
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سند 

 ربانهم توسعه اقتصادی،اشتغالزایی 

ر منظوهم اهی روستایی استان زنجـان  و طرح توسعه پایدا

 

 شهرستان: زنجان

 بخش: قره پشتلو

 

 مشاور:

 شرکت مهندسین مشاور یورت شهر سبالن
 

 

 8931تیر ماه 
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 های روستائی استان زنجانرنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومهسند ب

 شهرستان زنجان  قره پشتلوبخش  

 مقدمه و کلیات

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

رهنگی را تجربه نموده اند. از آن سو سرمایه گذاری های گسترده در زیرساختهای وسیع اقتصادی، اجتماعی و ف

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

د و تماعی ساختار تولیروستایی به جامعه شهری همسویی و قرابت بیشتری پیدا کرده است. با همه این تغییرات اج

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بوده است. 

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

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

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

وری درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشد بهره ۰۵ از بیش اقتصادرشد مطالعات براساس 

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

و به تبع آن تحول در روستا را با  اقتصاد روستا رشدنظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه های مختلف فرآیند 

 تسریع نمود.سرمایه گذاری های جدید 

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

 کننده فمتوق ویا کاهنده عوامل میتوان کلی بندی بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.دریکدسته

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

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

 ، بخش مهمی از تحول بهره وری به تحول بهره وری در بخش کشاورزی وابسته است.روستاها محسوب می شود

 ردیف
 عوامل عمومی مانع ارتقا   

 بهره وری
 مکانیزم و تبعات

1 

د تولی معنی دار قیمتیشکاف 

و قیمت های با  تا مصرف

 تغییرات گسترده

وجود دارد و بخش مهمی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ینی بفاصله معنی دار

از ارزش افزوده بخش کشاورزی را از روستا خارج و نصیب واسطه ها می کند. این شکاف 

به کاهش درآمد و انگیزه های سرمایه گذاری روستاییان منتهی می شود. تغییرات شدید 
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 ردیف
 عوامل عمومی مانع ارتقا   

 بهره وری
 مکانیزم و تبعات

لیل فقدان توان سیاست های اصالحی، قیمت نیز عالئم اشتباه به کشاورزان می دهد. به د

 فرایند تار عنکوبتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می دهد  

 مقیاسکوچکبهرهبرداران 2

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

و در روستاها بسیار کوچک  تولید کشاورزیمقیاس در چندین دهه گذشته مقیاس 

در بسیاری از موارد  کوچک تر نیز شده است. مقیاس کوچک تولید موجب شده است

بهای  و و مبنای فعالیت صرفاً معیشتی می باشد نباشدمورد نظر از تولید هدف اقتصادی 

امل وع ، ازنظر والتر گالنسون تمام شده محصوالت در دامنه اقتصادی آن قرار نگیرد.از 

کشورهای در حال توسعه این است که زمین نمی تواند بخش کشاورزی اصلی بیکاری در 

 جمعیت روز افزون روستاها را به کارگیرد 

 تقلیل منابع آبی و محدودیت 3

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

 ترش اراضیافزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گس ،سه دهه گذشته

از طرفی عدم  و به این سو ۰۵زیر کشت آبی با حفر چاه های مجاز و غیرمجاز از دهه 

 یکیدر بخش کشاورزی با فقدان بازار آب انتشار و تعمیق فناوری های کاهش مصرف آب 

. با از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا از محل فعالیت های کشاورزی است

 ر بخش کشاورزی می توان تولید را دو تا سه برابر نمود.مصرف موجود آب د

4 

 انو متولی ها وجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 

 روستا

ای،منابعطبیعی،آبفاضالبروستایی و ...از جمله نهادهای اثر گذار در جهاد کشاورزی،آبمنطقه

ذاری ست گتحول و توسعه روستا هستند. رخدادمسئلههماهنگیبیندستگاهی و فقدان سیا

 ویی سیاست گذاری ها در حوزه روستا شده استمتوازنموجبعدمهمس

 

۰ 

نسبت باالی ساختار جمعیتی 

روستاییان سنت گرا  به 

نیروی انسانی ماهر و 

 گراتخصص

ن شود.پاییدر اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می

ن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار بودن سطح سواد و تخصص کشاورزان و س

پارادایم ذهنی مقاوم و سخت آنها به تغییر رفتاری  و کشت خود در برابر مهارت و دانش 

نیروی کار جوان منجربه شکاف ساختاری و رفتاری بین این دو دسته گردیده و چون مالک 

گوی دوم یا مجبور به تغییر ال باشد  دستهو تملک زمینها نیز از آن سنتی گراهای دیرینه می

باشند یا با عدم کنار آمدن و سرکوب خود، فکری و رفتاری و کنار آمدن با سنت گراها  می

های  انسانی و  حفظ بافت به سرخوردگی و مهاجرت نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایه

درصد 3ر آمریکا فقط گردد. دوری پایین  میجمعیتی  سنت گرا  و اکثرا غیر ماهر و با بهره

جمعیت، کشاورز و روستا نشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادر هم می کنند اما 

هنوز غالباً در کشاورزی سنتی و معیشتی   اشتغال در بخش کشاورزی درصد  33در ایران 

 به سر می برد. 
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 ردیف
 عوامل عمومی مانع ارتقا   

 بهره وری
 مکانیزم و تبعات

رت تغییر، به ندروستاییان با توجه به شیوه فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از 

دست به تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند  گلهای زینتی، 

 پردازند.دارویی، زعفران و سایر محصوالت کشتی دیگر  می

۰ 

عدم مدیریت  و نظارت 

مستمر و برقراری عدالت بین 

نسلی در بهره برداری از منابع 

 طبیعی

ب،  خاک،  چراگاه ها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده می با توجه به این که منابع آ

باشد باید عدالت بین نسلی به گونه ای باشد که نسل حاضر مجبور به فداکاری خود به 

های آتی با مصرف بیش از حد نسل فعلی نشود و به نفع  نسل آینده یا تضعییع حق نسل

همان دست نیز پس دهی. متاسفانه قول قاعده طالیی، از همان دست که می گیری  از 

های جدی فقدان سیاست گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع خدادی، آسیب

به این منابع دارای آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می رود در در آینده نه 

 چندان دور با بحران منابع مواجه شویم.

۷ 

غلبه نگاه سرمایه گذاری 

ز سوی دولت به اجتماعی ا

جای سرمایه گذاری اقتصادی 

 در روستا

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

ولی با این وجود میانگین درآمد روستا افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه 

رفاهی و زیرساختی بوده  گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت در روستا تامین نیازهای

 است و توانمندسازی و ظرفیت سازی اقتصادی انها مورد تاکید نبوده است. 

۸ 
عدم وجود کارکاههای کوچک 

 مقیاس 

در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه، کارگاهای کوچک 

موزش، عدم دانش، تخصص مقیاس بسیار کم و به ندرت وجود دارد. . علت این امر عدم آ

و اگاهی کافی روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم 

 حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی ربط می باشد. 

۹ 
تله نهادی کشاورزی و تولید 

 سنتی

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

فناورانه بوده است. در برخی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و 

 بازده آن تفاوت معنی داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد

 

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

، گذاریبتوان آن را تجویز و پیشنهاد داد. تغییرات در آنها مستلزم زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش 

 کشاورزی است. 

