراحی

 گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم و
   

     

         طالسازی

 حوزه لمشاغ

 تولید

         کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری 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



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

63 

 

 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 شوریجات

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات موردنیاز
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

            تلفنی ونقلحمل خدمات

 و ادارات غذای تأمین تخدما

 هاشرکت
   

     

         ادارات و خانگی نظافت خدمات

         ICDL و  تایپ خدمات

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

 دهد:نتایج جدول نشان می

و « جیتتتالدی آلبتتوم تهیتته و مونتتتاژ متتیکس، بتترداری،فیلم ختتدمات»هنتتری،  در شتتغل  حتتوزه در مشتتاغل

 ؛«تبلیغاتی هایکارت و ویزیت تکار طراحی خدمات»

 ردمت شتاغل نفتر یتک و زن شتاغل نفتر یتک تعتداد «کفتش  و لبتاس طراحتی » شتغل در هنری، حوزه مشاغل در

 است؛  موجود

 کار بوده؛ تعدادی از افراد روستا مشغول به «شوریجات و ترشیجات شربت، تولید»تولید  حوزه در مشاغل

 

 1397های مشاور، اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتههای توسعه ترین ظرفیتمهم .11شکل 

 
 

 

 

 کشاورزی

 صنایع

 صنایع تبدیلی کشاورزی 

 تولید کارتن

نخ پالستیکی تولید  

 تولید ترشیجات

 توسعه گردشگری گردشگری

کفش تولید  
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طرح یتتا برنتتد در روستتتای ستتوکهریز )کتته در زمینتته تعیتتین محورهتتای تتترین فعالیتتت قابتتلجهتتت شتتناخت مهم

هتتای ند( از روشهای جهتتت تحتترک اقتصتتاد روستتتا متتسثر هستتتتولیتتد یتتا ختتدمات دارای اولویتتت و پیشتتران

دهتتی کیفتتی بتتا حضتتور جوانتتان و افتتراد متخصتتص و مطلتتع محلتتی بتتا تشتتکیل ارزیتتابی مشتتارکتی و تکنیتتک وزن

رات اده از نظتهسته مشارکتی استفاده شده استت. بترای ایتن کتار بتا استتفاده از همتین هستته مشتارکتی بتا استتف

هتتای موجتتود در جهتتت توستتعه جهتتت یتبنتتدی ظرفبنتتدی یتتا اولویتخبرگتتان محلتتی و مستتئولین اقتتدام بتته رتبه

تتترین دهتتد، مهمهای توستتعه اقتصتتادی در محتتدوده موردمطالعتته شتتده استتت. نتتتایج حاصتتل نشتتان میپیشتتران

گونتته کتته در بختتش قبلتتی نیتتز بتته آن اشتتاره شتتده استتت و مستتتعد و پتانستتیل مهتتم و هتتای روستتتا همانظرفیت

 باشند:ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

از جملته و  کشتاورزی بته دلیتل ظرفیتت بتاالی روستتا در تولیتد محصتوالت بتاغی تبتدیلی ایجاد و توسعه صتنایع

ه و محصتتوالت جتتالیزی و فتترآوری و تبتتدیل انگتتور بتته کشتتمکش در مقیتتاس نستتبتا بتتزر  دارای اهمیتتت بتتود

 افزاید.حوزه بر اهمیت آن می های خانگی کوچک در اینوجود کارگاه

 کشاورزی تبدیلی صنایعایجاد و توسعه 

 ستتت.ا کشتتاورزی و صتتنعت بختتش دو بتتین ارتباطتتات ستتودمندترین از یکتتی تبتتدیلی صتتنایع ایجتتاد تردیتتد بتتدون

 توستتعه بتته یتتازن بتته توجتته بتتا .کاهتتدمی روستتتایی منتتاطق در فصتتلی و دایمتتی هتتایبیکاری میتتزان از صتتنایع ایتتن

 مستائلی ینتتر مهتم از یکتی غتذایی، منتابع اهشکت و جمعیتت رشتد و غتذا بته جامعته افتزون روز نیتاز و روستاها

 بتدیلیت صتنایع گستترش لتزوم استت داشتته معطتوف ختود بته را محققتان و اندیشتمندان دولتمتردان، توجته که

 متواد وانعنت بته کشتاورزی محصتوالت کتارگیری بته بتا تبتدیلی صتنایع زمینته ایتن در. استت روستایی تکمیلی و

 از بستتیاری. شتتود تلقتتی محصتتوالت ایتتن از بهتتتر استتتفاده و تاهاروستت توستتعه بتترای عتتاملی توانتتدمی اولیتته

 یتتک در معمتتوالً آنهتتا برداشتتت یتتا تولیتتد. هستتتند متفتتاوتی مصتترف و تولیتتد زمتتان دارای کشتتاورزی محصتتوالت

 بتتا توانتتدمی تبتتدیلی صتتنایع. گیتتردمی صتتورت تتتری- طتتوالنی زمتتان در مصتترف ولتتی کوتتتاه، و مشتتخص زمتتان

 طتی در شتان مصترف امکتان کته نمایتد ایجتاد تبتدیل و تغییتر ایگونته بته آنهتا رد محصتوالت، نگهداری و حف 

 فتترآوری بتتا کته صتتنعتی هتتایفعالیت مجموعته بتته تتتوانمی تبتدیلی صتتنایع تعریتتف در اصتوالً. باشتتد میستتر ستال

 و تبتتدیل بتته توزیتتع، و بندیبستته ستتازی، ذخیتتره شتتیمیایی، و فیزیکتی تغییتترات طریتتق از کشتتاورزی محصتوالت

 از گیریجلتتو در کشتتاورزی بختتش تکمیلتتی و تبتتدیلی صتتنایع. کتترد اشتتاره کنتتد،می کمتتک هتتاآن ارینگهتتد

 ن،روستتتاییا درآمتتد ستتطح افتتزایش کشتتاورزی، بختتش در افتتزوده ارزش ایجتتاد کشتتاورزی، محصتتوالت ضتتایعات

 عنتتوان هبتت نیتتز و روستتتایی منتتاطق در صتتنعتی اشتتتغال ستتهم افتتزایش و کشتتاورزی بختتش وریبهتتره بتتردن بتتاال

 لیتدیک نقتش کشتور توستعه فرآینتد در صتنایع ایتن. کنتد -متی نقتش ایفتای روستتایی توستعه فرآینتد از جزئی

. داشتتت دخواهتت پتتی در را کشتتور اقتصتتادی و کشتتاورزی توستتعه و رشتتد در تستتریع آن، بتته بیشتتتر توجتته و داشتته

 کته استت جدیتد بتاًنست مقولته ایتران در آن، اهمیتت رغمعلتی تکمیلتی و تبتدیلی صتنایع موضتوع ایتن، وجتود با

 .است نگرفته قرار هدایت و حمایت مورد است، ملی اقتصاد و کشاورزی بخش شایسته که گونه آن هنوز
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ها و کستب درآمتد بیشتتر استت و ایتن حتذف واستطه ترین هدف ایجتاد و توستعه صتنایع تبتدیلی کشتاورزی،مهم

های ها و کتتاهش هزینتتهش واستتطهموضتتوع در صتتورت توستتعه، ضتتمن ایجتتاد شتتغل بتترای بومیتتان روستتتا بتتا کتتاه

های اقتصتتادی مختلتتف شتتده و زمینتته پیشتترفت روستتتا و روستتتاییان را فتتراهم خواهتتد حمتتل و نقتتل باعتت  صتترفه

 کرد. 

 ی و زراعیباغ محصودت تبدیلی کارخانه احداث پروژه .23جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 ...( و ب،یسر، )انگو کشاورزی محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه عنوان

 متری از روستای قلعه حسینیه 500با رعایت فاصله  احداث محل

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات گندم در سال زراعی جاری

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات لوبیا در سال زراعی جاری

 تن برآورد شده است 1000ود هکتار باغ روستا حد 60در  میزان تولیدات باغی )سیب، انگور و ...(

 نحوه فروش محصوالت باغی و زراعی

  روستا

 میدان بار شهر خرمدره

 میدان بار زنجان. تهران شهرهای اطراف

  غیره 

محصوالت  درفروش هاو واسطه خرهاسلفآیا 

 کشاورزی باغی و زراعی نقش دارند؟
 .باشدیماد رات انگور زی. احتمال صادشودیمواسطه محسوب  عنوانبهمیدان بار 

 میلیارد 6تا  5حدود  میزان هزینه اولیه

 باغ ها و تاکستان های اطراف  برای کارخانه ازیموردن محصوالت دیتول محل

ازار محصوالت به کارخانه و بونقل حملطریقه 

 مصرف
 کامیونت و وانت بار

 - مجوز صدورارگان 

 - (بنا احداث) ساخت مجوز اخذارگان 

 زمین شخصی )مردمی یا دولتی( نیزم یطااع

 زمین شخصی (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

 محدوده موجود است. برق و سوخت کنار  ی و سوختانرژ نیتأممحل 

 از طریق چاه های عمیق دارای مجوز آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و نترنتیامحل تأمین 

 یزیربرنامهشورای  یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزاز طریق کارشناسان  پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 وجاری و بسته بندی لوبیا ب  -شمشک -تیزاب انگور تولیدات در کارخانهنوع 

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد 6تا  5 :طرح کل یگذارهیسرما

 میلیارد 8 :سالیانه درآمد

 سال 3تا  2 :سرمایه بازگشت دوره

 نفر 20میلیون حقوق ماهانه برای  30 تولیدی کارکنانحقوق 

ت موجود در فرآیند احداث این موانع و مشکال

 پروژه
 تسهیالت
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 کارتن رر  کارگاه تولید

 لتباغ کته هستتند مقتاوم و شتیک بنتدی بستته یتک دنبتال بته کوچتک و بتزر  تولیتدی واحتدهای همه امروزه

 لتوارم ایهت کتارتن تتا پیتتزا و شتیرینی جعبته بیستکویت، بستته از. هستتند کتارتن جتنس از هتا بندی بسته این

 هتتا جعبتته ایتتن ختستتا کنتتار در همچنتتین . دارنتتد کتتارتنی جعبتته یتتک بتته نیتتاز همگتتی هتتا و ...همیو و ختتانگی

  .رداختپ دیگر چیز هزاران و فیس سینگل رول مقوای، های لوله مقوا، کارتنی، ظروف تولید به میتوان

 هتتای ولبتته هشتتد زده چتتاک و داده بتترش خریتتدار ستتفارش بتتا مناستتب ورق ابتتتدا ، آمتتاده ورق از کتتارتن تولیتتد در

 توافتتق ستتاسا بتتر کتتارتن اتصتتال ونحتتوه ستتاخت و طتترح معمتتوال آنجاییکتته از. گتترددمی آمتتاده و چستتبانده آن

 نتتوار از استتفاده یتا و دوختتت یتا چستب از استتتفاده بتا کتارتن اتصتتال لتذا گتردد،می انجتتام تولیدکننتده و خریتدار

 قابتلم در مناستب مقاومتت از یستتیبا کتارتن اتصتال بترای استتفاده متورد چستب. باشتد متدنظر بایستتی چسب

 واحتتدهای در. دارد وجتتود کتتارتن تولیتتد در مختلفتتی هتتای روش. باشتتد برختتوردار هتتوایی و آب شتترایط و رطوبتتت

 مربوطتته تگاههایدستت از استتتفاده بتتا ورق تهیتته از بعتتد ابتتتدا الینتتر، کرافتتت کاغتتذ و مقتتوا از کننتتده تولیتتد بتتزر 

 ورق ولیتتدت دستتتگاه فاقتتد کتته کوچتتک واحتتدهای در امتتا. شتتودمی ارائتته بتتازار بتته و تولیتتد کتتارتن مستتتقیما

 تولیتتد زن چتتاک و بتترش و زنختتط دستتتگاههای از استتتفاده بتتا ورق تهیتته از بعتتد کتتارتن معمتتوال باشتتندمی

 درروش. گتترددمی استتتفاده باشتتدمی قالتتب وستتیله بتته کتتارتن تهیتته روش کتته دایکاستتت دستتتگاه از یتتا و شتتودمی

 بتا. شتودمی دتولیت تولیتد وکتارتن گیتردمی انجتام ورق بترروی همزمتان صتورت بته اکوچ وبرش  خط دایکاست،

 و ختلتفم ابعتاد در بنتدی بستته تنتوع و ستازی کتارتن کوچتک واحتدهای از گرفتته انجتام هتای بررستی به توجه

 داشتتتن بتتا کتته استتت ایتتن بتتر ستتعی اکثتترا پتتذیردمی انجتتام ستتفارش مبنتتای بتتر کتتارتن تولیتتد اساستتا کتته ایتتن

 هیتهت استاس بتر انتختابی روش. باشتد موجتود نیتز دایکاستت دستتگاه زن، چتاک و بترش و زن ختط ههایدستتگا

 از تفادهاستت و دایکاستتت آن بتتر عتتالوه و کتتارتن تولیتتد دستتتگاههای داشتتتن و کننتتده تولیتتد واحتتدهای از ورق

 .باشدمی کار لبه چسباندن برای چسب لب دستگاه

 لید کارتن در روستای سو کهریزکارگاه تو توسعه پروژه . 24جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 کارگاه ساخت و بسته بندی کارتون مجدد اندازی راه عنوان طرح

 بندی کارتونبخش: صنعت                                زیر بخش: بسته بخش

 روستای سوکهریز طرحاجرای  محل

 توضیح طرح

 این. است مقوا جنس از ”معموال که است ظرف نوعی مقوایی جعبه یا کارتن

 ضخیم کاغذ نوعی مقوا. گیرندمی قرار استفاده مورد بندیبسته منظور به هاجعبه

 برای آن از. دارد عادی کاغذ به نسبت بیشتری شکل حف  توانایی که باشدمی

 درزبندی برای همچنین و کم عمر با مصرفی لوازم، کاردستی ساختن، بندیبسته

 سریع اجزای از یکی ایکنگره مقوای. گرددمی استفاده دیگر کاربردهای بسیاری و

 در، شده بندیبسته کاالهای درصد 90 از بیش. است بوده کاغذ صنعت الرشد

 کنسرو غذاهای بر عالوه. شوندمی حمل ایکنگره مقوای از شده ساخته جعبه

 مواد، کاغذی محصوالت، هادستگاه، داروها، البسه، هاگوشت، هاخوراک دیگر، شده

، منزل اثاثیه مثل سنگین کاالهای نوع همه عمال و دیگر بیشمار اقالم و الستیکی
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 ایکنگره مقوایی هایجعبه در اخیر هایسال طی، غیره و شستشو هایماشین

 دیگر و مرکبات، کاهو هایجعبه شامل نیز آن دیگر مصارف .اندشده بندیبسته

 اجسام گیرضربه بندیبسته منظوربه. باشندمی شدنی فاسد سبزیجات و جاتمیوه

 باز مکانیکی هایروش چون هاییمزیت همراهبه، جابجایی سهولت و وزن سبک

. شودمی استفاده ایکنگره مقوای از هاکارتن جابجایی و بستن، پرکردن، کردن

 نوع این هایویژگی از که است زیاد آن وزن به نسبت ایکنگره مقوای استحکام

 . باشدمی ایکنگره ساختار وجود، آن علت که، واهاستمق

 نفر 4 در زمان فعالیت شاغلین تعداد

 نفر 10 تعداد شغل ایجاد شده مستقیم

 نفر 6 تعداد شغل ایجاد شده غیرمستقیم

 نفر 3 امکان ایجاد مشاغل جدید )تعداد(

 تهران، زنجان محل تأمین مواد اولیه

 شود.حمل و نقل با کامیون انجام می ولیه به کارخانههزینه و نوع انتقال مواد ا

 نفر از شاغالن این کارگاه از اهالی خود روستا هستند 4 تعداد روستاییان شاغل در این کارخانه؟

 نفر 10 تعداد افراد ماهر در زمینه صنایع در روستا؟

 هزار تومان 500ماهانه  هزینه نگهداری دستگاه ها

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 اجرای محل زمین

 :طرحمجدد 

 متر مربع 1000 : متراژ

 میلیون تومان )بدون احتساب تورم فعلی( 400: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 -: یسازمحوطه

 فعلی( میلیون تومان )بدون احتساب تورم 400ها: ساختمان

 -: تجهیزات و ساتیتأس

 بازاریابی و فروش محصوالت

 تولیدی

 - روستا

 بلی شهر خرمدره

روستاهای 

 اطراف
- 

 - هاشهرستان

 بلی خارج از استان

 عدم دریافت مطالبات خود و عدم حمایت دولت از طریق تسهیالت بانکی هموانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژ

 

 گردی روستاییرر  توجیهی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بوم

توانتتد ستتبب مطبتتوع می وهتتوایآبمنتتاطق روستتتایی و گردشتتگری از قبیتتل وجتتود منتتاطق بکتتر و هتتای ظرفیت

دیل تواننتتد بتتا تبتتروستتتاییان می درواقتتعدرآمتتد کتتافی و پایتتدار بتترای روستتتاییان باشتتد  تتتأمینایجتتاد اشتتتغال و 

 پیمایی،دشتتت و پیمتتاییکوه ورهتتایت برگتتزاری نگری،پرنتتده هایستتایت ایجتتاد و هتتاگاهبوم ختتود بتته هایخانتته

 کستتب بتترای ودختت روستتتای طبیعتتی هتتایظرفیت از …و ورستتومآدابو همچنتتین نمتتایش  دستتتیصنایع فتتروش

 .کنند استفاده درآمد

 بتته استتان زنجتتان نیتز و استت محتتیط بتا توریستم نتتوع و ستازگارترین  گردیطبیعتتپایتدارترین نتتوع  گردیبتوم

 دنیتتا مهتتم منتتاطق از یکتتی گیتتاهی پوشتتش و اقلتتیم زنظتترا چشتتمگیر هایجاذبتته و هتتاتوانایی بتتودن دارا جهتتت

 .شودمی محسوب
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 بعتتالوه گردد،زمیبتتا قبتتل دهتته یتتک از بتتیش بتته ایتتران در گردیبتتوم هتتایاقامتگاه بازستتازی و مرمتتت احتتداث،

 مجموعتته هتتاآن زا کتته چمنتتزار منتتاطق بعضتتی در و بتتدیع اندازهایچشتتم و خرمتتی ستتبزی، بتتر عتتالوه روستتتاها

 کتته استتت بتتومی رهنتتگف از غنتتی و قیمتتتگران کلکستتیونی دارای ستتاخته، ایتتران در نظیتتریکم طبیعتتی و زینتتتی

 .گرفت را هاآن سراغ توانمی روستایی، و منطقه هر در

 فتتراهم بتتومی و طبیعتتی هتتایمحیط در را گردشتتگران استتکان شتترایط کتته هستتتند مکتتانی گردیبتتوم هتتایاقامتگاه

 .شتتود آمتتاده تتتاریخی افتتتب بتتا و ستتنتی صتتورتبه چیزهمتته کتته شتتودمی ستتعی گردیبتتوم اقامتگتتاه در. کنتتدمی

 فنّتتاوری و جدیتتد امکانتتات و لتتوکس هایقفستته و فتترش از استتتفاده بجتتای گردیبتتوم هتتایاقامتگاه در کتتهطوریبه

 .شودمی استفاده قدیمی هایصندوقچه و جاجیم و گلیم از

   گردیاحداث اقامتگاه بوم شرایط

هتتای گاهاقامت. گردی در سراستتر کشتتور الزامتتی استتتبتترای احتتداث اقامتگتتاه بتتومذیتتل  طرعایتتت شتترایط و ضتتواب

تمتتاً یکتتی از گردی الزم استتت حو بتترای احتتداث اقامتگتتاه بتتوم شتتده استتتبنتتدی گردی در ستته حالتتت درجهبتتوم

 .پرداختگردی تا بتوان طبق ضوابط و قوانین به احداث اقامتگاه بوم باشداین سه شرایط 

 

 

 

 

 

 

ر فرآینتتد ارزیتتابی کستتب کتته د استتتشتتود بتتر مبنتتای امتیتتازاتی صتتان داده میای کتته بتته اقامتگتتاه اخترجتتهد

 و شامل موارد ذیل است: شود؛می

  ؛%30امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات شما و موارد مربوط به آن 

  ؛ و%30 آن به مربوط موارد و بهداشتی و ایمنی و انسانی نیروی امور 

 40محیطی و ابعاد فرهنگی و امور مربوط به آن امور پایداری، رعایت اصول زیست% 

 ؛1گردی درجه بوم قامتگاها 

 ؛ و 2گردی درجه اقامتگاه بوم 

 گردی درجهاقامتگاه بوم.  
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 گردیبوم ثبت مراحل. 12شکل شماره 

 
 هتتایعالیتف و محصتتوالت ختتدمات، بتتومی ستتاختار کتته استتت گردشتتگران بتترای اقامتگتتاهی گردیبتتوم اقامتگتتاه

 و ومیبتت جامعتته مشتتارکت و ختتانوادگی متتدیریت و مالکیتتت ستتاختار گرا،بتتوم محیطتتی ستتاختار گردشتتگری،

 استتت، گتتاهاقامت یتتک اصتتلی هایهستتته و ارکتتان کتته گردشتتگری زیربنتتایی مناستتب ستتاختارهای داشتتتن درنهایتتت

 ایتتن در ارائتتهقابل ختتدمات. کننتتدمی متمتتایز پتتذیرهامهمان و هتتاهتل ماننتتد اقتتامتی الگوهتتای دیگتتر از را آن

 لبتتاس، و کتتاب هایقفستته بجتای قتتدیمی هایصتندوقچه. باشتتد داشتته ستتنت رنتگ ختتدمات همته بایتتد واحتدها

 ون،تلویزیتت تماشتتای بجتتای آتتتش دور نشتتینیشب محلتتی، غتتذاهای موکتتت، و فتترش بجتتای گلتتیم و جتتاجیم

 ابتتداعات و باشتتید ترستتنتی هرچقتتدر. استتت هتتامحل ایتتن هایجاذبتته از غیتتره و نتتان پختتتن گتتاو، شتتیر دوشتتیدن

 تتتوانمی همچنتتین. داشتتت خواهیتتد ختتان مخاطبتتان جتتذب در بیشتتتری توفیتتق باشتتید داشتتته نوستتتالژیک

 ترکیتتب نیتتز را ینجتتوم گردشتتگری و نتتوردی جنگتتل گردی،بیابتتان ماننتتد مکمتتل گردیطبیعتتت هتتایفعالیت

 .داد ارائه مسافران به را کاملی خدمات و نموده
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 روستای سوکهریز در گردیبوم توسعه رر  ایجاد .25 شماره جدول

 پروژه خالصه فرم

 گردیبوم توسعه : طرحعنوان رر 

 : گردشگریبخش زیر : خدمات                   بخش

 گردی: خدمات بومتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 :طرح توصیف

 سنتی هایارزش احیای همچنین و نو هایطرح و هاایده خلق از استفاده با بیشتر گردشگران جذب گردی بوم هایاقامتگاه 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 داردبپردازند که روستای سوکهریز نیز در این زمینه قابلیت و پتانسیل الزم ر تفریح و گردش به سنتی محیطی در و

 سوکهریزمواد اولیه: روستای  کنندهنیتأممحل 

 حاتیتوض عنوان

 روستای سوکهریز احداث پروژه محل

 نفر 3 ی در طرحگذارهیسرمابه  مندعالقهتعداد افراد 

 - افراد ماهر در زمینه گردشگری

 - تعداد افراد فعال در زمینه گردشگری

ر شرایط به روستا د کنندگانمراجعهتعداد گردشگران 

 فعلی
 نفر از داخل کشور 1500نفر از خارج و  5النه سا

 - میزان درامد حاصل از گردشگری در حال حاضر

 خرید زمبن اولیه هایهزینه تأمین نحوه

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان متولی

 روستای شویر  –روستای سوکهریز  از ایجاد طرح مندبهرهروستاهای 

 مشاغل خدمتی ایجاد طرح لهیوسبهده مشاغل ایجاد ش

 ونقلحمل

 بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی

 یدستعیصنافروش 

 سوپرمارکتایجاد 

 یروغنویتعوایجاد 

 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 15 جادشدهیاشغل  تعداد

 نفر در ماه 1500 در ماه شدهجذبتعداد گردشگر 

 میلیون ماهانه 50 طرح جاری یهانهیهز

 اراضی ملی خش خصوصی()توسط دولت یا ب نیزم یاعطا

 ملی (گرانید از دیخر ای ی)شخص 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

 بازاریابی و تسهیالت موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژه

 

های کارآفرینی قابل اجرا  توسط افراد بومی و غیربومی، های مرتبط با رر آوری ایدهجمع -

 محورهای تولید ها وها، مزیتمرتبط با ظرفیت

 بندیرر  تولید نخ بسته

 معرفی نخ:

کتارتن و  بندیتهسترگونی بست بستتن ماننتد کتادویی نتخ بته ستنگین نستبت متوارد بترای هتانخ گونتهاین درواقتع

 شتتودمی پتتروپلین تولیتتد و اتیلنپلتتی اولیتته، متتواد نتتوع دو از .گیتتردمی قتترار مورداستتتفاده بندهای کشتتاورزیبستتته

 قتترار دهمورداستتتفا گتتونی و متتوارد کشتتاورزی دیگتتر ستتر دوختتتن میتتوه، کتتارتن، صتتندوق بندیبستتته و جهتتت

 .گیردمی

 ... و کشاورزی تابیده نخ .13شماره شکل

 
قتترار  مورداستتتفاده بندیبستتته جهتتت کشتتاورزی ستتبک آالتماشتتین دیگتتر و دروگتتر ماشتتین در دروگتتر نتتخ

 بتته تتتوانمی نتتخ ایتتن فوایتتد دیگتتر از دهتتدپتترز نمی و استتت مقتتاوم بستتیار کشتتش برابتتر در نتتخ ایتتن .گیتتردمی

 خورشتید مستتقیم نتور تتابش ربرابت در نتخ ایتن کتهاین توجتهقابل نکتته. نمتود اشتاره زنیگره دستگاه با سازگاری

 از طوبتتتر و آب جتتذب وعتتدم علوفتته از تشتتخیصقابل استتت، کنفتتی نتتخ نصتتف تتترکم آن وزن استتت، رپایتتدا

 .رودمی شمار به هانخ از گونهاین مهم هایویژگی
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 دروگر نخ. 14 شماره شکل

 

 ده است:شهای نخ دروگری پرداخته در ادامه در جدول زیر به ویژگی

 های نخ دروگریویژگی. 26جدول شماره 

 خصوصیات خنوع ن

 دروگر نخ

 مجاز و الزم هایافزودنی و پروپیلنپلی اولیه مواد ترینمرغوب و بهترین از تولیدشده

 باال بسیار استحکام

 قلیایی( و اسیدی) شیمیایی هایمحیط و مواد برابر در مقاومت

 تیکنواخ کامالً  قطر و مناسب تاب با نخ طول در گره و تکه پارگی، بدون متر 1200

 مطلوب ظاهر و رنگ

 رطوبت و آب جذب عدم

 کشش برابر در مقاوم

 نخ در پرز وجود عدم

 کشاورزی سبک آالتماشین دیگر و دروگر ماشین در جو و گندم بندیبسته جهت

نخ 

 عدلبندی

 مجاز و الزم هایافزودنی و پروپیلنپلی مواد ترینمرغوب و بهترین استفاده از

 کشش ربراب در مقاوم

 رساندنمی آسیب دستگاه سوزن و هوک به و دهدنمی پرز

 افزایش بسته 630 به 30*80 ابعاد در تعداد این که دارد را 40*90 ابعاد با بسته 550 بندی عدل قابلیت کویل جفت هر

 یابدمی

 یکدیگر با کویل دو زمانهم اتمام

 بنفش ماورا اشعه برابر در مقاوم

 یکنواخت و مناسب بتا ثابت، قطر

 نخ طول در پره و تکه بریدگی، بدون متر 1400

 مطلوب ظاهر رنگ

 علوفه از تشخیصقابل کامالً

 رساندنمی دام به آسیبی گونههیچ احتمالی بلع صورت در خان اولیه مواد از استفاده دلیل به
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 تولیدی نخ پالستیکی رر  مشخصات .27جدول شماره

 آالت طرح تولیدنتجهیزات و ماشی

 دستگاه بافنده

 اکسترودر

 جرثقیل برقی

 دستگاه کالف کن

 انکوباتر

 بندیدستگاه بسته

 میلیون تومان 200 قیمت خط تولید

 

 ان داده شده است.بندی به تفصیل نشدر ادامه طرح توجیهی تولید نخ بسته

 بندی در روستای سوکهریزخ بستهتوجیهی تولید ن رر  سنجیامکان مطالعات .28جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 روستای سوکهریز طرح محل

 تن 250 کاه )کیلو(؟ میزان استفاده از نخ برای پرس

 نفر 10 مستقیم از طریق طرح جادشدهیاتعداد شغل 

 نفر 10 رحط طریق از مستقیمغیر جادشدهیا شغل تعداد

 انبازار تهر ازیموردنمحل تأمین مواد پتروشیمی 

 تهران ازیموردنهای دستگاه نیتأممحل 

 جهاد کشاورزی مجوز کننده صادره دستگاه

 زمینی ونقلحمل نحوه انتقال مواد اولیه به محل و هزینه

 ادو، نخ سردوز و نخ کآالتنیماشی کاه، عدل بند، نخ بندبستهنخ  تولیدات نوع

نیروی انسانی و  نیتأمنحوه 

 تعداد آن

 داخل روستا

روستاهای  نفر 800

 اطراف

 تن 500 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

  :طرح کل یگذارهیسرما

  :ثابت یگذارهیسرما

  :گردش در سرمایه

 :سالیانهدرآمد 
 ریال 6200000000

 دویست میلیون ریال و اردیلیمشش 

  :سرمایه یبازده نرخ

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :رحط اجرای محل زمین
 کل قیمت واحد متیق متراژ

  میلیون 25 متر 5000

 میلیون 50 یسازمحوطه

 میلیون 250 هاساختمان

 میلیون 200 تجهیزات و ساتیتأس

 وسایل و زاتیو تجه آالتنیماش

 آزمایشگاهی
- 

 میلیون تومان 20 یو کارگاه اداری تجهیزات

 تومانمیلیون  10 یبرداربهره از قبل یهانهیهز
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 حاتیتوض عنوان

 طرح جاری یهانهیهز

 میلیون تومان 6هر تن  یبندو بسته اولیه مواد

 میلیون تومان 35 تولیدی غیر پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون 30 تولیدی پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون 30 یو انرژ سوخت هزینه

 میلیون 30 ونقلحملهزینه 

 میلیون 50 یو نگهدار ریو تعم استهالک

 دولتی ساخت مجوز دورص

 بخش خصوصی )بخش خصوصی یا دولتی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای یشخصدولتی،  ) نیزم نوع

 درصد دولتی 75درصد شخصی  25 ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال نیتأم

 برق روستایی روین نیتأم

 - آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 - یبرداربهره پروانه صدور

 بازاریابی و فروش

 تن 20 روستا

 تن 100 شهر خرمدره

 تن 200 روستاهای اطراف

 تن 150 هاشهرستان

 تن 20 خارج از استان

  خارج از کشور

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 تسهیالت

 

 روستا  تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی -

 کیتت اقتصتتاد رفتتاهی وضتتعیت کتته هستتتند کتتالن اقتصتتاد کلیتتدی متغیتتر ستته بیکتتاری و تتتورم اقتصتتادی، رشتتد

 از بلکته اقتصتادی ابعتاد از فقطنته بیکتاری دارد؛ ویتژه اهمیتت اشتتغال میتان ایتن در امتا دهتدمی نشتان را کشور

 از ایتوستتعه برنامتته نجپتت درمجمتتوع باشتتد. دهندههشتتدار جامعتته یتتک بتترای توانتتدمی اجتمتتاعی و فرهنگتتی ابعتتاد

 ایتتن از یتتک هتتر اساستت ایتتن بتتر و بتتوده هابرنامتته ایتتن تمتتام اهتتداف از یکتتی زاییاشتتتغال تتتاکنون، 1368 ستتال

 دهتدمی نشتان کشتور توستعه هایبرنامته عملکترد امتا کردنتد اجترا اشتتغال افتزایش بترای را هتاییطرح هابرنامه

 و انتتدنبوده روروبتت مشخصتتی استتتراتژی بتتا اشتتتغال زمینتته در مشتتخص هبتتردرا ارائتته زمینتته در هابرنامتته ایتتن کتته

 امتا بتوده وبترور روزافتزون توستعه بتا فعتال جمعیتت رشتد و جمعیتت رشتد بتا عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی

 .اندبوده اکامن کند ایجاد کار نیروی تقاضای میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت

 متتدتکوتاه در کتته شتتودمی محستتوب کتتالن مستتئله یتتک بیکتتاری رفتتع و اشتتتغال ایجتتاد اگرچتته راستتتا همتتین در

 در آن کیفتی و کمتی ابعتاد تتا استت تردقیتق هایبررستی نیازمنتد اقتصتادی متغیتر ایتن امتا باشد موردتوجه باید

 دارد «گذاریستترمایه» بتتا ثتتابتی رابطتته «اشتتتغال» محتتور، رشتتد و کمتتی نگتتاه از. باشتتند موردتوجتته یکتتدیگر کنتتار
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 نته کته استت داده نشتان تتاریخی تجربته امتا شتود؛می وابستته سترمایه جتذب بته اقتصتادی مشکالت همه حل و

 .شود منجر اشتغال کیفیت بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی رشد حتی نه و سرمایه جذب

 در اشتتتغال مشتتکل حتتل زا،اشتتتغال ستتعهتو راهبتترد در کتته استتت آن مبتتین هتتای قبلتتیبخش هایبررستتی نتتتایج

. دارد بستتتگی وکارهاکستتب توستتعه و انتتدازیراه روی پتتیش مستتائل پیچیتتدگی و تنتتوع شناستتایی بتته اول درجتته

 متنتوع عموانت رفتع استت، کتارآفرینی رونتق از تتابعی اشتتغال، مشتکل حتل اینکته بته توجته بتا استاس همتین بر

 بتته آن اشتتاره استتت کتته قتتبالً «متتدیریتی هتتایمهارت یارتقتتا» و «مولتتد وکارهایکستتب» گستتترش و تأستتیس

 گردید.

های دولتتتی، در روستتتای ستتوکهریز بایتتد سیاستتت کلتتی صتتورتبه بنتتابراین نتتتایج حاصتتل بیتتانگر آن استتت کتته

 هتتایاولویت استتتایر در بتتازار بتته دهیجهتتت» ،«بتتازار تستتهیل» نقتتش ستته ایفتتای بتتا بایتتد را زااشتتتغال راهبتترد

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش و بازار تکمیل» و «ملی

 کشاورزی تبدیلی ایجاد و توسعه صنایع

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا: 

  6گذاری کل حدود با سرمایه تن گندم و لوبیا 6در حوزه فراوری محصوالت باغی و زراعی با میانگین تولید 

 نفر؛ 30تا  20ییزامیلیارد تومان و با اشتغال

 400طرح  ثابت گذارینفر و سرمایه 10مستقیم حدود  شده ایجاد شغل کارتن  با تعداد طرح کارگاه تولید 

 فعلی(؛ تورم احتساب بدون) تومان میلیون

 یلیون تومان م 400جانبی  هایگردی روستایی با هزینهطرح توجیهی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بوم

 نفر اشتغال؛ 15 و تعداد

 تن درسال؛ 500تولید  نفر و ظرفیت 10بندی با ایجاد اشتغال طرح تولید نخ بسته 

 .دارای قابلیت و پتانسیل است 

 نقتتش ستته ایفتتای هتتای مجلتتس، بتترایهشهای مجلتتس و مرکتتز پژوهای دولتتت و سیاستتتبتتا عنایتتت بتته برنامتته

 حاصل شده است: مذکور، موارد زیر

 ارتقتتای پتتذیری،رقابت زیرستتاختی، مشتتکالت حتتل قالتتب در کتتارآفرینی مشتتکالت حتتل در درجتته اول،  .1

 ویتتژه وجتتهت اقتصتتادی پیشتتنهاد شتتده متتورد واحتتدهای متتدیریتی هتتایمهارت ارتقتتای و انستتانی نیتتروی مهتتارت

 است؛

 بتا و پرداختته شتد زاییاشتتغال اولویتت بتا اقتصتادی پیشتران هتایبخش شناستایی بته دولتت دوم مرحله در  .2

زایی شتتتغالاستتایر اقتتدامات توستتعه  و متتالی تتتأمین ای،توستتعه ستتازوکارهای های تتتوجیهی وطراحتتی برنامتته

 مشخص و پیشنهاد گردید.

 کتار» وازینمت حفت  بتا و انستانی کرامتت حفت  بتا کتار قتوانین اصتالح بته بایتد دولت نیز سوم نقش قالب در  .3

 نبتتالد بتته کتتار قتتانون متتایتیح بنتتدهای تضتتعیف بتتا صتترفاً کتته راهکارهتتایی اتختتاذ از و زده دستتت «شایستتته

 کند. پرهیز هستند اشتغال تحریک
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 دانشتتگاه از التحصتتیلیارغف از بعتتد کتته ایکردهتحصتتیل جوانتتان ویژهبتته جوانتتان روستتتای ستتوکهریز انبتتوه .4

 شتتاخص بلکتته شتتتغال،ا آمارهتتای در تنهانتته اندنشتتده کستتب و شتتغل یتتافتن بتته موفتتق امتتا شتتده کتتار بتتازار راهتی

 کته کنتدمی بحرانتی را اجتمتاعی تبعتات ستایر و طتالق رشتد ازدواج، ستن رفتتن بتاال ازجملته اجتمتاعی آمارهای

 فیدی ایفا کند؛تواند در این زمینه نقش مهادشده میهای توجیهی پیشنطرح

 شتتده، نتتتایج و خروجتتی چنتتدین جلستته مشتتارکتی نیمتتههتتای تتتوجیهی پیشنهادبتتا توجتته بتته اینکتته طرح .5

باشتتد، شتتده از طتترف جوانتتان متخصتتص همتتین روستتتا میو مشتتاغل پیشنهادها ستتاختاریافته بتتوده و ایتتده

 از بستتیاری شتتده وداده کتتار نیتتروی عرضتته ایتتن بتته تقاضتتا ستتمت از مناستتبی پاستتخ رودبنتتابراین، انتظتتار متتی

اشتند کته ایتن بخرستند  شتغل یتافتن بته بیکتاری طتوالنی هتایدوره تحمتل از پتس کتار بتازار به ورود داوطلبان

ای نترخ افتزایش را نشتان دهنتد و های توستعهمشتارکت اجتمتاعی در طتول برنامته نترخ شتود هتمطرح باعت  می

تبع آن کتتاهش نتترخ بیکتتاری و کتتاهش هتتم اینکتته باعتت  نقتتش هرچنتتد کوچتتک در افتتزایش آمتتار اشتتتغال و بتته

 مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید به زندگی شود.

ان ایتتن روستتتا ین آن افتتزایش میتتزان درآمتتد و اشتتتغال و کتتاهش تعتتداد بیکتتارتتترمهمکتته عتتالوه بتتر نتتتایج کمتتی 

 از اندعبارتباشد، نتایج کیفی مورد انتظار نیز می

o هتتا و تنگناهتتای اساستتی توستتعه اقتصتتادی وهتتا، توانمنتتدیشتتناخت علمتتی و تحلیتتل راهبتتردی مزیتتت 

 زایی در روستا.اشتغال

o زایی در روستا؛های توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیهبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهر 

o زا؛های اقتصادیِ اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o زش و هتتای جدیتتدی تولیتتدی بتتا تأکیتتد بتتر تکمیتتل زنجیتتره ارهتتای موجتتود و ایجتتاد ظرفیتتتتقویتتت ظرفیتتت

 غیردولتی؛زنجیره تولید با مشارکت بخش 

o ستتازی مشتتارکت بختتش عمتتومی، خصوصتتی، تعتتاونی و مردمتتی )ستتاکنین و ذینفعتتان تقویتتت و نهادینتته

 زایی.روستاهای هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o غال اغل جدیتتد و اشتتتکتتاهش میتتزان مهتتاجرت روستتتاییان و افتتزایش امیتتد بتته زنتتدگی بتته جهتتت ایجتتاد مشتت

 آنان در مشاغل مختلف و درآمدزایی باال.

