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 کلیات 

تغییرات فناوری و  و اثرگذار روستاهای استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور، متأثر از جریان وسیع

ای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهتفاوتی را در زمینهارتباطات، تحوالت م

های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات های گسترده در زیرساختگذاریسرمایه

اقدامات، ساختار تولید و اشتغال را به جامعة شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این از دولت جامعة روستایی 

 در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر وری متکی استگذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایهدر این میان، 

گذاری متأخرتر را کاهش یهگذاری به سرعت مشمول قاعدة بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمامبنای سرمایه

 شود.گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میدهد؛ بنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایهمی

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

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میایههای سرمزمینه .وری استرشد بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتهای مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و تقریباً یک وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهبرای ارتقای بهره گذاریگذاری و سیاستسرمایه 

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

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

 ردیف
 ع عمومی ارتقایموان

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ـــا مصـــرف و  تولیـــد ت

های بـا تغییـرات قیمت
 گسترده

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

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

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

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

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

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

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

های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سواینبه  1311های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه
وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

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

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

 جهاد ویژهدولتی به هایدستگاه طرف از کشاورزی مکانیزاسیون هایطرح و کشت ارائة الگوی عدم

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

 است.

4 
 انها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

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

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس وجبم گذاری متوازنسیاست

 ها در بخشفعالیت انواع برای الزم مجوزهای اخذ زمینه در گیر پا و دست مقررات و قوانین وجود
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 ردیف
 ع عمومی ارتقایموان

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاالی ســاختار  نســبت ب
جمعیتـــی روســـتاییان 

گرا بــه نیــروی ســنت
انســـــانی مـــــاهر و 

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.جاد ارزش افزوده بیشتری میهای اقتصادی تخصص منجر به ایمطابق تئوری
سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایممقاموت ذهنی . 
سرسختی ـنها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش 

است. در این کاف ساختاری و رفتاری بین این و دسته شدهنیروی متخصص جوان این امر منجر به ش
باشد، نیروی های دیرینه میها مطابق سنتمیان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و نملیک زمین

باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می
های انسانی و یط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهشوند که با این شرامهاجرت می

درصد  3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میحفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره
جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نیز دارند، اما در ایران با 

 برد. در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می اشتغال در بخش کشاورزی عموماً درصد  33وجود 
روستاییان با توجه به شیوة فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به 

های زینتی، دارویی، زعفران و تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.ت کشتی دیگر میسایر محصوال

1 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

برداری بین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

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

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

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

7 

توجه غالـب بـه خـدمات 
رفـــاهی و زیرســــاختی 

گذاری جای ســـرمایهبـــه
 اقتصادی در روستا

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

 اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

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

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

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

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

 .است وابسته کشاورزی بخش در وریبهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش شود،می محسوب روستاها

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

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار دار در حوزة سیاستو تغییرات معنیزمان  نیازمند 

آموزش، بینش، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و 

های روستایی، چکیده ه پایدار منظومهآثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسع

 شود.گزارش بخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه می
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 مقدمه

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

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

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

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

 مانبه شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشور تغییرات مکانی جمعیت از روستاهادر این بین، 

درآمد. این تغییرات کم رنگ تر و نقاط روستایی به صورت شد. نقش نقاط شهری در شبکة فضای ملی هر روز پررنگ

های ناشی از در مقیاس ملی به عللی چند، صورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

وش نفت در شهرها و عدم صنعتی شدن شهرها به صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در فر

سطح انبوه، نیازی به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة 

های وسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماریشدیدی برای روستاییان به وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از ت

مسری، بر جمعیت شهرها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستاییان به شهرها 

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

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر -اسخ اجتماعیهای فقر شهری پپهنه

بود. عدم صنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع 

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

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

 مطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد

و میزان مشارکت  ساختهمحلی را فراهم  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

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

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

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

های روستایی تالش شده که مسائل در تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه

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

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

های ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهسند تنها گزیده

ها و ستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیتروستایی است را در خود گنجانده و جای کار برای رو