 

 



 

 

 
 

 
       

 نجاندشهرستان زقره پشتلو بخش                                                           سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

 
 

 عیت موجودتبیین و تحلیل وض –الف 

 
های اردبیل و آذربایجان شرقی، از طرف شرق به شهرستان طارم، از غرب به پشتلو از شمال به استانبخش قره

شهرستان ماهنشان، از سمت جنوب غرب به شهرستان ایجرود و از طرف جنوب شرق به شهرستان ابهر محدود شده 

ارتفاع دارد. شهرستان زنجان مساحتی معادل طح دریا متر از س 1۹۰۵پشتلو به طور میانگین حدود است. بخش قره

را شهرستان مساحت  از درصد 2174کیلومترمربع حدود  144۵71۰پشتلو با کیلومترمربع دارد که بخش قره ۰۷237۷

 دقیقه عرض ۰۸درجه و  3۰دقیقه طول جغرافیاییو  32درجه و  4۸درمدارهای جغرافیایی  وبه خود اختصاص داده 

 .استرار گرفتهقجغرافیایی 

 
 پشتلو شهرستان زنجان: تقسیمات سیاسی منظومه بخش قره1 شماره جدول
 مرکز نام 

 زنجان زنجان استان

 زنجان زنجان شهرستان

 ارمغانخانه پشتلوبخش قره بخش

 داش بالغ، ارمغانخانه و سهرین هرینپشتلو باال و سپشتلو پایین، قرهقره دهستان
 13۹۰ران، اطالعات استان زنجان، منبع: مرکز آمار ای

 

 های بخش قره پشتلو آمار سکونتگاه: 2جدول شماره 

 جمعیت خانوار2۵زیر  آبادی خالی از سکنه آبادی دارای سکنه نام

 بخش قره پشتلو
۰2 2۰ 

12 1۰،۹۰۹ 

 13،۸2۵ جمعیت روستایی بخش قره پشتلو

 ۰،14۷ ۰ ۷ 23 دهستان قره پشتلوباال

 2،324 ۰ 1۰ 1۸ شتلوپاییندهستان قره پ

 ۰،34۹ 1 4 12 دهستان سهرین

 2،14۹ - - - شهر ارمغانخانه
 13۹۰منبع: مرکز آمار ایران، اطالعات استان زنجان، 
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 موقعیت بخش قره پشتلو :1نقشه شماره 

 
 13۹۸ماخذ:مشاور،

 
 : متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود3جدول شماره 

 سال واحد مقدار متغیر/ شاخص عنوان  ردیف
جایگاه منغییر/شاخص 

 )درصد(

 

ی
اجتماع

ی-
فرهنگ

 استان شهرستان     

 10۰ 30۵۰ 13۹۰ نفر 1۰،۹۰۹ جمعیت 1

 304 1۰02 13۹۰-۹۰ تعداد 4۸ آموزشی 2

3 

ی 
صاد

اقت
- 

ی
تولید

 304 13 13۹۷ هکتار 3۷۰۷ مساحت زراعت آبی 

 20۷ 110۰2 13۹۷ کتاره 12۹۰ مساحت اراضی باغ و قلمستان 3

 204 130۸ 13۹۰ مترمکعب ۸۷۰۹۸1 تولید آب یکساله 4

 - - 13۹۷ تن ۰۰۰۰ میزان تولید شیر ۰

 - - 13۹۷ تن 14۵۸ میزان تولید گوشت ۰

 - - 13۹۷ کیلوگرم 444۵۷ میزان تولیدعسل ۷
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۸ 

ی
زیرساخت

 

 304 1402 13۹۷ تعداد آبادی 1۰ روستاهای دارای گاز

 ۰0۷ 2۵ 13۹۷ تعدادآبادی ۰2 ای دارای برقروستاه ۹

 40۷ 1۰0۸ 13۹۷ تعداد آبادی 1۹ های بهداشتپوشش خانه 1۵

 402 1۷03 13۹۷ تعداد آبادی 2۹ روستاهای دارای طرح هادی 11

 ۰0۹۷ 3۷0۰ 13۹۷ تعداد آبادی 3 روستاهای هدف گردشگری 12

 4/۰ 302 13۹۰ کیلومتر 1۰۷72 2و  1راه اصلی درجه  13

 302 1104 13۹۰ کیلومتر 327۰ 1جاده فرعی 14

 1202 340۰ 13۹۰ کیلومتر 21۵71 2جاده فرعی  1۰

 ۹۸مشاور، ماخذ:

ومه طرح توسعه پایدار منظاشتغالزائی و ، ط با توسعه اقتصادی) مرتب مسائل کلیدی بخش -8

 (روستایی

 )کشاورزی، دامداری، صنعت( اقتصادی
 ه در روستای سهرین به دلیل سطح کشت زراعت باالتوسعه آبیاری مکانیزه به ویژ .1

 )شیر، پنیر سنتی،گوشت و ..( برندسازی محصوالت اصلی زراعی و دامیعدم   .2

 توسعه مجتمع های گلخانه ای .3

 های صنایع لبنی و گوشتی تامین تسهیالت الزم برای توسعه واحدهای وکارگاه .4

 مدیریت در تولید و پرورش دام های دام و تلقیح مصنوعی و راهنمای تدوین شناسنامه .۰

 عدم وجود کارگاهها وفرآوری مواد معدنی  .۰

 مشکالت مربوط اعطای تسهیالت بانکی به سرمایه گذاران  .۷

 اجتماعی

 های انسانی و مالی ازبخشخروج سرمایه .1

 بیکاری جوانان تحصیلکرده  .2

 فعالیت های فرهنگی، هنری و ورزشی ضعف .3

 استاندارد سازی منابع آموزشی  .4

 محیطی )آب وخاک( زیست -
 های سیالبی ویرانگر و رسوب زدایی وپیامدهای بعد از آن جلوگیری از بروز جریان .1

 حفظ قدرت تولید و حاصلخیزی خاک  .2

 چرای مفرط دام  .3

 فضایی  –کالبدی 
 

محور ارتباطی بیرونده، سرچم به از جمله در حال اجرا   هایعدم تخصیص بودجه و نا تمام ماندن پروژه .1

 محور اتصال زنجان، ارمغانخانه با استان اذربایجان شرقی و اردبیل(اردبیل )
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 کم عرض بودن و حادثه خیز بودن مسیرهای ارتباطی .2

 پایین بودن سطح مقاوم سازی مساکن در برخی از روستاها .3

 عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات  .4

 میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

 های گردشگری کمبود زیرساخت .1

 های مشاغل خانگی و صنایع دستیرائه آموزشا .2

 های صنایع دستی از قبیل فرش بافی ایجاد و توسعه کارگاه .3

 پایین بود سطح کمی وکیفی فرهنگ توریست پذیری  .4

 های گردشگری گیری مطلوب از جاذبهگذاری های الزم برای بهرهسرمایهضعف  .۰

 وجود آبگرم وننق و روستاهای ییالقی ای وتوریسم مرتعی با توجه به توجه به توریسم دهکده .۰

 