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستستایی و بهوکارهای جدید روایجاد کسب 

o ف در روستا.گذاری در امور مختلافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

   ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود روستاتعیین اقدامات مناسب برای ارتقا -

های مشتتتارکتی در ستتتاختاریافته مشتتتاور در هستتتتهبتتتا استتتتفاده از روش مشتتارکتی نیمه میتتتدانی هایبررستتی

عوامتتل »، «عوامتتل اجتمتتاعی و فرهنگتتی»، «عوامتتل اقتصتتادی»روستتتاهای هتتدف نشتتانگر آن استتت چهتتار گتتروه 
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 موجتتود زاییاشتتتغال و اقتصتتادی هتتایظرفیت ارتقتتای بتترای مناستتب اماتاقتتد در تعیتتین« نهتتادی و ستتاختاری

 .روستای موردمطالعه نقش داشته و باع  تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات دزم برای ارتقا  ظرفیت فعالیت. 15شکل 

 

 اقتصتتادی انمنتتدیتو و نیازهتتا بتتا ستتبمتنا کتته باشتتندمی کشتتوری هتتر در آفرینتتیارزش و تولیتتد کتتانون روستتتاها

 از ثریحتتداک استتتفاده بتترای روستتتا اقتصتتاد بتتا متترتبط ختتدمات و صتتنایع ستتایر ایجتتاد و تعبیتته بتته تتتوان،می

 صتنایع یرستا محرکته موتتور روستتا گفتت تتوانمی بنتابراین، پرداختت؛ روستتایی زاییاشتتغال و تولیتدی ظرفیت

 در آفرینیتحتتول بتته خصوصتتی، بختتش کتتردن توانمنتتد بتتر وهعتتال توانتتدمی کتته استتت کشتتور اقتصتتادی جریتتان و

 و روستتتا صتتاداقت بتتر را برتتتر هتتایفناوری و کتتارآفرینی هتتایظرفیت از استتتفاده بتتا زاییاشتتتغال و تولیتتد حتتوزه

 جتدی راتتغییت و بتازنگری نیتز، امتری چنتین بته دستتیابی الزمته. نمایتد ایجتاد کشتور اقتصتاد تحتول همچنین

 بتتا استتبمتن راهبتتردی هایبرنامتته و اندازچشتتم ستتند تتتدوین و تهیتته روستتتایی، توستتعه بتتا متترتبط قتتوانین در

 ارائتته و اعتبتتارات اختصتتان و حتتوزه ایتتن در موفتتق کشتتورهای ستتایر تجربتته از الهتتام بتتا کشتتور موجتتود شتترایط

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش

 عشتتایری و روستتتایی زنتتان بتترای ویژهبتته ه،روستتتای موردمطالعتت در کوچتتک وکارکستتب توستتعه و زاییاشتتتغال»

 ایجتتاد بتترای روستتتایی زنتتان هتتایتعاونی گستتترش. نتتدارد دولتتت بتترای چنتتدانی هزینتته و بتتوده هزینتتهکم اغلتتب

 متتدیران ویژهبتته متتدیران کتتار دستتتور در مهتتم ایتتن بایتتد و استتت شتتودپیشتتنهاد می روستتتا در درآمتتد و شتتغل

 .گیرد قرار تعاون بخش با مرتبط
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ولیتتدی از ذوق و استتتعداد بتتاالیی برختتوردار هستتتند، تضتتمین خریتتد محصتتوالت ت ی ستتوکهریز،روستتتازنتتان  

های منتتهبتتا افتتزایش دا بایتتد بتترای آن برنامتته وجتتود داشتتته باشتتد وروستتتاییان از کارهتتای مهمتتی استتت کتته 

. گیتردر هتای روستتایی در دستتور کتار قتراتتا امنیتت الزم بترای توستعه فعالیت شتودخریدهای تضتمینی تتالش 

رای فتتروش بتتمحلتتی مناستتب  عنوانتوانتتد بتتهمی هاهای محلتتی و نمایشتتگاهستتاخت بازارچتته کتتهطوریبه

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآنمحصوالت 

 بتتا توانتتدمی کتته استتت ایحرفتته و فنتتی آمتتوزش ستتازمان روستتتایی توستتعه پتتازل مهتتم قطعتتات از دیگتتر یکتتی

 پیشتترفت و رشتتد جهتتت در محتتروم و یافتهتوستتعه کمتتتر منتتاطق در ایرفتتهح و فنتتی هتتایآموزش و ریزیبرنامتته

 .کند تالش روستاها

 هتتایآموزش ارائتته اها،روستتت در کوچتتک وکارکستتب انتتدازیراه روستتتایی، آمتتوزش کشتتاورزی، ختتان هتتایآموزش

 هایبرنامتته ازجملتته توانتتدمی کشتتاورزی هتتایآموزش هدفمنتتدی بتترای کشتتاورزی بنتتدیقطب و متتدتکوتاه

رح شتد کارگتاه کته قتبالً نیتز مطت شتود کته همچنتان قلمتداد روستتاها توستعه در ایحرفه و فنی آموزش سازمان

 ین روستا مطرح باشد.عنوان یک کارآفرینی در اتواند بهمی تولید نخ بسته

 و عظتیم صتنایع ایجتاد دنبتال بته تتواننمی روستتاها، موجتود وضتع بتا و کنتونی شترایط در کته است آن واقعیت

 هایجنبتته از و نتتدارد وجتتود صتتنایع نتتوع ایتتن ایجتتاد بتترای الزم هایزیرستتاخت عمتتالً زیتترا بتتود روستتتاها در

 کتتردن صتتنعتی بتترای انتختتاب بهتتترین کوچتتک صتتنایع نتیجتته در. نیستتت صتترفهبهمقرون و صتتحیح نیتتز گونتتاگون

 و درآمتد افتزایش چتون تتایجین بته وکارکستب نتوع ایتن ناپتذیرپایان هتایظرفیت از استتفاده بتا تا است روستاها

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت کاهش همچنین و روستاییان رفاه ارتقای

های اقتصادی و های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقا  سطح فعالیتتعیین برنامه -

 اشتغالزایی روستا

 وستتعهت در چنتتدانی یتتقتوف تتتواننمی مشتتخص، اقتصتتادی توستتعه و توستتعه کتتالن راهبتترد یتتک وجتتود بتتدون

 از کتتیی تمرکززدایتتی بایتتد بنتتابراین آورد؛ دستتت بتته روستتتاها در کتتارآفرینی توستتعه و اشتتتغال روستتتایی

 توستتعه طریتتق از تنهتتا روستتتایی توستتعه باشتتد. کشتتور توستتعه کتتالن هایسیاستتت تریناساستتی و تتترینمهم

 بتترای درآمتتدزا زاییاشتتتغال ازمنتتدنی بلکتته شتتودنمی محقتتق اجتمتتاعی ختتدمات ارائتته و عمرانتتی هایزیرستتاخت

 ستتت. صتتنایعا( شتتهرها اجتمتتاعی فرهنگتتی هایجتتذابیت مقابتتل در) آنتتان فرهنگتتی توستتعه تستتریع و روستتتاییان

 روستتتاها در زاییاشتتتغال توستتعه و روستتتایی توستتعه کشتتاورزی، توستتعه هایزمینتته تتترینمهم ازجملتته تبتتدیلی

 کاالهتتایی بتته هتتاآن تبتتدیل و روستتتا دامتتی و کشتتاورزی محصتتوالت فتتراوری صتتنایع، ایتتن اصتتلی وظیفتته. استتت

 در هتتافعالیت ایتتن انجتتام. شتتودمی انجتتام شتتهری هایکارخانتته و صتتنایع در اغلتتب کتته استتت تربتتاارزش و ترنهتتایی

. شتتودمی تولیتتد کتحریت و منتتاطق ایتن در بیشتتتر افتزودهارزش خلتتق باعتت  روستتاها اطتتراف نتواحی یتتا روستتاها

 تحکتتیم راستتتای در جلوروبتته قتتدمی و یابتتدمی افتتزایش نیتتز محصتتوالت آن کنتتار در وامد و کیفیتتت عالوهبتته

 .شودمی برداشته کشور غذایی امنیت
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ر و منظور پایتتداری اشتتتغال روستتتایی عتتالوه بتتر شناستتایی افتتراد بیکتتادر جریتتان توستتعه روستتتایی الزم استتت بتته

هتتای وضتتع موجتتود نیتتز موردتوجتته قتترار تجویتتای کتتار، بستتترهای مناستتبی بتترای حفتت  اشتتتغال و توستتعه ظرفی

 گیرد.

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست .16شکل 

 
گذاری توستتعه اقتصتتادی و هتتای ستترمایهتتتوان اهتتداف کمتتی اشتتتغال طرحاستتاس چنتتین چتتارچوبی می بتتر

 .تدوین نمود زایی روستا را به شرح زیر طراحی واشتغال

 شده در سوکهریزهای شغلی ایجاد و تثبیتظرفیت فرصت .29جدول

 توضیحات ظرفیت اشتغال طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال روستاها

 سوکهریز

 میلیارد هزینه 6تا  نفر 30تا  20 فراوری محصوالت باغی و زراعی کشاورزی

 صنایع
 جانبی میلیون تومان هزینه های 400 10 کارتن کارگاه تولید

 تن درسال 500تولید  ظرفیت 10 بندیبسته نخ تولید

 میلیون ماهانه  50هزینه  15 توسعه گردشگری روستایی خدماتی

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

رای تتوان انتظتار داشتت کته بتا اجتزا میهتای اشتتغالهای حاصل، بتا احتستاب هتر یتک از فعالیتبا توجه به یافته

زای فعالیتتتت اشتتتتغال 4فعالیتتتت ختتتدماتی درمجمتتتوع بتتتا  1فعالیتتتت صتتتنعتی و  2ی، فعالیتتتت کشتتتاورز 1

 ایجاد اشتغال در سوکهریز کمک نمود. توان بهپیشنهادشده می

 گام دوم

 

 گام اول

 

 گام سوم
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های سرمایه گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی با ها و پروژهبندی رر تعیین و اولویت -

 مقیاس کارکردی در سطح روستا

هتتای کتتارآفرینی های متترتبط بتتا طرحآوری ایتتدهگذاری پتتس از جمتتعای ستترمایههتتبنتتدی طرحبتترای اولویت

ها و همچنتتتین های موفتتتق در ستتتایر استتتتانتجربتتته بتتتر استتتاسهای کتتتارآفرینی و اشتتتتغال مستتتتقل و ایتتتده

احصتتا گردیتتده  وکارکستتبگذاری و هتتای ستترمایهمشتتاور، طرح گتتروههای میتتدانی در ایتتن روستتتا توستتط بررستتی

شتاور در روستتا و نشستت بتا ی و حضتور مجوامتع محلتاندیشتی بتا مرحله بتا برگتزاری کارگتاه هم ینازاپساست. 

و ... . بتته  حبان مشتتاغلصتتاگذاران، معتمتتدین، محلی، نماینتتده کشتتاورزان، دامتتداران، ستترمایهنخبگتتان، خبرگتتان

گذاری، یههتتای ستترمابنتتدی طرحهای کتتارآفرینی پرداختتته شتتد. در ایتتن راستتتا، جهتتت اولویتاحصتتا ایتتده

زایی متتورد شناستتایی قتترار هتتای اقتصتتادی و اشتتتغالدر طرح هتتاآنهای مربتتوط بتته ی متتسثر و شتتاخصهامسلفتته

 گرفت.

ستتوکهریز  زاییشتتتغالا و اقتصتتادی هتتایفعالیت ستتطح ارتقتتاء زایی جهتتتاشتتتغال و اقتصتتادی در جهتتت توستتعه

ن اهتتداف در ایتتن روستتتا نیتتاز بتته داشتتتاز شهرستتتان خرمتتدره و توانمندستتازی روستتتاییان و صتتاحبان مشتتاغل 

. بترای ایتن منظتور بتا در نظتر یتاز صتورت گرفتته باشتدموردنهای هتا و تخصتصمشخص است تا شناسایی مهارت

 اقتصتتادی هتتایبنتتدی فعالیتاولویت بتته Decision Oven افتتزارمتتورد از پیشتتنهادات بتتا استتتفاده از نرم 4گتترفتن 

هتتای دارای اولویتتت و برحستتب چهتتار معیتتار استتت. بتتا احتستتاب فعالیتستتوکهریز پرداختتته شتتده  زاییاشتتتغال و

 ریزی شامل:در کمیته برنامه موردتوافق

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  هتتا و اطالعتتات هتتای مشتتارکتی و دادههتتای نستتبی حاصتتل از برگتتزاری کارگاهابلیتهتتا و قارزیتتابی ظرفیت

 ؛31/0حاصل از مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت

 ستای هدفزایی روهای توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی رر رتبه. 17شکل 

 

 بنتدی مشتاغلبا توجه بته همتین امتر در راستتای مشتاغل پیشنهادشتده از طترف روستتاییان بته احصتاء و اولویت

 تتوجیهی بتا پیشتنهادات مربوطته برحستب اولویتت هتای تتوجیهی پرداختته شتده استت کته طترحوابسته به طرح

 باشد:به شرح ذیل می
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 روستایی گردشگری توسعه

  زراعی: و باغی محصوالت فراوری 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o نه نحوه کشت، برداشت، تولید محصول؛های مستمر در زمیبرگزاری کارگاه 

o افزایی؛های مهارتبرگزاری کارگاه 

o کشاورزی؛ و هایحوزه در سنتی هایشیوه تبدیل برای مهارتی بسترسازی 

o یی.روستا محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 

 تولید: کارگاه طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o بتتود فرآینتتدهای دی و بهوری طتترح پیشتتنهاش بهتترهستتازی و افتتزایایجتتاد مرکتتز مشتتاوره تخصصتتی بتترای بهینه

 ر این زمینه.وکار با توجه به تجربیات موفق دایجاد کسب

 بندی:بسته نخ طرح تولید 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o بسترسازی مهارتی برای کارایی بیشتر و افزایش کیفیت تولید؛ 

o فروش؛ بازارهای ایجاد و شناسایی 

 روستایی: گردشگری توسعه 

o زمینه افزایش آگاهی روستاییان؛ در مستمر هایکارگاه برگزاری 

o تبلیغات و معرفی روستا برای جذب گردشگر؛ 

o های افزایش کیفیت بناها و سازه 

o ر.مسی در...(  و غذاخوری سوپرمارکت، تعمیرگاه، روغنی،تعویو) خدماتی مشاغل ایجاد 
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 بخش سوم
 ستاییزایی روالاشتغ و  اقتصادی  توسعه ربانمۀ تدوین
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 زایی روستاییاشتغال و  اقتصادی  توسعه برنامۀ تدوین بخش سوم

 ستای شویررو .1

های کس ب و ک ار در ارز،، تولی د و خوش هشناسایی و امکان س نجی ایج اد زنجی ره  -3-1

 روستاهای هدف:

در  کتتار و کستتب هایخوشتته و تولیتتد، ارزش زنجیتتره ایجتتاد ستتنجیامکان و بررستتی، شناستتاییدر ایتتن قستتمت به

عنوان پتتورتر بتته جیتتره ارزششتتود. متتدل زنروستتتای شتتویر در بختتش مرکتتزی، شهرستتتان خرمتتدره پرداختتته می

رود. در شتکل زیتر شتمای کامتل ایتن شتمار متیهای یتک بنگتاه یتا ستازمان بهابزاری مناسب برای تحلیل فعالیت

 کنید.زنجیره برای یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارز، مدل پورتر. 18شکل

 
بینتتی شتتده استتت، شناستتایی و تحلیتتل ایتتن ای تولیتتد پیشهتتای مختلتتف براستتاس نیازهتتدر ایتتن زنجیتتره فعالیت

دهتتد و هتتای ارزش آفتترین اطالعتتات بستتیار مهمتتی از رونتتد متتالی و ستتود دهتتی میعنوان فعالیتهتتا بتتهفعالیت

 از ایمجموعتتته ارزش تواننتتتد در شتتترایط مختلتتتف تصتتتمیمات درستتتت بگیرنتتتد. زنجیتتترهریزان میبرنامتتته

 .شتتود منجتتر رزشا خلتتق بتته تتتا پتتذیردمی انجتتام زنجیرگونتته صتتورتبه صتتنعت یتتک در کتته استتت هتتاییعملیات

 افتتزوده نهتتایی محصتتول بتته ارزشتتی حلقتته هتتر در و کننتتدمی عبتتور زنجیتتره ایتتن هایحلقتته زمتتان از محصتتوالت

در  ختتارج زا شتتده خریتتداری و ختتدمات متتواد ارزش منهتتای ختتالص فتتروش از؛ عبارتنتتد افتتزوده ارزش. گتترددمی

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق این

 تفریق()تولید روش

 افزوده ارزش = ستانده ارزش – واسطه مصارف

 .ده استشدر ادامه به تعریف عملیاتی متغیرهای زنجیره ارزش بر اساس مدل الماس پورتر طی جدول زیر پرداخته 
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 کسب و کار هایاصطالحات زنجیره ارز، خوشه و نظری عملیاتی تعریف .30جدول 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 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 دریافت، مل

 اهعملیات
 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 منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 . توزیع مدیریت نقل، و لحم 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
 عمیر،ت 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 بهشامل توسعه

 ی و طراحی مجدد.اتوماسیون فرآیندها، طراح

مدیریت منابع 

 انسانی

ق و ت حقوهای تأمین نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حف  آنها و پرداخشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

 12: 1397مأخذ: اکبری، 

 بررسی یک سوال:

 شی مسیرتولید در انواع محصودت کشاورزی روستا کدامند؟های ارزفعالیت 

 شتتود. طبتتق متتدل زنجیتتره ارزش مایکتتل پتتورترابتتتدا زنجیتتره ارزش محصتتول در یتتک نگتتاه کلتتی دیتتده می

 شود.های ارزشی زنجیره ارزش به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم میفعالیت
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 رزنجیره ارز، تولیدات کشاورزی روستای چای شوی . 19شکل

 

 :مرحله اول
 وولیتته او اقتتداماتی در خصتتون هزینتته جابجتتایی متتواد  ردیتتگیمصتتورت  هتتایوروددر ایتتن مرحلتته تتتدارکات  

استتت کتته بایتتد  دنظرمتتور. هنگتتام خریتتد متتواد شتترایطی باشتتدیمبتته کارگتتاه  ازآنپتتسبتته انبتتار و  هتتاآن انتقتتال

 را دارا باشد. هاآن کارگاه ازیموردنمتریال 

 مرحله دوم: 
فکیتک در تی هتر بختش بته هانتهیهز و شتودیمکته بته چهتار مرحلته تقستیم  باشتدیم دیتتول وملیات ساخت ع 

 .گرددیمانواع محصول لحا  

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 
یی تولیتدات جاجابته. شتودیممحصتوالت شتامل ایتن قستمت  ، انبتارونقتلحملی هانتهیهزتعیین نترخ ضتایعات،  

 .شودیمجزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب  هانیماش وبه انبار  هاکارگاهاز 

 مرحله چهارم بازاریابی و فرو،:
. بتتا تبلیغتتات دربتتاره ردیتتگیمی در ایتتن بختتش صتتورت گتتذارمتیقی توزیتتع و هتتاکانال استتتفاده از تبلیغتتات، 

رزی ی کشتتاوهتتافراوردهی توزیتتع و پختتش متتواد و هاشتترکتی پیمانکتتاری و هاشتترکتفتتروش محصتتوالت بتتین 

ی نوعبتتهی توزیتتع هتتاروشو  هتتاکانالخریتتد را افتتزایش داد. شناستتایی  هاستتفارشستتاخت و  درخواستتت تتتوانیم

 امتل از بتازار وی بتا اطالعتات کگتذارمتیقکه محصوالت بته بهتترین وجته ممکنته بته مشتتریان تحویتل گتردد و 

فتن ستتود بتتا در نظتتر گتترو حجتتم سفارشتتات توستتط امتتور قراردادهتتای شتترکت  شتتدهانجامی هانتتهیهزمیتتزان 

 .شودیمشرکت انجام  موردقبول
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 مرحله پنجم خدمات پس از فرو،:

ت چتته در متتواد اولیتته محصتتوال تتتأمین. هستتت شتتدهفروختهی هتتافراوردهمعتتین محصتتوالت و  نیتضتتم شتتامل 

یتتد و همچنتتین بتتر میتتزان سفارشتتات و تول توانتتدیمی مناستتب هتتامتیقبتتا  ازآنپتتسزمتتان گتتارانتی و حتتتی 

 .دیفزایبهر محصول  افزودهارزش

  دوم: سؤالبررسی 

  از محصوالت روستا چقدراست؟ هرکدام افزودهارزشمیزان 

ه جداگانه محاسب طوربههمه محصوالت روستا  افزودهارزشدر این بخش با توجه به تنوع تولید میزان 

 .گرددیم

 مرحله اول:

 رد.کتمحاستبه  ی راانبتاردار و ونقتلحملبایتد هزینته  هکت شتوندیمپس از خرید مواد اولیه بته انبتار انتقتال داده  

ایتن مرحلته از  افتزودهارزش. میتزان شتوندیمی خودشتان منتقتل هتاکارگاهتولیتد ایتن قطعتات از انبتار بته  جهت

 .دیآیم دست بهنهایی  افزودهارزشزنجیره ارزش با مراحل دیگر جمع و 

 هازنجیره ارز، در بخش تدارک ورودی. 20شکل  

 

 رحله دوم:م
تتا  گترددیماگانته بتر استاس انتواع محصتوالت شترکت تنظتیم صتورت جتداول جدشتده بهی انجامهانهیهزلیست 

ی موجتود و هانتهیهزی، متدیریت بهتتری انجتام داد و جهتت کتاهش دیتتول وی جتاری هانتهیهزبتوان نستبت بته 

 .ندیفزایبی بر میزان سود حاصله رضروریغی هانهیهزحذف 

کتته در آن تمتتامی  دهتتدیمرا عملیتتات تولیتتد تشتتکیل  مرحلتته دوم از زنجیتتره ارزش مایکتتل پتتورترزنجیتتره ارزش 

 .دهدیم زای تولید در نظر گرفته شده است. شکل زیر این مراحل را نشانی ارزشهاتیفعالمراحل و 
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 ارز، فاز تولید رهیزنج. 21شکل 

 

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

شتتود؛ ماننتتد انبتتار کتتردن کتتاالی جتتام میبتته مشتتتری ان دشتتدهیهتتایی کتته بتترای انتقتتال محصتتول تولفعالیت

 .ونقل و توزیع محصول، تکمیل سفارش، حملدشدهیتول

نبتار اموجتودی  از ت،تحویتل بته مشتتریان است و آمتاده شتودیمبته انبتار انتقتال داده  از کارگتاهکاال پس از تولیتد 

 برای تولید را متناسب با سفارش تعیین کرد. ازیموردن میزان کاالی توانیم

 هایخروجزنجیره ارز، در بخش تدارک . 22 شکل

 

کتتل پیتتدا کتترد.  افتتزودهارزشاهمیتتت آن را در  تتتوانیمایتتن مرحلتته  افتتزودهارزشو  هانتتهیهزبتتا محاستتبه میتتزان 

ی آن هانتتهیهز تتای نمتود طراحت وی زیربرنامتهروی فراینتدهای آن  تتتوانیماهمیتت مرحلته  استاس بترهمچنتین 

 زنجیره ارزش فاز تولید

 زنیرعایت زمان شخم

های مناسب انتخاب روش

 زنیشخم

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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مستتیر  نیهمچنتت و کارگتتاه و انتختتاب مکتتان انبتتار ونقتتلحملدر بختتش  مثالعنوانبتته االمکتتان کتتاهش یابتتد.حتی

 مهم باشد. تواندیمو وسیله انتقال محصوالت 

 مرحله چهارم بازاریابی و فرو،:

 از محصتتوالت و ختتدمات هتتاآناختن آگتتاه ستت وها و نیازهتتای مشتتتریان وظتتایفی کتته بتته آگتتاه شتتدن از خواستتته

گتتذاری کتته خریتتدار را ترغیتتب بتته خریتتد محصتتول هتتایی ماننتتد تبلیغتتات، قیمتمربتتوط استتت. فعالیت وکارکستتب

 .گیردکند، در این دسته قرار میمی

 وفرو، بازاریابی بخش در ارز، زنجیره. 23 شکل

 
ناستتب مارائتته ختتدمات  نیهمچنتت و موقعبتته لیتتتحو ودر بختتش تبلیغتتات ستتاخت محصتتول ختتوب و نصتتب ستتریع 

ز دو نفتر مستئول اینترنتتی نیت غتاتیتبل جهتت خواهتد بتود. یمتسثری تبلیتب نوعبته قطعات بته خریتداران نیتأمو 

ی رویتتنی و افزارستتختی و افتتزارنرمی هانتتهیهزآگهتتی و بتتروز رستتانی ستتایت شتترکت بتتوده کتته  نصتتب وپیگیتتری 

 .شودیمکار در نظر گرفته 

 پس از فرو،:مرحله پنجم خدمات 

انتتدازی محصتتوالت، دهتتد ماننتتد نصتتب و راههتتایی کتته ارزش محصتتول را بتترای مشتتتری افتتزایش میفعالیت

 .قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت نیتأم و  هاآنآموزش روش استفاده از 

 زنجیره ارز، در بخش خدمات پس از فرو، .24شکل

 
بتا  تتوانیم مندر ضتبیشتتر خواهتد بتود.  ستود حاصتلهاشتد کمتتر ب آمتدهشیپی هانتهیهزدر این بخش هر چته 

 .ده افزودشی مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام هاطرحارائه 
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زایی روستتایی در ایتن کارهای کوچتک در توستعه اقتصتادی و اشتتغالوبا توجته بته اهمیتت زنجیتره ارزش کستب

شتتود. در زمینتته خوشتته های تولیتتد در روستتتای شتتویر پرداختتته میدر خوشتتهقستتمت بتته بررستتی ایتتن شتتاخص 

تتتوان گفتتت، در ایتتن روستتتا، کشتتت اولیتته شتتود، میتولیتتدات زراعتتی کتته مهمتتترین خوشتته تولیتتد محستتوب می

ستتیب اه ختترداد )هتای روغنتتی و ...( در فصتل پتتاییز و کشتت ثانویتته در مت)گنتدم، جتتو، لوبیتا، عتتدس، انگتور، دانتته

صتورت ستنتی از نتوع کرتتی، گیترد و اغلتب روش کشتت در ایتن محتدوده بهفرنگتی و...( انجتام میهزمینی، گوجت

بتتا رد، کتتگیتترد. ولتتی بایتتد توجتته صتتورت محتتدود انجتتام میهتتای نتتوین بهشتتیاری استتت و استتتفاده از فناوری

، ونی بتتذوردعفشتتده، مبتتارزه بتتا آفتتات و ضتتحالهتتای نتتوین تولیتتد شتتامل استتتفاده از بتتذور اصکارگیری فناوریبتته

تتتوان تولیتتد کتتل انتتدازه صتتحیح میرعایتتت زمتتان کاشتتت، روش مناستتب آبیتتاری و استتتفاده از کتتود شتتیمیایی به

 یتتن روستتتاادر  هتتای نتتوین تولیتتد در کشتتاورزیپتتذیرش فناوری. را بتته حتتداکثر رستتانداراضتتی را در ستتطح روستتتا 

آوری اصتتلی فرآینتتدهای پتتذیرش نتتو و همچنتتین یکتتی از عناصتتر کشتتاورزان استتتالعتتات مشتتروط بتته دانتتش و اط

ل زمتتان در طتتو اطالعتتاتهتتای نتتوین، از طریتتق انباشتتت در کشتتاورزی، بهبتتود و توستتعه دانتتش در متتورد فناوری

ز فاصتتله پتتس االب در منتتاطق روستتتای شهرستتتان خرمتتدره ت کشتتاورزیالمحصتتوغالتتب آنجاکتته  از. باشتتدمی

ی نقتتش مهمتتی را در تعیتتین ارزش نهتتایده در ایتتن محتتدوشتتوند؛ فرآینتتد بازاریتتابی برداشتتت مصتترف نمی

ا از هتداشتت آنت کشتاورزی بتا برالکنتد؛ بنتابراین، فرآینتد تولیتد متواد غتذایی و ستایر محصتوایفتا می تمحصوال

لکته تتا حتد بکل تولیتد بستتگی نتدارد، تنهتا بته کشتاورزان در ایتن منطقتهیابتد. درآمتد سطح مزرعته پایتان نمی

س پتترد. فستتاد ت رابطتته داالمتتدیریت تلفتتات پتتس از برداشتت و بازاریتتابی محصتتو زمینتته توانایی وی درزیتادی، بتته

. توستتعه استتت یافتتته و درحتتالهمتتواد غتتذایی یتتک پدیتتده شتتایع در کشتتورهای توستتع الفاز برداشتتت و اتتت

د. عتتات دارنتتالحتتداقل رستتاندن تلفتتات پتتس از برداشتتت نیتتاز بتته دانتتش و اطبتترای به روستتتایی کشتتاورزان

 م کشتاورزانتصتمی. عتات مربتوط بته بتازار بترای بازاریتابی مناستب نیازمنتد هستتندالبته اطهمچنین، کشتاورزان 

، ازه زمتینانتد ؛ت ختود بتر ستر مزرعته و یتا در بتازار بستتگی بته عوامتل مختلفتی ماننتدالمبنی بر فروش محصتو

ل نتتزمو قتتدرت نگهتتداری محصتتول در  در رابطتته بتتا بتتازار اطالعتتاتونقتتل و میتتزان ستترمایه، امکانتتات حمل

 رد کشتتاورزی محصتوالت ارزش زیتر زنجیتتره دارد. نمتتودار دالالن یتتا بازرایتان شتهریمستکونی و میتزان بتتدهی بته

 خرمدره را نشان داده است. روستای شویر در شهرستان
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 . زنجیره ارز، محصودت کشاورزی در شهر خرمدره7نمودار شماره

 

 
 1397طالعات مشاور، مأخذ: م

ر های کستب و کتار و تولیتد شناستایی شتده کته دعالوه بر خوشه زراعتت در ایتن روستتا تعتدادی دیگتر از خوشته

امتته زنجیتتره بتترای هتتر کتتدام از آنهتتا نشتتان داده شتتده استتت. لتتذا در اد کتتار و کستتب خوشتته ارزش زنجیتتره ادامتته

 ارزش تولیدات دامی در سطح این روستا آورده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنجیره خوشه محصوالت 

 زراعی و باغی
 ریزی برای تولید: برنامه راعیمحصوالت ز

 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

 سراصومعه رودبار

 آبادرستم

 
 زنجان

 کاشت: 

 استفاده از بذور اصالح شده و مناسب -1

 های بذور و مبارزه با آفتضدعفون -2

 بلیقرعایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله  -3

ه باستفاده از کودهای شیمیایی مناسب و  -4

 موقع

 (روش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و... -5

 مان کشتزانتخاب  -7
 برداشت و بازاریابی: 

 برداشت صحیح و بازاریابی -1

 انباداری صحیح -2

 تحمل و نقل و برداش انتخاب شیوه صحیح -3

 بسته بندی اصولی  و درجه بندی محصول -4

 ها پررنگ است(بازاریابی )نقش واسطه -5

 مان کشتزانتخاب  -7

 خود مصرفی -8

زر  و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9

 طیور(

 خرمدره

، تبدیل به مواد ثانویه )مواد غذایی و خوراکی

 ...(.لباس، لوازم التحریر و

 گشت به روستاها و خانهبر

مردم و مصرف توسط های 

 روستاییان

 

 فومن
بازاریابی و 

 فروش

 دان اصفهان

 سنندج

 

 قزوین

 تهران 

 رشت

 بندرانزلی

چهارمح

 ل

 دیلمان

 سقز

 بانه
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تدارکات 

 هاورودی

عملیات 

 نگهداری

خدمات پس از  بازاریابی و فروش هاتدارکات خروجی

 فروش

 ارداریهزینه انب

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 

، زنده دام)

، پشم، گوشت

 ...( و لبنیات، شیر

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 

ارسال به بازارهای  فراملی(

محلی )هفتگی( مانند 

مال بازار گنبد و مغازه 

تبلیغات و  های شهری

مدیریت خرده 

گذاری محصول قیمت فروشی

توسط دالالن و یا به 

 صورت شخصی 

بازگشت 

محصوالت فاسد 

شده و دام های 

مریو و تلف 

شده با قیمت 

توافقی در زمان 

تعیین شده به 

 صورت شرعی

 های پشتیبانیفعالیت ردیف

1 
کشی، گاز، تلفن و های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

)... 

 درصد( 6بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست 2

3 
ر دیدات آن تول مدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگهداری دام و

 روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و ...(

4 
های جاری خصوصی، مردمی و دولتی برای هزینه)تأمین منابع مالی از طرف بخشی تأمین منابع مالی

 نگی و ...(رآوری خااه فمانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیاز دام، احداث کارگ

 ارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی 5

 سئولمهای صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف نهادهای آموزش مهارت 6

 

 های اصلیفعالیت

تولیتتدات دامتتی )دام زنتتده، گوشتتت، پشتتم، شتتیر، 

 لبنیات و ...(

 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات . 8نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 

 

دلیتل  های گردشگری که در ایتن روستتا بتهدر شکل زیر نیز زنجیره ارزش خوشه کسب و کار برای فعالیت

 ت.مراحل مختلف نشان داده شده اس 3وجود سد شویر دارای رونق مناسب است، به صورت شکل زیر در 
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 زنجیره ارز، خوشه کسب و کار گردشگری . 9نمودار 

 

 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 

ه  ا و تنگناه  ای ربیع  ی، اجتم  اعی، اقتص  ادی و بن  دی قابلیتتوص  یف و اولویت -3-2

 و نظام فعالیتی جهت تولید و اشتغال در روستا: فضایی منابع تولید

 ایتتن .دباشتتمتتیخرمتتدره مرکتتزی شهرستتتان  بختتش از توابتتعخرمتتدره دهستتتان  هی شتتویر زیتتر مجموعتتروستتتا

کلتی  جتوی و اقلیمتی منطقته بتر حستب پستتی و بلنتدی هتا ستخت متغیتر استت. بطتور سکونتگاه دارای شرایط

خشتتک متتی  مستتتانهای پتتر بتترف و ستترد و در تابستتتان معتتتدل وارتفاعتتات دارای آب و هتتوای ستترد کوهستتتانی، ز

بزی و بتاغ بتاغ شتهر یتاد متی شتود، بتا اتکتا بته سرست شهرستان خترم دره نیتز کته از آن بته عنتوان یتکو  باشد

هشتت، گردشتگری ایتن استتان محستوب متی شتوند. بته طتور کلتی اردیب های پرشمار خود یکتی دیگتر از منتاطق

یبتتایی ی مستتافرت بتته استتتان زنجتتان هستتتند. هتتیچ توصتتیفی از سرستتبزی و زختترداد و تیرمتتاه بهتتترین ماههتتا

ر ایتتن یتتد. دطبیعتتت زنجتتان درایتتن متتاه هتتا کامتتل نیستتت و منتتاظر بتتدیع ایتتن فصتتل را در زنجتتان فقتتط بایتتد د

هتتا و تنگناهتتای طبیعتتی، اجتمتتاعی، اقتصتتادی و بنتتدی قابلیتبررستتی، توصتتیف و اولویتقستتمت از تحقیتتق به

ه در بختتش از دهستتتان خرمتتدر یتتد و نظتتام فعتتالیتی جهتتت تولیتتد و اشتتتغال در روستتتای شتتویرفضتتایی منتتابع تول

 شود.مرکزی شهرستان خرمدره پرداخته می

 زنجیره عرضه و ارزش خدمات گردشگری

منابع 
 انسانی

نظام 
 خالقیت

نظام 
بازار 
 سرمایه

زیرس
اخت 
 فیزیکی

زیرس
اختاطالع
 اتی

شرای
ط 
و کسب
 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 

 خوشه )ب(

زیربخش 

 خوشه )ج(

زیربخش 

 شه )د(خو

سطح 
 صادرات
 

 بازار نهایی تقاضا
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 و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع ییو فضا یرساختیز ی،انسان -یاجتماع یعی،ربها و تنگناهای قابلیت .31جدول 

 روستای شویر در اشتغال

 (Tتهدید ) (Oفرصت ) (Wضعف ) (S) قوت بخش

ی
یع
طب

 

S1- رکزیت روستای شویر نسبت م

 به روستاهای اطراف

W1- کشی نامناسبزه 

 .های خانگی و هرزآبفاضالب

O1- ه کارگیری منابع روستا و ب

بهره برداری از منابع طبیعی بال 

 استفاده.

T1- لودگی منابع آب سطحی آ

و زیر زمینی روستاها و خاک 

 ریب محیط زیست.روستا و تخ

S2- یگردیعتطب جذابیت جودو 

 سد شویر

W2- یمیکمبود منابع آب و د 

 های زراعی.بودن کشت

O2- جود سد شویر در محدوده و

 روستا.

2T-  ین رفتن حیاتبخطر از-

 وحش و تنوع زیستی.

S3-  شیب مناسب برای هرگونه

و توسعه کسب و  ساخت وساز

 کارهای کوچک روستایی.

5W- بی رویه حیوانات و شکار

 ها.پرنده

O4- های اده از زمینفرصت استف

کشاورزی مرغوب جهت افزایش 

 تولید و توزیع

T4- دم تأمین علوفه مورد ع

نیاز دام برای تمامی دامداران و 

تهیه برخی از آنان از بیرون 

 روستا.

S4- های کشاورزی مرغوب زمین

آبی و دیمی با قابلیت تبدیل به 

 یهای آبزمین

W4- سطحی  آب آلودگی منابع

و زیرزمینی با زباله و پسماندهای 

 شهری

5O- نای محیط طبیعی به غ

ها، پوشش خصون ناهمواری

 گیاهی.

- 

S5- های کافی در جود زمینو

پیرامون روستاها جهت توسعه 

 مشاغل خدماتی و صنایع کوچک.

W3- جود اراضی درجه یک و

کشاورزی در پیرامون روستا و 

محدودیت جهت توسعه  ایجاد

 مشاغل خدماتی.

- - 

ی
اد
ص
اقت

 

S6- رکزیت تولید کاه و توزیع به م

 روستاهای اطراف.

W5- حدودیت استفاده از م

اراضی زراعی از طرف اداره کل 

منابع طبیعی جهت تغییر کاربری 

 های صنعتی؛و احداث پرورژه

O5- های زمینه یجاد فرصتا

 گردشگری در حاشیه سد شویر

 

T5- قدان صنایع تبدیلی ف

 .کشاورزی التمحصو

S7- دستی از قابلیت توسعه صنایع

 و... بافیگلیم قالیبافی،جمله ، 

W6- ایش اشتغال کاذب و افز

 فصلی.

O6- هایایجاد فعالیت 

 غیرزراعی

T6- فزایش قیمت زمین و ا

 بورس بازی زمین.