هایی در نظر گرفته شود تا به های هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و سیاستمحدودیت

 افق طرح دست یافت. قالب پروژه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در اهداف مورد نظر در
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 های بخشین و تحلیل وضع موجود روستاتبی -9

پرداختـه  ماهنشـانوضع موجود روستاهای بخـش مرکـزی  لیو تحلسند به بررسی، تبیین  ةدر بخش اول از ارائ

 .شودیم

 بخش ةوضعیت توسع یهاشاخص -9-9

اجتمـاعی و  ةلفـؤدر چهـار م ماهنشـانوضعیت توسعه بخش روستاهای بخـش مرکـزی شهرسـتان  یهاشاخص

 است. قرارگرفتهرسی رشاخص مورد ب کی وچهلیی و ربنایو ز یرساختیزاقتصادی و تولیدی، طبیعی و  فرهنگی،
 ی بیان وضعیت موجودهاشاخص:  متغیرها و  9جدول  

 عنوان متغیر/ شاخص

 

 سال مقدار واحد

مقدار  /سهم

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان 

ی
نگ

ره
و ف

ی 
ماع

جت
ا

1  

 11/2 4/51 1315 22211 نفر جمعیت

 -43/1 -11/1 1315 -11/1 درصد (1311-1315رشد ساالنه جمعیت روستایی )

 7/32 74 1315 77 درصد میزان روستانشینی

 1/23 3/27 1315 2/27 درصد جوانی نرخ

 4/11 2/15 1315 1/14 درصد یسالانیمنرخ 

 7/1 4/7 1315 5/7 درصد نرخ سالمندی

 41 14 1315 11 نفر تراکم نسبی جمعیت

 42/1- 11/1 1315 12/1 نرخ دیموالنرخ 

 1/14 2/74 1315 1/73 درصد ی )کل(باسوادنرخ 

 3/11 1/17 1315 1/11 درصد ی زنانباسوادنرخ 

 4/11 1/11 1315 4/11 درصد ی زنان در نقاط روستاییباسوادنرخ 

 12/3 45 1315 31 دوره یاحرفهتوسط آموزش فنی و  اجراشده آموزشی یهادوره

ی
ید

تول
 و 

ی
اد

ص
اقت

2  

 4/31 2/41 1315 3/41 درصد اقتصادی مشارکت نرخ

 2/2 1/2 1315 1/2 نفر بار تکفل اقتصادی

 - - 1315 2/1 درصد استان از بخش کشت زیر سطح

 1/11 2/7- 1315 7/1 درصد نرخ بیکاری

 - - 1315 11/1 هکتار برداربهره هر زراعی اراضی میانگین

 - - 1317 4/12 راس میانگین تعداد دام سبک هر دامدار

 11/3 15/1 1311 5511 تن خام ریشتولید 

 51/1 52 1311 711 تن طیور تولید گوشت

 12/1 11 1311 1113 تن قرمز تولید گوشت

 44/2 53 1311 211 تن مرغتخمتولید 

 45/5 52 1311 51 تن تولید عسل

 53 22111 1311 - تن تولید زردآلو

 4/55 13 1311 1115 تن تولید آبزیان 

                                                           
 استخراج شده است. 1315سال  یموجود از سرشماراجتماعی و فرهنگی   ةلفؤهای مشاخصمربوط به  یمنبع آمارها -1

 http://abepi.ir، 1317 یاستعالم جهاد کشاورز -2
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 ی بیان وضعیت موجود )دنباله(هاشاخص:  متغیرها و  9جدول  

 عنوان متغیر/ شاخص

 

 سال مقدار واحد

مقدار  /سهم

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

ی
یع

طب
 

 - - 1317 3211 هکتار کشاورزی اراضی فرسایش

 - - 1317 15 درصد داربیش سطح اراضی

 43 1 1317 1 تعداد 1روستاهای هدف گردشگری

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
2  

 41/57 11/22 1315 17/21 درصد آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن درصد