 قابلیت ها -2

 شهرستان زنجان عبارتند از: قره پشتلومهمترین قابلیت های بخش 
 

 اقتصادی

 ریشمیبافی ابویژه فرشمرغوبیت تولید برخی محصوالت صنایع دستی به دامداری قوی به ویژه در دام سبک .1

 پشتلو به عنوان قطب تولید عدس کشوربخش قره .2

 اهان دارویی متنوعوجودگی .3

 کیلوگرم عسل 444۵۷کندوی زنبورعسل با  میزان تولید ۰2۵۵وجود     .4

 دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان، تهران و قم .۰

 امکان ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش دامداری  .۰

 تیوجود منابع غنی معادن به خصوص معادن گرانیت ، فلدسپات،سنگ الشه و خاک صنع .۷

 

 اجتماعی

 اتحاد و انسجام درسطح بخش  .1

 باال بودن سطح مشارکت وهمکاری در امور مربوط به روستا  .2

 ها ومدارس درسطح بخش وجود آموزشگاه .3
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 زیست محیطی )آب وخاک(

های فرعی به واسطه درجریان داشتن رودخانه قزل اوزن و رودخانهمنابع غنی آب سطحی و زیرزمینی به .1

 چرپان، ینگجه و سارمسقلو مانند رودخانه قره

 دارا بودن پتانسیل مطلوب آب و خاک برای زراعت  .2

 دارابودن مراتع خوب در سطح بخش .3

 واقع شدن منطقه حفاظت شده سرخ آباد و منطقه شکار ممنوع  فیله خاصه .4

 تنوع  پوشش گیاهی باال  .۰

 

 فضایی-کالبدی

 همسایگی با استان های مختلف  .1

 در این بخش  استقرار فرودگاه استان زنجان .2

 اجرای طرح هادی در بیشتر روستا  .3

 کیلوولت در قسمت جنوبی دهستان سهرین  23۵و ۰۵عبور خطوط انتقال برق به صورت خط  .4

 

 میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

 شده در بخش قره پشتلو شهرستان زنجاناثر تاریخی ثبت 43وجود  .1

 یعی و مذهبیهای گردشگری تاریخی، طببرخورداری از جاذبه .2

 وجود ییالقات خوش آب و هوا  .3

 واقع شدن دشت آهوان سهرین .4

 وجود آبگرم وننق  .۰

 عبور محور گردشگری درجه سه و درجه ممتاز  .۰

 

 محدودیت ها و تنگناها -9

 شهرستان زنجان عبارتند از: قره پشتلومهمترین تنگناهای بخش 
 

 اقتصادی

 غالب بودن روش سنتی دامداری بر روش صنعتی .1

 های الزم در امرشناسایی و فراوری مواد معدنیایه گذاری عدم سرم .2

 هاها و واسطهها جهت خرید محصوالت کشاورزی وخرید محصوالت توسط داللعدم وجود سیستم تعاونی .3
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 خرد و کوچک بودن قطعات اراضی زراعی  .4

 ضعف توسعه مکانیزاسیون  .۰

 های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبعدم توسعه روش .۰

 

 یاجتماع

 13۹۰نفر در سال  13۸۵۷به  134۰نفر در سال  1۹11۸پشتلو از کاهش جمعیت بخش قره .1

 کمبود آب شرب در برخی از روستاها .2

 دهی همراه اولضعف آنتن .3

 کشی در برخی از روستاهاعدم دسترسی به گاز لوله .4

 ایضعف شبکه ارتباطی بین منطقه .۰

 کم عرض بودن مسیرهای ارتباطی .۰

 زیست محیطی )آب وخاک( -

 های زیرزمینیافت سطح آب .1

 ش های سیالبی و زمین لغزقرار گیری در پهنه .2

 علت کوهستانی بودن منطقه وشیب زیاد اراضی ت به کمبود اراضی مستعد کش .3

 چرای بیش ازحد مراتع  .4

 های نوین بهره داری از منابع آب وخاکو نبود دانشعدم آگاهی  .۰

 میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی

 پشتلوسیسات گردشگری در بخش قرهکمبود تا .1

 های گردشگریکمبود امکانات رفاهی در کنار جاذبه .2

 نبود کمپینگ اقامتی موقت ودائم مناسب  درکنار آثار فرهنگی، مذهبی  .3

 مشکالت مربوط به اعطای تسهیالت بانکی به سرمایه گذاران بخش گردشگری   .4
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 )نقشه( ساختار و سازمان فضائی موجود -4

شتلو بازار خرید و فروش محصوالت کشاورزی)زراعی، باغی، دامی، طیور و ...( وجود ندارد لذا شهر در بخش قره پ

عنوان مرکز استان و شهرستان، بازار بزرگی برای محصوالت تولیدی روستاهای بخش قره پشتلو محسوب زنجان به

ه اغلب از شهر زنجان هستند، گران کواسطهشود و ساکنان روستاهای بخش قره پشتلو محصوالت خود را بهمی

بافی ابرایشمی، در روستای ماری، ویژه فرشفروشند. مرغوبیت تولید برخی محصوالت صنایع دستی بهمی

 رسانند. کنند و در قم و تهران به فروش میفرشبافان این روستا به صورت دستمزد برای تاجران کار می

 

 

 زنجان  هرستانش قره پشتلوساختار فضایی بخش :2نقشه شماره 

 
 13۹۸ماخذ:مشاور،
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 شهرستان زنجانقره پشتلو  بخشسازمان فضایی :3نقشه شماره 

 
 13۹۸ماخذ:مشاور،

 

 جمعبندی -5

در سنند برنامه توسنعه اقتصنادی، اشنتغالزائی و طرح توسنعه پایدار بخش قره پشنتلو به بررسی مهمترین 

ارائه راهکارهای مربوطه پرداخته شده است. در بخش ها، تنگناها و مسنائل کلید موجود در بخش و قابلیت

های گردشگری، شرایط مناسب برای دامداری دارا بودن قابلیت وجاذبه ،قره پشتلو مهمترین پتانسیل بخش

                                                  اشاره شده است.و کشاورزی، منابع غنی مواد معدنی  

توان  متاثر از شرایط طبیعی دانست. به طوریکه در تاها در سطح بخش را میوسعت و پراکندگی روس -

ها را فراهم مناطق دارای شیب کم، خاک مناسب و آب کافی زمینه  را برای ایجاد وتمرکز سکونتگاه

ها در این بخش عوامل دهد که مهمترین عامل شکل گیری سکونتگاهنموده است. بررسی ها نشان می

 بع آن عوامل اقتصادی بوده است.محیطی و به ت

 

د و شهر باشپشتلو، روستای سهرین در دهستان سهرین میترین نقطه سکونتگاهی بخش قرهپرجمعیت -

 پشتلو باال واقع شده است.نفر در دهستان قره 14۹1ارمغانخانه با 
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مرز با ه و هماین است که این بخش در شمال استان زنجان قرار گرفتپشتلو قرهترین ویژگی بخش مهم -

استان آذربایجان شرقی است. لذا بازار فروش محصوالت کشاورزی این بخش، شهر زنجان از استان 

 زنجان و شهر تبریز از استان آذربایجان شرقی است.