S8-  دام سبک  یادتعداد زوجود

 یهادام و و بز مانند گوسفند

 گاومانند؛  ینسنگ

W7-جود مشکالت اعطای و

مجوز و استعالمات و بروکراسی 

 صنعتیدرخصون دامداری نیمه

O7- کشت محصوالت  قابلیت

 جایگزین در زمان کم آبی 

T7- جود واسطه ها در فرایند و

 بازاریابی محصوالت کشاورزی

S9-های مرغوب وجود زمینی

 کشاورزی.

W8- ل های مراحزینهافزایش ه

کاشت، داشت و برداشت 

 محصوالت.

O8- ازاریابی مناسب برای ب

 )کاه( تولیدات بومی

T8- دم حمایت از کارآفرینان ع

 مشاغل صنعتی در روستا.

- 
W8-  محدودیت استفاده از آب

 سد شویر.

O9- های جدید یجاد فرصتا

اقتصادی و متنوع سازی اقتصاد 

 روستایی.

T9- وجه به توسعه عدم ت

های جدید کارو-کسب

 روستایی؛
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ی
نگ
ره
و ف
ی 
ماع
جت
ا

 

S10-  وجود نوعی همبستگی و

ه اتحاد در بین مردم برای توسع

اقتصادی روستا و عالقه جهت 

 .اشتغال زایی

W9- ایین بودن سطح اعتماد پ

روستاییان به مسئولین و افراد 

 غیربومی.

O11- شارکت دهیاران و م

های توسعه شوراها در طرح

 زایی.اقتصادی و اشتغال

T10- مبود آگاهی ک

روستاییان در زمینه ثمرات 

اقتصادی توسعه بخش خدمات 

 و گردشگری.

S11- جود نیروی کار جوان در و

جهت توسعه مشاغل خدماتی و 

 گردشگری.

W10- ایین بود سطح اعتماد به پ

 نهادهای روستایی 

O12- فزایش نیروی انسانی ا

 آموزش دیده الزم

T11-پذیری فرهنگ آسیب

ومی روستای در مقابل ب

 تحوالت اقتصادی.

S14- مایل به مشارکت باال بین ت

 روستاییان جهت توسعه خدمات.

W11- اد بودن میزان اعتمپایین

نقل ومردم به خدمات حمل

 روستایی.

O13 - کت مردم افزایش مشار

 برای توسعه اقتصادی روستا.

T12- عف مدیریت و برنامه ض

 دی.ریزی در امر توسعه اقتصا

S15–  وجود همکاری با نهادهای

محلی و دولتی در کاهش مشکالت 

 روستا

12W- ایین بودن میزان پ

مشارکت مردم در نگهداری  از 

 تاسیسات عمومی روستا

- - 

ی
ضای
ف

 

S17- جود جریان فضایی کاالها، و

خدمات، خرید و فروش محصوالت 

 و ... از روستا به شهر و برعکس.

W14- و خت عدم رعایت سا

سازهای جدید در روستا طبق 

 ضوابط و مقررات طرح هادی.

O14- مکان توسعه و گسترش ا

راه ارتباطی روستای شویر به 

زاده مکان مذهبی و زیارتی امام

 یعقوب 

T14- های کمبود سرویس

بهداشتی عمومی در سطح 

 روستاها و اطراف سد شویر.

S18-جود ساختار فضایی مناسب و

د راه ارتباطی، برون روستایی )مانن

 اراضی، ارتفاع و ...(

W16- دم هماهنگی روستاییان ع

با دهیار و شوراها در جهت 

 وساز روستاییساخت

O15- ستفاده از پتانسیل فضای ا

 باز در اطراف سد شویر.

T15- فزایش بی رویه ساخت ا

 و سازهای روستایی.

S19- جود شهر خرمدره به عنوان و

این  شهر پشتیبانی کننده فضایی

 روستا.

W17- بود مدیریت یکپارچه در ن

جهت حف  و صیانت از پهنه 

 حریم روستا

O16- ایجاد محل  امکان

گردی در گاه و خانه بوماستراحت

 محدوده سد شویر

T16- غییر حوضه کاربردی ت

اراضی و کشاورزی باید و 

 نگرش اقتصادی.

 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 
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 : جلسات مشارکتی روستا شویر 25شماره  شکل

 
ه  ای روس  تا ب  ا تاکی  د ب  ر برندس  ازی بن  دی مهمت  رین ظرفیتشناس  ایی و اولویت -3-4

های ها و خدمات برای تعی ین محوره ای تولی د ی ا خ دمات دارای اولوی ت و پیش رانفعالیت

 جهت تحرک اقتصاد روستا:

هتای روستتا بتا تأکیتد بتر برندستازی تترین ظرفیتبنتدی مهمبررستی، شناستایی و اولویت در این قستمت نیتز بته

های جهتتت تحتترک هتتا و ختتدمات بتترای تعیتتین محورهتتای تولیتتد یتتا ختتدمات دارای اولویتتت و پیشتترانفعالیت

 اقتصاد روستای شویر پرداخته شده است.

 طتوربتههای کتاهش نترخ بیکتاری، توستعه مشتاغل کوچتک و متوستط بته طتور عتام و توستعه مشتاغل یکی از راه

عنوان برنتتد توانتتد در هتتر روستتتا بتتهو می و ثتتروت جامعتته را بتته دنبتتال دارد درآمتتدن استتت کتته افتتزایش ختتا

 اقتصتتادان بهبتتود یابتتد، بتته همتتان میتتز روستتتاهرقتتدر ستتطح اقتصتتاد ختتانوار در جریتتان اقتصتتادی  شتتناخته شتتود.

ل لگوهتای اشتتغای از افرمتایی و یتا کتار در محتیط خانته یکت، از ستوی دیگتر خویشکنتدمیجامعه نیز رشد پیتدا 

تتتوان قتترن ده کتته میهای ارتبتتاطی و اطالعتتاتی، شتترایطی را فتتراهم آورو شتتبکه افزارهتتانرماستتت کتته بتته متتدد 

شتاغل در م؛ لتذا بتا توجته بته آنچته گذشتت و بتا توجته بته اهمیتت حاضر را قرن توسعه و رونتق مشتاغل دانستت

عنوان توانتد بتهپرداختته شتده استت کته می ی شتویرروستاها در ادامه بته بررستی آن دستته از مشتاغل در روستتا

 برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشته باشد.

از امتیتتازاتی چتتون توستتعه دانتتش و گستتترش فنتتاوری اطالعتتات و  بتترداریبهرهبتتا  اکنتتونهمختتانگی  وکارکستتب

تصتتان داده و در زمتتره یکتتی از هتتای اقتصتتادی بتته ختتود اخای را در اکثتتر حوزهارتباطتتات حیطتته گستتترده

رود. در کشتور متا ایتران نیتز کتاهش نترخ هتای اقتصتادی جوامتع بته شتمار متیترین بخشترین و ضترورییتحیا

ستتاله توستتعه انداز و قتتوانین پنجدر ستتند چشتتم شتتدهتصریحاهتتداف و تکتتالیف  ازجملتتهبیکتتاری و ایجتتاد اشتتتغال 

های مثبتت شتاغل ختانگی بته دلیتل برختورداری از پیامتدکشور محسوب شتده و بتدین منظتور رویکترد توستعه م

مستتئولین قتترار گرفتتته استتت. مطتتابق قتتانون  موردتوجتتههتتای اقتصتتادی، فرهنگتتی و اجتمتتاعی و متعتتدد در حوزه

هتتایی ختتانگی، آن دستتته از فعالیت وکارکستتبستتاماندهی و حمایتتت از مشتتاغل ختتانگی، منظتتور از مشتتاغل یتتا 

و حمایتت از مشتاغل ختانگی، توستط عضتو یتا اعضتاء ختانواده در فضتای  دهیستازماناست که بتا تصتویب ستتاد 
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کار بتدون مزاحمتت و ایجتاد اختتالل در آرامتش واحتدهای مستکونی شتکل ومسکونی در قالتب یتک طترح کستب

گتردد. مشتاغل ط مستکونی مییعرضته بته بتازار ختارج از محتگیترد و منجتر بته تولیتد ختدمت یتا کتاالی قابلمی

ختانگی عتالوه  وکارکستبانتدازی یتک و راه گیتردبرمیی از مشتاغل ستنتی تتا نوظهتور را در خانگی، طیتف وستیع

ای همچتتون هتتای اساستتی و پایتتهای از مهارتبتتر مهتتارت ختتان هتتر شتتغل نیازمنتتد برختتورداری از مجموعتته

 اشتتدبهتتای بازاریتتابی میتتتر از همتته مهارت، متتدیریت فتتردی و مهمدهیستتازمانمتتدیریت منتتابع، متتدیریت زمتتان، 

وری بیشتتر و توستتعه حصتول بهتره بته منجترهای اطالعتاتی، مهتارتی و تجربته عملتی، شترطو فتراهم آوردن پیش

های شتتغلی در ایتتن زمینتته مستتتلزم همکتتاری های انستتانی و اجتمتتاعی خواهتتد بتتود. لتتذا توستتعه فرصتتتستترمایه

 باشد.های مختلف میبخش

 در حیطه مشاغل خانگی روستای شویر روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی. 32جدول شماره 

 نوع مشاغل حوزه مشاغل
تعداد  وضعیت

 موجود

تعداد افراد 

 مندعالقه

 میزان اهمیت

 خوب متوسط کم ناموجود موجود

 حوزه مشاغل

 کشاورزی

 

 *    800   زراعت،باغبانی و دامداری)سبک و سنگین(

  *   2   تولیدکننده خوراک دام و طیور

     -   تولید بذر و نهال

     -   آوری و تولید گیاهان داروییجمع

     -   ایتولید محصوالت گلخانه

  *   2   پرورش زنبورعسل

     -   پرورش صنعتی دام و طیور

     -   بندی محصوالت کشاورزیبسته

     -   پرورش قارچ

   *  1   پرورش ماهی

 حوزه مشاغل

 هنری

     -   فرش تابلو بافت

     -   قیمتی نیمه و قیمتی های سنگ تراش

     -   سنتی های پوش پای تولید

 *    30   قالی بافی

     -   سنتی چرمی جلدسازی

     -   نقره( و طال جز به) فلز روی حکاکی

     -   کاری خاتم و سازی خاتم

 های کارت و ویزیت کارت طراحی خدمات

 اینترنت طریق از تبلیغاتی
  - 

    

 و مونتاژ میکس، برداری، فیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه
  - 

    

 و کاغذ مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف
  - 

    

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
  - 

    

     -   دوزی تکه و گلدوزی خدمات

     -   کفش و لباس طراحی
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 و گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم
  - 

    

     -   طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

  *   2   تولید محصوالت چوبی و مبل

 های تولیدیصنایع و گاره

 پزی و ...()مثل شیرین
  1 

 *   

خدمات بازرگانی و خرید و فروش 

 محصوالت کشاورزی)عمده فروش(
  3 

  *  

     -   تولید و فروش مصالح ساختمانی

های لبنی و مشاغل خانگی )تهیه فرآورده

...( و صنایع دستی )لباس محلی، فرش 

 و...( 

  15 

   * 

     -   تابلوسازی

     -   صنایع غذایی و تبدیلی

     -   شوریجات و ترشیجات شربت، تولید

 حوزه مشاغل

 خدمات

 عمومی

  *   2   تراکتور و ادوات کشاورزیتعمیرکار 

   *  1   پزشکی دام و طیور خدمات

دولتی و اداری )مدرسه، بانک و  خدمات

)... 
  12 

   * 

  *   -   هاشرکت و ادارات غذای تامین خدمات

  *   2   کشکار و لولهخدمات برق 

 *    30   بقالی و سوپرمارکت

  *   5   رفی و لباسفروشی مواد مصخدمات خرده

خدمات فنی و مهندسی کشاورزی و 

 دامپزشکی و گیاه پزشکی
  - 

    

     -   ادارات و خانگی نظافت خدمات

  *   2    و تایپ خدمات کامیپوتر

 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 

 دهد:نشان می نتایج جدول

در « یتتور طاری و تولیدکننتتده ختتوراک دام و زراعت،باغبتتانی و دامتتد» هتتای کشتتاورزی، شتتغل حتتوزه در مشتتاغل

 این روستا دارای اهمیت فراوانی است؛

 بیشترین تعداد شاغلین را به خود اختصان داده است؛« قالیبافی »  هنری، شغل در مشاغل

یی و تبتتدیلی و تولیتتد محصتتوالت چتتوبی و مبتتل ، صتتنایع غتتذا »های افتتراد در زمینتته تولیتتد، حتتوزه مشتتاغل در

 فعالیت دارند؛ و «های لبنی و ... گی شامل تهیه فرآوردهمشاغل خان

ور و پزشتتکی دام و طیتت پزشتتکی دام و طیتتور ، ختتدمات ختتدمات » شتتغل در عمتتومی ، ختتدمات حتتوزه مشتتاغل در

 فعالیت دارند. مرد شاغل و زن شاغل « بقالی و سوپرمارکت
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در زمینته تعیتین محورهتای تولیتد  طرح یتا برنتد در روستتای شتویر )کتهتترین فعالیتت قابتلجهت شتناخت مهم

هتتای ارزیتتابی های جهتتت تحتترک اقتصتتاد روستتتا متتسثر هستتتند( از روشیتتا ختتدمات دارای اولویتتت و پیشتتران

دهتتی کیفتتی بتتا حضتتور جوانتتان و افتتراد متخصتتص و مطلتتع محلتتی بتتا تشتتکیل هستتته مشتتارکتی و تکنیتتک وزن

ین هستتته مشتتارکتی بتتا استتتفاده از نظتترات مشتتارکتی استتتفاده شتتده استتت. بتترای ایتتن کتتار بتتا استتتفاده از همتت

هتتای موجتتود در جهتتت توستتعه جهتتت بنتتدی ظرفیتبنتتدی یتتا اولویتخبرگتتان محلتتی و مستتئولین اقتتدام بتته رتبه

تتترین دهتتد، مهمهای توستتعه اقتصتتادی در محتتدوده موردمطالعتته شتتده استتت. نتتتایج حاصتتل نشتتان میپیشتتران

ز بتته آن اشتتاره شتتده استتت و مستتتعد و پتانستتیل مهتتم و گونتته کتته در بختتش قبلتتی نیتتهتتای روستتتا همانظرفیت

 باشند:ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

 1397های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: مطالعات مشاور، ترین ظرفیتمهم .25شکل

اف راد ب ومی و  ه ای ک ارآفرینی قاب ل اج را  توس طهای مرتبط با رر آوری ایدهجمع -3-5

 ها و محورهای تولید؛ها، مزیتغیر بومی، مرتبط با ظرفیت

 ستای تولید،را ترین طرح درآوری کاه یکی از مهممند نمودن جمعدر بخش کشاورزی طرح نظام :بخش کشاورزی 

دارد به ارائه قصد  نفر با مسئولیت آقای نوری 13آوری و توزیع  کاه در منطقه است که با ظرفیت اشتغالزایی جمع

ر بخش شده د انواع خدمات کشاورزی در سطح منطقه بپردازد. ایده کارگاه تولید رشته یکی دیگر از طرح مطرح

امداری دهای رحزایی در روستای شویر را دارد. همچنین طکشاورزی است که با مسئولیت آقای محمدی قصد اشتغال

با  رزی  کههای مطرح شده است در بخش کشاورزی از ایدهنیمه صنعتی )شهرک دامداری( و صنایع تبدیلی کشاو

ری در سطح منطقه قصد دارد به ارائه انواع خدمات کشاورزی دامدا 15مسئولیت آقای کریمی با ظرفیت اشتغالزایی 

  بپردازد.
ح امی مطرکارگاه قالیبافی و صنایع دستی تولید رشته ایده خوب دیگری است که توسط آقای ته :بخش صنایع

 گردیده است. طرح تولیدی کفش ایده دیگری است که از طرف آقای موالیی مطرح گردیده است.

ا های مطرح شده در بخش گردشگری است که بطرح بومگردی سد شویر یکی دیگر از طرحبخش گردشگری: 

 دازند.بپرقه مسئولیت دهیاری روستای شویر قصد دارند به ارائه انواع خدمات گردشگری و تفریحی در سطح منط

 کارگاه تولید رشته         کشاورزی

 ...( بافی، تولید پشتی وکارگاه قالیبافی و صنایع دستی )، گلیم                   صنایع

 کارگاه تولید کفش        

 

 

 

 
    

 آوری کاهمند نمودن جمعنظام         

 عتی )شهرک دامداری(دامداری نیمه صن      

 بومگردی اطراف سد شویر گردشگری

 

 

 

 
    

 صنایع تبدیلی کشاورزی   
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 آوری کاهمند نمودن جمعرر  نظام
 بته محصتول ایتن. استت هتمم بستیار دام غتذایی جیتره تکمیتل منظوربته بندیبستته و فلته کلش و کاه انواع تهیه

جتو، گنتدم و بترنج را  محصتوالتی همچتون هایدانتهکته  ایستاقهپوستته و  .باشتدمی متنتوع بستیار کیفتی لحا 

رون و یتا هنگتام کتار کمبتاین از آن بیت بتردمیرا از دستتگاه بیترون  هتاآن، بتاد وبیکتخرمنو موقتع  گیرددربر می

 گویند.می، کاه ریزدمی

 کاه کاربردهای: 

  دام؛ خوراک کلش و کاه 

 گلی؛کاه بناهای ساخت در آرماتور عنوانبه 

 بارش؛ فصل در خاک برای پوششی کلش و کاه 

 ها؛ نیروگاه سوخت در کاه از استفاده 

  غیره. و کمپوست تهیه در کربنی ماده عنوانبه کاه 

 را شتتدمی اصتتلح جتتو و گنتتدم کتتوبیخرمن از کتته کلشتتی و کتتاه ستتنتی کشتتاورزان همتتواره قتتدیم هتتایزمان از

 نیتتز هتتاکمباین از اصتتلح کلتتش و کتتاه نیتتز امتتروزه .کردنتتدمی استتتفاده جیتتره در متتتداول ختتوراک یتتک عنوانبتته

 مختلتف هایدامتداری در کتاه مصترف میتزان البتته. گیتردمی قترار مورداستتفاده یترهج از بخشتی تأمین منظوربه

 در کلتتش و کتتاه .شتتودمی وزیتتادکم کتتاه مصتترف میتتزان پتترورش، مقطتتع و دام نتتوع بتته توجتته بتتا و نیستتت ثابتتت

شتود می یافتت وفوربته هتاآن در منتاطقی در شتهر خرمتدره کتاه ازجملته. گترددمی تولیتد کشتور مختلتف مناطق

های ادهباشتتد و روستتتاییان اقتتدام بتته دپتتو کتتردن آن بتترای استتتفاطتتراف آن متتی وستتتای شتتویر و روستتتاهایر

 حستتاببه هاامتتدارید جیتتره در ثابتتت محصتتوالت ازجملتته ذرت و یونجتته در کنتتار نماینتتد. کتتاهگونتتاگون می

 گترم فصتول در لتشک و گتردد. کتاهمی عرضته بتازار در پرستی و شتده کوبیتده هایشتکل بته محصول این. آیدمی

 آن ارستال آمتاده مجموعته ایتن ستال طتول تمتام در کته شتوندمی بتارگیری انبارهتا از سترد فصتول در و مزارع از

 .است کشور نقاط تمام به

تواننتتد در راستتتای هایی کتته میهتتا و کارخانتتهصتتورت کارگاهبه کتتاه فتتروش و بندیآوری کتتاه و بستتتهجمتتع طتترح

ر در ایتن م قابتل توجیته هستتند و بته دلیتل قابلیتت بستیار ختوب روستتا شتویتولیدات کشاورزی مخصوصتاً گنتد

منتد و متخصتص در ایتن زمینته و همچنتین وجتود چنتدین دستتگاه کتامیون زمینه بته ستبب وجتود افتراد عالقه

شتت و بتا وجته بته آنچته گذتافتزوده استت؛ بنتابراین بتا  زاییو تریلر در این روستا، بر اهمیت این فعالیتت اشتتغال

عنوان فتترد آمتتاده بتته نفتتر 45جتته بتته روحیتته تعتتاون و همکتتاری ختتوب جمعیتتت ایتتن روستتتا و وجتتود حتتدود تو

عنوان پتانستتیل بتتر اهمیتتت ایتتن ادوات کشتتاورزی موجتتود بتته کار در ایتتن زمینتته همتتراه بتتاگذار و صتتاحبستترمایه

کارآفرینانتته در تتترین ایتتده زراعتتی کتتاه یکتتی مهم بندیآوری و بستتتهجمتتع طتترح تتتوجیهی افتتزوده استتت. طتترح

 ساختاریافته مطرح شده و مورد استقبال قرار گرفته است.روستای شویر است که در هسته مشارکتی نیمه
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 دپو کاه و کلش در روستای شویر. 26شماره  شکل

  
 

 بندی و فرو، کاه و کلش گندمتوجیهی بسته رر  سنجیامکان مطالعات. 33جدول شماره 

 حاتیتوض  عنوان

 روستای شویر   طرح محل

میزان تولید کاه در سطح روستا و 

 روستاهای اطراف

 
 هزار تن 30حدود 

تعداد افرادی در زمینه پرس کاه فعالیت 

 کنندمی

 
 کارصاحبو  گذارهیسرما عنوانبهنفر  45

جهت  مورداستفاده آالتنیماشتعداد 

 پرس کاه

 
 کیلویی 300الی  250ک دستگاه ی -کیلویی 15عدد  2

 جهت مورداستفاده آالتنیماشعداد ت

 کاه ونقلحمل

 
 دستگاه 30

 -  مجوز کننده صادره دستگاه

 نخ عدلبندی -کاه  مواد اولیه الزم

 اصفهان و تهران از کاه از روستا و روستاهای اطراف و نخ  نحوه تأمین مواد اولیه الزم

 نحوه انتقال مواد اولیه به محل و هزینه
 یلررت -خاور -تراکتور 

 ونقلحملریال کرایه  6000ریال کارگر و  5000هر عدل برابر با 

 پرس کاه  تولیدات نوع

نیروی  نیتأمنحوه 

 انسانی و تعداد آن

 نفر 150  داخل روستا

روستاهای 

 اطراف

 
 نفر از روستاهای اطراف 200

 هزار تن 5تا  شیافزاقابلهزار تن و  30حدود   تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد تومان 3300 :طرح کل یگذارهیسرما 

 میلیارد 1850 :ثابت یگذارهیسرما 

 تومانمیلیارد  350 :گردش در سرمایه 

 هزار تن کاه 5 دوفروشیخرمیلیارد در صورت  1250 :سالیانهدرآمد  

 درصد 50 :سرمایه یبازده نرخ 

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 
 :طرح اجرای محل زمین

 کل قیمت واحد متیق متراژ

 ونیلیم 390 میلیون 30 هکتار 13 

 میلیون تومان 400 یسازمحوطه 
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 حاتیتوض  عنوان

 میلیون تومان 50 هاساختمان 

 میلیون تومان 20 تجهیزات و ساتیتأس 

 وسایل و زاتیو تجه آالتنیماش 

 آزمایشگاهی

میلیون  700کیلویی کالس  3ی بنددستهدستگاه 

 ریال

 میلیون 600دور  1200سیلندر  6تراکتور   

 تومانمیلیون  10 یو کارگاه اداری تجهیزات 

 - یبرداربهره از قبل یهانهیهز 

 طرح جاری یهانهیهز

 
 یبندو بسته اولیه مواد

 –هکتار  2000میلیون تومان در صورت خرید  700

 هزار تومان 380هر هکتار 

 غیر پرسنل دستمزد و حقوق 

 دیتولی
 میلیون تومان 216ساالنه 

 میلیون سالیانه 80 تولیدی پرسنل دستمزد و حقوق 

 میلیون تومان 5 یو انرژ سوخت هزینه 

 میلیون تومان 50 ونقلحملهزینه  

 میلیون تومان 20 یو نگهدار ریو تعم استهالک 

 ی استانزیربرنامهشورای   ساخت مجوز صدور

 بخش خصوصی  ا دولتی()بخش خصوصی ی نیزم یاعطا

 از دیخر ای یشخصدولتی، ) نیزم نوع

 (گرانید

 
 شخصی

 تومانمیلیارد  1  ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال نیتأم

 موجود  روین نیتأم

 -  آب نیتأم

 -  تلفن و نترنتیا

 جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی  یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی  هپروژ یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش

 - روستا 

 - شهرخرمدره 

 - روستاهای اطراف 

 هیدج، خرمدره، ابهر، صایین قلعه هاشهرستان 

 تهران، قزوین و شمال خارج از استان 

 - خارج از کشور 

مشکالت و موانع موجود برای اجرای این 

 طرح

 مجوز و تسهیالت 

 

 

 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 

 نیمه صنعتی رر  دامداری صنعتی و

 نیتاز از و بخشتی یافتته پترورش و نگهتداری بشتر توستط اهلتی هتایدام کته شتده موجتب پتروتئین به انسان نیاز

 ولتتیکن شتتدهقرمتتز معرفی گوشتتت بتترای هتتاییجایگزین اخیتتر هایستتال در گرچتته نماینتتد، تتتأمین را وی غتتذایی
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 دامتی جمعیتت اینکته عنایتت بته بتا. استت داشتتهنگه قیتبر بتدون را محصتول ایتن کماکتان گوشتت و مزه طعم

 حیتتاتی آن هتتایاز فراورده صتتحیح استتتفاده و تولیتتد تتتداوم گتترددمی محستتوب ملتتی ستترمایه کشتتور یتتک

 جمعیتت از صیتتتانت تولیتد، امکتان تتداوم بتر عتالوه کته باشتد چنتان بایتد قرمتز گوشتت تولید بنابراین باشد؛می

 .سازد میستتر را آن هایاز فرآورده بهیتتنه استفاده و ملی سرمایه یک عنوانبه را کشتتور دامی

غتذایی موجتب شتده استت  هتایفرآوردهآن افتزایش مصترف  تبعبتهاخیتر و  هایستالافزایش جمعیتت کشتور در 

ستتتتت بدهنتد. ختود را از د کتاراییستنتی استحتتصال متواد غتذایی اعتم از کشتاورزی و دامتداری  هتایروشکه 

دولتتت  هایسیاستتت همچنتتین وتتتتگر بتتا توجتته بتته نیتتاز حیتتتتاتی انستتتتتان بتته پروتئیتتتتتن از ستتتتتوی دی

 ایی اساستیمتواد غتذ تتأمینجمهتوری استتالمی مبنتی بتر لتزوم خودکفتتایی و عتدم وابستگتتی بته بیگانگتان در 

، در ایقتتهمنطو فتتتترا  ایمنطقتتهختتارجی  بازارهتتاینخستتتتت و دستتتتتتیابی بتته  گتتام درشتتتتتهروندان،  موردنیتتاز

 .علمی نوین اهمیت روزافتتزونی یافته استت هایروش کارگیریبهگام بعدی، 

 صنعتینیمه دامداری صنعتی و.27شماره  شکل

 
 اقتتداماتی در روستتتای شتتویر بتتا توجتته بتته ظرفیتتت موجتتود در زمینتته پتترورش گتتاو بتته نگهتتداری ایتتن نتتوع از دام

 بتتود حمایتتتمبتتود منتابع متتالی، زمتتین، موانتع قتتانونی و نصتورت گرفتتته استتت. بتا ایتتن حتتال مستائلی از قبیتتل ک

 هایی در روستا شده است.برای توسعه دهندگان باع  بروز مشکالتی در ایجاد و توسعه چنین گاوداری

 صتتنعتینیمهتی و واحتتدهای صتتنع قالتتب درعلمتتی و  هتتایروشپتترورش گتتاو بتتا  خصوصتتاً پتتروریدام هتتایطرح

 گونتتهاین. بتتا اجتترای آوردمتتیدامتتی را فتتراهم  هتتایفراوردهدی و بهداشتتتی موجبتتات دستتتیابی بتته تولیتتد اقتصتتا

القوه بتاز امکانتات  وپتروتئین دامتی جوامتع در حتال رشتد، رانتدمان تولیتد افتزایش یافتته  تتأمینعالوه بر  هاطرح

 وردیتده شتتغال مولتد گامضتافاً اینکته باعت  ایجتاد  آیتدمیاستتفاده بهینته بته عمتل  ایمنطقتهو بالفعل محلی و 

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایهسوددهی معقولی را برای 
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 گاو رأس 10ی  و نیمه صنعتی با ظرفیت صنعتدامداری  رر . 34شماره  جدول

 پروژه خالصه فرم

 ی  و نیمه صنعتیصنعتدامداری  عنوان طرح: طرح

 بخش: دامداری زیر بخش: کشاورزی                  

 پرورش گاوتولیدات/ خدمات: 

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

 :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  هایفراوردهتی تولید اقتصادی و بهداش

ع  ایجاد مضافاً اینکه با آیدمیه عمل استفاده بهینه ب ایمنطقهو از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و  یافتهافزایشرشد، راندمان تولید 

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایهددهی معقولی را برای اشتغال مولد گردیده و سو

 شویر مواد اولیه: روستای کنندهنیتأممحل 

 شویرروستای  احداث پروژه محل

 راس 100 تعداد دام بزر  )گاو و گاومیش در سطح روستا(

 راس 1500 تعداد دام کوچک )گوسفند و بز در سطح روستا(؟

 نفر 40 کنند؟اری فعالیت میتعداد افرادی که در زمینه دامد

 کال سنتی می باشد تعداد دامداری های فعال در سطح روستا؟

 کاه میزان تولید علوفه دام در سطح روستا؟

 - م؟میزان خرید علوفه از سایر روستاها جهت تعلیف دا

 زمینهای کشاورزی قبل از کشت میزان مراتع روستا جهت تعلیف دام )به هکتار(؟

 - های اولیهن هزینهنحوه تأمی

 بازار دام خرمدره محل خرید دام زنده

 قلعهصائین و خرمدره، ابهر محل تأمین علوفه دام )شهرها و روستاها(

میزان تولیدات دامی در سطح روستا )تن و  نوع

 تعداد(؟

 -:زنده گوشت

 تن 1 شیر:

 نفر 5 شاغلین تعداد

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 اجرای محل زمین

 :حطر

 یک هکتار: متراژ

 میلیون تومان 25: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 300: یسازمحوطه

 میلیون تومان 200ها: ساختمان

 میلیون تومان 15: تجهیزات و ساتیتأس

میلیون  10: آزمایشگاهی تجهیزات و آالتنیماش

 تومان

یون میل 6: کارخانه داخلونقل حمل و نقلیه وسایل

 تومان

 -: 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



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

104 

 

 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
 بازار دام خرمدره

 شهر

 - روستاهای اطراف

 زنجان شهرستان ها

 خارج از استان
 تهران

 خارج از کشور

 تسهیالت هموانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژ

 1397مأخذ: مطالعات مشاور، 

 رر  صنایع تبدیلی کشاورزی

( اروپتتا هاتحادیتت و ژاپتتن ,آمریکتتتا) صتتتنعتی کتتتشورهای پیشرفتهتتتترین تکنولتتوژیکی، تحتتوالت تمتتام رغمعلیتت

 افتتزایش موجتتب کشتتاورزی در کتتتاربرد صتتنعت و صتتتنعت بختتتش مکمتتل تنهتتا نتته را کشتتاورزی بختتش توستتعه

 ابیارزیتت ختتود ملتتی امنیتتت بتتا مربتتوط بیشتتتر غتتتذا را تولیتتتد اهمیتتت بلکتته داننتتدمی بختتش در وریبهتتره

 بلکته نتدارد میگیترد صتورت دنیتا در کته رونتدی بتا نستبتی تنهتتا هتیچ نتته صتتنعتی توسعه درایران،. نمایندمی

 - ادیاقتصتت ستتوء آثتتار بتتر عتتالوه غفلتتت ایتتن. استتت شتتده نیتتز کشتتاورزی بختتش آن بتتا ارتبتتتاط از غفلتتت موجتتب

 .است داختهان مخاطره به نیز را اقتصادی و اجتماعی امنیت داشته پی کته در اجتماعی

هتتای بتتدنی، تمایتتل افتتراد بتترای استتتفاده از ازپتتیش فعالیتها و کتتاهش بیشبتتا ماشتتینی شتتدن زنتتدگی انستتان

هتتای متتزمن ناشتتی از شهرنشتتینی منظور حفتت  ستتالمتی و پیشتتگیری از ابتتتال بتته بیماریهتتا و ستتبزیجات بتتهمیوه

باشتد. بتا توجته بته ایتن نکتته کشتور میزوم توجته بیشتتر بته بختش کشتاورزی یابد. این نکته مبین لتافزایش می

قعیتتت ایتتتران موجتتب شتتده استتت کتته در میتتان کشتتورهای منطقتته از مو  فردکتته شتترایط اقلیمتتی منحصتتربه

توانتد قطتب رستد ایتران میممتازی در زمینه کشتاورزی و پترورش محصتوالت بتاغی برختوردار گتردد بته نظتر می

هتتایی، بته لحتتا  رغم وجتود چنتین ویژگید. لکتن بتتهتولیتد محصتوالت کشتتاورزی و بتاغی در منطقته تبتتدیل شتو

 ، استتتفادهتوجتته ناکتتافی بتته اصتتول علمتتی کشتتاورزی و عتتدم برختتورداری کشتتاورزان از وستتایل مکتتانیزه کشتتاورزی

 .های موجود نشده استمطلوبی از ظرفیت
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 ی و زراعیباغ محصودت یفرآور کارخانه احداث پروژه .35جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 ...( و ب،یس)انگور،  کشاورزی محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه انعنو

 کیلومتری از شویر 1با فاصله  احداث محل

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات گندم در سال زراعی جاری

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات انگور در سال زراعی جاری

 تن 1000هکتار  60به ازای  گور و ...(میزان تولیدات باغی )سیب، ، ان

 نحوه فروش محصوالت باغی و زراعی

  روستا

 میدان بار شهر 

 میدان بار خرمدره. میدان بار تهران شهرهای اطراف

  غیره 

محصوالت  درفروش هاو واسطه خرهاسلفآیا 

 کشاورزی باغی و زراعی نقش دارند؟
- 

 یلیاردم 6تا  5حدود  میزان هزینه اولیه

 اریهکت 10باغ  -هکتاری 60باغ  برای کارخانه ازیموردن محصوالت دیتول محل

ازار محصوالت به کارخانه و بونقل حملطریقه 

 مصرف
 کامیونت

 - مجوز صدورارگان 

 - (بنا احداث) ساخت مجوز اخذارگان 

 زمین شخصی )مردمی یا دولتی( نیزم یاعطا

 زمین شخصی (رانگید 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 

 با چاه های عمیق مجوز دار آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و رنتنتیامحل تأمین 

 جهاد کشاورزی یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزاز طریق کارشناسان  پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 کشمش تیزابی نوع تولیدات در کارخانه

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 یلیاردم 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

 1397مأخذ: مطالعات مشاور،

 دستیصنایع و قالیبافی رر  کارگاه

 هتتاآگاهی و اطالعتتات همتتهبااین و نیستتت مهتتم قالیبتتافی انتتدازهبه ایتتران در صتتنعتی رهتتایهن از ایرشتتته هتتیچ

 طتتوالنی بستتیار قتتدمت دارای ایتتران در کتته بتتافیفرش هنتتر .استتت محتتدود آن باستتتانی تکامتتل و توستتعه دربتتاره
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 هایدهتته در امتتا استتت؛ بتتوده دارخانتته هتتایخانم اکثتتر بتترای درآمتتد کستتب هتتایروش از یکتتی معمتتوالً باشتتدمی

 کارگتاه انتدازیراه فکتر بته شتغل ایتن خبرگتان از بستیاری و یافتت توستعه تریگستترده شتکل بته هنتر این اخیر

 را منتزل در قالیبتافی بترای الزم شترایط کته کستانی بترای ختود درآمتد برافتزایش عتالوه تتا افتادنتد فترش تولید

 نیتتز صتتنعت ایتتن تولیتتد وضتتعیت بتته کیفیتتت،با هتتایفرش تولیتتد بتتا همچنتتین و باشتتند ایچتتاره راه نیتتز ندارنتتد

 .شتویدمی آشتنا معمتولی بتافیقالی کارگتاه یتک هزینته بترآورد و انتدازیراه مراحتل بتا مقالته ایتن در. دهند رونق

 دوم درجتته در و ایرانتتی اصتتیل فتترش تولیتتد اول درجتته در قالیبتتافی کارگتتاه یتتک تأستتیس و انتتدازیراه از هتتدف

 هتتاآن بتته آمتوزش و کتتاری نیرویتی جتتذب کارگتاه ایتتن دیگتتر مهتم . هتتدفاستت متتالی استتقالل و درآمتتد کستب

 در نیتتز ختتود و شتتوند کتتار بتته مشتتغول واحتتد همتتین در تواننتتدمی آموزشتتی مراحتتل گذرانتتدن از پتتس کتته بتتوده

 دیگتتران بتته را هنتتر ایتتن از درآمتتد کستتب و قالیبتتافی هنتتر کتته باشتتند دهنتتده آمتتوزش افتتراد از نفتتر یتتک آینتتده

 .دهند آموزش

 کارگاه تولید فر، دستباف .28شکل 

 
 

 بتته جامعتته زنیتا رفتتع بتترای کته استتت؛ زاییاشتتغال و تولیتتدی مسسستته نتوع یتتک دستتتبافت فترش تولیتتد کارگتاه

 کارگتتاه ایتتن تولیتتدات و ختتدمات. کنتتدمی تتتالش شتتودمی زنتتدگی شتتدن ترآستتان باعتت  کتته بتتافتی محصتتوالت

 همچنتین و شتودمی رصتاد ختارج بته کشتور بته عترض ودور بترای و شتودمی وطتنهم هتایخانواده و افراد شامل

 در .کننتتد درآمتتد کستتب و دهنمتتو استتتفاده ختتود هنتتر از تواننتتدنمی تنهاییبتته کتته افتترادی دادن قتترار زیرپوشتتش

 :شودمی عرضه خدمات این تولیدی واحد این

 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 

 متتری 200 زیترزمین کته شتودمی زیترزمین و همکتف طبقته 2 شتامل کته متتری 250 فضتای یتک کارگاه محل

 آمتتوزش و فتترش بافتتت بتترای همکتتف طبقتته و باشتتد؛می غیتتره و اولیتته متتواد دیگتتر و روغنرنتتگ انبتتار عنوانبتته



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

107 

 

 انتتدازیراه بتترای .باشتتدمی نگهبتتانی اتتتاق و بهداشتتتی ستترویس و حیتتاط دیگتتر متتتر 50 و شتتودمی استتتفاده دادن

 ایتن بته ضترر موجتب کته ایمستئله گونتههیچ آن اطتراف در کته شتد انتختاب ایمنطقته ابتتدا تولیدی واحد یک

 وانبتت راحتیبته تتا شتد شناستایی و بررستی زیتادی حتدود تتا اجتمتاعی و معیشتتی فرهنگتی، ازنظتر و نباشد امر

 هایشترکت از خواستتن کمتک بتا نیتز و کترد پیتدا مجموعته ایتن تولیتدات اقستام و انتواع بترای ختوبی بازارهای

 .شودمی تالش کشور از خارج و داخل در سالم بازاری ایجاد برای خصوصی و دولتی

 قالیبافی رر  کارگاه

 پروژه خالصه فرم

 : مجتمع کارگاهی قالیبافیعنوان رر 

 : قالیبافیبخش یرز: صنعت    بخش

 : قالیبافیتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 توصیف رر :

و تأسیس یک کارگاه  اندازیراههدف از  .باشدمی روستای شویردر  بافیفرشاحداث کارگاه  سنجیامکانهدف این طرح بررسی و مطالعات 

گاه اف احداث کاردیگر از اهد یکی. باشدمیمالی  اللقالیبافی در درجه اول تولید فرش اصیل ایرانی و در درجه دوم کسب درآمد و استق

ند رآمد شوشغول به کار کسب دمدر همین واحد  توانندمیبوده که پس از گذراندن مراحل آموزشی  هاآنجذب نیرویی کاری و آموزش به 

دف هموزش دهند. به دیگران آ باشند که هنر قالیبافی و کسب درآمد از این هنر را دهندهآموزشو خود نیز در آینده یک نفر از افراد 

ی و کم ازنظرید دن به وضعیت تول، بهبود بخشیبافیقالی هایکارگاهدیگر، بهبود بخشیدن به صنایع فرش ایرانی است. یکی از اهداف مهم 

 روز در تمامنیا بوده و امدمردم  موردتوجه تاکنون دیرباز، از هزارسالهچند  ایسابقهاست. فرش دستباف ایران با داشتن  التمحصوکیفی 

فنی، هنری،  هایبهجن دارای واست  چندبعدیدستباف ایران محصولی  فرشخورده است.  ناگسستنیدنیا نام قالی با نام ایران پیوندی 

 است. گسترده بسیار اقتصادی واجتماعی 

 سال در مترمربع 3000: رر  سادنه ظرفیت

 پروژه وضعیت

 .است داخلی اولیه مواد تأمین  100 استان: یا کشور داخل در اولیه خام مواد به دسترسی میزان

 :فرو، 

 % صادراتی شدهبینیپیش بازار                                   100 داخلی: شدهبینیپیش بازار

 ماه 24 تجاری(: عملیات تا فعالیت شروع )از پروژه کامل بندیمانز

 داخل روستا طرح محل

 بافیخیاطی، گلیم نوع صنایع دستی موجود در روستای شما

 تعداد کارگاه قالی بافی در روستا )فعال و غیرفعال(
 کارگاه خیاطی 10

 بافیکارگاه گلیم 5

 عدم فروش قالی هیچ تولیدی وجود ندارد به خاطر میزان تولید قالی در روستا

 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
صورت اکثرا به صورت سفارشی انجام میدهند. در 

 فروش مستقیم در بازار خرمدره انجام می شود.