 - - 1315 11 درصد شده یکشلوله سالم شرب از آب مندبهره روستاهای

 - - 1315 11 درصد برق ازمند بهره سکنه دارای روستاهای

 - - 1315 1/41 درصد طبیعی گاز برخوردار از روستاهای

 - - 1315 11 درصد هادی طرح مطالعات ازمند بهرهروستاهای 

 - - 1317 111 درصد ی بهداشتیهاخانهپوشش 

 1 1 1315 1 یلومترک آزادراه

 1 1 1315 1 کیلومتر بزرگراه

 1 1 1315 1 کیلومتر راه اصلی

 7/11 3/52 1315 111 کیلومتر فرعیراه 

 41/1 1/53 1315 411 کیلومتر راه روستایی

 1 1 1311 1 واحد تعداد اقامتگاه

 - - 1315 52 درصد طبیعی گاز برخوردار از روستاهای

 - - 1315 11 درصد هادی طرح مطالعات ازمند بهرهروستاهای 

 - - 1317 111 درصد ی بهداشتیهاخانهپوشش 

 1 1 1315 1 کیلومتر آزادراه

 1 1 1315 1 کیلومتر بزرگراه

 1 1 1315 1 کیلومتر راه اصلی

 7/11 3/52 1315 111 کیلومتر راه فرعی

 41/1 1/53 1315 411 کیلومتر راه روستایی

 1 1 1311 1 واحد تعداد اقامتگاه

 

 هاتیقابل -9-2

 اقتصادی یهاتیقابلالف( 

 ؛باغات توسعه برای اوزنقزل رودخانه هیدر حاش خصوصهب مستعد اراضی وجود 

 ؛دامداری زمینه در ژهیوبه تولیدات میزان ودنباال ب 

 ؛کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه امکان 

 ؛دامی محصوالت فرآوری ةکارخان ایجاد امکان 

                                                           
 1317 یو گردشگر یفرهنگ راثیاستعالم م -1

راه و و  مسکن ادیبنی، علوم پزشک و استعالم از 1315سال  یاز سرشمار زیرساختی و زیربنایی ةلفؤم یهاصمربوط به شاخ یمنبع آمارها -2

 .باشدی میشهرساز
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 ؛بخش سطح در یدستعیصنا ةتوسع امکان 

 ؛یصنعتمهین و صنعتی یهایدامدار ةتوسع امکان 

 ؛آبی به دیم اراضی تبدیل امکان 

 ؛آن وابسته فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ؛آب صنایع ةتوسع امکان 

 استخراج برای معدنی مواد یهالیپتانس وجود. 

 بهره گیری از توانمندیهای اقتصادی عشایر منطقه 

 اجتماعیی هاقابلیتب( 

 ؛جمعیت طبیعی رشد صعودی روند 

 مـذهبی در  سمامرط حسنه میان ساکنان روستاها و غنای آداب و رسوم جمعی نظیر برگزاری بـا شـکوه رواب

 ها؛مناسبت

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا روابط مسالمت آمیز 

 ؛اجتماعی سرمایه سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی هایتشکل ایجاد امکان 

 ؛آموزشی بناهای ساخت یبرا زمین اهدای در مردم مشارکت 

 گانه سه تحصیلی مقاطع در آموزان دانش قبولی درصد بودن باال. 

 وجود عشایر کوچنده و توانمندی در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری 

 (خاک و آب)  محیطی زیستی هاقابلیت ج(

 ؛ودهمحد عمتنو آب منابع و قلیمیا یطاشر 

 ؛اوزن قزل فصلی و دایمی رودخانه وجود 

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود 

 ؛بخش آبریز هایحوضه در سطحی هایآب ملبت بیالن 

 ؛ زیرزمینی آبهای منابع آلودگی کاهش در آن تأثیر و باالیی قرمز نفوذناپذیر هایالیه وجود 

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تکمیلی آبیاری امکان 

 ؛هاآن از یبرداربهره و هاسیالب مهار امکان 

 جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع. 