، خط انتقال گاز، خط )آزادراه، راه آهن(پشتلو، ضعف امکانات زیربنایی، شبکه ارتباطی در بخش قره -

 دارد. انتقال برق قوی وجود

 وجود زیرساخت های تولیدی و بازرگانی و مراکز خدمات پشتیبان دراین بخش کمبود  -

دهد که بیش از نیمی از محصوالت زراعی، بررسی سمت و جریانات ارتباطی، سرمایه، بار و کاال نشان می -

شرقی باغی و دامی به شهر زنجان در جریان است و برخی از این محصوالت که به استان آذربایجان 

 نزدیک هستند به شهر تبریز در جریان است. همچنین برخی نیز به شهر قم و تهران جریان دارد.

مهمترین مسائل توسعه بخش شامل : عدم سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش 

 حمایتکشاورزی و دامی، ضعف سرمایه گذاری در فراوری مواد معدنی با توجه به پتانسیل بخش، عدم 

که توسط تاجران قم خریده داری شده و سرمایه از سرمایه گذاران صنایع دستی بویژه فرش ابریشمی 

شود، عدم حمایت  و تخصیص اعتبارات بانکی به سرمایه گذاران  تولید قارچ کالنی از بخش خارج می

های گردشگری با آورد، کمبود زیرساختنفر زمینه اشتغال را فراهم می۰۵شاه صدفی که حداقل برای 

 توجه به توان وقابلیت بخش     

 

 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش -2

 اهداف کلی -2-8

 بهره برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت منطقه  .1

 ارتقاء جایگاه اقتصادی منطقه با تکمیل زنجیره ارزش محصوالت عمده کشاورزی  .2

 ارتقا کمی و کیفی تولیدات دامی .3

های ره برداری مطلوب  از آبهای  سطحی با رعایت حقوق ذینفعان حوزه آبریز و تقویت منابع آببه .4

 های بیالن منفیزیرزمینی با اولویت آبخوان

 شهرستان زنجان قره پشتلو توسعه صنعت گردشگری پایدار بخش .۰

ر اه آن دهای بخش و ارتقا نقش و جایگتوسعه صنعتی و معدنی بخش متناسب با ظرفیت و قابلیت .۰

 اقتصاد با حفظ تعادل در محیط زیست

توسعه کالبدی و ارتباطی در سطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطقه توانمندسازی همه  .۷

 جانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه منطقه

 اهداف خرد   –2-2

 مدیریت بهینه منابع طبیعی .1

 شهرستان زنجان حفاظت از تنوع زیستی بخش قره پشتلو  .2

 رشد و توسعه صنعت گردشگری پایدار .3

 توسعه بخش کشاورزی .4
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 توسعه صنعت با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی .۰

 فزایش منابع درآمدی پایدار روستائیان با تکیه بر ظرفیت منابع بخش .۰

ذیر پها و صنایع جهت ارتقاء سطح زندگی اقشار آسیبظرفیت سازی برای دسترسی به فرصت .۷

 ی)فقیران، زنان و جوانان(روستای

 توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای محلی .۸

 تعیین نقش پذیری سکونتگاه ها در سازمان فضایی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان .۹

 ای بخش هماهنگ با بخشهای مجاورانتظام فضایی شبکه .1۵

 ارتقاء همه جانبه کیفیت زندگی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان  .11

 
 8445زنجان در سال  شهرستان قره پشتلوبخش شم اندازچ

ای است با شرایط کالبدی هم افزا با جریانات و ، منطقه مورد مطالعه14۵۰در افق قره پشتلوبخش  .1

پیوندهای قدرتمند اقتصادی که به زندگی اجتماعی مطلوبتر و ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین منجر 

 . در افق طرح منطقه دارای:شد خواهد

ن های تامی؛ با توسعه زیرساختدامیاقتصاد قدرتمند در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی محصوالت  .2

با ان زنجقره پشتلو آب و مکانیزه کردن سیستم آبیاری و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت عمده بخش 

 دامی، عدس  تاکید بر محصوالت 

، تاریخی و با فراهم ساختن خدمات های طبیعیاقتصاد متشکل در زمینه گردشگری با معرفی جاذبه .3

 پشتیبان آن با تاکید بر گردشگری پایدار اکوتوریسم و گردشگری روستایی

های ارتباطی های همجوار؛ اصالح زیرساختهای ارتباطی شکل گرفته و متصل با استانزیرساخت .4

 شهرستان زنجان  قره پشتلو بخش  درون منطقه

 

 

 ای بخش های توسعه روستا هجهت گیری -9-2

 منطقه، توسعه اینهای با توجه به اهمیت این منطقه از نظر معدن و ذخایر معدنی ، ازجمله اولویت

 .است معدنی مواد فراوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی هایتوسعه فعالیت

ر هم توسعه دهای مبا توجه به توان و قابلیت این بخش در توسعه امور دامی،دامپروری یکی دیگر از اولویت 

 رود.این بخش به شمار می

در بخش گردشگری و صنایع دستی )فرش بافی ابریشمی  ( قابلیت های مهم  توسعه در این منطقه قلمداد 

 گردد.می
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 راهبردها -4-2

 اقتصادی

 توسعه محصوالت باغی و زراعی .1

 و کیفی محصوالت کشاورزی بهبود روشهای تولید به منظور توسعه کمی .2

 های دامداری، پرورش طیور و آبزیفعالیت توسعه .3

 های تبدیلی بخش کشاورزیتوسعه صنایع و کارگاه .4

 اشتغال پایدار روستائیان با تکیه بر بخش کشاورزی  .۰

 توسعه دام های اصالح نژادشده .۰

 های بیمهایجاد و توسعه فعالیت .۷

 های صنایع دستی بویژه فرشبافی ابریشمیتوسعه فعالیت .۸

 اجتماعی

-های نهادی برای انسجام بخشی به فعالیتهای اجتماعییندهای توسعه مشارکتی و شبکهتقویت فرا .1

 فقیران -زنان-اقتصادی جوانان

 های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه .2

 تقویت و گسترش پوشش شبکه بهداشت و درمان روستاییان .3

 توسعه سطح دانش و مهارت روستاییان .4

 ردم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیریدخالت دادن م .۰

 استفاده از ظرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش .۰

 زمینه سازی تعامل بین نهادها و مردم .۷
 زیست محیطی آب و خاک 

 برداری از منابع آبی منظومه)سطحی و زیرزمینی(مدیریت بهره .1

 های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه .2

 زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد .3

 محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی .4

 های گیاهی و جانوری و حفاظت از آنهاشناسایی گونه .۰

 فضایی –کالبدی 

 ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش .1

 های همپیوندتاکید بر ایجاد روابط و پیوند میان سکونتگاه .2

 های ارتباطیعه تاسیسات زیربنایی و زیرساختتوس .3

 هاتوسعه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی سکونتگاه .4

 هاتأمین ایمنی و امنیت سکونتگاه .۰
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 گردشگری

 در بخشتوسعه گردشگری بومی .1

 کشاورزی –توسعه گردشگری روستایی  .2

 توسعه زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش .3

 سیاست ها :  – 5-2

 اقتصادی

توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان بر روی محصوالت عمده  .1