 جمع آوری افراد ماهر در این حرفه
 نفر از روستا 10 روستا )نفر(

 - روستاهای اطراف )نفر(

 7دولتی )اعطای  نحوه تأمین سرمایه
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 تسهیالت(

 :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

 آب نیتأم خانگی

 تلفن و نترنتیا

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 زمینی و با وسایل شخصی نحوه انتقال محصوالت تولیدی به بازار

 و فروش بازاریابی

 - روستاها

 - شهرها

 - روستاهای اطراف

 خرمدره شهرستان های استان

 - خارج از استان

 - خارج از کشور

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 

 تسهیالت

 1397مأخذ: مطاالعات مشاور،

 گردی ارراف سدرر  توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بوم

 فتتراهم بتتومی و طبیعتتی هتتایمحیط در را گردشتتگران استتکان شتترایط کتته هستتتند مکتتانی گردیبتتوم هتتایاقامتگاه

 .شتتود آمتتاده تتتاریخی بافتتت بتتا و ستتنتی صتتورتبه چیزهمتته کتته شتتودمی ستتعی گردیبتتوم اقامتگتتاه در. کنتتدمی

 فنّتتاوری و دجدیتت امکانتتات و لتتوکس هایقفستته و فتترش از استتتفاده بجتتای گردیبتتوم هتتایاقامتگاه در کتتهطوریبه

 .شودمی استفاده قدیمی هایصندوقچه و جاجیم و گلیم از

توانتتد ستتبب مطبتتوع می وهتتوایآبشتتگری از قبیتتل وجتتود منتتاطق بکتتر و هتتای منتتاطق روستتتایی و گردظرفیت

یل تبتتدبتتا تواننتتد روستتتاییان می درواقتتعدرآمتتد کتتافی و پایتتدار بتترای روستتتاییان باشتتد  تتتأمینایجتتاد اشتتتغال و 

 پیمایی،دشتتت و پیمتتاییکوه ورهتتایت برگتتزاری نگری،پرنتتده هایستتایت ایجتتاد و هتتاگاهبوم ختتود بتته هایخانتته

 کستتب بتترای ودختت روستتتای طبیعتتی هتتایظرفیت از …و ورستتومآدابو همچنتتین نمتتایش  دستتتیصنایع فتتروش

 قبتتل دهتته کیتت از یشبتت بتته ایتتران در گردیبتتوم هتتایاقامتگاه بازستتازی و مرمتتت احتتداث، .کننتتد استتتفاده درآمتتد

 از کتته چمنتتزار منتتاطق بعضتتی در و بتتدیع اندازهایچشتتم و خرمتتی برستتبزی، عتتالوه روستتتاها بعتتالوه گردد،بتتازمی

 فرهنتتگ از غنتتی و قیمتتتگران کلکستتیونی دارای ستتاخته، ایتتران در نظیتتریکم طبیعتتی و زینتتتی مجموعتته هتتاآن

 .فتگر را هاآن سراغ توانمی روستایی، و منطقه هر در که است بومی
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 گردیشرایط احداث بوم

گردی در های بوماقامتگاه. گردی در سراسر کشور الزامی استبرای احداث اقامتگاه بومذیل  رعایت شرایط و ضوابط

تا  باشدگردی الزم است حتمًا یکی از این سه شرایط و برای احداث اقامتگاه بوم شده استبندی سه حالت درجه

 .پرداختگردی احداث اقامتگاه بوم بتوان طبق ضوابط و قوانین به

 1گردی درجه اقامتگاه بوم 

 2گردی درجه اقامتگاه بوم  

 3 گردی درجهاقامتگاه بوم 

ر فرآینتتد ارزیتتابی کستتب کتته د استتتشتتود بتتر مبنتتای امتیتتازاتی صتتان داده میای کتته بتته اقامتگتتاه اخترجتتهد

 و شامل موارد ذیل است: شود؛می

 ؛%30مات شما و موارد مربوط به آن امور ساختمانی، تجهیزات و خد 

  ؛ و%30 آن به مربوط موارد و بهداشتی و ایمنی و انسانی نیروی امور 

 40محیطی و ابعاد فرهنگی و امور مربوط به آن امور پایداری، رعایت اصول زیست% 

 گردیبوم ثبت مراحل. 29شکل شماره 
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 گردی با هتلهای بومتفاوت اقامتگاه

 هتتایتفعالی و محصتتوالت ختتدمات، بتتومی ستتاختار کتته استتت گردشتتگران بتترای اقامتگتتاهی گتتردی مبتتو اقامتگتتاه

 و ومیبتت جامعتته مشتتارکت و ختتانوادگی متتدیریت و مالکیتتت ستتاختار گرا،بتتوم محیطتتی ستتاختار گردشتتگری،

 استتت، گتتاهاقامت یتتک اصتتلی هایهستتته و ارکتتان کتته گردشتتگری زیربنتتایی مناستتب ستتاختارهای داشتتتن درنهایتتت

 ایتتن در ارائتتهقابل ختتدمات. کننتتدمی متمتتایز پتتذیرهامهمان و هتتاهتل ماننتتد اقتتامتی الگوهتتای دیگتتر از ار آن

 لبتتاس، و کتتاب هایقفستته بجتای قتتدیمی هایصتندوقچه. باشتتد داشتته ستتنت رنتگ ختتدمات همته بایتتد واحتدها

 ون،زیتتتلوی تماشتتای بجتتای آتتتش دور نشتتینیشب محلتتی، غتتذاهای موکتتت، و فتترش بجتتای گلتتیم و جتتاجیم

 ابتتداعات و باشتتید ترستتنتی هرچقتتدر. استتت هتتامحل ایتتن هایجاذبتته از غیتتره و نتتان پختتتن گتتاو، شتتیر دوشتتیدن

 تتتوانمی همچنتتین. داشتتت خواهیتتد ختتان مخاطبتتان جتتذب در بیشتتتری توفیتتق باشتتید داشتتته نوستتتالژیک

 ترکیتتب نیتتز را ینجتتوم گردشتتگری و نتتوردی جنگتتل گردی،بیابتتان ماننتتد مکمتتل گردیطبیعتتت هتتایفعالیت

 .داد ارائه مسافران به را کاملی خدمات و نموده

 گردی مکان مناسب برای احداث بوم

طتراف ستد ، امکان اجرای طترح اقامتگتاه بتومی روستتاها و منتاطق نمونته گردشتگری، کویرهتا و منتاطق جنگلتی

انتتدازی ای راهستتبی بتترباشتتند گزینتته مناهای تتتاریخی، فرهنگتتی و رفتتاهی میکتته دارای جاذبتتهی روستتتاهایو 

 .باشنداقامت بوم گردی می

 روستای شویر در گردی ارراف سدبوم توسعه رر  .36شماره  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 هایاقامتگاه ایجاد از هدف

 در کنند،می احداث اندشدهبازسازی 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

 اردمینه قابلیت و پتانسیل الزم را دبپردازند که روستای شویر نیز در این ز تفریح و گردش به سنتی محیطی در و

 شویر مواد اولیه: روستای کنندهنیتأممحل 

 حاتیتوض عنوان

 روستای شویر احداث پروژه محل

 نفر 7 ی در طرحگذارهیسرمابه  مندعالقهتعداد افراد 

 - افراد ماهر در زمینه گردشگری

 - تعداد افراد فعال در زمینه گردشگری

ر شرایط دبه روستا  کنندگانمراجعهتعداد گردشگران 

 فعلی
 نفر از داخل کشور 1500نفر از خارج و  5ساالنه 

 - میزان درامد حاصل از گردشگری در حال حاضر

 خرید زمبن اولیه هایهزینه تأمین نحوه
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 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان متولی

 ریز، شویر و فلجسوکه از ایجاد طرح مندبهرهروستاهای 

 مشاغل خدمتی ایجاد طرح لهیوسبهمشاغل ایجاد شده 

 ونقلحمل

 بازارهای محلی فروش محصوالت کشاورزی

 یدستعیصنافروش 

 سوپرمارکتایجاد 

 یروغنویتعوایجاد 

 یغذاخورایجاد یا افزایش 

 مسافرخانه سیتأس

 یجانب یهانهیهز

 تومانمیلیون  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 15 جادشدهیاشغل  تعداد

 نفر در ماه 1500 در ماه شدهجذبتعداد گردشگر 

 نهمیلیون ماها 50 طرح جاری یهانهیهز

 اراضی ملی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیزم 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

 دهیاری شویر پروژه یاجرا تیریمد

 هشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژموانع و م

 

 بازاریابی و تسهیالت

 

 1397مأخذ: مطالعات مشاور،

تعی  ین نت  ایج کیف  ی و کم  ی م  ورد انتظ  ار برنام  ه توس  عه اقتص  ادی و اش  تغالزایی  -3-6

 روستا؛

 یتتک اقتصتتاد رفتتاهی وضتتعیت کتته هستتتند کتتالن اقتصتتاد کلیتتدی متغیتتر ستته بیکتتاری و تتتورم اقتصتتادی، رشتتد

 از بلکته اقتصتادی ابعتاد از فقطنته بیکتاری دارد؛ ویتژه اهمیتت اشتتغال میتان ایتن در امتا دهتدمی نشتان را کشور

 از ایتوستتعه برنامتته پتتنج باشتتد. درمجمتتوع دهندههشتتدار جامعتته یتتک بتترای توانتتدمی اجتمتتاعی و فرهنگتتی ابعتتاد

 ایتتن از یتتک هتتر استتاس ایتتن بتتر و بتتوده هابرنامتته ایتتن تمتتام اهتتداف از یکتتی زاییاشتتتغال تتتاکنون، 1368 ستتال

 دهتدمی نشتان کشتور توستعه هایبرنامته عملکترد امتا کردنتد اجترا اشتتغال افتزایش بترای را هتاییطرح هابرنامه

 و انتتدنبوده روبتترو مشخصتتی استتتراتژی بتتا اشتتتغال زمینتته در مشتتخص راهبتترد ارائتته زمینتته در هابرنامتته ایتتن کتته
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 امتا بتوده روبترو روزافتزون توستعه بتا فعتال جمعیتت رشتد و جمعیتت رشتد بتا عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی

 .اندبوده ناکام کند ایجاد کار نیروی تقاضای میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت

 متتدتکوتاه در کتته شتتودمی محستتوب کتتالن مستتئله یتتک بیکتتاری رفتتع و اشتتتغال ایجتتاد اگرچتته راستتتا همتتین در

 در آن کیفتی و کمتی دابعتا تتا استت تردقیتق هایبررستی نیازمنتد اقتصتادی متغیتر ایتن امتا باشد وجهموردت باید

 دارد «گذاریستترمایه» بتتا ثتتابتی رابطتته «اشتتتغال» محتتور، رشتتد و کمتتی نگتتاه از. باشتتند موردتوجتته یکتتدیگر کنتتار

 نته کته استت داده ننشتا تتاریخی تجربته امتا شتود؛می وابستته سترمایه جتذب بته اقتصتادی مشکالت همه حل و

 .شود منجر اشتغال تکیفی بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی رشد حتی نه و سرمایه جذب

 در اشتتتغال مشتتکل حتتل زا،اشتتتغال توستتعه راهبتترد در کتته استتت آن مبتتین هتتای قبلتتیبخش هایبررستتی نتتتایج

. دارد بستتتگی وکارهاکستتب ستتعهتو و انتتدازیراه روی پتتیش مستتائل پیچیتتدگی و تنتتوع شناستتایی بتته اول درجتته

 متنتوع عموانت رفتع استت، کتارآفرینی رونتق از تتابعی اشتتغال، مشتکل حتل اینکته بته توجته بتا استاس همتین بر

 بتته آن اشتتاره استتت کتته قتتبالً «متتدیریتی هتتایمهارت ارتقتتای» و «مولتتد وکارهایکستتب» گستتترش و تأستتیس

 گردید.

 های دولتتی، راهبترددر روستتای شتویر بایتد سیاستت کلتی صتورتبه بنابراین نتتایج حاصتل بیتانگر آن استت کته

 و «ملتتی هتتایولویتا راستتتای در بتتازار بتته دهیجهتتت» ،«بتتازار تستتهیل» نقتتش ستته ایفتتای بتتا بایتتد را زااشتتتغال

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش و بازار تکمیل»

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:

o نفر میتوانندصاحب شغل شوند. 30، 25ینه جمع اوری و دپو کاه در زم 

o  توانند دارای شغل شوند.نفر می 20تا  15در زمینه قالی بافی و جاجیم بافی 

o  ،توانند قیم مینفر به صورت غیر مست 15نفر به صورت مستقیم و  20در زمینه بوم گردی اطراف سد نیز

 صاحب شغل شوند.

o با ایجاد  میلیون تومان و 500میلیارد تومان و درامد سالیانه  1گذاری کل ایهبا سرم در طرح دامداری

 نفر؛ 8اشتغال 

o  توانند صاحب شغل شوند.نفر می 30در طرح صنایع تبدیلی کشاورزی 

 دارای قابلیت و پتانسیل است.

مذکور،  نقش سه ایفای های مجلس، برایکز پژوهشهای مجلس و مرهای دولت و سیاستبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: موارد زیر

 مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول، .6

 است؛ یژهو اقتصادی پیشنهاد شده موردتوجه واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی نیروی
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 با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با قتصادیا پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .7

زایی مشخص قدامات توسعه اشتغالسایر ا و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وطراحی برنامه

 و پیشنهاد گردید.

 کار» موازین حف  با و انسانی کرامت حف  با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .8

 تحریک دنبال هب کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست «شایسته

 کند. پرهیز هستند اشتغال

 بازار راهی اهدانشگ از التحصیلیرغفا از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای شویر انبوه .9

 اجتماعی آمارهای شاخص هبلک اشتغال، آمارهای در تنهانه داننشده کسب و شغل یافتن به موفق اما شده کار

های توجیهی طرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن باال ازجمله

 ی ایفا کند؛تواند در این زمینه نقش مفیدپیشنهاد شده می

 هخروجی چندین جلسه مشارکتی نیمشده، نتایج و های توجیهی پیشنهاد با توجه به اینکه طرح .10

باشد، بنابراین، شده از طرف جوانان متخصص همین روستا می ها و مشاغل پیشنهادساختاریافته بوده و ایده

 به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی پاسخ رودانتظار می

 شود همرح باع  میخرسند باشند که این ط شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره تحمل از پس کار بازار

ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باع  نقش های توسعهمشارکت اجتماعی در طول برنامه نرخ

وحیه تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش رهرچند کوچک در افزایش آمار اشتغال و به

 افزایش ازدواج و نرخ امید به زندگی شود.اجتماعی و 

وستا راران این ین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکترمهمعالوه بر نتایج کمی که 

 :از اندعبارتباشد، نتایج کیفی مورد انتظار نیز می

o زایی لاشتغا وصادی ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 در روستا.

o ستا؛زایی در روهای توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o ا؛زهای اقتصادیِ اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o رزش و ابا تأکید بر تکمیل زنجیره های جدیدی تولیدی های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردولتی؛

o های روستا سازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعانتقویت و نهادینه

 زایی.هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o آنان  شتغالزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و اکاهش می

 در مشاغل مختلف و درآمدزایی باال.
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o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o وستاییان.رطورکلی تنوع معیشتی وستایی و بهروکارهای جدید ایجاد کسب 

o ری در امور مختلف در روستا.گذاافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

زای موج  ود ه  ای اقتص  ادی و اش  تغالتعی  ین اق  دامات مناس  ب ب  رای ارتق  ای ظرفیت -3-7

 روستا؛

 برختتوردار مناستتبی یشتتغل ثبتتات و امنیتتت از کتته شتتودمی گفتتته وکاریکستتب بتته شایستتته کتتار خالصتته، طوربتته

 استتانداردهای آن، در آورد،متی ارمغتان بته زنتدگی بترای را مکفتی درآمتد روزی،شتبانه کتار بته نیتاز بتدون است،

 بتته ایحرفتته و فنتتی هتتایآموزش و شتتودمی رعایتتت کتتار، ایمنتتی و بهداشتتت استتتانداردهای و کتتار نیتتروی اساستی

 .گرددمی ارائه کار نیروی

 حمایتتت شتتغلی، یتتتامن منصتتفانه، درآمتتد دربردارنتتده و وربهتتره کتتار بتترای هاییفرصتتت شتتامل شایستتته اشتتتغال

 کتتارگران یآزاد اجتمتتاعی، یکپتتارچگی و شخصتتی توستتعه بتترای مطلتتوب ایانتتدازه چشتتم خانوارهتتا، از یاجتمتتاع

 کتتار دستتتور. هاستتتآن زنتتدگی بتتر متتسثر تصتتمیمات در مشتتارکت و دهیستتازمان و ختتود هایدغدغتته بیتتان بتترای

 متتاعی؛اجت حمایتتت هتتا؛بنگاه توستتعه و زاییاشتتتغال شتتامل راهبتتردی رکتتن چهتتار دارای شایستتته اشتتتغال

 .است اجتماعی دیالو  و حکمرانی و کار حقوق و استانداردها

های مشتتارکتی در ستتاختاریافته مشتتاور در هستتته بتتا استتتفاده از روش مشتتارکتی نیمتته میتتدانی هایبررستتی

وامتتل ع»، «عوامتتل اجتمتتاعی و فرهنگتتی»، «عوامتتل اقتصتتادی»روستتتاهای هتتدف نشتتانگر آن استتت چهتتار گتتروه 

 موجتتود زاییاشتتتغال و اقتصتتادی هتتایظرفیت ارتقتتای بتترای مناستتب اقتتدامات تعیتتین در« نهتتادی و ستتاختاری

 روستای موردمطالعه نقش داشته و باع  تحرک اقتصادی شود.
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 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات دزم برای ارتقا  ظرفیت فعالیت . 30شکل

 
 توانمنتتدی و نیازهتتا بتتا متناستتب کتته باشتتندمی آنروستتتاهای  کشتتوری هتتر در آفرینتتیارزش و تولیتتد کتتانون

 حتداکثری ادهاستتف بترای روستتا اقتصتاد بتا مترتبط ختدمات و صتنایع ستایر ایجتاد و تعبیته به توان،می اقتصادی

 ستتایر محرکتته موتتتور روستتتا گفتتت تتتوانمی بنتتابراین، پرداختتت؛ روستتتایی زاییاشتتتغال و تولیتتدی ظرفیتتت از

 آفرینیتحتول بته خصوصتی، بختش کتردن توانمنتد بتر عتالوه توانتدمی کته استت کشتور اقتصادی جریان و صنایع

 و روستتتا قتصتتادا بتتر را برتتتر هتتایفناوری و کتتارآفرینی هتتایظرفیت از استتتفاده بتتا زاییاشتتتغال و تولیتتد حتتوزه در

 جتدی راتتغییت و بتازنگری نیتز، امتری چنتین بته دستتیابی الزمته. نمایتد ایجتاد کشتور اقتصتاد تحتول همچنین

 بتتا استتبمتن راهبتتردی هایبرنامتته و اندازچشتتم ستتند تتتدوین و تهیتته روستتتایی، توستتعه بتتا متترتبط قتتوانین در

 ارائتته و اعتبتتارات اختصتتان و حتتوزه ایتتن در موفتتق کشتتورهای ستتایر تجربتته از الهتتام بتتا کشتتور موجتتود شتترایط

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش

 عشتتایری و روستتتایی زنتتان بتترای ویژهبتته روستتتای موردمطالعتته، رد کوچتتک وکارکستتب توستتعه و زاییاشتتتغال

 ایجتتاد بتترای روستتتایی زنتتان هتتایتعاونی گستتترش. نتتدارد دولتتت بتترای چنتتدانی هزینتته و بتتوده هزینتتهکم اغلتتب

 متتدیران ویژهبتته متتدیران کتتار دستتتور در مهتتم ایتتن بایتتد و استتت شتتودپیشتتنهاد می روستتتا در درآمتتد و شتتغل

 .گیرد قرار تعاون بخش با مرتبط
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 بتتا توانتتدمی کتته استتت ایحرفتته و فنتتی آمتتوزش ستتازمان روستتتایی توستتعه پتتازل مهتتم قطعتتات از دیگتتر یکتتی

 پیشتترفت و رشتتد درجهتتت محتتروم و یافتهتوستتعه کمتتتر منتتاطق در ایحرفتته و فنتتی هتتایآموزش و ریزیبرنامتته

 .کند تالش روستاها

 هتتایآموزش ارائتته اها،روستتت در کوچتتک وکارکستتب انتتدازیراه روستتتایی، آمتتوزش کشتتاورزی، ختتان هتتایآموزش

 هایبرنامتته ازجملتته توانتتدمی کشتتاورزی هتتایآموزش هدفمنتتدی بتترای کشتتاورزی بنتتدیقطب و متتدتکوتاه

 شود. قلمداد روستا توسعه در ایحرفه و فنی آموزش سازمان

 هتتایآموزش ارائتته ا،اهروستتت در کوچتتک وکارکستتب انتتدازیراه روستتتایی، آمتتوزش کشتتاورزی، ختتان هتتایآموزش

 هایبرنامتته ازجملتته توانتتدمی کشتتاورزی هتتایآموزش هدفمنتتدی بتترای کشتتاورزی بنتتدیقطب و متتدتکوتاه

رح شتد طترح کته قتبالً نیتز مطت شتود کته همچنتان قلمتداد روستتاها توستعه در ایحرفته و فنتی آموزش سازمان

توانتتد باعتت  رشتتد صتتنعت شتتده استتت میعنوان اولویتتت اول مطرحتولیتتد ادوات کشتتاورزی در ایتتن روستتتا کتته بتته

 ایجتاد دنبتال بته تتواننمی روستتاها، موجتود وضتع بتا و کنتونی شترایط در کته استت آن روستایی شتود. واقعیتت

 از و نتتدارد وجتتود صتنایع نتتوع ایتتن ایجتاد بتترای الزم هایزیرستتاخت عمتالً زیتترا بتتود روستتاها در و عظتتیم صتنایع

 بتترای تختتابان بهتتترین کوچتتک صتتنایع درنتیجتته. نیستتت صتترفهبهمقرون و صتتحیح نیتتز گونتتاگون هایجنبتته

 چتون نتتایجی بته وکارکستب نتوع ایتن ناپتذیرپایان هتایظرفیت از استتفاده بتا تتا استت روستتاها کتردن صنعتی

 کرد. پیدا دست شهرها به مهاجرت کاهش همچنین و روستاییان رفاه ارتقای و درآمد افزایش

گذاری توس  عه اقتص  ادی و ه  ای س  رمایهه  ا و پروژهبن  دی رر تعی  ین و اولویت -3-8

زایی با مقیاس ک ارکردی در س طح روس تا و تعی ین ه دف کم ی اش تغال ه ر ی ک از اشتغال

 زایی؛های توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهرر 

هتتای کتتارآفرینی های متترتبط بتتا طرحآوری ایتتدهگذاری پتتس از جمتتعهتتای ستترمایهبنتتدی طرحبتترای اولویت

ها و همچنتتتین های موفتتتق در ستتتایر استتتتانتجربتتته بتتتر استتتاسهای کتتتارآفرینی و اشتتتتغال ستتتتقل و ایتتتدهم

احصتتا گردیتتده  وکارکستتبگذاری و هتتای ستترمایهمشتتاور، طرح گتتروههای میتتدانی در ایتتن روستتتا توستتط بررستتی

تا و نشستت بتا شتاور در روستی و حضتور مجوامتع محلتاندیشتی بتا ین مرحله بتا برگتزاری کارگتاه همازاپساست. 

و ... . بتته  حبان مشتتاغلصتتاگذاران، معتمتتدین، محلی، نماینتتده کشتتاورزان، دامتتداران، ستترمایهنخبگتتان، خبرگتتان

گذاری، هتتای ستترمایهبنتتدی طرحهای کتتارآفرینی پرداختتته شتتد. در ایتتن راستتتا، جهتتت اولویتاحصتتا ایتتده

زایی متتورد شناستتایی قتترار ی و اشتتتغالهتتای اقتصتتاددر طرح هتتاآنهای مربتتوط بتته ی متتسثر و شتتاخصهامسلفتته

 گرفت.

روستتتای  زاییاشتتتغال و اقتصتتادی هتتایفعالیت ستتطح ارتقتتاء زایی جهتتتاشتتتغال و اقتصتتادی در جهتتت توستتعه

از شهرستتتان خرمتتدره و توانمندستتازی روستتتاییان و صتتاحبان مشتتاغل در ایتتن روستتتا نیتتاز بتته داشتتتن  شتتویر

یتاز صتورت گرفتته باشتد. بترای ایتن منظتور بتا موردنهای تخصتصهتا و اهداف مشخص است تتا شناستایی مهارت

 هتتایبنتتدی فعالیتاولویت بتته Decision Oven افتتزارمتتورد از پیشتتنهادات بتتا استتتفاده از نرم 5در نظتتر گتترفتن 
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هتای دارای اولویتت و برحستب روستتای شتویر پرداختته شتده استت. بتا احتستاب فعالیت زاییاشتتغال و اقتصتادی

 ریزی شامل:در کمیته برنامه ردتوافقموچهار معیار 

o  ؛22/0میزان گرایش مردم محلی با ضریب اهمیت 

o   ؛28/0میزان نیاز به منابع آب با ضریب اهمیت 

o    ؛25/0میزان آورده شخصی و تسهیالت بانکی با ضریب اهمیت 

و اطالعات   هاداده وهای مشارکتی های نسبی حاصل از برگزاری کارگاهها و قابلیتارزیابی ظرفیت  

 ؛25/0حاصل از مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده استبندی پروژهاقدام به اولویت

 زایی روستای شویرهای توسعه اقتصادی و اشتغالها و پروژهبندی رر رتبه .31 شکل

 
نتدی مشتاغل باز طترف روستتاییان بته احصتاء و اولویتت با توجه به همین امتر در راستتای مشتاغل پیشنهادشتده 

 مربوطته بتر حستب اولویتت نهاداتتتوجیهی بتا پیشت وابسته به طرح های توجیهی پرداخته شتده استت کته طترح

 باشد:به شرح ذیل می

 آوری کاهجمع توجیهی طرح 

o ها؛بسترسازی و ایجاد تسهیالت از طرف سازمان 

o ؛آن نقل و حمل و کردن خرد جهت موجود روش با کاه وریعمل آو  کاه با کارکردن صحیح آموزش 

o های حاصل؛فروش فرآورده بازارهای ایجاد و شناسایی 

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

 روستایی: گردشگری توسعهردی اطراف سد گطرح توجیهی بوم 

o زمینه افزایش آگاهی روستاییان؛ در مستمر هایکارگاه برگزاری 

o تبلیغات و معرفی روستا برای جذب گردشگر؛ 

o های اطراف سد؛افزایش کیفیت بناها و سازه 

o ... ایجاد تاسیسات رفاهی اطراف سد از جمله آالچیق، سرویس بهداشتی و 
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o مسیر. در...(  و غذاخوری سوپرمارکت، تعمیرگاه، روغنی،تعویو) خدماتی مشاغل ایجاد 

 صنعتیدامداری صنعتی و نیمه توجیهی طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های پرورش سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o توسعه صنعت پرورش گاو. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o ای و ملی.آن در سطح منطقه و پخش بیهای مستمر در زمینه گسترش، بازاریابرگزاری کارگاه 

 بافی صنایع دستیایجاد کارگاه قالی توجیهی طرح 

o بسترسازی و ایجاد تسهیالت از طرف سازمان صنعت و معدن؛ 

o افزایی؛ی مهارتهابرگزاری کارگاه 

o های آموزش ترویجی؛دوره 

o رسانی؛بازاریابی و بازار 

o روستایی. محصوالت عرضه تخصصی هاینمایشگاه در روستاییان شرکت برای دقیق برنامه تعریف 

 کشاورزی: تبدیلی صنایع توسعه و ایجاد 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o مینه نحوه کشت، برداشت، تولید محصول؛های مستمر در زبرگزاری 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 

ه  ای زایی ب  رای ارتق  ا  س  طح فعالیتغالهای توس  عه اقتص  ادی و اش  تتعی  ین برنام  ه -3-9

 زایی روستا؛اقتصادی و اشتغال

 توستتعه در چنتتدانی توفیتتق تتتواننمی مشتتخص، اقتصتتادی توستتعه و توستتعه کتتالن راهبتترد یتتک وجتتود بتتدون

 از یکتتی تمرکززدایتتی بایتتد بنتتابراین آورد؛ دستتت بتته روستتتاها در کتتارآفرینی توستتعه و اشتتتغال روستتتایی

 توستتعه طریتتق از تنهتتا روستتتایی توستتعه باشتتد. کشتتور توستتعه کتتالن هایسیاستتت رینتاساستتی و تتترینمهم

 بتترای درآمتتدزا زاییاشتتتغال نیازمنتتد بلکتته شتتودنمی محقتتق اجتمتتاعی ختتدمات ارائتته و عمرانتتی هایزیرستتاخت

 استتت. صتتنایع( شتتهرها اجتمتتاعی فرهنگتتی هایجتتذابیت مقابتتل در) آنتتان فرهنگتتی توستتعه تستتریع و روستتتاییان

 روستتتاها در زاییاشتتتغال توستتعه و روستتتایی توستتعه کشتتاورزی، توستتعه هایزمینتته تتترینمهم ازجملتته یتبتتدیل

 کاالهتتایی بتته هتتاآن تبتتدیل و روستتتا دامتتی و کشتتاورزی محصتتوالت فتتراوری صتتنایع، ایتتن اصتتلی وظیفتته. استتت

 در هتتافعالیت ایتتن مانجتتا. شتتودمی انجتتام شتتهری هایکارخانتته و صتتنایع در اغلتتب کتته استتت تربتتاارزش و ترنهتتایی

. شتتودمی تولیتتد تحریتک و منتتاطق ایتن در بیشتتتر افتزودهارزش خلتتق باعتت  روستتاها اطتتراف نتواحی یتتا روستتاها
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 تحکتتیم راستتتای در جلوروبتته قتتدمی و یابتتدمی افتتزایش نیتتز محصتتوالت آن کنتتار در دوام و کیفیتتت عالوهبتته

 .شودمی برداشته کشور غذایی امنیت

ر و منظور پایتتداری اشتتتغال روستتتایی عتتالوه بتتر شناستتایی افتتراد بیکتتاایی الزم استتت بتتهدر جریتتان توستتعه روستتت

هتتای وضتتع موجتتود نیتتز موردتوجتته قتترار جویتتای کتتار، بستتترهای مناستتبی بتترای حفتت  اشتتتغال و توستتعه ظرفیت

 گیرد.

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست .32شکل 

 
گذاری توستتعه اقتصتتادی و هتتای ستترمایهن اهتتداف کمتتی اشتتتغال طرحتتتوااستتاس چنتتین چتتارچوبی می بتتر

 ح زیر طراحی و تدوین نمود.زایی روستای شویر را به شراشتغال

 ظرفیت فرصت های شغلی ایجاد شده در روستای شویر .37جدول

 ظرفیت اشتغال )نفر( طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال روستاها

 شویر

 کشاورزی

 5 و دپو کاهآوری طرح جمع

 15 تاصنعتی روسصنعتی و نیمه داریدام طرح

 25 صنایع تبدیلی کشاورزی

 17 دستیصنایع و بافیقالی کارگاه صنایع

 10 گردی اطراف سدبوم خدماتی

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 

انتظتار داشتت کته بتا اجترای تتوان زا میهتای اشتتغالهای حاصل، بتا احتستاب هتر یتک از فعالیتبا توجه به یافته

تتتوان زایی پیشنهادشتتده میفعالیتتت اشتتتغال 5فعالیتتت صتتنعتی در مجمتتوع بتتا  2فعالیتتت کشتتاورزی و  3تعتتداد 

 شویر کمک نمود. به رشد و توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در روستای

 

 

 

 سومگام  دومگام  گام اول
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 قلعه حسینیهروستای  .2

خوش ه ه ای کس ب و ک ار در  ه ای ارز،، تولی د وسنجی ایج اد زنجیرهشناسایی و امکان -

 روستای هدف 

در  کتتار و کستتب هایخوشتته و تولیتتد، ارزش زنجیتتره ایجتتاد ستتنجیامکان و بررستتی، شناستتاییدر ایتتن قستتمت به

زش پتتورتر متتدل زنجیتتره ارشتتود. در بختتش مرکتتزی، شهرستتتان خرمتتدره پرداختتته میقلعتته حستتینیه روستتتای 

رود. در شتکل زیتر شتمای شتمار متیی یتک بنگتاه یتا ستازمان بههتاعنوان ابزاری مناستب بترای تحلیتل فعالیتبه

 کنید.کامل این زنجیره برای یک نمونه مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 زنجیره ارز، مدل پورتر. 33شکل 

 
بینتتی شتتده استتت، شناستتایی و تحلیتتل ایتتن هتتای مختلتتف براستتاس نیازهتتای تولیتتد پیشدر ایتتن زنجیتتره فعالیت

دهتتد و هتتای ارزش آفتترین اطالعتتات بستتیار مهمتتی از رونتتد متتالی و ستتود دهتتی میعنوان فعالیتبتتههتتا فعالیت

 از ایمجموعتتته ارزش تواننتتتد در شتتترایط مختلتتتف تصتتتمیمات درستتتت بگیرنتتتد. زنجیتتترهریزان میبرنامتتته

 .شتتود منجتتر ارزش لتتقخ بتته تتتا پتتذیردمی انجتتام زنجیرگونتته صتتورتبه صتتنعت یتتک در کتته استتت هتتاییعملیات

 افتتزوده نهتتایی محصتتول بتته ارزشتتی حلقتته هتتر در و کننتتدمی عبتتور زنجیتتره ایتتن هایحلقتته زمتتان از صتتوالتمح

در  ختتارج زا شتتده خریتتداری و ختتدمات متتواد ارزش منهتتای ختتالص فتتروش از؛ عبارتنتتد افتتزوده ارزش. گتترددمی

 شود:می محاسبه زیر فرمول از افزوده ارزش تحقیق این

 تفریق()تولید  روش

 افزوده ارزش=  ستانده ارزش – هواسط مصارف

پرداختته  در ادامه به تعریتف عملیتاتی متغیرهتای زنجیتره ارزش بتر استاس متدل المتاس پتورتر طتی جتدول زیتر

 شده است.
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 های کسب و کاراصطالحات زنجیره ارز، خوشه و نظری عملیاتی تعریف. 38جدول شماره 

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و ارندد همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه زشار 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 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 صادیاقت ارزش

 .شودمی

 هایفعالیت

 اصلی

 تدارکات

 داخلی
 . ریزیبرنامه و نقل و حمل کنترل، انبارداری، سازی،ذخیره دریافت، مل

 هاعملیات
 کارهایی تمام و محصوالت آزمایش هیزات،تج 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 منظوربه که هاییفعالیت تمام شامل

 . توزیع مدیریت نقل، و حمل سفارش، تکمیل

 و بازاریابی

 فروش

 ترفیع، تبلیغات، زیع،تو کانال انتخاب. کندمی محصول خرید به وادار را خریدار که یهایفعالیت 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 مینتأ

ی توسعه

 تکنولوژی

ه، توسع های زنجیره ارزش. مثل تحقیق ومنظور از پشتیبانی از فعالیتی تکنولوژی بهشامل توسعه

 اتوماسیون فرآیندها، طراحی و طراحی مجدد.

مدیریت منابع 

 انسانی

ق و ت حقون نیروی انسانی، آموزش و ایجاد رشد در آنها، حف  آنها و پرداخهای تأمیشامل فعالیت

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

 12: 1397مأخذ: اکبری، 

 بررسی یک سوال:

 های ارزشی مسیرتولید در انواع محصودت کشاورزی روستا کدامند؟فعالیت 

 شتتود. طبتتق متتدل زنجیتتره ارزش مایکتتل پتتورترزنجیتتره ارزش محصتتول در یتتک نگتتاه کلتتی دیتتده میابتتتدا 

 شود.های ارزشی زنجیره ارزش به پنج مرحله به شرح زیر تقسیم میفعالیت
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 زنجیره ارز، تولیدات کشاورزی روستای قلعه حسینیه .34شکل 

 

 :مرحله اول
ی در رد، متتثالً در توستتعه دامتتداری و گردشتتگری اقتتداماتگیتتهتتا صتتورت میدر ایتتن مرحلتته تتتدارکات ورودی

باشتد. هنگتام خریتد مزرعته یتا ... متی خصون هزینه جابجایی مواد اولیته و انتقتال آنهتا بته انبتار و پتس از آن بته

 ارا باشد.دمواد شرایطی مورد نظر است که باید متریال )مواد مورد نیاز( مورد نیاز کارگاه آنها را 

 مرحله دوم:
های هتتر بختتش بتته شتتود و هزینتتهچهار مرحلتته تقستتیم میباشتتد کتته بتتهتولید میوحلتته دوم، عملیتتات ستتاختمر

 گردد. تفکیک در انواع محصول لحا  می

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 
جایی شتود. جابتههای حمتل ونقتل، انبتار محصتوالت شتامل ایتن قستمت میتعیین نرخ ضتایعات و تلفتات، هزینته

 شود.ها جزء این بخش از زنجیره ارزش محسوب میها به انبار و ماشینرگاهتولیدات از کا

 مرحله چهارم بازاریابی و فرو،:
دربتتاره  گیتترد. بتتا تبلیغتتاتگتتذاری در ایتتن بختتش صتتورت میهتتای توزیتتع و قیمتاستتتفاده از تبلیغتتات، کانال 

هتتای کشتتاورزی و و فرآوردههای توزیتتع و پختتش متتواد های پیمانکتتاری و شتترکتفتتروش محصتتوالت بتتین شتترکت

هتتای توزیتتع هتتا و روشتتتوان درخواستتت ستتاخت و سفارشتتات خریتتد را افتتزایش داد. شناستتایی کانالصتتنعتی می

امتل از گتذاری بتا اطالعتات کمشتتریان تحویتل گتردد و قیمتبهترین وجته ممکتن بهبه نتوعی کته محصتوالت بته

ر بتا در نظت ستط امتور قراردادهتای شترکت یتا کارگتاههای انجتام شتده و حجتم سفارشتات توبازار و میتزان هزینته

 شود.گرفتن سود مورد قبول شرکت انجام می

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

123 

 

 مرحله پنجم خدمات پس از فرو،:
 حصتوالت چتهمباشتد. تتأمین متواد اولیته هتای فروختته شتده متثالً میشامل گارانتی معین محصتوالت و فراورده 

همچنتتین  توانتتد بتتر میتتزان سفارشتتات و تولیتتد ومی هتتای مناستتبدر زمتتان گتتارانتی و حتتتی پتتس از آن بتتا قیمت

 ارزش افزوده هر محصول بیافزاید. 