 فضایی-کالبدی یهاقابلیتد( 

 ؛خدمات و کاال نقل و حمل توسعه ی مناسب برایهاظرفیت 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛بیآ و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظه ب مسافر و کاال تبادل و آسان دسترسی امکان 

 ؛حلب به دوزکند -ماهنشانمشمپا و  -ماهنشان بین راه درجه افزایش 

 بخش سطح در روستایی هایراه نسبت باالبودن. 
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 گردشگری یهاتیقابله( 

 ؛روستاها بیشتر در متعدد یخیرتا آثار دجوو 

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در هنیذ داوری پیش نبود 

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در گذاریسرمایه امکان 

 ؛گردشگری توسعه برای مناسب اقلیمو  شرایط 

 (بهستان قلعه) منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق از یکی گرفتن قرار. 

 و تنگناها هامحدودیت -9-9

 اقتصادیی هامحدودیتالف( 

 ؛کشتارگاه و ردخانهس ،سیلوو تجهیزات  امکانات کمبود 

 ؛مکانیزاسیون ضعف 

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

 ؛کشاورزی محصوالت فرآوری برای مناسب تبدیلی صنایع نبود 

 ؛وکارآفرینی روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی هایکارگاه و ایحرفهو فنی زشموآ یهایرساختز نبود 

 ؛دامی محصوالت واسطه بدون فروش بازار نبود 

 هاواسطه به تولیدی محصوالت فروش. 

 اجتماعی یهامحدودیت ب(

 ؛نناز نمیا در پایین ادیباسو خنر 

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال 

 ؛روستایی نقاط پیرامون مراتع از یبرداربهرهه دلیل نحوه ب عشایری جمعیت با چالش 

 ؛جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشکل وجود عدم. 

 (خاک و آب)  محیطی زیست یهامحدودیت ج(

 ؛اراضی نبودن یکپارچه و بخش اراضی درصد 15 از بیش در زیاد شیب 

 ؛شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و آهکی شور، هایخاک و آلی مواد فقر 

 ؛سطحی هایبآ مناسب مدیریت عدم و خیزیسیل 

 ؛سطحی هایآب از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

 ؛شدید خیلی و شدید فرسایش کالس با اراضی هکتار 3211 وجود 

 ؛طبیعی هایرواناب پتانسیل از استفاده عدم و یبرداربهره راندمان بودن پایین 

 ؛اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم 

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

 فضایی-کالبدی یهامحدودیت د(
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 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده به نامناسب شدته ب دسترسی و جغرافیایی انزوای 

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

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

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن ینپای 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانی خدمات در هاحوزه مرکز امکانات ضعف 

 برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاریسرمایه پایین بودن. 

 گردشگری یهامحدودیت ه(

 ؛گذارسرمایه جذب راستای در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی یمسیرها وجود کمبود 

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

 ؛سنتی هنرهای و دستی صنایع محصوالت هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسی مردم هایپژوهش و نگاری مردم مطالعات در ضعف 

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

 ل کلیدی یمسا -9-4

 ةتوسع ی مختلف توسعه در بخش مرکزی شهرستان ماهنشان و با هدفهاحوزهبر اساس نتایج بررسی وضعیت 

 : ت در مسایل زیر صورت پذیردبایسمی توسعه یندآفر نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ،ایمنطقه پایدار

 اقتصادی لیمساالف( 

 ؛کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت بودن ینپای 

 ؛تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش ةزنجیر تکمیل و تولید ةحوز تنوع نپایی سطح 

 محصوالت در ویژهه ب( فروش و فرآوری تولید، یندآفر ها،نهاده نمیأت) تولیدی محصوالت ارزش ةزنجیر نبود 

 ؛روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛بخش سطح در اقتصادی یهافعالیت تنوع سطح بودن نپایی 

 ؛ماهنشان بخش تولیدی محصوالت برای بازاریابی ضعف در 

 ؛ادیاقتص یهافعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن  سنتی 

 ؛زنان اقتصادی فعالیت نرخ بودن نییپا 

 ؛تولیدی عوامل وریبهره سطح بودن ینپای 

 الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش ضعیف رشد. 