 عدس،گندم،جو، پیاز و یونجه

 های کشاورزی منظومهارتقاء تکنولوژی .2

 ارتقاء الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی .3

 در منظومه با توجه به پتانسیل موجودهای دامداری و مرغداری توسعه فعالیت .4

 توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی محصوالت دامی .۰

 توسعه دامپروری اصالح نژاد شده .۰

 احداث وترویج گلخانه .۷

 های مستعدهای پرورش آبزی در سکونتگاهتوسعه فعالیت .۸

 حمایت دولت از کشاورزان .۹

 محور های  معیشتتوسعه کارگاه  .1۵

 تولید عسل با برند روستاهای سهرین،گلجین و ارمغانخانه .11

 

 اجتماعی

 خانگی در مشاغل خود های بالقوه توانا ساختن زنان برای به فعلیت درآوردن توانایی .1

 صنایع فرآوری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت .2

 های فنی مهارت آشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط .3

 مناسب به امکانات آموزشیدسترسی  .4

 برخورداری از سرمایه نقدی و غیره نقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار .۰

 کشاورزی آموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره .۰

 توسعه خدمات بیمه روستایی .۷

  توانمند سازی افراد قابل بازتوانی .۸

 بهداشتی در کل بخش-توسعه مراکز خدمات درمانی .۹

 النه جامعه در موضوع شیوه زندگی سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدار آموزش و جلب مشارکت فعا .1۵
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 زیست محیطی آب و خاک 

 توسعه روشهای آبیاری نوین .1

 ساخت سدهای معیشتی .2

 های گیاهی و جانوری بخشآموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه .3

 جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه .4

 های واقع در پهنه خطر باالای کالبدی درون سکونتگاهمقاوم سازی ساخت و سازه .۰

 داخل روستاجلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی .۰

 ایجاد و توسعه سیستمهای تصفیه فاضالب خانگی در  سکونتگاه ها روستاها .۷

 آموزش نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی .۸

 ک کشاورزیترویج کاشت و برداشت محصوالت ارگانی .۹

 های اصلی و فرعی  بخشرعایت حریم و بستر رودخانه .1۵

 

 فضایی –کالبدی 

 تقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سکونتگاه ها .1

 ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه .2

 های ارتباطی برون  و درون منطقه اصالح، بهبود و توسعه زیرساخت .3

د این ها فاقیی؛ از قبیل آب شرب لوله کشی، برق، گاز و تلفن برای سکونتگاهتأمین تاسیسات زیربنا .4

 خدمات 

 هاهای هادی روستایی برای سکونتگاهتهیه و اجرای طرح .۰

 ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله .۰

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل .۷

 

 گردشگری

 های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه .1

 و نگهداری آثار تاریخی و مذهبی حفظ .2

 های غذاخوری محلیراه اندازی سالن .3

 های بوم گردیاحداث اقامتگاه .4

 عرضه صنایع دستی .۰

 دشت آهوان سهرین بازدید تورها از  .۰

 باز دید تورها ازییالقات موجود در بخش .۷

 معرفی بیشتر آبگرم وننق  .۸
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 ایجاد نمایشگاه فرش ابریشمی  .۹

 ین راهی در مسیرهای های گردشگریب –احداث مجتمع های خدماتی  .1۵

 

 حورهای پیشران توسعه بخشم -8

مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم ونهادهای ملی و نیز قره پشتلو  توسعه بخش           

 باشد.کردن محرومیت و فقر می تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن

 ولفه شاخص اجتماعی تاثیر به سزایی درتحقق جامعه مطلوب دارد.م عی به عنوان یکعدالت اجتما          

 باالی کشاورزی فیت رشود اما هنوز ظهای اصلی و مولد محسوب میاگرچه جز بخش و دامپروری  در بخش کشاورزی        

اشد؛ ب قره پشتلو   نده بخشتواند تبین کننده آیدر این بخش شکوفا نشده است.  نکته مهمی که میو دامپروری 

جدید  هایعرصه ورود به  ازطریق ارتقا فنی و باشد که می پیشرفته صنعتی و و دامپروری بهره گیری از کشاورزی

 ، ارتقا محصول و...قابل دستیابی است.، صنایع پشتیبانو علوم دامی دانش کشاورزی در حوزه

شماری در  های بیقدر کفایت مورد بهره برداری نبوده و فرصتقابلیت معدنی و طبیعی بخش قره پشتلو تاکنون به 

  این حوزه وجود دارد.

ی ها بازاریابها، مسیرهای گردشگری، خدمات گردشگری، اطالعات و تبلیغات توام با فعالیتدر استان زنجان جاذبه

الش ها تدر بحث جاذبههای پیشران گردشگری مدنظر قرار گرفته است.گردشگری عناصری هستند که ارائه پروژه

های طبیعی دشت آهوان سهرین، های و جاذبهسازی گردشگری پایدار کشاورزی، از ظرفیتشده است ضمن برجسته

 های باستانی و باغاتمناطق حفاظت شده سرخ آباد، منطقه شکار ممنوع فیله خاصه، آب گرم وننق،ییالقات، تپه

های بوم گردی، ایجاد الزم برای برگزاری جشنواره،احداث  اقامتگاه داخل روستا استفاده شود. همچنین پیشنهادها

 های گردشگری برای آگاه سازی و عرضه صحیح بازار گردشگری منظومه فراهم شود.آژانس

 

 تن 13۸۹شهرستان زنجان با میزان تولید  قره پشتلوهکتار از اراضی زراعی بخش 34۷3در    عدس کشت 

 ۰۰۸2۷ شهرستان زنجان  قره پشتلودرسطح بخش  تن شیر ۰۷۵۰میزان تولید سنگین باوسبک راس دام 

 های گردشگری طبیعی،تاریخی در سطح بخشوجود جاذبه 
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ابی ها بازاریها، مسیرهای گردشگری، خدمات گردشگری، اطالعات و تبلیغات توام با فعالیتاستان زنجان جاذبهدر  

الش ها تگردشگری مدنظر قرار گرفته است.در بحث جاذبه های پیشرانگردشگری عناصری هستند که ارائه پروژه

 ،دشت آهوان سهرینهای طبیعی و جاذبههای سازی گردشگری پایدار کشاورزی، از ظرفیتشده است ضمن برجسته

 های باستانی و باغاتتپهمناطق حفاظت شده سرخ آباد، منطقه شکار ممنوع فیله خاصه، آب گرم وننق،ییالقات، 

 ایجاد های بوم گردی،احداث  اقامتگاهاستفاده شود. همچنین پیشنهادها الزم برای برگزاری جشنواره، داخل روستا

 برای آگاه سازی و عرضه صحیح بازار گردشگری منظومه فراهم شود. های گردشگریآژانس

 

 
 :گردشگری بخش قره پشتلو شهرستان زنجان4نقشه شماره 

 
 13۹۷ماخذ: مشاور،
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 عدس  های اصلی زنجیره ارزش محصولفعالیت -4-8

 در وضع موجود 
 تامین تدارکات تولید 

 :)داخل بخش 0 و روستاهای اطراف آن  نیروی انسانی )کارگر کشاورزی 

  خرید از روستا بذرمناسب  : 

 تولید 

  :تن  13۸۹میزان تولید 

 عملیات تبدیل 

 :همجوار های بیرون از بخش و در شهرستان زنجان و استان بسته بندی عدس 

 توزیع 

 :های روستاهای واقع در مسیر جاده اصلی بخش و  شهرستان منازل کشاورزان در روستاها + فروشگاه محل فروش