 :بررسی سوال دوم 

 میزان ارزش افزوده هر کدام از محصوالت شرکت چقدر است؟ 
طور جداگانتته تنوع تولیتتد میتتزان ارزش افتتزوده همتته محصتتوالت تولیتتدی روستتتا بتتهدر ایتتن بختتش بتتا توجتته بتته

 گردد.محاسبه می

 هاهای تدارک ورودیه اول: هزینهمرحل 

به کترد. ی را محاستنقتل و انبتارداروشتوند کته بایتد هزینته حملپس از خرید مواد اولیته بته انبتار انتقتال داده می

ز ایتن مرحلته شتوند. میتزان ارزش افتزوده اهتای خودشتان منتقتل میجهت تولید ایتن قطعتات از انبتار بته کارگاه

 آید. دست میجمع و ارزش افزوده نهایی بهزنجیره ارزش با مراحل دیگر 

 هازنجیره ارز، در بخش تدارک ورودی .35شکل

 

 مرحله دوم: تولید

گتردد یهای انجتام شتده بته صتورت جتداول جداگانته بتر استاس انتواع محصتوالت تولیتدی تنظتیم ملیست هزینه

های موجتود جهتت کتاهش هزینته های جتاری و تولیتدی، متدیریت بهتتری انجتام داد وتا بتوان نستبت بته هزینته

 جیتتره ارزشهای غیتتر ضتتروری بتتر میتتزان ستتود حاصتتله بیافزاینتتد. زنجیتتره ارزش مرحلتته دوم از زنو حتتذف هزینتته

زای تولیتتد در هتتای ارزشدهتتد کتته در آن تمتتامی مراحتتل و فعالیتمایکتتل پتتورتر را عملیتتات تولیتتد تشتتکیل می

 نظر گرفته شده است. 
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 از تولیدارز، ف رهیزنج .36شکل 

 
 شتتودمحاستتبه می اداری هایهزینتته و دستتتمزد و استتتهالک هایهزینتته متتوردنظر، ستتود متتواد، خریتتد هایهزینتته

و  نمتتود محاستتبه را رحلتتهم درکتتل و فتتاز هتتر در ایجادشتتده افتتزودهارزش تفریتتق روش از استتتفاده بتتا تتتوانمی کتته

 .آمد خواهد دست به نیز محصول کل به نسبت مرحله این درصد در ادامه

 هامرحله سوم: تدارکات خروجی

شتود؛ ماننتد انبتار کتردن کتاالی تولیتد مشتتری انجتام میههایی کته بترای انتقتال محصتول تولیتد شتده بفعالیت

قتتال داده . کتتاال پتتس از تولیتتد از کارگتتاه بتته انبتتار انتشتتده، تکمیتتل ستتفارش، حمتتل و نقتتل و توزیتتع محصتتول

را  رای تولیتدتتوان میتزان کتاالی متورد نیتاز بتآمتاده تحویتل بته مشتتریان استت، از موجتودی انبتار می شود ومی

 متناسب با سفارش تعیین کرد.

 هازنجیره ارز، در بخش تدارک خروجی. 37شکل

 

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیهای مناسب شخمانتخاب روش

 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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د. ل پیتدا کتترکتتتوان اهمیتتت آن را در ارزش افتزوده ها و ارزش افتتزوده ایتن مرحلته میبتا محاستبه میتزان هزینته

هتتای آن ریزی و طراحتتی نمتتود تتتا هزینتتهتتتوان روی فراینتتدهای آن برنامتتههمچنتتین براستتاس اهمیتتت مرحلتته می

 چنتین مستیرتا حد امکان کتاهش یابتد. بعنتوان مثتال در بختش حمتل ونقتل انتختاب مکتان انبتار و کارگتاه و هم

 تواند مهم و مورد توجه باشد. و وسیله انتقال محصوالت می

دستتت تولیتتد و در دستتت داشتتتن میتتزان خریتتد متریتتال )متتواد( نتترخ ضتتایعات تولیتتد ب بتتا مشتتخص شتتدن میتتزان

وستتیله طراحتتی بهتتتر محصتتول در مرحلتته تولیتتد و نحتتوه انتقتتال متتواد و آیتتد کتته کنتتترل و تقلیتتل آن بهمی

هش هتتا و جلتتوگیری از اتتتالف منتتابع تولیتتد میتتزان هزینتته هتتا کتتامحصتتوالت تولیتتد شتتده در ستتطح کارگاه

در موقتتع  وانبار انتقتتال داده شتتوند هتتد داشتتت. پتتس از تولیتتد در کارگتتاه بایستتتی محصتتوالت بتتهگیری خواچشتتم

 هتتای کشتتاورزی وشتتوند. بتتا توجتته بتته ابعتتاد و وزن استتتاندارد هتتر یتتک از فراوردهمقتترر بتترای فتتروش بتترده می

 شود.آالت و دستمزد نیروی کار برآورد میصنعتی هزینه ماشین

 فرو، مرحله چهارم: بازاریابی و

ها و نیازهتتای مشتتتریان و آگتتاه ستتاختن آنهتتا از محصتتوالت و ختتدمات وظتتایفی کتته بتته آگتتاه شتتدن از خواستتته

گتذاری کته خریتدار را ترغیتب بته خریتد محصتول هتایی ماننتد تبلیغتات، قیمتو کار مربتوط استت. فعالیتکسب 

  .گیردکند، در این دسته قرار میمی

 ابی و فرو،زنجیره ارز، در بخش بازاری .38شکل

 
 موقع و همچنتتین ارائتته ختتدمات مناستتبدر بختتش تبلیغتتات ستتاخت محصتتول ختتوب و نصتتب ستتریع و تحویتتل بتته

ل نفتر مستئو نوعی تبلیتب متسثری خواهتد بتود. جهتت تیلیغتات اینترنتتی نیتز دوخریتداران بتهو تأمین قطعتات به

افزاری و نیتتروی زاری و ستتختافتتهای نرمپیگیتتری و نصتتب آگهتتی و بروزرستتانی ستتایت شتترکت بتتوده کتته هزینتته

 شود.کار در نظر گرفته می

 مرحله پنجم: خدمات پس از فرو، 

انتتدازی محصتتوالت، ماننتتد نصتتب و راه ،دهتتدتری افتتزایش میهتتایی کتته ارزش محصتتول را بتترای مشتتفعالیت

 . آموزش روش استفاده از آنها و تأمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت
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 ، در بخش خدمات پس از فرو،زنجیره ارز .39شکل

 
تتوان بتا های پتیش آمتده کمتتر باشتد ستود حاصتله بیشتتر خواهتد بتود. در ضتمن میدر این بخش هر چه هزینه

 افزود.  های مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شدهارائه طرح

 نیتتز شتتاورزیک پایتتداری بتته بیشتتتر ستتودآوری بتتر عتتالوه خرمتتدره، شهرستتتان در کشتتاورزی تولیتتد ریزیبرنامتته

 قواعتتد از ایمجموعتته حتتدوده،م ایتتن روستتتاهای در کشتتاورزی تولیتتد هایریزیبرنامتته در. کنتتدمی شتتایانی کمتتک

 رعایتتت زنیشتتخم مناستب هتتایروش و زنیشتتخم زمتان رعایتتت زراعتی، تنتتاوب اراضتتی، تستطیح آیتتش، جملته؛ از

 در کتته ییانیروستتتا عقیتتده بتته. دارنتتد ختتوبی مهتتارت و هستتتند خبتتره کتتار ایتتن در ختتود کشتتاورزان و گتترددمی

 تولیتد، منتابع کتارایی افتزایش کشتاورزان توستط یادشتده قواعتد رعایتت بودنتد، کترده شترکت مشتارکتی جلسات

 .دارد همتتراه بتته را روستتتاها ستتطح در پایتتدار کشتتت هایسیستتتم تتترویج و ختتاک حاصتتلخیزی توستتعه و حفتت 

زایی کارهای کوچتتک در توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغالووجتته بتته اهمیتتت زنجیتتره ارزش کستتببنتتابراین بتتا ت

های تولیتتد در روستتتای قلعتته حستتینیه پرداختتته روستتتایی در ایتتن قستتمت بتته بررستتی ایتتن شتتاخص در خوشتته

 شود.می

تتتوان شتتود، میدر زمینتته خوشتته تولیتتدات زراعتتی و بتتاغی کتته مهمتتترین خوشتته تولیتتد روستتتایی محستتوب می

فت، در این روستا، کشتت اولیته )گنتدم، لوبیتا، جتو، ستیب، انگتور، کلتزا و ...( در فصتل پتاییز و کشتت ثانویته در گ

گیتترد و اغلتتب روش کشتتت در ایتتن متتاه ختترداد )گوجتته فرنگتتی و...( کتته بتترای ختتود مصتترفی روستتتا انجتتام می

صتتورت محتتدود انجتتام ین بههتتای نتتوصتتورت ستتنتی از نتتوع کرتتتی، شتتیاری استتت و استتتفاده از فناوریمحتتدوده به

شتتده، حالهتتای نتتوین تولیتتد شتتامل استتتفاده از بتتذور اصکارگیری فناوریبتتا بتتهگیتترد. ولتتی بایتتد توجتته کتترد، می

مبتتارزه بتتا آفتتات و ضتتدعفونی بتتذور، رعایتتت زمتتان کاشتتت، روش مناستتب آبیتتاری و استتتفاده از کتتود شتتیمیایی 

هتای نتوین پتذیرش فناوری. را بته حتداکثر رستاندروستتا  اراضتی را در ستطحتتوان تولیتد کتل اندازه صحیح میبه

و همچنتتین یکتتی از عناصتتر  کشتتاورزان استتتالعتتات مشتتروط بتته دانتتش و اط در ایتتن روستتتا تولیتتد در کشتتاورزی

هتتای نتتوین، از طریتتق اصتتلی فرآینتتدهای پتتذیرش نتتوآوری در کشتتاورزی، بهبتتود و توستتعه دانتتش در متتورد فناوری

در منتتاطق روستتتای  ت کشتتاورزیالمحصتتوغالتتب آنجاکتته  از. باشتتدمی در طتتول زمتتان اطالعتتاتانباشتتت 

نقتتش در ایتتن محتتدوده شتتوند؛ فرآینتتد بازاریتتابی فاصتتله پتتس از برداشتتت مصتترف نمیالب شهرستتتان خرمتتدره

کنتتد؛ بنتتابراین، فرآینتتد تولیتتد متتواد غتتذایی و ستتایر ایفتتا می تمهمتتی را در تعیتتین ارزش نهتتایی محصتتوال
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تنهتتا  کشتتاورزان در ایتتن منطقتتهیابتتد. درآمتتد اشتتت آنهتتا از ستتطح مزرعتته پایتتان نمیت کشتتاورزی بتتا بردالمحصتتو

زمینتته متتدیریت تلفتتات پتتس از برداشتتت و  توانایی وی درکل تولیتتد بستتتگی نتتدارد، بلکتته تتتا حتتد زیتتادی، بتتهبتته

 متتواد غتتذایی یتتک پدیتتده شتتایع در کشتتورهای الفت رابطتته دارد. فستتاد پتتس از برداشتتت و اتتتالبازاریتتابی محصتتو

حتداقل رستاندن تلفتات پتس از برداشتت نیتاز بترای به روستتایی کشتاورزان. توستعه استت یافتته و درحتال توسعه

عتات مربتوط بته بتازار بترای بازاریتابی مناستب نیازمنتد العتات دارنتد. همچنتین، کشتاورزان بته اطالبه دانش و اط

ر بتتازار بستتتگی بتته عوامتتل ت ختتود بتتر ستتر مزرعتته و یتتا دالتصتتمیم کشتتاورزان مبنتتی بتتر فتتروش محصتتو. هستتتند

و قتتدرت  در رابطتته بتتا بتتازار اطالعتتاتونقتتل و انتتدازه زمتتین، میتتزان ستترمایه، امکانتتات حمل ؛مختلفتتی ماننتتد

 زیتتر زنجیتتره دارد. نمتتودار دالالن یتتا بازرایتتان شتتهرینگهتتداری محصتتول در منتتزل مستتکونی و میتتزان بتتدهی بتته

 خرمدره را نشان داده است. هرستانروستای قلعه حسینیه در ش در کشاورزی محصوالت ارزش

 زنجیره ارز، محصودت کشاورزی در شهرستان خرمدره. 10نمودار شماره

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

ده های کستب و کتار و تولیتد شناستایی شتعالوه بر خوشه زراعی و بتاغی در ایتن روستتا تعتدادی دیگتر از خوشته

در ادامتته  بتترای هتتر کتتدام از آنهتتا نشتتان داده شتتده استتت. لتتذا کتتار و کستتب خوشتته ارزش زنجیتتره کتته در ادامتته

 زنجیره ارزش تولیدات دامی در سطح این روستا آورده شده است.

 روستا در  زنجیره عرضه

 نامه ریزی برای تولید: بر

 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

 کاشت: 

 ستفاده از بذور اصالح شده  و مناسبا -1

 هادعفونی بذور و مبارزه با آفتض -2

 تخاب شد در مرحله قبلیت زمان کشت انرعای -3

 ودهای شیمیایی مناسب و به موقعکاستفاده از  -4

 وش مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5

 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 

 رداشت صحیح و بازاریابیب -1

 یحانباداری صح -2

 نتخاب شیوه صحیح حمل و نقل و برداشتا -3

 بندی محصول سته بندی اصولی  و درجهب -4

 ها پررنگ است(ازاریابی )نقش واسطهب -5

 مان کشتزانتخاب  -7

 خود مصرفی -8

زر  و کوچک( و طیور )انواع مصرف دام )ب -9

 طیور(

برگشت به روستاها و خانه های مردم  فرآوری محصوالت کشاورزی

 و مصرف توسط روستاییان

بخش زراعی و 

 باغی
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 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی : زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات11نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1397های تحقیق، خذ: یافتهمأ

عالوه بتر ایتن در ادامته زنجیتره ارزش تولیتدات صتنایع روستتایی )قالیبتافی، جتاجیم بتافی و ریستندگی دستتی و 

بتتافی و ...( در ستتطح روستتتای قلعتته حستتینیه از شهرستتتان خرمتتدره آورده شتتده استتت. الزم بتته ذکتتر استتت گلیم

تدارکات 

هاورودی  

عملیات 

 ارینگهد

خدمات پس از  بازاریابی و فروش هاتدارکات خروجی

 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 

، زنده مدا)

، پشم، گوشت

 ...( و لبنیات، شیر

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 

ارسال به بازارهای  فراملی(

محلی )هفتگی( مانند 

نبد و مغازه مال بازار گ

تبلیغات و  های شهری

مدیریت خرده 

گذاری محصول قیمت فروشی

توسط دالالن و یا به 

 صورت شخصی 

بازگشت 

محصوالت فاسد 

شده و دام های 

مریو و تلف 

شده با قیمت 

توافقی در زمان 

تعیین شده به 

 صورت شرعی

اطی، برق، آب های ارتبهای اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

 کشی، گاز، تلفن و ...،(لوله

ت
الی
فع

ی
بان
تی
پش
ی 
ها

 

 6بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست

 درصد(

 دام و هداریمدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه نگ

 ...( وا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب تولیدات آن در روستا و خارج از روست

ی خصوصی، مردمی و دولتی براتأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

ام، نیاز د های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه موردهزینه

 احداث کارگاه فرآوری خانگی و ...(

 در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامیارائه مشاوره به دامداران 

های صنعتی در زمینه نگهداری دام و نحوه تولیدات دامی از طرف آموزش مهارت

 نهادهای مسئول

 

 تولیدات دامی )دام زنده، گوشت، پشم، شیر، لبنیات و ...(

 های اصلیفعالیت
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تدارکات 

 هاورودی

خدمات پس از  اریابی و فروشباز هاتدارکات خروجی عملیات ساخت

 فروش
هزینه 

 انبارداری

)هزینه حمل 

و نقل موارد 

اولیه از 

شهرهای 

خرید مواد  پیرامون(

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 

ارسال به بازارهای  فراملی(

محلی )هفتگی( و 

روستاها و شهرهای 

تبلیغات و  پیرامون

مدیریت خرده 

گذاری محصول قیمت فروشی

توسط دالالن و یا به 

 صورت شخصی 

 تعمیر محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویو و ...

های ارتباطی، برق، آب های اساسی در روستاها )مانند: راهفراهم کردن زیرساخت

 کشی، گاز، تلفن و ...،(لوله

ت
الی
فع

ی
بان
تی
پش
ی 
ها

 

 65بهره و با نرخ کمتر از های دولتی )تخصیص وام و تسهیالت کمها وحمایتسیاست

 درصد(

دستی و ایعیت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در زمینه صنمدیر

 ..(.قالیبافی در روستا و خارج از روستا و مدیریت کار آنان، حقوق مناسب و 

ی خصوصی، مردمی و دولتی براتأمین منابع مالی )تأمین منابع مالی از طرف بخشی

 مین مواد اولیه و ...(أتهای جاری مانند اجاره کارگاه، هزینه

 هتر درچه ب ارائه مشاوره به کارآفرین در این حوزه و ارائه طریق در جهت موفقیت هر

 شغل

های صنعتی کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت

 هادهای مسئولدستی و قالیبافی از طرف نصنایع

 

 های اصلیفعالیت

ت هستتتند در فصتتول ستترد ستتال بتته ایتتن مشتتاغل مشتتغول کتته در ایتتن حرفتته غالتتب زنتتان و متتردان دارای مهتتار

 کنند.شوند و از این طریق امرار معاش میمی

 )صنایع دستی، قالیبافی و ...( زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی. 12نمودار 
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ستتهم را در زنجیتتره ارزش محصتتوالت داراستتت بختتش تولیتتد استتت کتته از چهتتار  نیشتتتریبفعالیتتت اصتتلی کتته 

 ی،زنشتخمزنی و استتفاده از تکنولتوژی مناستب بترای زمتان شتخم نیبتنیدرا فعالیت عمتده تشتکیل شتده استت.

 نیتتز زیاداستتت. هتتابخشدر بتتین ستتایر  هتتابخشدارد و اختتتالف ایتتن  هتتاتیفعالبتتاالترین ستتهم را در بتتین کتتل 
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بیشتتر استت کته در بحت   کتارگر تعتدادایتن استت کته هزینته متواد و  دهندهنشتانبته باال بتودن ستهم تولیتد ال

 .داشت خواهد همراه بهیی زااشتغالنیروی کار 

تتتو فتتراوری  ی ارزشتتی فرآینتتد کلتتی تولیتتدهتتاتیفعالدر ایتتن بختتش بتتا استتتفاده از متتدل زنجیتتره ارزش پتتورتر 

ی انجتتام هانتتهیهزو بتر استتاس آن  وری محصتتوالت بتاغی، شناستتایی شتتدهبتتر فتترا دیتتأکمحصتوالت کشتتاورزی بتتا 

 :باشدیمزیر  شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهارزش افزایی محصوالت  زانیم وشده 

 شامل پنج مرحله است:  ی اصلیهاتیفعال 

 مواد؛ نیتأم 

  ؛دیتول وساخت 

  محصول نهایی؛ لیتحو وانبار 

  س از فروش.پ خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

 و... انبارداری 

  ید که هزینه خر میابییدرمی هر فاز زنجیره ارزش در انواع محصوالت هانهیهزآمدن میزان  دست بهبا

نیز  ملیات تولیدعهمین نسبت فاز  به وبسیار باالیی دارند  و مواد اولیه محصوالت کشاورزی هافراورده

 خواهد بود. پرهزینه

  ایینی دارد.پی بسیار نیآفرارزش سهم 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. 

 نه ده هزیتغییردهن عامل وجیره ارزش اختالف چندانی میان محصوالت وجود ندارد در دیگر مراحل زن

 خرید مواد اولیه است. شدهتمام

شناسایی، توصیف و اولوی ت بن دی قابلی ت ه ا و تنگناه ای ربیع ی، اجتم اعی، اقتص ادی  -

 جهت تولید و اشتغال روستا و فضایی منابع تولید و نظام فعالیتی

 ابعتتاد ظرفیتتت اقتصتتادی، ظرفیتتت همتتهالزم در  هتتایظرفیتاری منتتاطق روستتتایی از بررستتی میتتزان برختتورد

فرهنگتی و نهتادی، ظرفیتتت زیرستاختی در کنتار شتعار زیبتتای  -اجتمتاعی هتتایظرفیتفتردی، ظرفیتت محیطتی، 

اولیتته شتتروع کتتارآفرینی استتت. بتترای ایتتن منظتتور بتته  هتتایگامکتتارآفرینی روستتتایی بستتیار ضتتروری بتتوده و از 

پرداختتته شتتده و شهرستتتان خرمتتدره دهستتتان قلعتته حستتینیه در  روستتتایکتتارآفرینی در  هتتایظرفیتبررستتی 

استتت. بتتا عنایتتت بتته جتتوان بتتودن جمعیتتت روستتتایی و ضتترورت ایجتتاد اشتتتغال بتترای ایتتن جمعیتتت جتتوان و 

 عالوهبتتهشتتود. احستتاس می ازپتتیشبیشکتتارآفرینی ه اقتصتتادی ضتترورت توستتع هتتایفعالیتبخشتتی بتته تنوع

اقتصتتادی،  هتتایبخشو ابعتتاد ایتتن معضتتل،  بتتوده گریبانبهدستتتبتتا معضتتل بیکتتاری  نوعیبتته ه روستتتاییجامعتت

مشتتکالت اقتصتتادی  تتترینمهمیکتتی از  عنوانبتتهاجتمتتاعی و حتتتی سیاستتی را متتتأثر ستتاخته استتت و ایتتن معضتتل 

رفتع ایتن ت و تنها روستتای قلعته حستینیه بلکته تمتام روستتاهای دهستتان و حتتی شهرستتان استنهو اجتماعی 
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کتتارآفرینی و موفقیتتت کارآفرینتتان در  ههتتای تقویتتت و توستتعمشتتکل تتتا حتتدود بستتیار زیتتادی بتته ارزیتتابی ظرفیت

 اجتمتتاعی، طبیعتتی، تنگناهتتای و هتتاقابلیت، ارزیتتابی بختتشنتتواحی روستتتایی دهستتتان بستتتگی دارد و هتتدف ایتتن 

 روستای قلعه حسینیه است. در الاشتغ و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع فضایی و اقتصادی

های و پتانستتیل هتتاظرفیتتتتوجهی بتته بی نیافتگی روستتتاها،مانتتدگی و توستتعهعقب در ایتتن راستتتا یکتتی از دالیتتل

ر ابراین، بتتهای کتتارآفرینی را فتتراهم کتترد؛ بنتتهتتا را شناستتایی و زمینتتهتتتوان ایتتن ظرفیتروستتتایی استتت کتته می

رای بتتروستتتایی، ابعتتاد ظرفیتتتی ضتتروری  اشتتتغال هتوستتع نستتبت بتتهظرفیتتتی یکپارچتته  توستتعهاستتاس رویکتترد 

 شود:زیر پیشنهاد میکارآفرینی روستایی اشتغال و  توسعهتوجه و تأکید در فرایند 

o ؛ظرفیت اقتصادی 

o ؛ظرفیت فردی 

o ؛ظرفیت محیطی 

o ؛ظرفیت اجتماعی 

o ؛فرهنگی و نهادی 

o ظرفیت زیرساختی. 

 حسینیه روستای قلعهظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال هتوسععوامل ظرفیتی تأثیرگذار در  .39 جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

رخورداری بدسترسی به تسهیالت و منابع،  اقتصادی، پذیری مخاطره یا خطرپذیریدسترسی به سرمایه، 

 قتصادیا و ارزیابی ، کشفهای نهادیاز 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
 ساییمناسب؛ شنا وخاکآب شامل زمین، محیط طبیعیآهن،  راه ایستگاه و ارتباطی جاده به نزدیکی

 ...و پایین پذیریآسیب بالفعل محیط، و بالقوه هایفرصت

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 ،پذیریانعطاف 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

کنیتتک بحتت  بتتا استتتفاده از تقلعتته حستتینیه  روستتتایی اشتتتغال توستتعه در تأثیرگتتذار تنگناهتتای در بختتش بعتتدی

 یفتتردی، تنگناهتتا اقتصتتادی، تنگناهتتای . تنگناهتتایاستتت شتتدهطراحتتی  جتتدولگروهتتی متمرکتتز، در قالتتب 

 ترین این موارد هستند.یرساختی مهمز نهادی و تنگناهای و فرهنگی اجتماعی، محیطی، تنگناهای

بتتا پیچیتتدگی انتتدک  فرهنگتتی -محیطتتی و اجتمتتاعیهای مطالعتته، مقولتتهپژوهشتتگر و همچنتتین افتتراد مورد ازنظتتر

، بنتتابراین از شتتودمیهتتای رستتمی و غیررستتمی استتت، بتته آن اشتتاره هتتا و گفتماناستتت کتته در تمتتامی بح 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

132 

 

هایی هستتتند کتته بتتا کنکتتاش از مقولتته ی و زیرستتاختیاقتصتتاددو گزینتته  .پیچیتتده خاصتتی برختتوردار نیستتت

 اند؛آمدهدستبهعمیق و درگیری زیاد پژوهشگر با پاسخگویان 

 تنگنا ظرفیت ردیف

 اقتصادی تنگناهای 1
ای هزینه هبیکاری جوانان، مشکل بازاریابی و فروش محصوالت کشاوزی، کمبود منابع مالی، افزایش 

 ل کاذب و کاری. زارعی و باغداری، افزایش اشتغا

 ناآگاهی و عدم آموزش کافی روستاییان.  فردی تنگناهای 2

 محیطی تنگناهای 3
ها، های خانگی و هرزآبکشی نامناسب فاضالب، دیمی بودن کشت، زهکمبود منابع آب کشاورزی

 محدودیت استفاده از اراضی زراعی از طرف اداره کل منابع طبیعی.

4 
، اجتماعی تنگناهای

 نهادی و گیفرهن

 وداری امهاجرپذیری و اختالط فرهنگی و برهم خوردن بافت فرهنگی، اعتیاد جوانان، بوروکراسی 

ایت از دم حمعمشکالت صدور مجور، نبود مدیریت یکپارچه، ضعف مدیریت و برنامه ریزی در امر توسعه، 

 کارآفرینان مشاغل صنعتی و ...

 زیرساختی تنگناهای 5

 رخانهشی، دفع فاضالب و آبهای سطحی در زمین های کشاورزی، عدم وجود کاعدم وجود اماکن ورز

امون ر پیرصنایع تبدیلی کشاورزی،  افزایش بی رویه ساخت و ساز، وجود اراضی درجه یک کشاورزی د

 روستا و ایجاد محدودیت جهت توسعه مشاغل.

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 کتی روستای قلعه حسینیهنمونه از تصاویر جلسات مشار .40شکل 

 

 
 ظرفیت شناسی نیروی انسانی از رریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار  -

شناستتی نیتتروی انستتانی روستتتای قلعتته حستتینیه از طریتتق شناستتایی جوانتتان و سرپرستتتان در زمینتته ظرفیت

ستتاختاریافته، بتته شناستتایی نیمهختتانوار جویتتای کتتار بتتا استتتفاده از تشتتکیل هستتته مشتتارکتی و ایجتتاد جلستتات 
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هتتای نیتتروی انستتانی در مشتتاغل مختلتتف در ظرفیتکتتار پرداختتته شتتد و  جویتتای ختتانوار سرپرستتتان و جوانتتان

 روستای قلعه حسینیه به تفکیک در ادامه نشان داده شده است.

 حسینیه شناسی نیروی انسانی روستای قلعهظرفیت. 40جدول 

 مشاغل دارای مهارت
ی تعداد جویا

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 3 قالیباف - شاطر

 و سمند و پژو تعمیر) خودرو تعمیرکار

 (پراید
 4 ساختمان کاربرق و کشلوله 3

 2 ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 2 خودرو نقاشی و صافکاری

 فروش همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 ورسیکلتموت قطعات
2 

 بوقلمون و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و آالقزل
6 

 به) خودرو سازیباطری خدمات و کاربرق

 (خودرو باطری فروش همراه
 2 الکتریکی موتور پیچسیم و خانگیلوازم تعمیرکار 1

 2 کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
1 

 - 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 -

 2 (زنان و مردان) آرایشگری
 پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و لومینیومآ) منازل
1 

 - خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 تخصصی کلینیک) خصوصی کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان مثل
- 

 - متخصص در حوزه گردشگری 2 کامیون و اتوبوس تعمیر در متخصص

 1 کارشناس کشاورزی 10 دامدار

 - سوارچابک 2 جوشکار

 - کارشناس تغذیه - بازاریاب

 1397های مشاور، یافته مأخذ:

دهتتد در بتتین مشتتاغل دارای مهتتارت، روستتتای قلعتته حستتینیه دارای نیتتروی کتتار فعتتال نتتتایج جتتدول نشتتان می

«  وختتودر تعمیرکتتار» و « بوقلمتتون و گوستتفند پتترورش در متخصتتص» ، «دامتتداری»جویتتای کتتار در مشتتاغل  

 ری است. دارای نرخ بیشت« دامداری» می باشد که در بین این مشاغل، میزان افراد جویای کار در شغل

شناسایی و اولویت بندی مهمترین ظرفی ت ه ای روس تا ب ا تاکی د ب ر برندس ازی فعالی ت  -

ی ا خ دمات دارای اولوی ت و پیش رانها جه ت  ها و خ دمات ب رای تعی ین محوره ای تولی د

 تحرک اقتصادی روستا 

هتتای روستتتا بتتا تأکیتتد بتتر برندستتازی ظرفیتتتترین بنتتدی مهمبررستتی، شناستتایی و اولویت در ایتتن قستتمت بتته

های جهتتت تحتترک هتتا و ختتدمات بتترای تعیتتین محورهتتای تولیتتد یتتا ختتدمات دارای اولویتتت و پیشتترانفعالیت

 اقتصاد روستای قلعه حسینیه پرداخته شده است.
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ل ختتانگی عتام و توستتعه مشتاغ طوربتتههتتای کتاهش نتترخ بیکتاری، توستتعه مشتاغل کوچتتک و متوستط یکتی از راه

عنوان برنتد توانتد در هتر روستتا بتهو می و ثتروت جامعته را بته دنبتال دارد درآمتدخان است کته افتزایش  طورهب

 اقتصتتادان بهبتتود یابتتد، بتته همتتان میتتز روستتتاهرقتتدر ستتطح اقتصتتاد ختتانوار در جریتتان اقتصتتادی  شتتناخته شتتود.

 لگوهتای اشتتغالاخانته یکتی از  فرمتایی و یتا کتار در محتیط، از ستوی دیگتر خویشکنتدمیجامعه نیز رشد پیتدا 

تتتوان قتترن ده کتته میهای ارتبتتاطی و اطالعتتاتی، شتترایطی را فتتراهم آورو شتتبکه افزارهتتانرماستتت کتته بتته متتدد 

همیتتت ا؛ لتتذا بتتا توجتته بتته آنچتته گذشتتت و بتتا توجتته بتته حاضتتر را قتترن توستتعه و رونتتق مشتتاغل ختتانگی دانستتت

 داختته شتدهته از مشتاغل در روستتای قلعته حستینیه پرمشاغل ختانگی در روستتاها در ادامته بته بررستی آن دست

 عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش داشته باشد.تواند بهاست که می

گستتترش فنتتاوری اطالعتتات و  واز امتیتتازاتی چتتون توستتعه دانتتش  بتترداریبهرهبتتا  اکنتتونهمختتانگی  وکارکستتب

از  هتتای اقتصتتادی بتته ختتود اختصتتان داده و در زمتتره یکتتیحوزه ای را در اکثتترارتباطتتات حیطتته گستتترده

ش نترخ رود. در کشتور متا ایتران نیتز کتاههتای اقتصتادی جوامتع بته شتمار متیترین بخشترین و ضترورییتحیا

ستتاله توستتعه نجپانداز و قتتوانین در ستتند چشتتم شتتدهتصریحاهتتداف و تکتتالیف  ازجملتتهبیکتتاری و ایجتتاد اشتتتغال 

های مثبتت و بتدین منظتور رویکترد توستعه مشتاغل ختانگی بته دلیتل برختورداری از پیامتدکشور محسوب شتده 

ق قتتانون مستتئولین قتترار گرفتتته استتت. مطتتاب موردتوجتتههتتای اقتصتتادی، فرهنگتتی و اجتمتتاعی و متعتتدد در حوزه

هتتایی عالیتفختتانگی، آن دستتته از  وکارکستتبستتاماندهی و حمایتتت از مشتتاغل ختتانگی، منظتتور از مشتتاغل یتتا 

ده در فضتای و حمایتت از مشتاغل ختانگی، توستط عضتو یتا اعضتاء ختانوا دهیستازمانست که بتا تصتویب ستتاد ا

کل کار بتدون مزاحمتت و ایجتاد اختتالل در آرامتش واحتدهای مستکونی شتومسکونی در قالتب یتک طترح کستب

گتردد. مشتاغل ط مستکونی مییعرضته بته بتازار ختارج از محتگیترد و منجتر بته تولیتد ختدمت یتا کتاالی قابلمی

ختانگی عتالوه  وکارکستبانتدازی یتک و راه گیتردبرمیخانگی، طیتف وستیعی از مشتاغل ستنتی تتا نوظهتور را در 

ای همچتتون هتتای اساستتی و پایتتهای از مهارتبتتر مهتتارت ختتان هتتر شتتغل نیازمنتتد برختتورداری از مجموعتته

 باشتتدهتتای بازاریتتابی میمتته مهارتتتتر از ه، متتدیریت فتتردی و مهمدهیستتازمانمتتدیریت منتتابع، متتدیریت زمتتان، 

وری بیشتتر و توستتعه حصتول بهتره بته منجترهای اطالعتاتی، مهتارتی و تجربته عملتی، شترطو فتراهم آوردن پیش

مکتتاری های شتتغلی در ایتتن زمینتته مستتتلزم ههای انستتانی و اجتمتتاعی خواهتتد بتتود. لتتذا توستتعه فرصتتتستترمایه

 باشد.های مختلف میبخش

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و اییشناس .41جدول 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

         زلمن در دامپزشکی خدمات

 گیاهان ریشه فرآوری خدمات

 دار ریزوم دارویی
  1 

1 1    

         و زینتی هایگل پرورش
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 آپارتمانی

 محصوالت بازار تحقیقات خدمات

 کشاورزی و صنعتی
   

     

         گیاهان و هاگل کلینیک

         زینتی پرندگان پرورش

 قارچ آموزش و مشاوره پرورش

 یخوراک
   

     

 حوزه مشاغل

 هنری

         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(
   

     

         کاریتمخا و سازیخاتم

 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

 تبلیغاتی بنرهای
   

     

         دوزیتکه و گلدوزی خدمات

     1    کفش و لباس طراحی

 فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم و گلیم
   

     

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

         کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         یمهرساز خدمات

 و زینتی ماهیان پرورش

 آکواریومی
   

     

         زنانه شومیز و مردانه دوزپیراهن
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

 پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 لیزری
   

     

         تابلوسازی

 و ترشیجات شربت، تولید

 شوریجات
   

     

         تلفنی و اینترنتی بازاریابی

 حوزه مشاغل

 میعمو خدمات

 اقالم توزیع و تهیه 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

 1397ر، مأخذ: محاسبات مشاو

 دهد:نتایج جدول نشان می

o موجود « دیجیتال مآلبو تهیه و مونتاژ میکس، برداری،فیلم خدمات»هنری،  در شغل  حوزه در مشاغل

 است؛

o باشند؛می تعدادی از افراد روستا شاغل «کفش  و لباس طراحی » شغل در هنری، حوزه مشاغل در 

o نفر یک و نز شاغل نفر یک تعداد « ایکرایه روخود خدمات » شغل در عمومی، خدمات حوزه مشاغل در 

 است؛ موجود مرد شاغل

 
طرح یتتا برنتتد در روستتتای قلعتته حستتینیه )کتته در زمینتته تعیتتین تتترین فعالیتتت قابتتلجهتتت شتتناخت مهم

های جهتتت تحتترک اقتصتتاد روستتتا متتسثر هستتتند( از محورهتتای تولیتتد یتتا ختتدمات دارای اولویتتت و پیشتتران

دهتی کیفتی بتا حضتور جوانتان و افتراد متخصتص و مطلتع محلتی بتا تی و تکنیتک وزنهای ارزیتابی مشتارکروش

 ا استتفادهتشکیل هسته مشارکتی استتفاده شتده استت. بترای ایتن کتار بتا استتفاده از همتین هستته مشتارکتی بت

هتتای موجتتود در جهتتت بنتتدی ظرفیتبنتتدی یتتا اولویتاز نظتترات خبرگتتان محلتتی و مستتئولین اقتتدام بتته رتبه

دهتد، های توستعه اقتصتادی در محتدوده موردمطالعته شتده استت. نتتایج حاصتل نشتان میت پیشترانتوسعه جهت

گونته کته در بختش قبلتی نیتز بته آن اشتاره شتده استت و مستتعد و پتانستیل های روستتا همانترین ظرفیتمهم

 باشند:مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می
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 1397های مشاور، توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافته هایترین ظرفیتمهم .41شکل

کشتتاورزی بتته دلیتتل ظرفیتتت بتتاالی روستتتا در تولیتتد محصتتوالت کشتتاورزی  تبتتدیلی ایجتتاد و توستتعه صتتنایع

دارای اهمیتتت بتتوده و وجتتود  ... و بنتتدی بستتته در قالتتب بوجتتاری، هتتاخصوصتتا لوبیتتای ستتفید و فتترآوری آن

 افزاید.ای خانگی کوچک در این حوزه بر اهمیت آن میهکارگاه

 کشاورزی تبدیلی ایجاد و توسعه صنایع

 ستتت.ا کشتتاورزی و صتتنعت بختتش دو بتتین ارتباطتتات ستتودمندترین از یکتتی تبتتدیلی صتتنایع ایجتتاد تردیتتد بتتدون

 توستتعه بتته یتتازن بتته توجتته بتتا .کاهتتدمی روستتتایی منتتاطق در فصتتلی و دایمتتی هتتایبیکاری میتتزان از صتتنایع ایتتن

 مستائلی ینتتر مهتم از یکتی غتذایی، منتابع کتاهش و جمعیتت رشتد و غتذا بته جامعته افتزون روز نیتاز و روستاها

 بتدیلیت صتنایع گستترش لتزوم استت داشتته معطتوف ختود بته را محققتان و اندیشتمندان دولتمتردان، توجته که

 متواد وانعنت بته کشتاورزی صتوالتمح کتارگیری بته بتا تبتدیلی صتنایع زمینته ایتن در. استت روستایی تکمیلی و

 از بستتیاری. شتتود تلقتتی محصتتوالت ایتتن از بهتتتر استتتفاده و روستتتاها توستتعه بتترای عتتاملی توانتتدمی اولیتته

 یتتک در معمتتوالً آنهتتا برداشتتت یتتا تولیتتد. هستتتند متفتتاوتی مصتترف و تولیتتد زمتتان دارای کشتتاورزی محصتتوالت

 بتتا توانتتدمی تبتتدیلی صتتنایع. گیتتردمی صتتورت تتتری- طتتوالنی زمتتان در مصتترف ولتتی کوتتتاه، و مشتتخص زمتتان

 طتی در شتان مصترف امکتان کته نمایتد ایجتاد تبتدیل و تغییتر ایگونته بته آنهتا در محصتوالت، نگهداری و حف 

 فتترآوری بتتا کته صتتنعتی هتتایفعالیت مجموعته بتته تتتوانمی تبتدیلی صتتنایع تعریتتف در اصتوالً. باشتتد میستتر ستال

 و تبتتدیل بتته توزیتتع، و بندیبستته ستتازی، ذخیتتره شتتیمیایی، و یزیکتیف تغییتترات طریتتق از کشتتاورزی محصتوالت

 از گیریجلتتو در کشتتاورزی بختتش تکمیلتتی و تبتتدیلی صتتنایع. کتترد اشتتاره کنتتد،می کمتتک هتتاآن نگهتتداری

 ن،روستتتاییا درآمتتد ستتطح افتتزایش کشتتاورزی، بختتش در افتتزوده ارزش ایجتتاد کشتتاورزی، محصتتوالت ضتتایعات

 عنتتوان هبتت نیتتز و روستتتایی منتتاطق در صتتنعتی اشتتتغال ستتهم افتتزایش و ورزیکشتتا بختتش وریبهتتره بتتردن بتتاال

 لیتدیک نقتش کشتور توستعه فرآینتد در صتنایع ایتن. کنتد -متی نقتش ایفتای روستتایی توستعه فرآینتد از جزئی

. داشتتت دخواهتت پتتی در را کشتتور اقتصتتادی و کشتتاورزی توستتعه و رشتتد در تستتریع آن، بتته بیشتتتر توجتته و داشتته

 کته استت جدیتد نستبتاً مقولته ایتران در آن، اهمیتت رغمعلتی تکمیلتی و تبتدیلی صتنایع موضتوع ایتن، وجتود با

 .است نگرفته قرار هدایت و حمایت مورد است، ملی اقتصاد و کشاورزی بخش شایسته که گونه آن هنوز

 کشاورزی

 دارویی گیاهان فرآوری و تولید

 بوقلمون پرورش

 صنایع

 صنایع تبدیلی کشاورزی )بوجاری، بسته بندی و ...(

 کشاورزی ادوات تولید

 سنتی و صنعتی گاوداری
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ایتن استت و  ها و کستب درآمتد بیشتترحتذف واستطه ترین هدف ایجتاد و توستعه صتنایع تبتدیلی کشتاورزی،مهم

های ها و کتتاهش هزینتتهموضتتوع در صتتورت توستتعه، ضتتمن ایجتتاد شتتغل بتترای بومیتتان روستتتا بتتا کتتاهش واستتطه

های اقتصتتادی مختلتتف شتتده و زمینتته پیشتترفت روستتتا و روستتتاییان را فتتراهم خواهتتد حمتتل و نقتتل باعتت  صتترفه

 کرد. 