 اجتماعی لیمساب( 

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن نپایی 

 ؛استانی میانگین از کمتر ماهنشان بخش در سواد نپایی سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز دکمبو 
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 ؛مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و هااستراتژی و اهداف تعیین در یانروستای مشارکت ضعف 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت فرایند در کردهتحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده بودن نپایی 

 ؛هایاریده پایدار مدهایآدر سطح بودن ینپای 

 جوان سنی ساختار وجود. 

 (خاک و آب) محیطی زیست لیمسا ج(

 ؛(ماهی پرورش) بخش سطح در شده انجام اقتصادی یهافعالیت پایداری نپایی سطح 

 ؛مرتع و دام تعادل عدم و مفرط چرای 

 ؛بخش زیرزمینی و سطحی هایآب منابع از رویه بی ةاستفاد 

 ؛کشاورزی لخیزاصح اراضی در هاسکونتگاه کالبدی رشد 

 ؛ماهی پرورش واحدهای توسط شیمیایی مواد حد از بیش مصرف علت به اوزن قزل رودخانه آب آلودگی 

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود 

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

 کشاورزی بخش خاکی منابع باالی فرسایش. 

 اییفض-کالبدی لیمساد( 

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی پیوندهای بودن نپایی 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساختی یهاشبکه ناکافی توسعه 

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن ینپای 

 های دشوار؛مرکزی و دسترسی هایمناسب خدمات به دلیل ضعف اعتدال فضایی در سکونتگاه عدم توزیع 

 مطلـوب فضـایی سـازمان در حـوزه عملکـردی نقش به توجه با هاسکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم 

 ؛منظومه

  ؛سیل با مقابله برای روستا کالبد سازی مقاوم پایین بودن سطح 

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

 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی هاییآباد پراکندگی 

 نامناسب ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه تعدد. 

 گردشگری لیمسا ه(

 صـنایع کیفیـت بهبـود و توسـعه منظـور به غذایی و فرهنگی-هنری محصوالت ةعرض سنتی بازارهای نبود 

 ؛یداروی گیاهان بومی و محصوالت، دستی

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

 مجـازی، یهاشبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

 ؛شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود 
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 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل نپایی سطح. 

 سازمان فضایی موجودساختار و  -9-5
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 ساختار فضایی موجود بخش مرکزی شهرستان ماهنشان  -9 نقشه

 
 شهرستان ماهنشان یش مرکزخب یی موجودفضا زمانسا -2نقشه 



  زنجـان استان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند .................................................................. 11

 تصور کالن توسعه روستاهای بخش -2

 ق،یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تکم یلیتبد عیدر توسعه صنا شرویپ یشهرستان ماهنشان، شهرستان

 فراهم خواهد شد. داریپا ةتوسع یرا برا نهیزم

 اهداف کلی -2-9

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛صولی ار منابع طبیعیی پایدار و ابرداربهره 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

  ؛عوامل تولید در جامعه روستایی وریبهرهارتقای 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2

 : تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی 2جدول 

های سرفصل

 کلی

پیش بینی  سال پایه هدف کمی ردیف

 نمیزا 9915 واحد سنجش شاخص 9445سال 

جمعیت و 

 جوامع

 21255 22211 1315 نفر کل تیجمع  .1

 -41/1 -11/1 1315 درصد  1315-1415 تینرخ رشد جمع  .2

 14 77 1315 درصد ینیروستانش زانیم  .3

 52 57 1315 تعداد سکنه یدارا یروستاها  .4

 1212 1212 1315 کیلومتر مربع مساحت  .5 سرزمین

 57/11 31/17 1315 مربع لومتریکنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب  .1