 های سطح شهرستان+ فروشگاه

  

 :درصد محصول 1۵ داخل بخش قره پشتلو 

 سراسر کل  های زنجان،گیالن،اردبیل،تبریز،تهران،قزوین ودرصد محصول )استان ۹۵: خارج بخش قره پشتلو

 کشور(

 

 دامی های اصلی زنجیره ارزش محصولفعالیت -4-2

 در وضع موجود
 

    تولید 

 (  گوشت تن3۵3– شیر تن3۰۰2 – راس۸142) بومی گاو•

 (گوشت تن ۹۷۵  – شیر تن2۰۹۸ راس، 4۰42۵) بره و گوسفند•

 (گوشت تن۸2– شیر تن 2۰۵ – راس4۷۷۵) بزغاله و بز•

 

 عملیات تبدیل

 میانه شهرستان در تقرمس شیرپزهای •

 زنجان شهر شیر تبدیل و بندی بسته کارخانجات •

 عملیات توزیع 

 فروشی خرده سیستم طریق از توزیع •
 مصرف کنندگان نهایی  : 

 استان زنجان ، استان آذربایجانشرقی

 



 

 

 
 

 
       

 نجاندشهرستان زقره پشتلو بخش                                                           سند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجان

 
 

 
 

 

 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -5

 یی مطلوب موارد زیر لحاظ شود:به صورت کلی سعی شده است برای رسیده به سازمان فضا

تقویت نقش گردشگری در کل منطقه مورد مطالعه باعث خواهدشد تا اقتصاد بخش گردشگری با در نظر    -

 گرفتن انواع منابع گردشگری در سطح منطقه باعث درآمدزایی ساکنین شود.

 باعث های فرش بافیهدامی و کارگاهای صنایع تبدیل محصوالت ایجاد فضای الزم برای استقرار کارگاه -

 خواهدشد.منطقه تقویت جریانات و پیوندهای درون 

باعث خواهدشد تا در جریان کاال و سرمایه، سود بیشتر نصیب قم و  تهران  ،زنجانتاکید بر نقش بازار  -

 تولیدکنندگان اصلی شود.

 توزیع خدمات زیرساختی،عمرانی و آوزشی به صورت همگن درسطح دهستان ها  -
 

 ساختار هدف: نفشه 4شماره نقشه 

 
 13۹ماخذ:مشاور، 
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 سازمان فضایی هدف: ۰شمارهنقشه 

 
 13۹۸:مشاور،ماخذ
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 

 ، نظارت و بازنگری سندنحوه اجرا -د

ان شود. استانداری زنجهای اجرایی ابالغ میمصوبات طرح توسط استانداری زنجان به دستگاهبا تصویب نهایی طرح، 

های آموزشی آشنا سازد. در های اجرایی را برای اجرای طرح، از طریق برگزاری دورهموظف است کارشناسان دستگاه

ی های متعددها و پروژهزنجان، طرح برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی

دی بنها، با توجه به مشارکت مسئولین دولتی و محلی اولویتها و پروژهپیشنهاد شده است که هر یک از این طرح

رسد. همچنین پس از تصویب طرح، برای اجرای شده و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز به تصویب می

های طرح در کمیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار)رئیس توزیع اعتبارات پروژه ها، اولویت بندی وپروژه

ای اجرائی هکمیته(، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان)دبیر کمیته(، بنیاد مسکن استان و روسای دستگاه

های پیشنهادی برنامه نیاز طرح ها و پروژهگردد. الزم به ذکر است که تامین اعتبارات دولتی مورد است، بررسی می

توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش قره پشتلو شهرستان زنجان با پیشنهاد 

شود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز باید این کمیته و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تخصیص داده می

 را با توجه به طرح تصویب شده طرح منطقه مورد مطالعه اختصاص دهد. اعتبار الزم

بخش نظارت و پایش اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش 

 تواند متشکل از چندین جزء باشد که عبارتنداز:قره پشتلو شهرستان زنجان می

های توسعه پایدار منظومه های روستایی در طرحبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و  تشکیل دبیرخانه دائمی -1

 برنامه و بودجه و  بنیاد استان زنجان؛

 تفاهم نامه در سطح استان زنجان؛ ۸کمیته نظارت موضوع ماده  -2

 کمیته پیگیری در سطح شهرستان زنجان. -3

هننای توسننعه پاینندار منظومننه هننای طرحالزایی برنامننه توسننعه اقتصننادی و اشننتغدبیرخانننه دائمننی -

 روستایی استان زنجان

هننای توسننعه پاینندار منظومننه هننای روسننتایی در برنامننه توسننعه اقتصننادی و اشننتغالزایی و طرح دبیرخانننه دائمننی

بنینناد اسننتان بننا عضننویت معنناون عمننران روسننتایی اسننتان زنجننان، معنناون بازسننازی و مسننکن روسننتایی اسننتان 

ده سننازمان منندیریت و برنامننه ریننزی اسننتان زنجننان)دبیر دبیرخانننه( و کارشننناس مسنن ول امننور زنجننان، نمایننن

 گردد. این دبیرخانه وظایفی به شرح زیر دارد: فنی و مطالعات عمرانی استان زنجان تشکیل می

هننای منطقننه مننورد مطالعننه روسننتایی اسننتان زنجننان مننرتبط بننا پیگیننری و اجننرای مصننوبات طرح (1

 د مسکن استان زنجانفعالیتهای بنیا

 جمع آوری اطالعات کلی عملکرد طرح، پردازش و تهیه گزارش برای ارسال به مبادی ذیربط (2
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اخننذ گننزارش از کمیتننه پیگیننری شهرسننتان زنجننان در خصننوص روننند پیشننرفت پننروژه هننا و اقنندامات و  (3

 ارسال برای استاندار زنجان و دفتر مرکزی بنیاد مسکن

 جانکمیته نظارت در سطح استان زن -

ای تحت عنوان کمیته نظارت پیشنهاد گردیده که متشکل از معاون هماهنگی برای نظارت بر اجرای طرح حاضر کمیته

امور عمرانی استانداری زنجان )به عنوان رئیس کمیته(، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیر کل دفتر امور 

شهرستان زنجان، مدیر کل و معاون عمران روستایی بنیاد مسکن روستایی و شوراهای استانداری زنجان، فرمانداری 

باشد. این کمیته موانع و مشکالت اجرایی طرح و همچنین های اجرایی حسب مورد، میاستان زنجان و مدیران دستگاه

اندار ه استهای اجرایی را در رابطه با طرح فوق بررسی نموده و نتایج آن را برای اخذ تصمیمات الزم بعملکرد دستگاه

 دهد. استان زنجان ارائه میو  رئیس سازمان مدیریت و رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی

به منظور هدایت صحیح طرح ها و برنامه ها در سطح منطقه مورد مطالعه، ضرورت دارد که قبل از اینکه هر گونه 

شهرستان زنجان در شورای  قره پشتلوش های اجتماعی، اقتصادی، زیرساختی و رفاهی از بخدستور کاری در زمینه

برنامه ریزی شهرستان و استان مطرح شود ابتدا الزم است که از بنیاد مسکن جهت بررسی انطباق موضوع درخواستی 

 با طرح توسعه پایدار منطقه مورد مطالعه زنجان استعالم به عمل آید.