 ی و زراعیباغ محصودت تبدیلی کارخانه احداث پروژه .42جدول شماره 

 حاتیتوض عنوان

 ...( و ب،یس)انگور،  کشاورزی محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه عنوان

 متری از روستای قلعه حسینیه 500با رعایت فاصله  احداث محل

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات گندم در سال زراعی جاری

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات لوبیا در سال زراعی جاری

 تن برآورد شده است 1000هکتار باغ روستا حدود  60در  میزان تولیدات باغی )سیب، انگور و ...(

 نحوه فروش محصوالت باغی و زراعی

  روستا

 میدان بار شهر خرمدره

 میدان بار زنجان. تهران شهرهای اطراف

  غیره 

محصوالت  درفروش هاو واسطه خرهاسلفآیا 

 عی نقش دارند؟کشاورزی باغی و زرا
 .باشدیماد . احتمال صادرات انگور زیشودیمواسطه محسوب  عنوانبهمیدان بار 

 میلیارد 6تا  5حدود  میزان هزینه اولیه

 باغ ها و تاکستان های اطراف  برای کارخانه ازیموردن محصوالت دیتول محل

ازار محصوالت به کارخانه و بونقل حملطریقه 

 مصرف
 ت بارکامیونت و وان

 - مجوز صدورارگان 

 - (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 ...(
 یتسهیالت بانک صورتبه مردمی و الباقی صورتبهمیلیارد  2تا  1

 برق و سوخت کنار محدوده موجود است.  ی و سوختانرژ نیتأممحل 

 از طریق چاه های عمیق دارای مجوز آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و نترنتیامحل تأمین 

 یزیربرنامهشورای  یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزن از طریق کارشناسا پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 وجاری و بسته بندی لوبیا ب  -شمشک -تیزاب انگور نوع تولیدات در کارخانه

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد 6تا  5 :طرح کل یگذارهیسرما

 میلیارد 8 :سالیانه درآمد

 سال 3تا  2 :سرمایه بازگشت دوره

 نفر 20میلیون حقوق ماهانه برای  30 تولیدی کارکنانحقوق 

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه
 تسهیالت
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 رر  پرور، بوقلمون

 گوشتت نتوع ود هتر پرنتده ایتن بتدن در. استت بتزر  بستیار جثته بتا و ستانان ماکیان رسته از ای پرنده بوقلمون

 دستتفی گوشتتت را آن درصتتد 65 و تیتتره گوشتتت را پرنتتده یتتنا گوشتتت درصتتد 35. دارد وجتتود ستتفید و قرمتتز

 گوستتاله شتتبیه طعمتتی آن تیتتره گوشتتت و متترغ گوشتتت شتتبیه طعمتتی آن ستتفید گوشتتت و دهتتد متتی تشتتکیل

 متتی تفادهاستت ختتوراکی تهیتته بتترای آن از جهتتان سراستتر در و دارد لذیتتذ بستتیار طعمتتی پرنتتده ایتتن گوشتتت. دارد

 .شود

 روزه یتک ایهت جوجته هتم پتیش متدتی تتا و شتدند ایتران وارد اروپتا از ارتجت توستط بتار اولتین بترای پرنده این

 ختتارج زا پرنتتده ایتتن هتتای جوجتته کتتردن وارد اکنتتون هتتم امتتا. شتتدند متتی کشتتور وارد فرانستته و آلمتتان از آن

 متی کشتی جوجته هتا آن از ایتران در و شتوند متی کشتور وارد بوقلمتون دار نطفته هتای تختم فقط و است ممنوع

 .شود

 بوقلمون پرور، رر . 43ره جدول شما

 پروژه خالصه فرم

 بوقلمون پرورش عنوان طرح: طرح

 بوقلمون پرورش بخش: طرح زیر                             بخش: کشاورزی

 بوقلمون پرورش تولیدات/ خدمات: طرح

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

گذاری و مند به سرمایهتوجه بوده و افراد عالقهبوقلمون به دلیل داشتن قابلیت نگهداری و پرورش، قابل پرورش در روستای موردمطالعه طرح :طرح توصیف

 فعالیت در این زمینه وجود دارد که به این منظور به طرح توجیهی آن پرداخته شده است.

 اد اولیه: روستای قلعه حسینیهمو کنندهنیتأممحل 

ن بوقلمو پرورش تعداد افرادی که در روستا در زمینه طرح

 در روستا فعالیت دارند؟
 دارند فعالیت روستا در بوقلمون پرورش طرح زمینه در روستا نفر در در 10حدود 

 تعداد افرادی که در روستاهای اطراف در زمینه طرح

 دارند؟بوقلمون در روستا فعالیت  پرورش
 باشد.پرورش بوقلمون درروستاهای اطراف روستای قلعه حسینیه محدود می

 تن 5تن و حداقل  20 ؟موردنظردر سال  بوقلمون پرورش میزان تولید طرح

 در روستا بوقلمون پرورش طرحآیا افراد بومی در زمینه 

 فر(؟نی )به ربومیغکنند یا افراد فعالیت می

 افراد بومی کالً

 نفر غیرمستقیم  7تغال مستقیم و نفر اش 2

تعداد افراد که در این زمینه 

 کنند؟کارگری می

 2 داخل روستا

 نفر  7 روستاهای اطراف

 میزان اشتغال

مستقیم )از روستا و خارج 

 از روستا(
- 

غیرمستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
 نفر 5

 تن سالیانه 20 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد 100 :طرح کل یگذارهیسرما

 درصد 30 :ثابت یگذارهیسرما

 درصد 70 :گردش در سرمایه

 میلیون تومان 700 :سالیانهدرآمد 
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  :سرمایه یبازده نرخ

 سازمان جهاد کشاورزی که اخذ شده است ساخت مجوز صدور

 درصد سهم 50خصوصی و مشاع  )بخش خصوصی یا دولتی( 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  10 آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 دارند یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش

 تن 1 خود روستا

 - روستاهای اطراف

 تن 5 تن، هیدج 7تن، زنجان   20خرمدره  شهرها

ی هاشهرستان

 استان
 ابهر

 تهران خارج از استان

 - خارج از کشور

 کمبود آب، دریافت مواد اولیه و تسهیالت مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی

 نیتاز از خشتیبو  یافتته پترورش و نگهتداری بشتر توستط اهلتی هتایدام کته شتده موجتب روتئینپت به انسان نیاز

 ولتتیکن شتتدهعرفیقرمتتز م گوشتتت بتترای هتتاییجایگزین اخیتتر هایستتال در گرچتته نماینتتد، تتتأمین را وی غتتذایی

 یدامت معیتتج اینکته عنایتت بته بتا. استت داشتتهنگه رقیتب بتدون را محصتول ایتن کماکتان گوشتت و مزه طعم

 حیتتاتی آن هتتایاز فراورده صتتحیح استتتفاده و تولیتتد تتتداوم گتترددمی محستتوب ملتتی ستترمایه کشتتور یتتک

 جمعیتت از صیتتتانت ،تولیتد امکتان تتداوم بتر عتالوه کته باشتد چنتان بایتد قرمتز گوشتت تولید بنابراین باشد؛می

 .سازد میستتر را آن هایاز فرآورده بهیتتنه استفاده و ملی سرمایه یک عنوانبه را کشتتور دامی

غتذایی موجتب شتده استت  هتایفرآوردهآن افتزایش مصترف  تبعبتهاخیتر و  هایستالافزایش جمعیتت کشتور در 

ستتتتت بدهنتد. ختود را از د کتاراییستنتی استحتتصال متواد غتذایی اعتم از کشتاورزی و دامتداری  هتایروشکه 

دولتتت  هایسیاستتت همچنتتین ویتتتتتن از ستتتتتوی دیتتتتگر بتتا توجتته بتته نیتتاز حیتتتتاتی انستتتتتان بتته پروتئ

 ایی اساستیمتواد غتذ تتأمینجمهتوری استتالمی مبنتی بتر لتزوم خودکفتتایی و عتدم وابستگتتی بته بیگانگتان در 

، در ایمنطقتتهو فتتتترا  ایمنطقتتهختتارجی  بازارهتتاینخستتتتت و دستتتتتتیابی بتته  گتتام درشتتتتتهروندان،  موردنیتتاز

 .ین اهمیت روزافتتزونی یافته استتعلمی نو هایروش کارگیریبهگام بعدی، 
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 روستا صنعتینیمه دامداری و دام پرور، رر . 42شکل شماره 

 

اماتی ز دام اقتددر روستای قلعه حستینیه بتا توجته بته ظرفیتت موجتود در زمینته پترورش گتاو بته نگهتداری ایتن نتوع ا

رای د حمایتت بتن، موانتع قتانونی و نبتوصورت گرفتته استت. بتا ایتن حتال مستائلی از قبیتل کمبتود منتابع متالی، زمتی

 هایی در روستا شده است.توسعه دهندگان باع  بروز مشکالتی در ایجاد و توسعه چنین گاوداری

 صتتنعتینیمهتی و واحتتدهای صتتنع قالتتب درعلمتتی و  هتتایروشپتترورش گتتاو بتتا  خصوصتتاً پتتروریدام هتتایطرح

 گونتتهاین. بتتا اجتترای آوردمتتیدامتتی را فتتراهم  هتتایفراوردهموجبتتات دستتتیابی بتته تولیتتد اقتصتتادی و بهداشتتتی 

القوه بتاز امکانتات  وپتروتئین دامتی جوامتع در حتال رشتد، رانتدمان تولیتد افتزایش یافتته  تتأمینعالوه بر  هاطرح

و  شتتغال مولتد گردیتدهامضتافاً اینکته باعت  ایجتاد  آیتدمیاستتفاده بهینته بته عمتل  ایمنطقتهو بالفعل محلی و 

 .در پی خواهد داشت گذارسرمایهی را برای سوددهی معقول

 گاو رأس 50ی با ظرفیت صنعتدام  پرور، رر  .44شماره  جدول

 پروژه خالصه فرم

 صنعتی دام پرورش عنوان طرح: طرح

 بخش: دامداری زیر بخش: کشاورزی                  

 تولیدات/ خدمات: پرورش گاو

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ژهوی منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

 :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 گونهاینی . با اجراآوردمیدامی را فراهم  هایفراوردهتولید اقتصادی و بهداشتی 

ع  ایجاد مضافاً اینکه با آیدمیه عمل استفاده بهینه ب ایمنطقهو از امکانات بالقوه و بالفعل محلی و  یافتهافزایشرشد، راندمان تولید 

 .اشتدر پی خواهد د گذارسرمایهاشتغال مولد گردیده و سوددهی معقولی را برای 

 قلعه حسینیهمواد اولیه: روستای  کنندهنیتأممحل 

 قلعه حسینیهروستای  احداث پروژه محل

 راس 100 تعداد دام بزر  )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 و در مواردی نیمه صنعتی می باشد داد دامداری های فعال در سطح روستا؟تع

 کاه میزان تولید علوفه دام در سطح روستا؟
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 - م؟میزان خرید علوفه از سایر روستاها جهت تعلیف دا

 زمینهای کشاورزی قبل از کشت میزان مراتع روستا جهت تعلیف دام )به هکتار(؟

 - های اولیهنحوه تأمین هزینه

 شهر  خرمدره محل خرید دام زنده

 هیدج -ابهر  –خرمدره  محل تأمین علوفه دام )شهرها و روستاها(

میزان تولیدات دامی در سطح روستا )تن و  نوع

 تعداد(؟

 -:زنده گوشت

 تن 1 شیر:

 نفر 5 شاغلین تعداد

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 اجرای محل زمین

 :طرح

 ریک هکتا: متراژ

 میلیون تومان 25: کل متیق

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 300: یسازمحوطه

 میلیون تومان 200ها: ساختمان

 میلیون تومان 15: تجهیزات و ساتیتأس

میلیون  10: آزمایشگاهی تجهیزات و آالتنیماش

 تومان

یون میل 6: کارخانه داخلونقل حمل و نقلیه وسایل

 تومان

 -: 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 ش خصوصی()توسط دولت یا بخ 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

 شورای برنامه ریزی یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد

 ریابی و فروش محصوالتبازا

 تولیدی

 روستا
 خرمدره

 شهر

 - روستاهای اطراف

 هیدج -ابهر شهرستان ها

 خارج از استان
 تهران

 خارج از کشور

 ساختمان و برق -یتامن -تامین آب هموانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژ

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته
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 اورزیرر  تولید ادوات کش

 متتانیرو جمهتتوری و ایتتران بتتین قتترارداد کتته ستتالی یعنتتی 1345 ستتال از ایتتران در کشتتاورزی مکانیزاستتیون

 در کانیزاستتیونم. شتتد مطتترح گردیتتد منعقتتد کشتتور آن از کشتتاورزی ادوات از برختتی و خریتتد تراکتتتور منظوربتته

 کتم رتیعبتا بته یتا کتردن اتوماتیتک معنتی بته ختود کته استت صتنعت در اتوماستیون با کلمته مترادف کشاورزی

 و ماشتتین از ادهاستتتف بتته کشتتاورزی مکانیزاستتیون اصتتلی معنتتی ترتیتتب باشتتد. بتتدینمی کتتارگری کتتار کتتردن

 هنگتتامی نیتتاز ایتتن کتته استتت ذکرشتتایان. باشتتدمی کتتارگری بتته نیتتروی نیتتاز کتتاهش جهتتت کشتتاورزی در موتتتور

 و ماشتتین متتودنن جتتایگزین از آمدهتدستتبه درآمتتد کمتتتر از کتتارگری کتتار از حاصتتل درآمتتد کتته دارد توجیتته

  . باشد موتور

 آالتماشتین زا استتفاده براثتر و آمتده فتراهم منطقته اراضتی از بخشتی کتردن مکتانیزه امکتان طترح این اجرای با

 شود:می حاصل زیر و محاسن فواید

 هایوشر به نسبت آالتماشین باالی عملکرد و سرعت دلیل به محصوالت کشت زیر سطح افزایش ه

 ؛ برداشت و داشت ، ، کاشت شخم سنتی

o مزرعه؛ سطح گیاهی پوشش یکنواختی و بذر مصرف کاهش 

o  عالئم مشاهده محوهب امراض و آفات با موقعبه و سریع مبارزه امکان ایجاد دلیل به راندمان افزایش 

 اولیه؛

o غالت؛ در بخصون دانه ریزش میزان کاهش دلیل به کمباین با برداشت براثر بازده افزایش 

o انسانی؛ نیروی دستمزد روزافزون افزایش به توجه با محصول شدهتمام قیمت کاهش 

رای شاورزی بدوات کابا توجه به مطالب باال و اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی در ادامه به بررسی طرح توجیهی تولید 

 .شودها در روستای قلعه حسینیه پرداخته میها و شهرداریدهیاری

 کارگاه تولید ادوات کشاورزی  .45جدول شماره 

 پروژه خالصه فرم

 کشاورزی ادوات تولید عنوان طرح: کارگاه

 کارگاه تولید ادوات کشاورزیبخش:  زیر بخش: کشاورزی

 کارگاه تولید ادوات کشاورزیتولیدات/ خدمات: 

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

 :طرح توصیف

 سطح فوایدی همچون افزایش آالتماشین از استفاده براثر و آمده فراهم منطقه اراضی از بخشی کردن مکانیزه امکان طرح این اجرای با

 شود.ل میحاص محصول شدهتمام قیمت بازده و کاهش تولید ، افزایش راندمان افزایش ،  بذر مصرف ، کاهش محصوالت کشت زیر

 قلعه حسینیهمواد اولیه: روستای  کنندهنیتأممحل 

 حاتیتوض عنوان

 روستای قلعه حسینیه طرح محل

 نفر 3 هتعداد افراد ماهر در روستا در این زمین

 -تعداد افراد ماهر در روستاهای پیرامون 
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 در این زمینه

های تولید ادوات کشاورزی تعداد کارگاه

 غیرفعال( در روستا؟ )فعال و
 یک نفر

گذاری مند به سرمایهتعداد افراد عالقه

 در این حوزه؟
 یک نفر

آیا در صورت احداث این کارگاه 

روستاییان در این کارگاه فعالیت 

 کنند؟می

 بلی

آیا در صورت احداث این کارگاه 

ونقل وجود آالت الزم جهت حملماشین

 دارد؟  

 بلی

ای نحوه تأمین مواد اولیه الزم بر

 کارگاه؟
 ی شهرستان خرمدرههایفروشآهناز 

 زمینی نحوه انتقال مواد اولیه به محل و هزینه

 تولیدات نوع

 دستگاه، یزنبلوککودپاش دامی، دیسک، گاوآهن، چیلر، جاروی پشت تراکتوری، دستگاه 

وتور بدون م موتوربرقروب داخل جداول و وباالبر، تریلر تراکتور، تراکتور باغبانی، دستگاه رفت

 دیزلی

نحوه تأمین 

نیروی انسانی و 

 تعداد آن

 نفر 13 داخل روستا

 - روستاهای اطراف

 میزان اشتغال

مستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
 نفر 20

غیرمستقیم )از 

روستا و خارج از 

 روستا(

 نفر 10

 دستگاه در ماه 80 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 :طرح کل یارگذهیسرما
 

 میلیارد تومان 2/1

 درصد اعتبار کل 40 :ثابت یگذارهیسرما

 درصد اعتبار کل 60 :گردش در سرمایه

 میلیارد تومان )از هر دستگاه ده میلیون تومان( 45/1 :سالیانهدرآمد 

  :سرمایه یبازده نرخ

 طرح ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین

 کل متقی واحد متیق متراژ

5000 

 متر
 میلیون تومان 10 تومان 200000

 میلیون تومان 100 یسازمحوطه

 میلیون تومان 300 هاساختمان

 میلیون تومان 20 تجهیزات و ساتیتأس

 وسایل و زاتیو تجه آالتنیماش

 موردنیاز

 100 تومان کنمخ -میلیون تومان 120گیوتین 

 100ر لوازم ایسمیلیون تومان،  cnc 80 -میلیون

 میلیون تومان
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 میلیون تومان 30 یو کارگاه اداری تجهیزات

 میلیون تومان 50 یبرداربهره از قبل یهانهیهز

 طرح جاری یهانهیهز

 میلیون تومان 100  اولیه مواد

 میلیون تومان 15 تولیدی غیر پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون تومان 60 تولیدی پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون تومان 20 یو انرژ سوخت هزینه

 - ونقلهزینه حمل

 میلیون تومان 30 یو نگهدار ریو تعم استهالک

 میلیون تومان 20 تبلیب و بازاریابی

 یزیربرنامهشورای  ساخت مجوز صدور

)بخش خصوصی یا  نیزم یاعطا

 دولتی(
 بخش خصوصی

 از دیخر ای یشخصدولتی، ) نیزم نوع

 (گرانید
 شخصی

 درصد تسهیالت دولتی 40گذار و درصد سرمایه 60 ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال تأمین

 و انرژی روین تأمین

 آب تأمین روستا

 تلفن و نترنتیا

 بخش خصوصی پروژه یاجرا تیریمد

 بازاریابی و فروش

 داخل روستا
 

 درصد 2

 درصد 40 روستاهای اطراف

 درصد 10 هیدجشهر خرمدره و ابهر و 

 ابهر  های استانشهرستان

 تهران  خارج از استان

  - خارج از کشور

مشکالت و موانع موجود برای اجرای 

 این طرح

 ی بودهاقولنامهتسهیالت و ضمانت وام. زمین 

 و برای ضمانت با مشکل مواجه خواهد بود.

 1397تحقیق،  هاییافتهمأخذ: 

ه  ای ک  ارآفرینی قاب  ل اج  را  توس  ط اف  راد ب  ومی و ب  ا رر های م  رتبط آوری ای  دهجم  ع -

 محورهای تولید  ها وها، مزیتغیربومی، مرتبط با ظرفیت

 دارویی گیاهان فرآوری و تولید رر 

 دیربتتاز از ایتتران متتردم شتتیمیایی، داروهتتای مختلتتف انتتواع فراوانتتی و گستتترش رغتتم بتته امتتروز جهتتان در    

 داروهتتای ستتراغ آنکتته از قبتتل بیمتتاری یتتک درمتتان هنگتتام و دارنتتد رویتتیدا گیاهتتان بتتا ای دیرینتته آشتتنایی

 امتتر ایتتن دلیتتل شتتاید کننتتد؛می آغتتاز دارویتتی گیاهتتان و داروهتتا از را پیشتتگیری و درمتتان ابتتتدا برونتتد، شتتیمیایی

 جتانبی عتوارض توانتد، متی شتیمیایی داروهتای مقطعتی مصترف متوارد برختی در و طتوالنی مصترف که باشد این

 بته جامعته عمتومی گترایش دلیتل همتین بته. هستتند تتر خطرنتاک نیتز بیمتاری ختود از بعضتاً کته ردگذا جا بر

 .است افزایش روبه آنها های فرآورده کلی طور به و گیاهی داروهای از بیشتر استفاده و گیری بهره
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 تتا و شتروع گیتاه دتولیت و کشتت از کته صتنعتی شتود؛می دیتده صتنعت قالتب در امتروزه درمتانی گیاه عبارتی به

 کته استت ایتن بتر اعتقتاد چراکته دارد، بیشتتری گستترش و پیشترفت بته نیتاز و رستد متی آن فترآوری مرحله به

 .باشد موثر مردم سالمت ارتقاء در تواندمی شیمیایی داروهای کنار در صنعت این

 دارویی  گیاهان فرآوری و رر  تولید. 46جدول شماره 

 پروژه خالصه فرم

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی عنوان طرح: طرح

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی بخش: طرح زیر                             بخش: کشاورزی

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی تولیدات/ خدمات: طرح

 □ لیاص هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □مکان:       منطقه آزاد 

مند به فراد عالقهاتوجه بوده و در روستای موردمطالعه طرح تولید و فرآوری گیاهان دارویی به دلیل داشتن قابلیت نگهداری و پرورش، قابل :طرح توصیف

 این زمینه وجود دارد که به این منظور به طرح توجیهی آن پرداخته شده است. گذاری و فعالیت درسرمایه

 مواد اولیه: روستای قلعه حسینیه کنندهنیتأممحل 

ن یاهاگتعداد افرادی که در روستا در زمینه تولید و فرآوری 

 دارویی در روستا فعالیت دارند؟
 نفر سهم  5

 وتعداد افرادی که در روستاهای اطراف در زمینه تولید 

 فرآوری گیاهان دارویی در روستا فعالیت دارند؟
- 

 تن 1تن و حداقل  4 ؟موردنظرر سال میزان تولید گیاهان دارویی د

 ویی آیا افراد بومی در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دار

 ی )به نفر(؟ربومیغکنند یا افراد روستا فعالیت می

 افراد بومی کالً

 نفر غیرمستقیم  20نفر اشتغال مستقیم و  4

تعداد افراد که در این زمینه 

 کنند؟کارگری می

 4 داخل روستا

 نفر  8 اهای اطرافروست

 میزان اشتغال

مستقیم )از روستا و خارج 

 از روستا(
4 

غیرمستقیم )از روستا و 

 خارج از روستا(
 نفر 8

 تن سالیانه 5 تولید ظرفیت

 طرح یگذارهیسرما مشخصات

 میلیارد 100 :طرح کل یگذارهیسرما

 درصد 30 :ثابت یگذارهیسرما

 درصد 70 :گردش در سرمایه

 میلیون تومان 50 :سالیانهآمد در

  :سرمایه یبازده نرخ

 شورای برنامه ریزی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو  ساخت مجوز صدور

 درصد سهم 47خصوصی و مشاع  )بخش خصوصی یا دولتی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای یشخصدولتی، ) نیزم نوع

 میلیون 100درصد  50 سهیالت و ...(ی )اعطای وام، تمال نیتأم

 - و انرژی روین نیتأم

 تومانمیلیون  20 آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 دارند یبرداربهره پروانه صدور

 شخصی پروژه یاجرا تیریمد
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 بازاریابی و فروش

 درصد 10 خود روستا

 - روستاهای اطراف

 خرمدره، ابهر، هیدج، صایین قلعه شهرها

ی هاانشهرست

 استان
 سلطانیه و زنجان

 تهران خارج از استان

 - خارج از کشور

 کمبود آب، دریافت مواد اولیه و تسهیالت مشکالت و موانع موجود برای اجرای این طرح

 

 تعیین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا  -

 کیتت اقتصتتاد رفتتاهی وضتتعیت کتته هستتتند کتتالن اقتصتتاد کلیتتدی متغیتتر ستته بیکتتاری و تتتورم اقتصتتادی، رشتتد

 از بلکته اقتصتادی ابعتاد از فقطنته بیکتاری دارد؛ ویتژه اهمیتت اشتتغال میتان ایتن در امتا دهتدمی نشتان را کشور

 از ایتوستتعه برنامتته نجپتت باشتتد. درمجمتتوع دهندههشتتدار جامعتته یتتک بتترای توانتتدمی اجتمتتاعی و فرهنگتتی ابعتتاد

 ایتتن از یتتک هتتر اساستت ایتتن بتتر و بتتوده هابرنامتته ایتتن تمتتام اهتتداف از یکتتی زاییاشتتتغال تتتاکنون، 1368 ستتال

 دهتدمی نشتان کشتور توستعه هایبرنامته عملکترد امتا کردنتد اجترا اشتتغال افتزایش بترای را هتاییطرح هابرنامه

 و انتتدنبوده روروبتت مشخصتتی استتتراتژی بتتا اشتتتغال زمینتته در مشتتخص راهبتترد ارائتته زمینتته در هابرنامتته ایتتن کتته

 امتا بتوده وبترور روزافتزون توستعه بتا فعتال جمعیتت رشتد و جمعیتت رشتد بتا عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی

 .اندبوده اکامن کند ایجاد کار نیروی تقاضای میزان در ساختاری تحول که فعالی سیاست اتخاذ در هادولت

 متتدتکوتاه در کتته شتتودمی محستتوب کتتالن مستتئله یتتک بیکتتاری رفتتع و اشتتتغال ایجتتاد اگرچتته راستتتا همتتین در

 در آن کیفتی و کمتی دابعتا تتا استت تردقیتق هایبررستی نیازمنتد اقتصتادی متغیتر ایتن امتا باشد موردتوجه باید

 دارد «گذاریستترمایه» بتتا ثتتابتی رابطتته «اشتتتغال» محتتور، رشتتد و کمتتی نگتتاه از. باشتتند موردتوجتته یکتتدیگر کنتتار

 نته کته استت داده نشتان تتاریخی تجربته امتا شتود؛می وابستته سترمایه جتذب بته اقتصتادی تمشکال همه حل و

 .شود منجر اشتغال تکیفی بهبود به تواندنمی خودخودیبه اقتصادی رشد حتی نه و سرمایه جذب

 در اشتتتغال مشتتکل حتتل زا،اشتتتغال توستتعه راهبتترد در کتته استتت آن مبتتین هتتای قبلتتیبخش هایبررستتی نتتتایج

. دارد بستتتگی وکارهاکستتب توستتعه و انتتدازیراه روی پتتیش مستتائل پیچیتتدگی و تنتتوع شناستتایی بتته اول درجتته

 متنتوع عموانت رفتع استت، کتارآفرینی رونتق از تتابعی اشتتغال، مشتکل حتل اینکته بته توجته بتا استاس همتین بر

آن اشتتاره  بتته استتت کتته قتتبالً «متتدیریتی هتتایمهارت ارتقتتای» و «مولتتد وکارهایکستتب» گستتترش و تأستتیس

 گردید.

های دولتتی، استتدر روستتای قلعته حستینیه بایتد سی کلتی صتورتبه بنابراین نتایج حاصتل بیتانگر آن استت کته

 هتتایاولویت استتتایر در بتتازار بتته دهیجهتتت» ،«بتتازار تستتهیل» نقتتش ستته ایفتتای بتتا بایتتد را زااشتتتغال راهبتترد

 دهد. قرار کار دستور در «بازار اجتماعی هایکاستی پوشش و بازار تکمیل» و «ملی

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا:
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o گذاری رمایهبا س 1000 حدود هکتار 60 در حوزه فراوری محصوالت باغی و زراعی با میانگین تولید در

 نفر؛ 20زایی میلیارد تومان و با اشتغال 6کل حدود 

o میلیون تومان و با ایجاد  700مد سالیانه رامیلیون و د 100گذاری کل با سرمایه در طرح پرورش بوقلمون

 نفر غیرمستقیم؛ 7نفر و  2 اشتغال مستقیم

o  ومان و با میزان تمیلیارد  2/1حدود  طرح یگذارهیسرماکارگاه تولید ادوات کشاورزی با هزینه طرح

 به صورت مستقیم )از روستا و خارج از روستا(؛ 30نفر الی  20اشتغال

o سالیانه و تامین   تن 5تولید  میلیون و ظرفیت 100 گذاریدارویی با سرمایه هانگیا فرآوری و تولید طرح

 غیرمستقیم؛  نفر 20 و مستقیم اشتغال نفر 4اشتغال برای 

 نقتتش ستته ایفتتای هتتای مجلتتس، بتترایهشهای مجلتتس و مرکتتز پژوهای دولتتت و سیاستتتبتتا عنایتتت بتته برنامتته

 حاصل شده است: مذکور، موارد زیر

 مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل ،در درجه اول  .11

 است؛ یژهو توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی نیروی

 با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .12

زایی مشخص قدامات توسعه اشتغالسایر ا و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وراحی برنامهط

 و پیشنهاد گردید.

 کار» موازین  حف با و انسانی کرامت حف  با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .13

 تحریک دنبال هب کار قانون حمایتی بندهای عیفتض با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست «شایسته

 کند. پرهیز هستند اشتغال

 دانشگاه از التحصیلیفارغ از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای قلعه حسینیه انبوه .14

 شاخص بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق اما شده کار بازار راهی

 که کندمی نیبحرا را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن باال ازجمله اجتماعی آمارهای

 نقش مفیدی ایفا کند؛ تواند در این زمینهشنهادشده میهای توجیهی پیطرح

 شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمههای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .15

باشد، بنابراین، شده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادبوده و ایده ساختاریافته

 به ورود داوطلبان از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی پاسخ رودانتظار می

 شود همح باع  میاین طر خرسند باشند که شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره تحمل از پس کار بازار

ای نرخ افزایش را نشان دهند و هم اینکه باع  نقش های توسعهمشارکت اجتماعی در طول برنامه نرخ

وحیه تبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش رهرچند کوچک در افزایش آمار اشتغال و به

 اجتماعی و افزایش ازدواج و نرخ امید به زندگی شود.
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وستا راران این ین آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیکترمهموه بر نتایج کمی که عال

 از اندعبارتباشد، نتایج کیفی مورد انتظار نیز می

o رزش و اهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 لتی؛زنجیره تولید با مشارکت بخش غیردو

o آنان  شتغالکاهش میزان مهاجرت روستاییان و افزایش امید به زندگی به جهت ایجاد مشاغل جدید و ا

 در مشاغل مختلف و درآمدزایی باال.

o ستا؛زایی در روهای توسعه اقتصادی و اشتغالگیری از توانمندیبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره 

o های روستا ، خصوصی، تعاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعانسازی مشارکت بخش عمومیتقویت و نهادینه

 زایی.هدف( در توسعه اقتصادی و اشتغال

o ا؛زهای اقتصادیِ اشتغالگذاریهای سرمایهسازی، هدفمند کردن و تعیین اولویتیکپارچه 

o زایی لاو اشتغ ها و تنگناهای اساسی توسعه اقتصادیها، توانمندیشناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

 در روستا.

o افزایش کیفیت زندگی روستاییان و باال بردن سرزندگی آنان؛ 

o های درآمدی متنوع و پایدار؛ایجاد زمینه 

o وستاییان.رطورکلی تنوع معیشتی وستایی و بهروکارهای جدید ایجاد کسب 

o تلف در روستا.گذاری در امور مخافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 مناسب برای ارتقا  ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود روستاتعیین اقدامات  -

های مشتتتارکتی در ستتتاختاریافته مشتتتاور در هستتتتهبتتتا استتتتفاده از روش مشتتارکتی نیمه میتتتدانی هایبررستتی

وامتتل ع»، «عوامتتل اجتمتتاعی و فرهنگتتی»، «عوامتتل اقتصتتادی»روستتتاهای هتتدف نشتتانگر آن استتت چهتتار گتتروه 

 موجتتود زاییاشتتتغال و اقتصتتادی هتتایظرفیت ارتقتتای بتترای مناستتب اقتتدامات در تعیتتین« رینهتتادی و ستتاختا

 .روستای موردمطالعه نقش داشته و باع  تحرک اقتصادی شود
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 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغالاقدامات دزم برای ارتقا  ظرفیت فعالیت. 43شکل 

 
 اقتصتتادی انمنتتدیتو و نیازهتتا بتتا متناستتب کتته باشتتندمی کشتتوری هتتر در آفرینتتیارزش و تولیتتد کتتانون روستتتاها

 از ثریحتتداک استتتفاده بتترای روستتتا اقتصتتاد بتتا متترتبط ختتدمات و صتتنایع ستتایر ایجتتاد و تعبیتته بتته تتتوان،می

 صتنایع یرستا محرکته موتتور روستتا گفتت تتوانمی بنتابراین، پرداختت؛ روستتایی زاییاشتتغال و تولیتدی ظرفیت

 در آفرینیتحتتول بتته خصوصتتی، بختتش کتتردن توانمنتتد بتتر عتتالوه توانتتدمی کتته استتت کشتتور دیاقتصتتا جریتتان و

 و روستتتا صتتاداقت بتتر را برتتتر هتتایفناوری و کتتارآفرینی هتتایظرفیت از استتتفاده بتتا زاییاشتتتغال و تولیتتد حتتوزه

 جتدی راتتغییت و بتازنگری نیتز، امتری چنتین بته دستتیابی الزمته. نمایتد ایجتاد کشتور اقتصتاد تحتول همچنین

 بتتا استتبمتن راهبتتردی هایبرنامتته و اندازچشتتم ستتند تتتدوین و تهیتته روستتتایی، توستتعه بتتا متترتبط قتتوانین در

 ارائتته و اعتبتتارات اختصتتان و حتتوزه ایتتن در موفتتق کشتتورهای ستتایر تجربتته از الهتتام بتتا کشتتور موجتتود شتترایط

 .باشدمی زمینه این در الزم هایآموزش

 عشتتایری و روستتتایی زنتتان بتترای ویژهبتته روستتتای موردمطالعتته، در کوچتتک روکاکستتب توستتعه و زاییاشتتتغال»

 ایجتتاد بتترای روستتتایی زنتتان هتتایتعاونی گستتترش. نتتدارد دولتتت بتترای چنتتدانی هزینتته و بتتوده هزینتتهکم اغلتتب

 متتدیران ویژهبتته متتدیران کتتار دستتتور در مهتتم ایتتن بایتتد و استتت شتتودپیشتتنهاد می روستتتا در درآمتتد و شتتغل

 .گیرد قرار تعاون خشب با مرتبط

از ذوق و استتتعداد بتتاالیی برختتوردار هستتتند، تضتتمین خریتتد محصتتوالت تولیتتدی  ی قلعتته حستتینیه،زنتتان روستتتا 

های بتتا افتتزایش دامنتته بایتتد بتترای آن برنامتته وجتتود داشتتته باشتتد وروستتتاییان از کارهتتای مهمتتی استتت کتته 

. گیتردهتای روستتایی در دستتور کتار قترار تتتا امنیتت الزم بترای توستعه فعالی شتودخریدهای تضتمینی تتالش 
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محلتتی مناستتب بتترای فتتروش  عنوانتوانتتد بتتهمی هاهای محلتتی و نمایشتتگاهستتاخت بازارچتته کتتهطوریبه

 شود.پیشنهاد میبه قیمت مناسب  هاآنمحصوالت 

 بتتا توانتتدمی کتته استتت ایحرفتته و فنتتی آمتتوزش ستتازمان روستتتایی توستتعه پتتازل مهتتم قطعتتات از دیگتتر یکتتی

 پیشتترفت و رشتتد جهتتت در محتتروم و یافتهتوستتعه کمتتتر منتتاطق در ایحرفتته و فنتتی هتتایآموزش و ریزیرنامتتهب

 .کند تالش روستاها

 هتتایآموزش ارائتته اها،روستتت در کوچتتک وکارکستتب انتتدازیراه روستتتایی، آمتتوزش کشتتاورزی، ختتان هتتایآموزش

 هایبرنامتته ازجملتته توانتتدمی رزیکشتتاو هتتایآموزش هدفمنتتدی بتترای کشتتاورزی بنتتدیقطب و متتدتکوتاه

رح شتد طترح کته قتبالً نیتز مطت شتود کته همچنتان قلمتداد روستتاها توستعه در ایحرفته و فنتی آموزش سازمان

 نی در این روستا مطرح باشد.عنوان یک کارآفریتواند بهفرآوری گیاهان دارویی می

 صتنایع ایجتاد دنبتال بته تتواننمی روستتاها، موجتود وضتع بتا و کنتونی شترایط در کته استت آن واقعیت

 از و نتدارد جتودو صتنایع نتوع ایتن ایجتاد بترای الزم هایزیرستاخت عمتالً زیترا بتود روستتاها در و عظیم

 انتختتاب بهتتترین وچتتکک صتتنایع نتیجتته در. نیستتت صتترفهبهمقرون و صتتحیح نیتتز گونتتاگون هایجنبتته

 بتته وکارکستب نتتوع ایتن ناپتذیرایانپ هتتایظرفیت از استتفاده بتا تتتا استت روستتاها کتتردن صتنعتی بترای

 ستتد شتهرها بته مهتاجرت کتاهش همچنتین و روستتاییان رفتاه ارتقتای و درآمتد افتزایش چون نتایجی

 کرد. پیدا

ه ای اقتص ادی های توسعه اقتصادی و اش تغالزایی ب رای ارتق ا  س طح فعالیتتعیین برنامه -

 و اشتغالزایی روستا

 وستتعهت در چنتتدانی توفیتتق تتتواننمی مشتتخص، اقتصتتادی توستتعه و توستتعه کتتالن راهبتترد یتتک وجتتود بتتدون

 از کتتیی تمرکززدایتتی بایتتد بنتتابراین آورد؛ دستتت بتته روستتتاها در کتتارآفرینی توستتعه و اشتتتغال روستتتایی

 توستتعه طریتتق از تنهتتا روستتتایی توستتعه باشتتد. کشتتور توستتعه کتتالن هایسیاستتت تریناساستتی و تتترینمهم

 بتترای درآمتتدزا زاییاشتتتغال نیازمنتتد بلکتته شتتودنمی محقتتق اجتمتتاعی دماتختت ارائتته و عمرانتتی هایزیرستتاخت

 ستتت. صتتنایعا( شتتهرها اجتمتتاعی فرهنگتتی هایجتتذابیت مقابتتل در) آنتتان فرهنگتتی توستتعه تستتریع و روستتتاییان

 روستتتاها در زاییاشتتتغال توستتعه و روستتتایی توستتعه کشتتاورزی، توستتعه هایزمینتته تتترینمهم ازجملتته تبتتدیلی

 کاالهتتایی بتته هتتاآن تبتتدیل و روستتتا دامتتی و کشتتاورزی محصتتوالت فتتراوری صتتنایع، ایتتن اصتتلی هوظیفتت. استتت

 در هتتافعالیت ایتتن انجتتام. شتتودمی انجتتام شتتهری هایکارخانتته و صتتنایع در اغلتتب کتته استتت تربتتاارزش و ترنهتتایی

. شتتودمی تولیتتد کتحریت و منتتاطق ایتن در بیشتتتر افتزودهارزش خلتتق باعتت  روستتاها اطتتراف نتواحی یتتا روستتاها

 تحکتتیم راستتتای در جلوروبتته قتتدمی و یابتتدمی افتتزایش نیتتز محصتتوالت آن کنتتار در دوام و کیفیتتت عالوهبتته

 .شودمی برداشته کشور غذایی امنیت
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ر و منظور پایتتداری اشتتتغال روستتتایی عتتالوه بتتر شناستتایی افتتراد بیکتتادر جریتتان توستتعه روستتتایی الزم استتت بتته

هتتای وضتتع موجتتود نیتتز موردتوجتته قتترار استتبی بتترای حفتت  اشتتتغال و توستتعه ظرفیتجویتتای کتتار، بستتترهای من

 گیرد.