 نیروی

 انسانی

 15131 14571 1315 نفر نیتعداد کل شاغل  .7

 11114 11113 1315 نفر ییروستا نیتعداد شاغل  .1

اقتصادی و 

 تولیدی

 11/2 1/2 1315 نفر یبار تکفل اقتصاد  .1

 21553 21517 1313 هکتار کشت ریسطح کل ز  .11

 13141 14152 1313 هکتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز  .11

 5411 5231 1313 هکتار )زراعت(ی کشت آب ریسطح ز  .12

 2451 2215 1313 هکتار سطح باغات  .13

 54371 51514 1313 تعداد دام سبک  .14

 1171 4131 1313 تعداد نیدام سنگ  .15

و  زیرساختی

 زیربنایی

و بتون  یمساکن با اسکلت فلز  .11

 آرمه

 52 17/21 1315 درصد

آب سالم مند از بهره یروستاها  .17

 یکشلوله

 111 11 1317 تعداد

 111 11 1317 تعداد برخوردار از برق یروستاها  .11

برخوردار از گاز  یروستاها  .11

 یعیطب

 71 1/41 1317 تعداد

 11 11 1317 تعداد یطرح هاد یدارا یروستاها  .21
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 های توسعهجهت گیری -2-9

 زیست؛ محیط یکپارچه یاجزا از مراقبت و طبیعی منابع از پایدار یبرداربهره و مدیریت 

 کشاورزی؛ بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت ارتقای 

 تکمیلی؛ و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش ةزنجیر تکمیل و تولید حوزه به بخشی تنوع 

 تایی؛روس - شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان ةپیوست هم به ةتوسع 

 روستایی؛ نواحی در ویژه به جغرافیایی - فیزیکی انزوای از گذار برای ایشبکه جامعه ةتوسع 

 ماهنشان؛ بخش به افراد تعلق حس افزایش و بخش هویت تقویت برای فرهنگی گذاریسرمایه 

 ینبـ در اطالعـات عصـر ایپایـه سـوادهایة توسـع و جامعـه تربیت برای پرورش و برآموزش گذاریسرمایه 

 جوانان؛ و نوجوانان کودکان،

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

 گردشگری؛

 زندگی؛ کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت ارتقای 

 درونی؛ و محیطی هایشوک و هاآسیب با مواجهه در محلی اجتماع آوریتاب دامنه بهبود 

 بخش؛ پیشرفت فرآیند در ذینفعان مشارکت و نهادی و اجتماعی فردی، پذیری ولیتمسئ بهبود 

 گردشگری؛ حوزة در ویژه به تجدید قابل و پایدار هایظرفیت توسعه 

 کارآفرینی؛ و کار و کسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای 

 تولید؛ پشتیبان خدمات و تولید هاینهاده کاربرد در وریآفن و نوآوری آگاهی، سطح بهبود 

 فنآوری؛ و دانش توسعه در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب   

 صنعتی. هایخوشه توسعه و معدنی و صنعتی توسعه 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها الف(

 ؛کارگیری فنون جدیده ان در ببرداربهرهآموزش در راستای افزایش توان مهارتی  ةارائ 

  ؛عوامل تولید وریبهرهافزایش 

 ؛یمنطبق بر نیاز بازار و جامعه محل یصنعت، معادن و دام ،یزنجیره تولیدات کشاورز تکمیل 

 ؛عملکرد محصوالت افزایش 

 ؛کسب و کارها و تولید محصوالت جدید یاندازهو تسهیل در را یالگوساز 

 ؛های خصوصی و توسعه خدمات کشاورزیاز تشکل حمایت 

 ؛یمحیط یهابهینه از ظرفیت یگیربهره 

 ی.معدن عیوصنا یدیتول انیآبز یورآو آموزش و انجام مطالعات جامع عمل  ترویج 

 یاجتماع یراهبردها ب(

 ؛های آموزشی و فراهم کردن آموزش یکسان برای الزم التعلیمانبرابری فرصت 
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 ؛مشارکت شیجهت افزا انییروستا یاز دانش بوم یریگبهره 

 ؛یسطح محلبه  یو شهرستان یاز سطح استان ماتیتصم ییزداتمرکز 

 ؛کرده لیجوانان تحص یهاظرفیتاز  استفاده 

 ؛مشارکت زنان شیافزا 

 ؛یاجتماع یهاسرمایه یهاارزش ،یاعتماد، آگاه ی( و هنجاریا)شبکه یابعاد ساخت تقویت 

 ؛پذیرسیبآ یاز طبقات اجتماع حمایت 

 ؛یریزنامهیند برآو نخبگان در فر یانسان یهاظرفیت ،یاجتماع یهاسرمایهاز  گیریبهره 

 بخش و شهرستان یتوسعه و آبادان یمردم نهاد در راستا یهاسازمان جادیو ا یگرلیتسه توسعه. 