 کمیته پیگیری شهرستان زنجان -

 شود که اعضای کمیته مذکور عبارتند از:سطح شهرستان تشکیل می کمیته پیگیری شهرستان زنجان در

  ،)فرمانداری) فرماندار یا معاون برنامه ریزی و امور عمرانی ( شهرستان زنجان )بعنوان رئیس کمیته 

 رئیس بنیاد مسکن شهرستان زنجان )بعنوان دبیر کمیته( نماینده سازمان مدیریت 

 ،رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زنجان  

 رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان زنجان 

  بخشدار زنجان 

 .نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان 

 رئیس شورای بخش به عنوان مدیر و نماینده کمیته تخصصی 

 کمیته پیگیری وظایف متعددی بر عهده دارد که آنها عبارت است از:

 بر حسب اولویت تعیین شده با هماهنگی بین سازمانها و  پیگیری اجرای پروژه ها و اقدامات پیشنهادی

 نهادهای شهرستان زنجان؛

  اخذ گزارش از دستگاههای ذیربط شهرستان زنجان و بازدید از پروژه ها و اقدامات در دست اجرا و تهیه

ه ماه 3ها و پروژه ها و شناسایی مسائل و مشکالت آنها در فواصل زمانی گزارش از روند پیشرفت طرح

)گزارش فوق برای فرماندار شهرستان زنجان، رئیس بنیاد مسکن استان زنجان و دبیرخانه دائمی برنامه 
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های توسعه پایدار منظومه های منطقه مورد مطالعه روستایی استان طرحتوسعه اقتصادی و اشتغالزایی و 

 زنجان ارسال خواهد شد(. 

 طرح منطقه مورد مطالعه در کمیته برنامه ریزی شهرستان های پیشنهادی پیگیری تصویب اعتبار برای پروژه

 زنجان. 

کند در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش مشاور پیشنهاد می

ای تحت عنوان کمیته تخصصی اجرایی و زیر نظر شهرستان زنجان، برای اجرای بهتر طرح، کمیته قره پشتلو

شهرستان تشکیل گردد که متشکل از بخش مدیریت، بخش فنی، بخش ارتباطات و  قره پشتلو ای بخششور

قره اطالع رسانی و بخش مالی و اداری است. مدیریت کمیته تخصصی اجرایی به عهده رئیس شورای بخش 

وسعه تهای تخصصی عبارت است از: کمیته شهرستان زنجان است. در بخش فنی این کمیته، کمیتهپشتلو 

های های تولید کنندگان پیاز، کمیته توسعه فعالیتکمیته توسعه فعالیت عدس کاری های گندم کاری،فعالیت

گردشگری، کمیته  –های خدمات رفاهی دامداری، دامپروری، پرورش طیور و تولید عسل، کمیته توسعه فعالیت

ی، کمیته حفاظت از محیط زیست. برای تبدیل -توسعه زیرساخت و حمل و نقل، کمیته توسعه صنایع تولیدی

ای در نظر گرفته شده است که های انسانی جداگانههر یک از بخشهای فنی، ارتباطی و اداری وظایف و نیروی

تواند شامل نماینده فرمانداری، نماینده بخشداری، رئیس شورای های تخصصی اجرایی میاعضاء پیشنهادی کمیته

های اجرایی مربوطه و نیروهای مردمی)شوراها، دهیارها، رستان، نماینده ارگانبخش، نماینده بنیاد مسکن شه

نخبگان و معتمدین(، رئیس شورای بخش)به عنوان رئیس کمیته(، یکی از اعضای شورای بخش)به عنوان دبیر 

 باشد.های مربوطه میکمیته(، هیات مدیره تعاونی
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یی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی بخش مرکزینهادهای دخیل در برنامه اقتصادی، اشتغالزا 
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 :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی 2جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات 0 مصوبات 0 ...(  
 مالحظات مرتبطئی دستگاه اجرا

  بانک کشاورزی، بانک مسکن تخصیص بهینه اعطای وام )ضامن،نحوه باز پرداخت( 1

2 
حمایت از فارغ التحصیالن رشته های علوم دامی و کشاورزی جهت اشتغال  مرتبط با 

 تحصیالت
  جهاد کشاورزی

3 
و صنایع  عملیاتی نمودن و ظرفیتها و امکانات صادراتی بخش صنعت،کشاورزی،دامی

 دستی

صنعت معدن و تجارت،جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع 

 دستی
 

  راه و شهرسازی تکمیل زیرساخت های گردشگری 4

  راه و شهرسازی سرچم -تکمیل محور بیرونده ۰

  منابع طبیعی و مرتع و آبخیزداری کشور کل اداره تعادل دام و مرتعحفظ  ۰
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 :: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی 2جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

  امور عشایر استان-جهاد کشاورزی ریت و حمایت از  تولید عشایرمدی ۷

 سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالتفعالیت های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز 0 پشتیبان طرح های  -1
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 رست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی: فه 3جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی طرح 

2 

کد کارآفرین 

 3 محوری

الویت طرح در 

 4سطح بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 ۰مرتبط 

 توضیح

 ۰دارد 

صنعت )با اولویت صنایع  کالن0بخش سهرین 3 ۸۵۵۵ کارگاه تولید پنیر سنتی 1

  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولاولویت  بله تبدیلی( و معدن

صنعت )با اولویت صنایع  کالن 0بخش سهرین 3 ۸۵۵۵ احداث گلخانه 2

  سازمان صنعت، معدن و تجارت دوماولویت  بله لی( و معدنتبدی

 اقامتگاه بوم گردی 3
برای هر  3۵۵

 واحد
فراکالن 0 شهرستان و  مشکین 3

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله گردشگری باالتر

 بله دستی  و

4 
احداث دامپروری کوچک 

 )بز و گوسفند(

میلیارد 2۵

 ریال
 بله جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی 0 دهستان متوسط مشکین 3

۰ 
اقامتگاه بوم گردی و احداث 

 دهکده سالمت

برای هر 3۵۵

 واحد
فراکالن 0 شهرستان و  وننق 3

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله گردشگری باالتر

 بله دستی  و
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 رست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی: فه 3جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

۰ 
کارگاه تولید فراوری لبنیات 

 دامی
اکالن 0 شهرستان و فر وننق ۰ 2۵۵۵۵

 باالتر
صنعت )با اولویت صنایع 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله تبدیلی( و معدن

 اقامتگاه بوم گردی ۷
برای 3۵۵

 هرواحد
فراکالن 0 شهرستان و  ماری 3

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله گردشگری باالتر

 بله دستی  و گردشگری

فراکالن 0 شهرستان و  ماری 2۵ - ه فرش بافی ابریشمیکارگا ۸

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله صنایع دستی باالتر

 دستی  و گردشگری
 

۹ 
کارگاه های فرآوری مواد 

 معدنی
- 1۵ 

حاجی 

 سیران
فراکالن 0 شهرستان و 

  سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بله  باالتر

 بوم گردی تگاهاقام 1۵
برای 3۵۵

 هرواحد
3 

حاجی 

 سیران
فراکالن 0 شهرستان و 

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت دوم بله گردشگری باالتر

 بله دستی  و

 اقامتگاه بوم گردی 11
برای 3۵۵

 هرواحد
فراکالن 0 شهرستان و  ولیاران 3

نایع اداره کل میراث فرهنگی، وص اولویت اول بله گردشگری باالتر

  دستی  و

فراکالن 0 شهرستان و  ولیاران 2۵ - کارگاه فرشبافی ابریشمی 12

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله صنایع دستی باالتر

 دستی  و
 

13 
احداث دامپروری کوچک)بز و 

 گوسفند(
 هبل جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی متوسط 0 دهستان ولیاران 4 میلیارد2۷