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالسیاست. 44شکل

 
گذاری توستتعه اقتصتتادی و هتتای ستترمایهتتتوان اهتتداف کمتتی اشتتتغال طرحاستتاس چنتتین چتتارچوبی می بتتر

 ود.وین نمزایی روستا را به شرح زیر طراحی و تداشتغال

  

 شده در قلعه حسینیههای شغلی ایجاد و تثبیتظرفیت فرصت .47جدول 

 توضیحات ظرفیت اشتغال طرح یا پروژه پیشنهادی زمینه اشتغال روستاها

 قلعه حسینیه

 کشاورزی

 میلیارد هزینه 6تا  20 کشاورزی تبدیلی صنایع توسعه و ایجاد

 میلیون 100 7-2 بوقلمون پرورش طرح

 رأس 50 4 صنعتی نیمه و صنعتی اوداریگ

 جزو مشاغل خانگی 5 دارویی گیاهان فرآوری و تولید طرح

 اشتغال نفر 4 8 کشاورزی ادوات تولید طرح صنایع

 1397مشاور،  محاسباتمأخذ: 

اجترای تتوان انتظتار داشتت کته بتا زا میهتای اشتتغالهای حاصل، بتا احتستاب هتر یتک از فعالیتبا توجه به یافته

ایجتتاد  تتتوان بتتهزای پیشنهادشتتده میفعالیتتت اشتتتغال 5فعالیتتت صتتنعتی درمجمتتوع بتتا  1فعالیتتت کشتتاورزی،  4

 اشتغال در قلعه حسینیه کمک نمود.

 گام دوم

 

 گام اول

 

 گام سوم
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ه  ای س  رمایه گ  ذاری توس  عه اقتص  ادی و ه  ا و پروژهبن  دی رر تعی  ین و اولویت -

 اشتغالزایی با مقیاس کارکردی در سطح روستا

هتتای کتتارآفرینی حهای متترتبط بتتا طرآوری ایتتدهگذاری پتتس از جمتتعهتتای ستترمایهی طرحبنتتدبتترای اولویت

ها و همچنتتتین های موفتتتق در ستتتایر استتتتانتجربتتته بتتتر استتتاسهای کتتتارآفرینی و اشتتتتغال مستتتتقل و ایتتتده

احصتتا گردیتتده  وکارکستتبگذاری و هتتای ستترمایهمشتتاور، طرح گتتروههای میتتدانی در ایتتن روستتتا توستتط بررستتی

شتاور در روستتا و نشستت بتا ی و حضتور مجوامتع محلتاندیشتی بتا ین مرحله بتا برگتزاری کارگتاه همازاسپاست. 

و ... . بتته  حبان مشتتاغلصتتاگذاران، معتمتتدین، محلی، نماینتتده کشتتاورزان، دامتتداران، ستترمایهنخبگتتان، خبرگتتان

گذاری، ای ستترمایههتتبنتتدی طرحهای کتتارآفرینی پرداختتته شتتد. در ایتتن راستتتا، جهتتت اولویتاحصتتا ایتتده

زایی متتورد شناستتایی قتترار هتتای اقتصتتادی و اشتتتغالدر طرح هتتاآنهای مربتتوط بتته ی متتسثر و شتتاخصهامسلفتته

 گرفت.

قلعتته  زاییشتتتغالا و اقتصتتادی هتتایفعالیت ستتطح ارتقتتاء زایی جهتتتاشتتتغال و اقتصتتادی در جهتتت توستتعه

ه داشتتتن بتتحبان مشتتاغل در ایتتن روستتتا نیتتاز حستتینیه از شهرستتتان خرمتتدره و توانمندستتازی روستتتاییان و صتتا

ه باشتد. بترای ایتن منظتور بتا یتاز صتورت گرفتتموردنهای هتا و تخصتصاهداف مشخص است تتا شناستایی مهارت

 هتتایبنتتدی فعالیتتاولوی بتته Decision Oven افتتزارمتتورد از پیشتتنهادات بتتا استتتفاده از نرم 4در نظتتر گتترفتن 

هتتای دارای اولویتتت و برحستتب یه پرداختتته شتتده استتت. بتتا احتستتاب فعالیتقلعتته حستتین زاییاشتتتغال و اقتصتتادی

 ریزی شامل:در کمیته برنامه موردتوافقچهار معیار 

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 قابلیتبی ظرفیتارزیا

 ؛31/0مطالعات میدانی در وضع موجود با ضریب اهمیت 

 های پیشنهادی در سطح روستا شده است.بندی پروژهاقدام به اولویت
 زایی روستای هدفو اشتغالهای توسعه اقتصادی ها و پروژهبندی رر رتبه . 45شکل 
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 بنتدی مشتاغلبا توجه بته همتین امتر در راستتای مشتاغل پیشنهادشتده از طترف روستتاییان بته احصتاء و اولویت

 تتوجیهی بتا پیشتنهادات مربوطته برحستب اولویتت هتای تتوجیهی پرداختته شتده استت کته طترحوابسته به طرح

 باشد:به شرح ذیل می

 کشاورزی تبدیلی صنایع توسعه و ایجاد: 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

o حوه کشت، برداشت، تولید محصول؛نهای مستمر در زمینه برگزاری 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 

 بوقلمون: پرورش طرح 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های حاصل؛ فرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  ن.توسعه صنعت پرورش بوقلمو برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

o مکمل غذایی؛ د محصولینه بازاریابی، نحوه کشت، برداشت و تولیهای مستمر در زمبرگزاری کارگاه 

o وش کارآفرینی سبز توسعه پرورش بوقلمون به ر 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 بهرهبهینهایجاد مرکز مشاوره تخصصی برای

 نه.وکار با توجه به تجربیات موفق در این زمیکسب

 صنعتی: نیمه و صنعتی گاوداری 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o های پرورش سنتی به مدرن؛بسترسازی مهارتی برای تبدیل شیوه 

o های حاصل؛ وفرآورده روشف بازارهای ایجاد و شناسایی 

o  توسعه صنعت پرورش گاو. برای روستاییان عموم مشارکت با سهامی هایشرکت از استفاده 

 کشاورزی: ادوات تولید طرح 

o و...؛ محصول ساخت و تولید 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 

 دارویی: گیاهان فرآوری و تولید طرح 

o گیاهان دارویی به صورت عمومی و دسته بندی شده؛ شناسایی 

o بسترسازی مهارتی؛ 

o . آموزش روستاییان در زمینه پرورش گیاهان دارویی 
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 . روستای سوکهریز3

ی ارز،، تولید و خوشه های کسب و کار در روستای هاسنجی ایجاد زنجیرهو امکان شناسایی

 هدف 

در روستتای  کتار و کستب هایشتهخو و تولید، ارزش زنجیره ایجاد سنجیامکان و بررسی، شناساییدر این قسمت به

عنوان ابتزاری مناستب مدل زنجیره ارزش پتورتر بتهشود. در بخش مرکزی، شهرستان خرمدره پرداخته میسوکهریز 

رود. در شکل زیر شمای کامل این زنجیره بترای یتک نمونته شمار میهای یک بنگاه یا سازمان بهل فعالیتبرای تحلی

 کنید.مورد بررسی قرار گرفته را مشاهده می

 

 (: زنجیره ارز، مدل پورتر46شکل)

 
ها ین فعالیتبینی شده است، شناسایی و تحلیل اهای 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 ارزش 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  رو،

 افزوده ارز،=  ستانده ارز، – 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 ارز، خوشه و نظری عملیاتی (: تعریف48جدول شماره )

 تعریف عملیاتی متغیر

 ارزش

 را محصولی و ارندد همکاری همدیگر با که هاییشرکت مجموعه عنوانبه ارزش ایجاد ارچوبچه اغلب

 برای سود یشترینب ایجاد چهارچوب هدف. شودمی گرفته نظر در دهندمی انتقال مشتری به و ایجاد

 یا میعمو 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 دریافت، مل

 هاعملیات
 کارهایی تمام و محصوالت آزمایش تجهیزات، تعمیرات و ینگهدار 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 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 املش

 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 ومنظور 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، حف  آنها و پرداخعالیتشامل ف

 دستمزد آنان.

 …شامل مدیریت عمومی، حسابداری، مالی، مدیریت کیفیت و  هازیرساخت

12: 1397مأخذ: اکبری،   

 بررسی یک سوال:

 کدامند؟های ارزشی مسیرتولید در انواع محصودت کشاورزی روستا فعالیت 

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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 (: زنجیره ارز، تولیدات کشاورزی روستای سوکهریز47شکل )

 
 :مرحله اول

هزینه  ر خصونگیرد، مثالً در توسعه دامداری و گردشگری اقداماتی دا صورت میهدر 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.

 رحله دوم:م

ر فکیک دتهای هر بخش به شود و هزینهچهار مرحله تقسیم میباشد که بهتولید میومرحله دوم، عملیات ساخت

 گردد. انواع محصول لحا  می

 مرحله سوم تدارکات خروجی: 

 ولیدات ازجایی تشود. 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 فرو،:

روش باره فگیرد. با تبلیغات درگذاری در این بخش صورت میهای توزیع و قیمتاستفاده از تبلیغات، کانال 

توان می های کشاورزی و صنعتیو پخش مواد و فرآورده های توزیعهای 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 مام سفارشات توسط امور قراردادهای شرکت یا کارگاه با در نظر گرفتن سود مورد قبول شرکت و حج

 مرحله پنجم خدمات پس از فرو،:
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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 میتگارانتی و حتی پس از آن با قیم

 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 روشوند که باید هزینه حملپس از خرید مواد اولیه به انبار انتقال داده می

راحل مرزش با انجیره 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

 ها(: زنجیره ارز، در بخش تدارک ورودی48شکل)

 
 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 حذی انجام داد و جهت کاهش هزینههای جاری و تولیدی، مدیریت بهترنسبت به هزینه

ولید تعملیات  رتر راغیر ضروری بر میزان سود حاصله بیافزایند. زنجیره ارزش مرحله دوم از زنجیره ارزش مایکل پو

 زای تولید در نظر گرفته شده است. های ارزشدهد که در آن تمامی مراحل و فعالیتتشکیل می
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 ارز، فاز تولید رهیزنج (49شکل )

 
 توانمی که شودمحاسبه می اداری هایهزینه و دستمزد و استهالک هایهزینه موردنظر، سود مواد، خرید هایهزینه

 ینا درصد و در ادامه 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

 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 آماداده می . کاال پس از تولید از کارگاه به انبار انتقالسفارش، 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

 ها(: زنجیره ارز، در بخش تدارک خروجی50شکل)

 
ده کل پیدا کرد. همچنین توان اهمیت آن را در ارزش افزوها و ارزش افزوده این مرحله میبا محاسبه میزان هزینه

های آن تا حد امکان کاهش ریزی و طراحی نمود تا هزینهتوان روی فرایندهای آن برنامهبراساس اهمیت مرحله می

 زنیشخم زمان رعایت

 زنیمهای مناسب شخانتخاب رو،
 

 تناوب زراعی

 آیش

 تسطیح اراضی

 تأمین سرمایه اولیه

 کشت زمان انتخاب
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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. می

آید که می ا مشخص شدن میزان تولید و در دست داشتن میزان خرید متریال )مواد( نرخ ضایعات تولید بدستب

د شده در وسیله طراحی بهتر محصول در مرحله تولید و نحوه انتقال مواد و محصوالت تولیکنترل و تقلیل آن به

ولید در س از تگیری خواهد داشت. پاهش چشمها و جلوگیری از اتالف منابع تولید میزان هزینه ها کسطح کارگاه

اد و وزن ه به ابعشوند. با توجانبار انتقال داده شوند و در موقع مقرر برای فروش برده میکارگاه بایستی محصوالت به

 شود.رد میآالت و دستمزد نیروی کار برآوهای کشاورزی و صنعتی هزینه ماشیناستاندارد هر یک از فراورده

 ارم: بازاریابی و فرو،مرحله چه

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

  .گیردقرار می

 ارز، در بخش بازاریابی و فرو،(: زنجیره 51شکل)

 
أمین تموقع و همچنین ارائه خدمات مناسب و در بخش تبلیغات ساخت محصول خوب و نصب سریع و تحویل به

نصب  ویگیری پنوعی تبلیب مسثری خواهد بود. جهت تیلیغات اینترنتی نیز دو نفر مسئول خریداران بهقطعات به

 شود.یرفته مگافزاری و نیروی کار در نظر افزاری و سختهای نرمه هزینهآگهی و بروزرسانی سایت شرکت بوده ک

 مرحله پنجم: خدمات پس از فرو، 

اندازی محصوالت، آموزش روش مانند نصب و راه ،دهدافزایش می هایی که ارزش محصول را برای مشتریفعالیت

 . استفاده از آنها و تأمین قطعات یدکی، تعمیر و سرویس محصوالت

 (: زنجیره ارز، در بخش خدمات پس از فرو،52) شکل
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ائه توان با ارهای پیش آمده کمتر باشد سود حاصله بیشتر خواهد بود. در ضمن میدر این بخش هر چه هزینه

 های مختلف ضمانتی و گارانتی محصوالت در مقاطع زمانی متفاوت بر قیمت تمام شده افزود. طرح

 شایانی کمک نیز ورزیکشا پایداری به بیشتر سودآوری بر عالوه خرمدره، 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 دگردمی رعایت زنیشخم مناسب هایروش و زنیشخم زمان رعایت زراعی، تناوب اراضی،

 رعایت ودند،ب کرده شرکت مشارکتی جلسات در که روستاییانی عقیده به. دارند خوبی مهارت و هستند خبره کار

 هایسیستم ترویج و خاک حاصلخیزی توسعه و حف  تولید، منابع کارایی افزایش کشاورزان توسط یادشده قواعد

کارهای کوچک در وبنابراین با توجه به اهمیت زنجیره ارزش کسب .دارد همراه به را روستاها سطح در پایدار کشت

های تولید در روستای زایی روستایی در این قسمت به بررسی این شاخص در خوشهتوسعه اقتصادی و اشتغال

 شود.سوکهریز پرداخته می

توان گفت، در این شود، مییدر زمینه خوشه تولیدات زراعی و باغی که مهمترین خوشه تولید روستایی محسوب م

روستا، کشت اولیه )انگور، سیب، گندم و ...( در فصل پاییز و کشت ثانویه در ماه خرداد )محصوالت جالیزی و ...( که 

گیرد و اغلب روش کشت در این برای خود مصرفی روستا و در مواردی فروش در بازار خارج از روستا انجام می

گیرد. صورت محدود انجام میهای نوین بهع کرتی، شیاری است و استفاده از فناوریصورت سنتی از نومحدوده به

باشد. این روستا همچنین در های آن خصوصا کشکمش سرآمد منطقه میروستای سوکهریز در تولید انگور و فرآورده

رند بوده و قابل توجه است. تولید رشته پلویی دارای شهرت عام بوده و به گفته خود اهالی و مسئولین روستا در حد ب

های نوین تولید شامل استفاده از بذور کارگیری فناوریبا بهدر بح  زراعی و باغداری الزم به توضیح است که 

شده، مبارزه با آفات و ضدعفونی بذور، رعایت زمان کاشت، روش مناسب آبیاری و استفاده از کود شیمیایی حالاص

های نوین تولید در پذیرش فناوری. را به حداکثر رسانداراضی را در سطح روستا کل  توان تولیداندازه صحیح میبه

و همچنین یکی از عناصر اصلی فرآیندهای  کشاورزان استالعات مشروط به دانش و اط در این روستا کشاورزی

در طول  اطالعاتهای نوین، از طریق انباشت پذیرش نوآوری در کشاورزی، بهبود و توسعه دانش در مورد فناوری

فاصله پس از برداشت الب در مناطق روستای شهرستان خرمدره ت کشاورزیالمحصوغالب آنجاکه  از. باشدزمان می

کند؛ ایفا می تنقش مهمی را در تعیین ارزش نهایی محصوالدر این محدوده شوند؛ فرآیند بازاریابی مصرف نمی

یابد. درآمد ت کشاورزی با برداشت آنها از سطح مزرعه پایان نمیالوبنابراین، فرآیند تولید مواد غذایی و سایر محص

زمینه مدیریت تلفات  توانایی وی درکل تولید بستگی ندارد، بلکه تا حد زیادی، بهتنها به کشاورزان در این منطقه

یده شایع در مواد غذایی یک پد الفت رابطه دارد. فساد پس از برداشت و اتالپس از برداشت و بازاریابی محصو

حداقل رساندن تلفات پس از برداشت نیاز برای به روستایی کشاورزان. توسعه است یافته و درحال کشورهای توسعه

. عات مربوط به بازار برای بازاریابی مناسب نیازمند هستندالعات دارند. همچنین، کشاورزان به اطالبه دانش و اط

اندازه  ؛بر سر مزرعه و یا در بازار بستگی به عوامل مختلفی مانند ت خودالتصمیم کشاورزان مبنی بر فروش محصو

و قدرت نگهداری محصول در منزل مسکونی و  در رابطه با بازار اطالعاتونقل و زمین، میزان سرمایه، امکانات حمل
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در سوکهریز ای روست در کشاورزی محصوالت ارزش زیر زنجیره دارد. نمودار دالالن یا بازرایان شهریمیزان بدهی به

 خرمدره را نشان داده است. شهرستان

 (: زنجیره ارز، محصودت کشاورزی در شهرستان خرمدره13نمودار شماره)

 
1397های تحقیق، مأخذ: یافته  

ی شتده کته در های کسب و کتار و تولیتد شناستایعالوه بر خوشه زراعی و باغی در این روستا تعدادی دیگر از خوشه

 ره ارزش تولیتداتهر کدام از آنها نشان داده شده است. لذا در ادامه زنجی برای کار و کسب خوشه ارزش زنجیره ادامه

 دامی در سطح این روستا آورده شده است.

 زنجیره عرضه
 روستا در 

 برنامه ریزی برای تولید: 
 زنیعایت زمان شخمر -1
های انتخاب رو، -2

 زنیمناسب شخم
 وب زراعیتنا -3
 آیش -4
 یح اراضیتسط -5
 أمین سرمایه اولیهت -6
 نتخاب زمان کشتا -7

 کاشت: 
 ستفاده از بذور اصال  شده  و مناسبا -1
 هاضدعفونی بذور و مبارزه با آفت -2
عایت زمان کشت انتخاب شد در مرحله ر -3
 قبلی
ودهای شیمیایی مناسب و به کاستفاده از  -4
 موقع
 و، مناسب آبیاری )کرتی، شیاری و...(ر -5
 مان کشتانتخاب ز -7

 برداشت و بازاریابی: 
 رداشت صحیح و بازاریابیب -1
 انباداری صحیح -2
 نقل و برداشت ووه صحیح حمل انتخاب شی -3
 سته بندی اصولی  و درجه بندی محصولب -4
 ها پررنگ است(ازاریابی )نقش واسطهب -5
 کشت انتخاب زمان -7
 خود مصرفی -8
صرف دام )بزرگ و کوچک( و ریور )انواع م -9
 ریور(

فرآوری محصودت 
 کشاورزی

برگشت به روستاها و خانه های 
 ییانمردم و مصرف توسط روستا

بخش 

زراعی و 

 باغی
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 ...( و لبنیات، شیر، پشم، گوشت، زنده دام) دامی : زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات تولیدات14نمودار 

 
1397های تحقیق، مأخذ: یافته  

ستطح  بتافی و ...( درعالوه بر این در ادامه زنجیره ارزش تولیدات صتنایع روستتایی )قالیبتافی، جتاجیم بتافی و گلیم

رای ن دامردا روستای سوکهریز از شهرستان خرمدره آورده شده است. الزم به ذکر است که در این حرفه غالب زنان و

 کنند.شوند و از این طریق امرار معاش میمهارت هستند در فصول سرد سال به این مشاغل مشغول می

 

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 
در آغل،  دام

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  
 لی()فرامحلی، ملی و فرام

ارسال به بازارهای 
محلی )هفتگی( مانند 
مال بازار گنبد و 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 
مریو و تلف شده 
با قیمت توافقی در 
زمان تعیین شده 
 به صورت شرعی

کشی، های ارتباطی، برق، آب لولههای اساسی در روستاها )مانند: راهردن زیرساختفراهم ک
 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 دا مینه نگهداریمدیریت صحیح منابع انسانی )شناسایی آقایان و بانوان ماهر در ز

 تولیدات آن 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

اث دام، احد های جاری مانند؛ خرید دام، احداث آغل، خرید لوازم و مواد اولیه مورد نیازهزینه
 ارگاه فرآوری خانگی و ...(ک

 ارائه مشاوره به دامداران در جهت مدیریت صحیح دامداری و تولیدات دامی
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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 )صنایع دستی، قالیبافی و ...( : زنجیره ارز، خوشه کسب و کار تولیدات صنایع دستی15نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

 های گردشگری که در این روستا به دلیل وجتود قلعتهزنجیره ارزش خوشه کسب و کار برای فعالیت در شکل زیر نیز

قمنتد بته ها، باغات و جالیزهای سرسبز رونق قابلیت فراوانی دارد و تعتدادی از روستتاییان عالتاریخی قزلر، کوچه باغ

 داده شده است. مراحله مختلف نشان 3سرمایه گذاری در این زمینه هستند، دارند، در 

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 
ت ثانویه محصوال

 )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 

 روشیف

گذاری محصول توسط قیمت
 دالالن و یا به صورت شخصی 

تعمیر 
 محصول

 پرداخت زنی

 شستشو

 تعویو 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 ام و تسهیالت کمهای دولتی )تخصیص وها 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 ...(

دولتی برای  می وخصوصی، مردتأمین 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 
های صنعتی کارآفرینی و فنی و کسب و کارهای کوچک در زمینه آموزش مهارت

 نهادهای مسئول دستی و قالیبافی از طرفصنایع

 

 های اصلیفعالیت
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 : زنجیره ارز، خوشه کسب و کار گردشگری16نمودار 

 
 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

مده عالیت عفسهم را در زنجیره ارزش محصوالت داراست بخش تولید است که از چهار  نیشتریبفعالیت اصلی که 

ر بین باالترین سهم را د ی،زنشخماستفاده از تکنولوژی مناسب برای و  زنیشخمزمان  نیبنیدرا تشکیل شده است.

 دهندهاننشبودن سهم تولید  البته باال نیز زیاداست. هابخشدر بین سایر  هابخشدارد و اختالف این  هاتیفعالکل 

 .شتدا خواهد همراه بهیی زااشتغالبیشتر است که در بح  نیروی کار  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 

زش ار زانیم وی انجام شده هانهیهزو بر اساس آن  باغی، شناسایی شده محصوالتبر فراوری  دیتأککشاورزی با 

 :باشدیمزیر  شرح به شدهیآورجمعآمد که اطالعات  دست بهافزایی محصوالت 

 شامل پنج مرحله است:  ی اصلیهاتیفعال 

 مواد؛ نیتأم 

  ؛دیتول وساخت 

  محصول نهایی؛ لیتحو وانبار 

  پس از فروش. خدمات وفروش محصول 

 ی فرعی از قبیل:هاتیفعال 

  ؛ونقلحمل 

خدمات  ه و ارزشزنجیره عرض

 گردشگری

منابع 
 انسانی

نظام 
 خالقیت

نظام 
بازار 
 سرمایه

زیرس
اخت 
 فیزیکی

زیرسا
خت 
 اطالعاتی

شرای
ط 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
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 و... انبارداری 

  هاوردهفراکه هزینه خرید  میابییدرممحصوالت ی هر فاز زنجیره ارزش در انواع هانهیهزآمدن میزان  دست بهبا 

 اهد بود.رهزینه خوهمین نسبت فاز عملیات تولید نیز پ به وبسیار باالیی دارند  و مواد اولیه محصوالت کشاورزی

  نی دارد.ی بسیار پایینیآفرارزش سهم وشرکت نمود زیادی ندارد  نیا دری دیگر زنجیره هابخش 

 آورد. دست بهبیشتری  افزودهارزش توانیمولید کمتر در محصوالتی با هزینه ت 

  رودیمی خرید آن نیز باال هانهیهزبا باالتر رفتن جریان نامی محصوالت. 

  شدهامتمزینه تغییردهنده ه عامل ودر دیگر مراحل زنجیره ارزش اختالف چندانی میان محصوالت وجود ندارد 

 خرید مواد اولیه است.

ی لویت بندی قابلیت ها و تنگناهای ربیعی، اجتماعی، اقتصادی و فضایشناسایی، توصیف و او

 جهت تولید و اشتغال روستا منابع تولید و نظام فعالیتی

رفیت فردی، ظ رفیتظابعاد ظرفیت اقتصادی،  همهالزم در  هایظرفیتبررسی میزان برخورداری مناطق روستایی از 

ی بسیار ختی در کنار شعار زیبای کارآفرینی روستایظرفیت زیرسا فرهنگی و نهادی، -اجتماعی هایظرفیتمحیطی، 

 روستایر کارآفرینی د هایظرفیتاین منظور به بررسی  اولیه شروع کارآفرینی است. برای هایگامضروری بوده و از 

ایی و پرداخته شده است. با عنایت به جوان بودن جمعیت روستسوکهریز در بخش مرکزی شهرستان خرمدره 

 کارآفرینیه اقتصادی ضرورت توسع هایفعالیتبخشی به ورت ایجاد اشتغال برای این جمعیت جوان و تنوعضر

اد این و ابع بوده گریبانبهدستبا معضل بیکاری  نوعیبه جامعه روستایی عالوهبهشود. احساس می ازپیشبیش

 ترینمهمیکی از  عنوانبهو این معضل اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را متأثر ساخته است  هایبخشمعضل، 

رفع  وتنها روستای سوکهریز بلکه تمام روستاهای دهستان و حتی شهرستان است نهمشکالت اقتصادی و اجتماعی 

حی ن در نواآفریناکارآفرینی و موفقیت کار ههای تقویت و توسعاین مشکل تا حدود بسیار زیادی به ارزیابی ظرفیت

 اییفض و اقتصادی ،اجتماعی طبیعی، تنگناهای و هاقابلیت، ارزیابی بخشی دارد و هدف این روستایی دهستان بستگ

 روستای سوکهریز است. در اشتغال و تولید جهت فعالیتی نظام و تولید منابع

 های روستاییو پتانسیل 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:زیر پیشنهاد میکارآفرینی روستایی اشتغال و 

o ؛ت اقتصادیظرفی 

o ؛ظرفیت فردی 

o ؛ظرفیت محیطی 

o ؛ظرفیت اجتماعی 

o ؛فرهنگی و نهادی 

o ظرفیت زیرساختی. 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

167 

 

 روستای سوکهریزظرفیتی  هروستایی در رویکرد توسع اشتغال توسعه: عوامل ظرفیتی تأثیرگذار در (49) جدول

 ظرفیتی عوامل ظرفیت ردیف

 ظرفیت اقتصادی 1

ولید د محصوالت کشاورزی، تقابلیت تولی اکوتوریسم(، -ردی های گردشگری در روستا)بومگوجود جاذبه

 ذیریپ مخاطره یا محصوالت فرآوری شده در مقیاس فرا استانی)رشته پلویی و انگور(، خطرپذیری

تصادی اق و یارزیاب ، کشفهای نهادیبرخورداری از فرصت اقتصادی، نیروی کار فراوان، حمایتاقتصادی، 

 هافرصت از برداریبهره

 ظرفیت فردی 2

انون و ابهام، ک ، دانش و آگاهی، تحملنفساعتمادبهپذیری، خالقیت و نوآوری، ریسکنیروی کار جوان، 

های های ورزشی و در سطح ملی و ورزش، وجود پتانسیلطلبی، مهارت و تجربه کاریکنترل، توفیق

 قهرمانی.

 ظرفیت محیطی 3
 ییمناسب؛ شناسا خاک شامل زمین، محیط طبیعی، آهن راه ایستگاه و ارتباطی جاده به نزدیکی

 ...و پایین پذیریآسیب بالفعل محیط، و بالقوه هایفرصت

4 
، ظرفیت اجتماعی

 نهادی و فرهنگی

، تعلق ی در روستامشارکتی اقتصاد هایزمینهمشوق بودن در جامعه، وجود امنیت فعالیت اقتصادی، وجود 

 ر،تدبی و کاردانی پذیری،انعطاف ابتکار، ، نوآوری،در روستابه محیط روستایی، پیوندهای اجتماعی 

 ...و نگریآینده باال، درک اجتماعی قدرت تغییرپذیری،

5 
ظرفیت 

 زیرساختی

ی در رهبر صفات، برخورداری روستا از امکانات اساسی، سهولت دسترسی، وجود ابزارهای اولیه فعالیت

 ...، کمک به افراد محلی برای مشارکت وهای مدیریتی باالها، تواناییهدایت فعالیت

 1397های تحقیق، مأخذ: یافته

ز،   گروهی متمرکبا استفاده از تکنیک بحسوکهریز  روستایی اشتغال توسعه در تأثیرگذار تنگناهای در بخش بعدی

 تماعی،اج محیطی، تنگناهای فردی، تنگناهای اقتصادی، تنگناهای . تنگناهایاست شدهطراحی  جدولدر قالب 

 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 اصی برخورخ ، بنابراین از پیچیدهشودمیهای رسمی و غیررسمی است، به آن اشاره ها و گفتمانتمامی بح 

ا بژوهشگر هایی هستند که با کنکاش عمیق و درگیری زیاد پاز مقوله اقتصادی و زیرساختیدو گزینه  .نیست

 اند؛آمدهدستبهپاسخگویان 

 تنگنا ظرفیت ردیف

1 
 تنگناهای

 اقتصادی

بع ناد مها، مشکل بازاریابی و فروش محصوالت کشاوزی، کمبوبیکاری فصلی جوانان، عدم ثبات قیمت

 مالی، افزایش هزینه های زارعی و باغداری، افزایش اشتغال کاذب و کاری. 

 ناآگاهی و عدم آموزش کافی روستاییان.  فردی تنگناهای 2

 محیطی تنگناهای 3
ها، های خانگی و هرزآبکشی نامناسب فاضالب، دیمی بودن کشت، زهکمبود منابع آب کشاورزی

 عی از طرف اداره کل منابع طبیعی.محدودیت استفاده از اراضی زرا

4 

 تنگناهای

 ، فرهنگیاجتماعی

 نهادی و

ی و رپذیرتذاخل مدیریتی بین دهیاری و بنیاد مسکن، مشارکت پایین مردم در مسائل اجتماعی، مهاج

مجور،  صدور اختالط فرهنگی و برهم خوردن بافت فرهنگی، اعتیاد جوانان، بوروکراسی اداری و مشکالت

شاغل مینان یت یکپارچه، ضعف مدیریت و برنامه ریزی در امر توسعه، عدم حمایت از کارآفرنبود مدیر

 صنعتی و ...

کمبود اماکن ورزشی، دفع فاضالب و آبهای سطحی در زمین های کشاورزی، عدم وجود کارخانه صنایع  تنگناهای 5
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درجه یک کشاورزی در پیرامون روستا و تبدیلی کشاورزی،  افزایش بی رویه ساخت و ساز، وجود اراضی  زیرساختی

 ایجاد محدودیت جهت توسعه مشاغل.

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

 اویر جلسات مشارکتی روستای کهریز(: نمونه از تص53شکل )

 

 فیت شناسی نیروی انسانی از رریق شناسایی جوانان و سرپرستان خانوار جویای کار ظر -

ا یای کار بسرپرستان خانوار جو انسانی روستای سوکهریز از طریق شناسایی جوانان وشناسی نیروی در زمینه ظرفیت

 جویای انوارخ سرپرستان و ساختاریافته، به شناسایی جواناناستفاده از تشکیل هسته مشارکتی و ایجاد جلسات نیمه

 تفکیک در ادامه نشان داده در مشاغل مختلف در روستای سوکهریز به های نیروی انسانیظرفیتکار پرداخته شد و 

 شده است.

 شناسی نیروی انسانی روستای سوکهریز(: ظرفیت50جدول )

 مشاغل دارای مهارت
تعداد جویای 

 کار )نفر(
 مشاغل دارای مهارت

تعداد جویای 

 کار )نفر(

 7 قالیباف 1 شاطر

 1 ساختمان کاربرق و کشلوله 2 (پراید و سمند و پژو تعمیر) خودرو تعمیرکار

 - ((فلزی و چوبی)) صندلی و مبل ساخت و تولید 2 خودرو نقاشی و صافکاری

 فروش همراه به_ موتورسیکلت تعمیرگاه

 موتورسیکلت قطعات
2 

 آالقزل بوقلمون و شترمرغ و گوسفند پرورش در متخصص

 بلدرچین و
2 
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 هب) خودرو سازیباطری خدمات و کاربرق

 (خودرو باطری فروش همراه
 - ریکیالکت موتور پیچسیم و خانگیلوازم رتعمیرکا -

 1 کار سرامیک و کارکاشی و بنا
 و سواری خودروهای)) خودرو کارواشی در متخصص

 ((اتوبوس و کامیون
- 

 - 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 یرکارتعم -

 2 (زنان و مردان) آرایشگری
 منازل پنجره و درب ساخت و سازی کابینت در متخصص

 (آهن سی،ویپی و آلومینیوم)
- 

 - خصوصی مهدکودک یک تأسیس
 مثل تخصصی کلینیک) خصوصی کلینیک یک تأسیس

 .(…و پزشکیدندان
- 

 - متخصص در حوزه گردشگری 2 ونکامی و اتوبوس تعمیر در متخصص

 1 کارشناس کشاورزی 20 دامدار

 - سوارچابک 1 جوشکار

 - کارشناس تغذیه - بازاریاب

 1397های مشاور، مأخذ: یافته

ار در کدهد در بین مشاغل دارای مهارت، روستای سوکهریز دارای نیروی کار فعال جویای نتایج جدول نشان می

دارای « دامداری»ل می باشد که در بین این مشاغل، میزان افراد جویای کار در شغ« لبیافیقا»، «دامداری»مشاغل  

 نرخ بیشتری است. 

ناسایی و اولویت بندی مهمترین ظرفیت های روستا با تاکید بر برندسازی فعالیت ها و ش -

صادی یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقت خدمات برای تعیین محورهای تولید

 روستا 

ها و های روستا با تأکید بر برندسازی فعالیتترین ظرفیتبندی مهمبررسی، شناسایی و اولویت در این قسمت به

کهریز های جهت تحرک اقتصاد روستای سوخدمات برای تعیین محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشران

 پرداخته شده است.