 یطیمح ستیز یراهبردها ج(

 ؛پایدار ةی از منابع و خاک بر اساس اصل توسعبرداربهره 

 ؛ی از پتانسیل منابع آب سطحی جهت مصارف زراعی در نواحی مختلفبرداربهره ةتوسع 

 ؛ی از منابع اراضی دشتیبرداربهرهنسیل آبدهی آبخوان و تداوم حفظ پتا 

 ؛های قانونی از منابع طبیعی تجدید شوندهافزایش حمایت 

 ؛های فصلیتر نمودن زمان جریان در رودخانههای آبریز رودخانه و طوالنیآبخیزداری حوضه 

 ؛دشتی های آب زیرزمینی در اراضیسفره ةکنترل مداوم ظرفیت، تغذیه و تخلی 

  ؛ها برای حفظ حیات وحشی از منابع آب پایه رودخانه و چشمهبرداربهرهمدیریت 

 و  یصـنعت یهـا در واحـدهایو کـاهش آلـودگ یپرورش مـاه یکنترل استفاده از سموم و نمک در واحدها

 ی.معدن

 ییفضا یکالبد یراهبردها د(

 ؛گذاریه سرمایهمنظور ایجاد زمینه های ارتباطی مناسب بین مناطق بهایجاد را 

 ؛سازهای موجود و رفع نقاط حادثهراه تیفیک ارتقای 

 ؛ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای برتر توسعهپیوندهای فیزیکی فرامنطقه تقویت 

 ؛استانی استان زنجان با آذربایجان غربی ای فراپیوندهای منطقه افزایش 

 ؛راکز روستایی برترم تقویت روستایی از طریق -پیوندهای شهری تقویت 

 ؛ها در منطقهها بر اساس نقش و عملکرد آندر سطح سکونتگاه یو رفاه یخدمات یفضاها جادیا 

 یبوم یو معمار داریپا شتیمع کردیبراساس رو ییمساکن روستا یساز مقاوم. 

 راهبردهای گردشگری ه(

 ؛ییبازارهای سنتی عرضة محصوالت هنری ـ فرهنگی و غذا شکل گیری 

 در فصول مختلف سال؛ یفرهنگ یدادهایها و روجشنواره ها،شیهما گسترش 

  یهاشـبکه ،یملـ یهـاشهرسـتان در رسـانه یگردشـگر یهـاجاذبه یو معرف یابیبازار یهابرنامهگسترش 

 ؛یو تخصص یعموم یهامجالت و روزنامه ،یمجاز

 ه شهرستان؛ب یگروه یهاگشت یزیرفعال به منظور برنامه یدفاتر خدمات مسافرت گسترش 
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 ل؛یپتانس یدارا یدر روستاها یارتباط یهارساختیز توسعه 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصاد یهاسیاست الف(

 ؛های مناسباجرای عملیات تسطیح اراضی و اجرای تناوب 

 ؛محصوالت یایجاد صنایع تبدیلی و فرآور 

 ؛زراعت و باغداری ةهای آموزشی ترویجی در زمیندوره افزایش 

 ؛های سنتی به نیمه صنعتی و صنعتیهای اصالح نژاد دام و طیور و تبدیل دامداریطرح یاجرا 

 ؛هر سکونتگاه ینسب تیمتناسب با مز یصنعت یواحدها گسترش 

 ؛هاپروژهها و های مردمی در اجرای طرحاز بخش خصوصی و تشکل استفاده 

 ؛مدرن این صنعت هایوریآگیری از فندر جهت افزایش تولید و بهره ریزیبرنامه 

 ؛ضریب مکانیزاسیون افزایش 

 ؛بر خدمات و صنعت یترکیب ساختار اقتصادی تک بخشی مبتنی بر کشاورزی، به چند بخشی مبتن تغییر 