 اقامتگاه بوم گردی 14
برای 3۵۵

 هرواحد
فراکالن 0 شهرستان و  جزیمق 3

اداره کل میراث فرهنگی، وصنایع  اولویت اول بله گردشگری باالتر

 دستی  و
 بله
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 رست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی: فه 3جدول شماره 

 روستائی منظومه هایپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

فراکالن 0 شهرستان و  جزیمق 3 ۰۵۵۵ احداث رستوران گردشگری 1۰

یع اداره کل میراث فرهنگی، وصنا اولویت دوم بله گردشگری باالتر

 دستی  و
 

 .چارچوب ۹مراجعه شود به صفحه  ،: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 3توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -۰
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 3جدول شماره  ۰توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 3پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 میلیون دریال3۵۵واحد اقامتگاه بوم گردی و به ازای هر واحد 3احداث  اقامتگاه بوم گردی 3

 خانوار2۵راس( به ازای هر  4۵۵متناسب با توان روستا ) احداث دامپروری کوچک)بز و گوسفند( 4

 تاکید بر آب گرم وننقواحد اقامتگاه بوم گردی و احداث دهکده سالمت و توریست با ۰احداث  اقامتگاه بوم گردی و احداث دهکده سالمت ۰

 میلیون ریال3۵۵واحد اقامتگاه بوم گردی و به ازای هر واحد ۰احداث  اقامتگاه بوم گردی ۷

 میلیون ریال3۵۵واحد اقامتگاه بوم گردی و به ازای هر واحد 3احداث  اقامتگاه بوم گردی 1۵

 راس(۰۵۵متناسب با توان روستا ) احداث دامپروری کوچک)بز و گوسفند( 13

 متناسب با توان روستا و حفظ بافت تاریخی و سنتی آن اقامتگاه بوم گردی احداث رستوران گردشگری 14
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 : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

ار اعتب

مورد 

 نیاز

 میلیون

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ
اج
اه 

تگ
دس

ی  
رد

لک
عم

ع 
عا
 ش

کد
1 

وا
ژه 

رو
ت پ

وی
ل

2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
3 

1 

توسعه فعالیتهای خدمات پشتیبان 

گردشگری)احداث رستورانهای 

گردشگری،اقامتگاههای بوم گردی،واحدهای 

 اقامتی،پذیرایی و رفاهی(

 گردشگری

 توسعه فعالیت

های خدمات 

تیبان پش

 گردشگری

 

روستاهای هدف گردشگری، 

روستای 

 وننق،ماری،مشکین،سهرین

سازمان میراث 

فرهنگی و 

گردشگری و 

 صنایع دستی

فراکالن 0 

 شهرستان و باالتر

اولویت 

 اول
 خیر

 گردشگری ایجاد و توسعه دهکده توریستی 2
توسعه فعالیتهای 

 گردشگری
 روستای وننق 

سازمان میراث 

فرهنگی و 

ی و گردشگر

 صنایع دستی

فراکالن 0 

 شهرستان و باالتر

اولویت 

 اول
 خیر
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 روستائی هایمنظومهپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار 

 زیرساختی ایجاد و تجهیز شبکه آب آشامیدنی 3
توسعه شبکه آب 

 آشامیدنی
 خانوار2۵روستاهای باالی  

شرکت امور آب 

منطقه ای استان 

 زنجان

 متوسط0دهستان
اولویت 

 اول
 خیر

 زیرساختی الحاق روستاهای فاقد گاز به شبکه گاز رسانی 4
توسعه شبکه 

 گازرسانی
 خانوار2۵روستاهای باالی  

استان اداره گاز  

 زنجان
 متوسط0دهستان

اولویت 

 اول
 خیر

 
 ناینترنت و آنت به تقویت و تامین دسترسی

 دهی خطوط همراه اول
 زیرساختی

توسعه دسترسی 

 به اینترنت
 خانوار2۵روستاهای باالی  

شرکت مخابرات 

 استان زنجان
 0دهستان متوسط

اولویت 

 اول
 خیر

 خانوار2۵ باالیروستاهای   راه سازی سکونتگاهی خانوار2۵اسفالت راههای روستایی بیش از  ۰

راهداری و حمل و 

نقل جاده ای 

 استان زنجان

 کالن  0بخش
اولویت 

 اول
 خیر

۰ 
ی در مراتع بخش قره انجام عملیات آبخیزدار

 پشتلو
 پشتلو مراتع بخش قره  آبخیزداری محیطی

اداره کل منابع 

طبیعی ابخیزداری 

و مراتع استان 

 زنجان

 کالن0بخش
اولویت 

 دوم
 خیر
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۰ 
 

        

۰          

۷          

 چارچوب. ۹: فهرست پروژه های عمرانی، مراجعه شود به صفحه  4توضیحات مربوط به کدهای جدول شماره -3
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 شماره

طبقه 

 بندی

 اجرائی عنوان دستگاه فصل0 برنامه

 *کد

دوران 

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

سال 

 اول

سال 

 دوم

سال های 

 بعد
 جمع

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ 

2 
سنندج  –تبریز به راه آهن همدان –اتصال راه آهن زنجان 

 از مسیر بیجار
 ۸4۸۵۰2۰ ۸4۵1۵۵۵ ۷۰7۷۰۵ ۵ ۰ اداره راه و شهرسازی

 دانشگاه،تبریز ، اهر و جلفا-احداث راه اصلی زنجان 3
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

 وو نقل کشور
۰ ۰۵۵۵ 12۷۰۵ ۰۹۸۵۵۵ 12۹۰۹۰2 
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 تبریز-مشارکت در احداث آزاد راه زنجان 4
شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل 

 وو نقل کشور
۰ ۰۰۵۵۵ ۰2۰۵۵ ۸1۰۹۷2۵ 142۹371۰3 

 ۸4474۸۰ 13۰۵۵۵ 337۷۰۵ ۰7۵۵۵ ۰ شرکت سهامی برق منطقه ای استان زنجان انتقال نیروی برق زنجان ۰

۰ 
 مرمت و بازسازی تاسیساتی آبی در دست بهره برداری

 ۷41۰1 12۵۵۵ 13۰۵۵ 1۰۵۵۵ ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان

 1۷۰۹4۵3 4۰2۸۰۰ 4۰۵۵۵ ۷۰4۵4 ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان ساختمان سد مشمپا ۷

 ۰۹۸۷۰۹ 2۸3۵۸3 3۷۰۵۵ 1۸۷۹۵ ۰ شرکت سهامی سازمان آب استان زنجان ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی مشمپا ۸

        

 3و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1شد. * کد دوران اجرا : یکساله تولید خواهد  4با استفاده از جدول شماره  ۰جدول شماره 
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