خان  طوربهانگی عام و توسعه مشاغل خ طوربهری، توسعه مشاغل کوچک و متوسط های کاهش نرخ بیکایکی 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 کندیمد پیدا نیز رشجامعه  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 ازتوجه به اهمیت مشاغل خانگی در روستاها در ادامه به بررسی آن د با توجه به آنچه گذشت و با

عنوان برند در روستا مطرح باشد و در توسعه روستایی نقش تواند بهروستای سوکهریز پرداخته شده است که می

 داشته باشد.
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اطات ترش فناوری اطالعات و ارتبگساز امتیازاتی چون توسعه دانش و  برداریبهرهبا  اکنونهمخانگی  وکارکسب

ترین وریترین و ضریتهای اقتصادی به خود اختصان 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 شدهتصریحتکالیف 

 جتماعیهای اقتصادی، فرهنگی و اهای مثبت و متعدد در حوزهمشاغل خانگی به دلیل برخورداری از پیامد

ل یا مشاغ نظور ازمسئولین قرار گرفته است. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، م 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 محخدمت یا کاالی قابل گیرد و منجر به تولیدواحدهای 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 خان 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 میمستلزم همکاری بخش های شغلی در این زمینهاجتماعی خواهد بود. لذا توسعه فرصت

 در حیطه مشاغل خانگی روستا هایظرفیت ترینمهم بندیاولویت و شناسایی (:51جدول 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
   

     

         آپارتمانی 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

 هنری

         فرش تابلو بافت

 و قیمتی هایسنگ تراش

 قیمتینیمه
   

     

         سنتی هایپوشپای تولید

 و بلندر مصنوعی، هایگل تولید

 چرمی
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 نوع مشاغل خانگی حوزه مشاغل

 وضعیت
تعداد 

 موجود

 میزان اهمیت مندتعداد افراد عالقه

 ناموجود موجود
 خوب متوسط کم

 زن مرد

         سنتی چرمی جلدسازی

         نقره( و طال جز به) فلز روی کاکیح

         کاریخاتم و سازیخاتم

 و ویزیت کارت طراحی خدمات

 اینترنت طریق از تبلیغاتی هایکارت
   

     

 اژمونت میکس، برداری،فیلم خدمات

 دیجیتال آلبوم تهیه و
   

     

 مقوا، سلفون، روی بر چاپ خدمات

 پالستیکی ظروف و کاغذ
   

     

 بنرهای طراحی و گرافیکی خدمات

 تبلیغاتی
   

     

         دوزیتکه و گلدوزی خدمات

         کفش و لباس طراحی

 و گلیم فرش، نقشه نقاشی و طراحی

 جاجیم
   

     

         طالسازی

 حوزه مشاغل

 تولید

         کشاورزی محصوالت فرآوری

         عسل فرآوری خدمات

         و عطرسازی گیاهی اسانس تولید

         مهرسازی خدمات

         آکواریومی و زینتی ماهیان پرورش

         زنانه شومیز و مردانه دوزپیراهن

 پرینترهای کارتریج شارژ خدمات

 لیزری
   

     

         تابلوسازی

         شوریجات و ترشیجات شربت، تولید

         تلفنی و اینترنتی ازاریابیب

 حوزه مشاغل

 عمومی خدمات

 موردنیاز اقالم توزیع و تهیه خدمات

 هاشرکت و ادارات
   

     

         ایکرایه خودرو خدمات

            تلفنی ونقلحمل خدمات

 و ادارات غذای تأمین خدمات

 هاشرکت
   

     

         ادارات و خانگی نظافت خدمات

         ICDL و  تایپ خدمات

 1397مأخذ: محاسبات مشاور، 
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 دهد:نتایج جدول نشان می

o خدمات»و « یتالدیج آلبوم تهیه و مونتاژ میکس، برداری،فیلم خدمات»هنری،  در شغل  حوزه در مشاغل 

 ؛«تبلیغاتی هایکارت و ویزیت کارت طراحی

o موجود ردم شاغل نفر یک و زن شاغل نفر یک تعداد «کفش  و سلبا طراحی » شغل در هنری، حوزه مشاغل در 

 است؛ 

o ار بوده؛کتعدادی از افراد روستا مشغول به  «شوریجات و ترشیجات شربت، تولید»تولید  حوزه در مشاغل 

 1397های مشاور، های توسعه اقتصادی روستا و امکان برندسازی آنان؛ مأخذ: یافتهترین ظرفیت: مهم(54شکل )

 
طرح یا برند در روستای سوکهریز )که در زمینه تعیین محورهای تولید یا ترین فعالیت قابلجهت شناخت مهم

های ارزیابی مشارکتی و های جهت تحرک اقتصاد روستا مسثر هستند( از روشخدمات دارای اولویت و پیشران

ده ی با تشکیل هسته مشارکتی استفاده شفراد متخصص و مطلع محلدهی کیفی با حضور جوانان و اتکنیک وزن

ه اقدام ب سئولیناست. برای این کار با استفاده از همین هسته مشارکتی با استفاده از نظرات خبرگان محلی و م

حدوده مهای توسعه اقتصادی در های موجود در جهت توسعه جهت پیشرانبندی ظرفیتبندی یا اولویترتبه

گونه که در بخش قبلی نیز به های روستا همانترین ظرفیتدهد، مهمطالعه شده است. نتایج حاصل نشان میموردم

 باشند:آن اشاره شده است و مستعد و پتانسیل مهم و ویژه برای برندسازی هستند شامل موارد ذیل می

حصوالت مجمله و  محصوالت باغی از کشاورزی به دلیل ظرفیت باالی روستا در تولید تبدیلی ایجاد و توسعه صنایع

های خانگی رگاهجالیزی و فرآوری و تبدیل انگور به کشمکش در مقیاس نسبتا بزر  دارای اهمیت بوده و وجود کا

 افزاید.کوچک در این حوزه بر اهمیت آن می

 کشاورزی تبدیلی ایجاد و توسعه صنایع

 از صنایع این است. کشاورزی و صنعت بخش دو بین رتباطاتا سودمندترین از یکی تبدیلی صنایع ایجاد تردید بدون

 افزون روز نیاز و روستاها توسعه به نیاز به توجه با .کاهدمی روستایی مناطق در فصلی و دایمی هایبیکاری میزان

 و اندیشمندان دولتمردان، توجه که مسائلی ترین مهم از یکی غذایی، منابع کاهش و جمعیت رشد و غذا به جامعه

 صنایع زمینه این در. است روستایی تکمیلی و تبدیلی صنایع گسترش لزوم است داشته معطوف خود به را محققان

 از بهتر استفاده و روستاها توسعه برای عاملی تواندمی اولیه مواد عنوان به کشاورزی محصوالت کارگیری به با تبدیلی

 یا تولید. هستند متفاوتی مصرف و تولید زمان دارای کشاورزی محصوالت از بسیاری. شود تلقی محصوالت این

کشاورز

 ی

 صنایع

صنایع تبدیلی 

 لید کارتنتو کشاورزی 

نخ  تولید

 پالستیکی

 تولید ترشیجات

 توسعه گردشگری گردشگری

 تولید

 کفش
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 تبدیلی صنایع. گیردمی صورت تری طوالنی زمان در مصرف ولی کوتاه، و مشخص زمان یک در معموالً آنها برداشت

 طی در شان مصرف امکان که نماید ایجاد تبدیل و تغییر ایگونه به آنها در محصوالت، نگهداری و حف  با تواندمی

 محصوالت فرآوری با که صنعتی هایفعالیت مجموعه به توانمی تبدیلی صنایع تعریف در اصوالً. باشد میسر لسا

 کمک هاآن نگهداری و تبدیل به توزیع، و بندیبسته سازی، ذخیره شیمیایی، و فیزیکی تغییرات طریق از کشاورزی

 ایجاد کشاورزی، محصوالت ضایعات از جلوگیری در کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع. کرد اشاره کند،می

 سهم افزایش و کشاورزی بخش وریبهره بردن باال روستاییان، درآمد سطح افزایش کشاورزی، بخش در افزوده ارزش

 صنایع این. کند می نقش ایفای روستایی توسعه فرآیند از جزئی عنوان به نیز و روستایی مناطق در صنعتی اشتغال

 اقتصادی و کشاورزی توسعه و رشد در تسریع آن، به بیشتر توجه و داشته کلیدی نقش کشور سعهتو فرآیند در

 مقوله ایران در آن، اهمیت رغمعلی تکمیلی و تبدیلی صنایع موضوع این، وجود با. داشت خواهد پی در را کشور

 قرار هدایت و حمایت مورد است، ملی اقتصاد و کشاورزی بخش شایسته که گونه آن هنوز که است جدید نسبتاً

 .است نگرفته

ها و کسب درآمد بیشتر است و این موضوع در حذف واسطه ترین هدف ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی،مهم

های حمل و نقل باع  ها و کاهش هزینهصورت توسعه، ضمن ایجاد شغل برای بومیان روستا با کاهش واسطه

 راهم خواهد کرد. فو زمینه پیشرفت روستا و روستاییان را های اقتصادی مختلف شده صرفه

 ی و زراعیباغ محصودت تبدیلی کارخانه احداث پروژه(: 52جدول شماره )

 حاتیتوض عنوان

 ...( و ب،یس)انگور،  کشاورزی محصوالت یفرآور کارخانه احداث پروژه عنوان

 نیهمتری از روستای قلعه حسی 500با رعایت فاصله  احداث محل

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات گندم در سال زراعی جاری

 تن 3میانگین هر هکتار  میزان تولیدات لوبیا در سال زراعی جاری

 تن برآورد شده است 1000هکتار باغ روستا حدود  60در  میزان تولیدات باغی )سیب، انگور و ...(

 نحوه فرو، محصودت باغی و زراعی

  روستا

 میدان بار هر خرمدرهش

 میدان بار زنجان. تهران شهرهای اطراف

  غیره 

 درفرو، هاو واسطه خرهاسلفآیا 

محصودت کشاورزی باغی و زراعی نقش 

 دارند؟

 .باشدیماد . احتمال صادرات انگور زیشودیمواسطه محسوب  عنوانبهمیدان بار 

 میلیارد 6تا  5حدود  میزان هزینه اولیه

برای  ازیموردن محصودت دیتول محل

 کارخانه
 باغ ها و تاکستان های اطراف 

محصودت به کارخانه و ونقل حملرریقه 

 بازار مصرف
 کامیونت و وانت بار
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 - مجوز صدورارگان 

 - (بنا احداث) ساخت مجوز اخذارگان 

 زمین شخصی )مردمی یا دولتی( نیزم یاعطا

 زمین شخصی (نگراید از دیخر ای ی)شخص نیزم نوع

های دولتی، ی )ادارات و ارگانمال نیتأم

 سیستم بانکی، بخش خصوصی، فردی و ...(
 یتسهیالت بانک صورتبهمردمی و الباقی  صورتبهمیلیارد  2تا  1

 برق و سوخت کنار محدوده موجود است.  ی و سوختانرژ نیتأممحل 

 از طریق چاه های عمیق دارای مجوز آب نیتأممحل 

 با موبایل و وایرلس تلفن و نترنتیال تأمین مح

 یزیربرنامهشورای  یبرداربهره پروانه صدورمحل 

 و متخصص ربط یزاز طریق کارشناسان  پروژه یاجرا تیریمد

 نفر اشتغال مستقیم 30تا  20 میزان اشتغال

 وجاری و بسته بندی لوبیا ب  -شمشک -تیزاب انگور نوع تولیدات در کارخانه

 رر  یگذارهیسرما خصاتمش

 میلیارد 6تا  5 :طرح کل یگذارهیسرما

 میلیارد 8 :سالیانه درآمد

 سال 3تا  2 :سرمایه بازگشت دوره

 تولیدی کارکنانحقوق 
 20میلیون حقوق ماهانه برای  30

 نفر

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث 

 این پروژه
 تسهیالت

 کارتن رر  کارگاه تولید

 بسته ینا اغلب که هستند مقاوم و شیک بندی بسته یک دنبال به کوچک و بزر  تولیدی واحدهای همه روزهام

 ها و ...میوه و نگیخا لوارم های کارتن تا پیتزا و شیرینی جعبه بیسکویت، بسته از. هستند کارتن جنس از ها بندی

 مقوا، کارتنی، وفظر تولید به میتوان ها جعبه ینا ساخت کنار در همچنین . دارند کارتنی جعبه یک به نیاز همگی

  .پرداخت دیگر چیز هزاران و فیس سینگل رول مقوای، های لوله

 چسبانده آن های ولبه شده زده چاک و داده برش خریدار سفارش با مناسب ورق ابتدا ، آماده ورق از کارتن تولید در

 انجام تولیدکننده و خریدار توافق اساس بر کارتن اتصال نحوهو ساخت و طرح معموال آنجاییکه از. گرددمی آماده و

 مورد چسب. باشد مدنظر بایستی چسب نوار از استفاده یا و دوخت یا چسب از استفاده با کارتن اتصال لذا گردد،می

 روش. باشد برخوردار هوایی و آب شرایط و رطوبت مقابل در مناسب مقاومت از بایستی کارتن اتصال برای استفاده

 از بعد ابتدا الینر، کرافت کاغذ و مقوا از کننده تولید بزر  واحدهای در. دارد وجود کارتن تولید در مختلفی های

 که کوچک واحدهای در اما. شودمی ارائه بازار به و تولید کارتن مستقیما مربوطه دستگاههای از استفاده با ورق تهیه

 زن چاک و برش و زنخط دستگاههای از استفاده با ورق تهیه از بعد کارتن معموال باشندمی ورق تولید دستگاه فاقد

 درروش. گرددمی استفاده باشدمی قالب وسیله به کارتن تهیه روش که دایکاست دستگاه از یا و شودمی تولید
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 به توجه با .شودمی تولید تولید وکارتن گیردمی انجام ورق برروی همزمان صورت به وچاک وبرش  خط دایکاست،

 تولید اساسا که این و مختلف ابعاد در بندی بسته تنوع و سازی کارتن کوچک واحدهای از گرفته انجام های بررسی

 چاک و برش و زن خط دستگاههای داشتن با که است این بر سعی اکثرا پذیردمی انجام سفارش مبنای بر کارتن

 داشتن و کننده تولید واحدهای از ورق تهیه اساس بر یانتخاب روش. باشد موجود نیز دایکاست دستگاه زن،

 .باشدمی کار لبه چسباندن برای چسب لب دستگاه از استفاده و دایکاست آن بر عالوه و کارتن تولید دستگاههای

 کارگاه تولید کارتن در روستای سو کهریز توسعه پروژه(: 53جدول شماره )

 حاتیتوض عنوان

 کارگاه ساخت و بسته بندی کارتون ددمج اندازی راه عنوان طرح

 بندی کارتونبخش: صنعت                                زیر بخش: بسته بخش

 روستای سوکهریز طرحاجرای  محل

 توضیح طرح

 به هاجعبه این. است مقوا جنس از ”معموال که است ظرف نوعی مقوایی جعبه یا کارتن

 ییتوانا که باشدمی یمضخ کاغذ نوعی مقوا. گیرندمی رقرا استفاده مورد بندیبسته منظور

، کاردستی ساختن، بندیبسته برای آن از. دارد عادی کاغذ به نسبت بیشتری شکل حف 

 تفادهاس دیگر کاربردهای بسیاری و درزبندی برای همچنین و کم عمر با مصرفی لوازم

 90 از بیش. است بوده کاغذ صنعت الرشد سریع اجزای از یکی ایکنگره مقوای. گرددمی

. شوندمی حمل ایکنگره مقوای از شده ساخته جعبه در، شده بندیبسته کاالهای درصد

، هاستگاهد، داروها، البسه، هاگوشت، هاخوراک دیگر، شده کنسرو غذاهای بر عالوه

 نسنگی کاالهای نوع همه عمال و دیگر بیشمار اقالم و الستیکی مواد، کاغذی محصوالت

 مقوایی هایجعبه در اخیر هایسال طی، غیره و شستشو هایماشین، منزل اثاثیه مثل

 دیگر و مرکبات، کاهو هایجعبه شامل نیز آن دیگر مصارف .اندشده بندیبسته ایکنگره

 سبک اجسام گیرضربه بندیبسته منظوربه. باشندمی شدنی فاسد سبزیجات و جاتمیوه

، پرکردن، کردن باز مکانیکی هایروش چون هاییمزیت همراهبه، جابجایی سهولت و وزن

 ایکنگره مقوای استحکام. شودمی استفاده ایکنگره مقوای از هاکارتن جابجایی و بستن

 وجود، نآ علت که، مقواهاست نوع این هایویژگی از که است زیاد آن وزن به نسبت

 . باشدمی ایکنگره ساختار

 نفر 4 زمان فعالیتدر  شاغلین تعداد

 نفر 10 تعداد شغل ایجاد شده مستقیم

 نفر 6 تعداد شغل ایجاد شده غیرمستقیم

 نفر 3 امکان ایجاد مشاغل جدید )تعداد(

 تهران، زنجان محل تأمین مواد اولیه

 شود.حمل و نقل با کامیون انجام می هزینه و نوع انتقال مواد اولیه به کارخانه

 نفر از شاغالن این کارگاه از اهالی خود روستا هستند 4 شاغل در این کارخانه؟تعداد روستاییان 

 نفر 10 تعداد افراد ماهر در زمینه صنایع در روستا؟

 هزار تومان 500ماهانه  هزینه نگهداری دستگاه ها

 رر  ثابت یگذارهیسرما

 اجرای محل زمین

 :طرحمجدد 

 متر مربع 1000 : متراژ

 میلیون تومان )بدون احتساب تورم فعلی( 400: کل متیق

 -: یسازمحوطه یجانب یهانهیهز
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 ی(میلیون تومان )بدون احتساب تورم فعل 400ها: ساختمان

 -: تجهیزات و ساتیتأس

 بازاریابی و فرو، محصودت

 تولیدی

 - روستا

 بلی شهر خرمدره

 - روستاهای اطراف

 - هاشهرستان

 بلی خارج از استان

 عدم دریافت مطالبات خود و عدم حمایت دولت از طریق تسهیالت بانکی موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این پروژه

 گردی روستاییرر  توجیهی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بوم

واند سبب ایجاد اشتغال تمطبوع می وهوایآبی از قبیل وجود مناطق بکر و های مناطق روستایی و گردشگرظرفیت

 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 دنیا مهم مناطق از یکی گیاهی پوشش و اقلیم ازنظر چشمگیر هایجاذبه و هاتوانایی بودن

 عالوه روستاها بعالوه گردد،بازمی قبل دهه یک از بیش به ایران در گردیبوم هایاقامتگاه بازسازی و رمتم 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 میبو فرهنگ از غنی و قیمتگران کلکسیونی دارای ساخته، ایران

 .گرفت را هاآن

 در. کندمی فراهم بومی و طبیعی هایمحیط در را گردشگران اسکان شرایط که هستند مکانی گردیبوم هایاقامتگاه

 در کهطوریبه .شود ادهآم تاریخی بافت با و سنتی صورتبه چیزهمه که شودمی سعی گردیبوم اقامتگاه

 و جاجیم و گلیم از نّاوریف و جدید امکانات و لوکس هایقفسه و فرش از استفاده بجای گردیبوم هایاقامتگاه

 .شودمی استفاده قدیمی هایصندوقچه

 گردی احداث اقامتگاه بوم شرایط

گردی در های بوماقامتگاه. گردی در سراسر کشور الزامی استبرای 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

 

 

 

 

شود بر مبنای ای که به اقامتگاه اختصان داده میرجهد

 ؛1گردی درجه قامتگاه بوما 

 ؛ و 2گردی درجه اقامتگاه بوم 

 جهگردی دراقامتگاه بوم.  
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 و شامل موارد ذیل است: شود؛میکه در فرآیند ارزیابی کسب  استامتیازاتی 

  ؛%30امور ساختمانی، تجهیزات و خدمات شما و موارد مربوط به آن 

  ؛ و%30 آن به مربوط موارد و بهداشتی و ایمنی و انسانی نیروی امور 

 40محیطی و ابعاد فرهنگی و امور مربوط به آن ر پایداری، رعایت اصول زیستامو% 

 گردیبوم ثبت (: مراحل55شکل شماره )

 
 گردشگری، هاییتفعال و محصوالت خدمات، بومی ساختار که است گردشگران برای اقامتگاهی گردیبوم اقامتگاه

 ساختارهای داشتن تدرنهای و بومی جامعه مشارکت و دگیخانوا مدیریت و مالکیت ساختار 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 خدمات 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 هایدوقچهصن

. است هامحل این هایجاذبه از غیره و نان پختن گاو، شیر دوشیدن تلویزیون، تماشای بجای آتش دور نشینیشب

. داشت خواهید خان مخاطبان ذبج در بیشتری توفیق باشید داشته 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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 روستای سوکهریز در گردیبوم توسعه رر  ایجاد(: 54شماره ) جدول

 پروژه خالصه فرم

 گردیبوم توسعه : طرحن رر عنوا

 : گردشگریبخش زیر : خدمات                   بخش

 گردی: خدمات بومتولیدات/ خدمات

 □ اصلی هایزمین                □صنعتی شهرک        □اقتصادی  ویژه منطقه  □منطقه آزاد مکان:       

 :رر  توصیف

 سنتی هایارزش احیای همچنین و نو هایطرح و هاایده خلق از استفاده با بیشتر ردشگرانگ جذب گردی بوم هایاقامتگاه 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 داردبپردازند که روستای سوکهریز نیز در این زمینه قابلیت و پتانسیل الزم ر تفریح و گردش به سنتی محیطی در و

 سوکهریزروستای  مواد اولیه: کنندهنیتأممحل 

 حاتیتوض عنوان

 ای سوکهریزروست احداث پروژه محل

 نفر 3 ی در رر گذارهیسرمابه  مندعالقهتعداد افراد 

 - افراد ماهر در زمینه گردشگری

 - تعداد افراد فعال در زمینه گردشگری

ر به روستا د کنندگانمراجعهتعداد گردشگران 

 شرایط فعلی
 نفر از داخل کشور 1500نفر از خارج و  5ساالنه 

 - ری در حال حاضرمیزان درامد حاصل از گردشگ

 خرید زمبن اولیه هایهزینه تأمین نحوه

 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان متولی

 روستای شویر  –روستای سوکهریز  از ایجاد رر  مندبهرهروستاهای 

 مشاغل خدمتی ایجاد رر  لهیوسبهمشاغل ایجاد شده 

 ونقلحمل

 الت کشاورزیبازارهای محلی فروش محصو

 یدستعیصنافروش 

 سوپرمارکتایجاد 

 یروغنویتعوایجاد 

 یغذاخورایجاد یا افزایش 

 مسافرخانه سیتأس

 یجانب یهانهیهز

 میلیون تومان 100: یسازمحوطه

 میلیون تومان 200: تجهیزات و ساتیتأس

 -ها: ساختمان

 ونقل:حمل و نقلیه وسایل
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 ریادا تجهیزات

 میلیون تومان 20ی: برداربهره از قبل یهانهیهز

 نفر 15 جادشدهیاشغل  تعداد

 نفر در ماه 1500 در ماه شدهجذبتعداد گردشگر 

 میلیون ماهانه 50 رر  جاری یهانهیهز

 اراضی ملی )توسط دولت یا بخش خصوصی( نیزم 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

موانع و مشکالت موجود در فرآیند احداث این 

 پروژه

 

 بازاریابی و تسهیالت

 

 

ی، بومی و غیربومهای کارآفرینی قابل اجرا  توسط افراد های مرتبط با رر آوری ایدهجمع -

 محورهای تولید ها وها، مزیتمرتبط با ظرفیت

 بندیرر  تولید نخ بسته

 معرفی نخ:

بندهای کارتن و بسته بندیسرگونی بسته بستن مانند کادویی نخ به سنگین نسبت موارد برای هانخ گونهاین درواقع

 بندیبسته و جهت شودیم پروپلین تولید و اتیلنپلی اولیه، مواد نوع دو از .گیردمی قرار مورداستفاده کشاورزی

 .گیردمی قرار مورداستفاده گونی و موارد کشاورزی دیگر سر دوختن میوه، کارتن، صندوق

 (: نخ تابیده کشاورزی و ...55شکل شماره )

 
 .گیردقرار می مورداستفاده بندیبسته جهت کشاورزی سبک آالتماشین دیگر و دروگر ماشین در دروگر نخ

 دستگاه با سازگاری به توانمی نخ این فواید دیگر از دهدپرز نمی و است مقاوم بسیار کشش برابر در نخ این
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 آن وزن است، پایدار خورشید مستقیم نور تابش برابر در نخ این کهاین توجهقابل نکته. نمود اشاره زنیگره

 از گونهاین مهم هایویژگی از رطوبت و آب بجذ وعدم علوفه از تشخیصقابل است، کنفی نخ نصف ترکم

 .رودمی شمار به هانخ

 دروگر نخ(: 56) شماره شکل

 
 است: های نخ دروگری پرداخته شدهدر ادامه در جدول زیر به ویژگی

 های نخ دروگریویژگی (:55جدول شماره )

 خصوصیات نوع نخ

 دروگر نخ

 مجاز و الزم هایافزودنی و پروپیلنپلی اولیه مواد ترینمرغوب و بهترین از تولیدشده

 باال بسیار استحکام

 قلیایی( و اسیدی) شیمیایی هایمحیط و مواد برابر در مقاومت

 یکنواخت کامالً  قطر و مناسب تاب با نخ طول در گره و تکه پارگی، بدون متر 1200

 مطلوب ظاهر و رنگ

 رطوبت و آب جذب عدم

 کشش برابر در مقاوم

 نخ در پرز وجود عدم

 کشاورزی سبک آالتماشین دیگر و دروگر ماشین در جو و گندم بندیبسته جهت

نخ 

 عدلبندی

 مجاز و الزم هایافزودنی و پروپیلنپلی مواد ترینمرغوب و بهترین استفاده از

 کشش برابر در مقاوم

 رساندنمی آسیب دستگاه سوزن و هوک به و دهدنمی پرز

 افزایش بسته 630 به 30*80 ابعاد در تعداد این که دارد را 40*90 ابعاد با بسته 550 بندی عدل قابلیت کویل جفت هر

 یابدمی

 یکدیگر با کویل دو زمانهم اتمام
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 بنفش ماورا اشعه برابر در مقاوم

 یکنواخت و مناسب تاب ثابت، قطر

 نخ طول در پره و تکه بریدگی، بدون متر 1400

 مطلوب ظاهر رنگ

 علوفه از تشخیصقابل کامالً

 رساندنمی دام به آسیبی گونههیچ احتمالی بلع صورت در خان اولیه مواد از استفاده دلیل به

 

 تولیدی نخ پالستیکی رر  (: مشخصات56جدول شماره )

 آالت طرح تولیدتجهیزات و ماشین

 دستگاه بافنده

 اکسترودر

 جرثقیل برقی

 ستگاه کالف کند

 انکوباتر

 بندیدستگاه بسته

 میلیون تومان 200 قیمت خط تولید

 نشان داده شده است. بندی به تفصیلدر ادامه طرح توجیهی تولید نخ بسته 

 بندی در روستای سوکهریزتوجیهی تولید نخ بسته رر  سنجیامکان (: مطالعات57جدول شماره )

 حاتیتوض عنوان

 ای سوکهریزروست رر  محل

 تن 250 کاه )کیلو(؟ میزان استفاده از نخ برای پرس

 نفر 10 مستقیم از رریق رر  جادشدهیاتعداد شغل 

 نفر 10 رر  رریق از مستقیمغیر جادشدهیا شغل تعداد

 بازار تهران ازیموردنمحل تأمین مواد پتروشیمی 

 تهران ازیموردنهای دستگاه نیتأممحل 

 جهاد کشاورزی مجوز دهکنن صادره دستگاه

 زمینی ونقلحمل نحوه انتقال مواد اولیه به محل و هزینه

 کادو ، نخ سردوز و نخآالتنیماشی کاه، عدل بند، نخ بندبستهنخ  تولیدات نوع

نیروی انسانی و  نیتأمنحوه 

 تعداد آن

 داخل روستا

روستاهای  نفر 800

 ارراف

 تن 500 تولید ظرفیت

 رر  یگذارهیسرما مشخصات

  :طرح کل یگذارهیسرما

  :ثابت یگذارهیسرما

  :گردش در سرمایه
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 حاتیتوض عنوان

 :سالیانهدرآمد 
 ریال 6200000000

 دویست میلیون ریال و اردیلیمشش 

  :سرمایه یبازده نرخ

 رر  ثابت یگذارهیسرما

 :طرح اجرای محل زمین
 کل قیمت واحد متیق متراژ

  میلیون 25 متر 5000

 میلیون 50 یسازهمحوط

 میلیون 250 هاساختمان

 میلیون 200 تجهیزات و ساتیتأس

 وسایل و زاتیو تجه آالتنیماش

 آزمایشگاهی
- 

 میلیون تومان 20 یو کارگاه اداری تجهیزات

 میلیون تومان 10 یبرداربهره از قبل یهانهیهز

 رر  جاری یهانهیهز

 میلیون تومان 6هر تن  یبندو بسته اولیه مواد

 میلیون تومان 35 تولیدی غیر پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون 30 تولیدی پرسنل دستمزد و حقوق

 میلیون 30 یو انرژ سوخت هزینه

 میلیون 30 ونقلحملهزینه 

 میلیون 50 یو نگهدار ریو تعم استهالک

 دولتی ساخت مجوز صدور

 خصوصیبخش  )بخش خصوصی یا دولتی( نیزم یاعطا

 شخصی (گرانید از دیخر ای یشخصدولتی،  ) نیزم نوع

 درصد دولتی 75درصد شخصی  25 ی )اعطای وام، تسهیالت و ...(مال نیتأم

 برق روستایی روین نیتأم

 - آب نیتأم

 - تلفن و نترنتیا

 - یبرداربهره پروانه صدور

 بازاریابی و فرو،

 تن 20 روستا

 تن 100 شهر خرمدره

 تن 200 تاهای اطرافروس

 تن 150 هاشهرستان

 تن 20 خارج از استان

  خارج از کشور

 مشکالت و موانع موجود برای اجرای این رر 
 

 تسهیالت
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 ین نتایج کیفی و کمی مورد انتظار برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا تعی -

 نشان را شورک یک اقتصاد رفاهی وضعیت که هستند النک 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 ییزااشتغال 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 درش و جمعیت رشد با عرضه سمت از کار بازار کهدرحالی و داننبوده 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 ایهسرم 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

 زااشتغال های دولتی، راهبرددر روستای سوکهریز باید سیاست کلی صورتبه این نتایج حاصل بیانگر آن است کهبنابر

 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

 کشاورزی تبدیلی جاد و توسعه صنایعای

 نتایج کمی بیانگر این است که این روستا: 

o  6گذاری کل حدود با سرمایه تن گندم و لوبیا 6در حوزه فراوری محصوالت باغی و زراعی با میانگین تولید 

 نفر؛ 30تا  20زاییمیلیارد تومان و با اشتغال

o 400طرح  ثابت گذارینفر و سرمایه 10مستقیم حدود  شده ایجاد شغل کارتن  با تعداد طرح کارگاه تولید 

 فعلی(؛ تورم احتساب بدون) تومان میلیون

یون تومان و میل 400جانبی  هایگردی روستایی با هزینهطرح توجیهی توسعه گردشگری روستایی با تأکید بر بوم

 نفر اشتغال؛ 15 تعداد

o تن درسال؛ 500تولید  و ظرفیت نفر 10بندی با ایجاد اشتغال طرح تولید نخ بسته 

 دارای قابلیت و پتانسیل است.
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ذکور، موارد م نقش سه ایفای های مجلس، برایهشهای مجلس و مرکز پژواستهای دولت و سیبا عنایت به برنامه

 حاصل شده است: زیر

 مهارت ارتقای پذیری،رقابت زیرساختی، مشکالت حل قالب در کارآفرینی مشکالت حل در درجه اول،  .16

 ست؛ا ویژه توجه اقتصادی پیشنهاد شده مورد واحدهای مدیریتی هایمهارت ارتقای و انسانی نیروی

 با و پرداخته شد زاییاشتغال اولویت با اقتصادی پیشران هایبخش شناسایی به دولت دوم مرحله در  .17

زایی مشخص و ت توسعه اشتغالسایر اقداما و مالی تأمین ای،توسعه سازوکارهای های توجیهی وطراحی برنامه

 پیشنهاد گردید.

 کار» وازینم حف  با و انسانی کرامت حف  با کار قوانین اصالح به باید دولت نیز سوم نقش قالب در  .18

 اشتغال تحریک الدنب به کار قانون حمایتی بندهای تضعیف با صرفاً که راهکارهایی اتخاذ از و زده دست «شایسته

 کند. پرهیز هستند

 بازار راهی گاهدانش از التحصیلیارغف از بعد که ایکردهتحصیل جوانان ویژهبه جوانان روستای سوکهریز وهانب .19

 ازجمله اجتماعی آمارهای خصشا بلکه اشتغال، آمارهای در تنهانه اندنشده کسب و شغل یافتن به موفق اما شده کار

های توجیهی پیشنهادشده طرح که کندمی بحرانی را اجتماعی تبعات سایر و طالق رشد ازدواج، سن رفتن باال

 تواند در این زمینه نقش مفیدی ایفا کند؛می

 شده، نتایج و خروجی چندین جلسه مشارکتی نیمههای توجیهی پیشنهادبا توجه به اینکه طرح .20

نتظار ا، بنابراین، باشدشده از طرف جوانان متخصص همین روستا میها و مشاغل پیشنهادساختاریافته بوده و ایده

 از پس کار بازار به ورود طلبانداو از بسیاری شده وداده کار نیروی عرضه این به تقاضا سمت از مناسبی پاسخ رودمی

مشارکت اجتماعی  نرخ شود همخرسند باشند که این طرح باع  می شغل یافتن به بیکاری طوالنی هایدوره تحمل

مار باع  نقش هرچند کوچک در افزایش آ افزایش را نشان دهند و هم اینکهای نرخ های توسعهدر طول برنامه

ه رخ امید بتبع آن کاهش نرخ بیکاری و کاهش مهاجرت و افزایش روحیه اجتماعی و افزایش ازدواج و ناشتغال و به

 زندگی شود.

باشد، نتایج یمین روستا کاران این آن افزایش میزان درآمد و اشتغال و کاهش تعداد بیترمهمعالوه 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 تا؛زایی در روسهای 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 وهای جدیدی تولیدی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش های موجود و ایجاد ظرفیتتقویت ظرفیت

 با مشارکت بخش غیردولتی؛

o دف( اهای هاونی و مردمی )ساکنین و ذینفعان روستسازی مشارکت بخش عمومی، خصوصی، تعتقویت و نهادینه

 زایی.در توسعه اقتصادی و اشتغال
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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؛جاد زمینهای 

o اییان.طورکلی تنوع معیشتی روستیی و بهوکارهای جدید روستاایجاد کسب 

o ر روستا.گذاری در امور مختلف دافزایش عالقه روستاییان به سرمایه 

 عیین اقدامات مناسب برای ارتقا  ظرفیت فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود روستات -

های مشارکتی در روستاهای هدف ساختاریافته مشاور در هستهبا استفاده از روش مشارکتی نیمه میدانی ایهبررسی

 عیینتدر « تاریعوامل نهادی و ساخ»، «عوامل اجتماعی و فرهنگی»، «عوامل اقتصادی»نشانگر آن است چهار گروه 

لعه نقش داشته و باع  روستای موردمطا ودموج زاییاشتغال و اقتصادی هایظرفیت ارتقای برای مناسب اقدامات

 .تحرک اقتصادی شود

 زایی موجودهای اقتصادی و اشتغال(: اقدامات دزم برای ارتقا  ظرفیت فعالیت57شکل )

 
 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 مرتبط خدمات و صنایع سایر دایجا 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 لیدتو حوزه در آفرینیتحول به خصوصی، بخش کردن توانمند بر عالوه
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 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

 و اعتبارات اختصان 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

 اییان ازدی روستتضمین خرید محصوالت تولیاز ذوق و استعداد باالیی برخوردار هستند،  ی سوکهریز،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 بهیم هانمایشگاه

 و ریزیبرنامه با تواندمی که است ایحرفه و فنی آموزش سازمان روستایی توسعه پازل مهم قطعات از دیگر یکی

 .کند تالش روستاها تشرفپی 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، خان هایآموزش

 و فنی آموزش سازمان هایبرنامه ازجمله تواندمی کشاورزی هایآموزش هدفمندی برای کشاورزی بندیقطب و

عنوان تواند بهمی ستهبکه قبالً نیز مطرح شد کارگاه تولید نخ  که همچنانشود  قلمداد روستاها توسعه در ایحرفه

 یک کارآفرینی در این روستا مطرح باشد.

 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 ینا 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 وهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای ارتقا  سطح فعالیتتعیین برنامه -

 اشتغالزایی 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 وستاهار 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 رهنگیف 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 باع  روستاها اطراف نواحی یا روستاها در هافعالیت

 غذایی امنیت تحکیم راستای در وجلروبه 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 حف  اشتغال و توسعه ظرفیت

 زاییهای توسعه اقتصادی با رویکرد اشتغالاست(: سی58شکل )

 

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 سوکهریزهای شغلی ایجاد و تثبیت(: ظرفیت فرصت58جدول )

 توضیحات ظرفیت اشتغال رر  یا پروژه پیشنهادی تغالزمینه اش روستاها

 سوکهریز

 میلیارد هزینه 6تا  نفر 30تا  20 فراوری محصوالت باغی و زراعی کشاورزی

 صنایع
 میلیون تومان هزینه های جانبی 400 10 کارتن کارگاه تولید

 تن درسال 500تولید  ظرفیت 10 بندیبسته نخ تولید

 میلیون ماهانه  50هزینه  15 شگری روستاییتوسعه گرد خدماتی

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 بهده میزای پیشنهادشفعالیت اشتغال 4فعالیت خدماتی درمجموع با  1فعالیت صنعتی و  2کشاورزی، 

 اشتغال در سوکهریز کمک نمود.

 گام دوم

 

 گام اول

 

 گام سوم
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ا بهای سرمایه گذاری توسعه اقتصادی و اشتغالزایی ها و پروژهبندی رر تعیین و اولویت -

 مقیاس 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

گزاری ین مرحله با برازاپساحصا گردیده است.  وکارکسبگذاری و های سرمایهمشاور، طرح گروهروستا توسط 

 محلی، نماینده کشاورزان،انست با نخبگان، خبرگی و حضور مشاور در روستا و نشجوامع 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 مسثر و شاخصهامسلفهگذاری، های سرمایهبندی طرحجهت اولویت

 زایی مورد شناسایی قرار گرفت.غالاشت

ستان سوکهریز از شهر زاییالاشتغ و اقتصادی هایفعالیت سطح ارتقاء زایی جهتاشتغال و اقتصادی در جهت توسعه

ناسایی شست تا خرمدره و توانمندسازی روستاییان و صاحبان مشاغل در این روستا نیاز به داشتن اهداف مشخص ا

ات با مورد از پیشنهاد 4ظر گرفتن نیاز صورت گرفته باشد. برای این منظور با در ردنموهای ها و تخصصمهارت

شده  سوکهریز پرداخته زاییاشتغال و اقتصادی هایبندی فعالیتاولویت به Decision Oven افزاراستفاده از نرم

 ریزی شامل:ه برنامهدر کمیت موردتوافقار معیار های دارای اولویت و برحسب چهاست. با احتساب فعالیت

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  از ها و اطالعات حاصل 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 اشتغالها و پروژهبندی رر (: رتبه59شکل )

 
ه بوابسته  بندی مشاغلن به احصاء و اولویتبا توجه به همین امر در راستای مشاغل پیشنهادشده از طرف روستاییا

 باشد:به شرح ذیل می شنهادات مربوطه برحسب اولویتتوجیهی با پی های توجیهی پرداخته شده است که طرحطرح

 روستایی گردشگری توسعه

  زراعی: و باغی محصوالت فراوری 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 
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o مستمر در زمینه نحوه کشت، برداشت، تولید محصول؛های برگزاری 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 

 تولید: کارگاه طرح 

o های مهارت افزایی؛هبرگزاری کارگا 

o های حاصل؛ وفرآورده فروش بازارهای ایجاد و شناسایی 

o های مستمر در زمینه بازاریابی؛برگزاری کارگاه 

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

 بندی:بسته نخ طرح تولید 

o های مهارت افزایی؛برگزاری کارگاه 

o بسترسازی مهارتی برای کارایی بیشتر و افزایش کیفیت تولید؛ 

o فروش؛ بازارهای ایجاد و شناسایی 

 روستایی: گردشگری توسعه 

o زمینه افزایش آگاهی روستاییان؛ در مستمر هایکارگاه برگزاری 

o گردشگر؛ تبلیغات و معرفی روستا برای جذب 

o های افزایش کیفیت بناها و سازه 

o مسیر. در...(  و غذاخوری سوپرمارکت، تعمیرگاه، روغنی،تعویو) خدماتی مشاغل ایجاد 

 



 1397 -زایی روستایی استان زنجان برنامه توسعه اقتصادی و استغال

190 

 

 