 ؛تحت فشار یهاستمیو س ونیزاسیمکان ةتوسع قیراندمان آب از طر شیافزا 

 ؛های نسبیهای صنعتی متکی بر مزیتفعالیت ةو توسع ایجاد 

 ؛آموزش قیاز طر ییکار روستا یروین ییو کارا یوربهره نباالبرد 

 ؛وری مربوط به تولید آبزیانآعمل 

 و فروش(  یفرآور د،یتول ندیآها، فرنهاده نیمأ)ت یدیارزش محصوالت تول ةریزنج لیتکم 

 ؛سطح درآمدی و اشتغال بخشی ارتقای 

 بار تکفل و افزایش رفاه نسبی کاهش. 

 یاجتماع  یهاسیاست ب(

 ؛هادر برنامه انییمشارکت و شرکت روستا شیجهت افزا انیروستائ یاز دانش بوم یریگرهبه 

 ؛مورد مطالعه با در نظر گرفتن نقش مردم یبه روستاها یخدمات عمران گسترش 

 ؛روستا یاسالم یو شورا یاریده اراتیو اخت فیساختار وظا یساز متنوع 

 ؛یبه سطح محل یاز سطح مل ماتیتصم ییزدا تمرکز 

 ؛یمحل تیریمد یبه نهادها یکارکرد -یساختار یبخش سامان 

 ؛هانآمشارکت  شیجهت افزا ریفق یها به خانوارهاتوسط بانک یاعتبارات مال ارائه 

 ؛ییروستا تیریمد ندیآکرده در فر لیجوانان تحص یهاظرفیتاز  استفاده 

 ؛یریزبرنامهتعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای  برقراری 

 هایاریها در شوراها و دهنآ یریکارگهزنان و ب یهایاز توانمند استفاده. 

 یطیمح ستیز یهاسیاست ج(

 ؛شناسایی مناطق مستعد جهت اجرای عملیات بخش سیالب و آبخوانداری و معادن 



  زنجـان استان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند .................................................................. 22

 ؛های مناطق سیل خیز و بحرانیمطالعه و تهیه نقشه 

 ؛عداری جهت بهبود وضع مراتع و دامدارانهای مرتتهیه و تصویب و واگذاری و اجرای طرح 

 ؛هاطرح ساحل سازی حاشیه رودخانه 

 ؛هامطالعه کنترل فرسایش و حفاظت آبراهه رودخانه 

  ؛های از سیالببرداربهرهعملیات پخش سیالب و 

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

 شده ییشناسا یعیدر معرض سوانح طب یر روستاهاد یعیکاهش مخاطرات طب یبرا یزیرهبرنام. 

 ییفضا یکالبد یهاسیاستد( 

 ؛خدمات عیدر توز ییبه آنها به منظور اعتدال فضا یدسترس لیو تسه یمرکز یهاسکونتگاه تیتقو   

 ؛حفاظت از مراتع میدر حفاظت از مراتع در عرصه تصم ریکردن عشا میسه   

 یهامنظومـهمنظومه بـا  ایشبکه –ییمنظومه و انتظام فضا یهاهگاسکونت انیثر و مکمل مؤروابط م تیتقو 

   ر؛مجاو

 ؛یکشاورز زیحاصلخ یها در اراضسکونتگاه یتوسعه کالبد کنترل   

 در ارتباط بـا منظومـه و  ربطیذ یهادستگاه یهاسیاستفرادست و  یهاطرح یاتوسعه یهاتیبه اولو توجه

 ؛مجاور یهامنظومه

 ؛مطلوب منظومه ییحوزه در سازمان فضا یها با توجه به نقش عملکرداز سکونتگاه کیکارکرد هر  نییتع   

 ؛هاها با توجه به ساختارها و متناسب با نقش و کارکرد آنسکونتگاه توسعه  

 ؛ییو هم افزا یتعامل یهاظرفیتاستفاده از  ها باسکونتگاه تیتقو   

 ؛ایمنطقهو فرا ایمنطقهنقش  یو سامانده تیتقو 

 ( در نترنـتی)آب، بـرق، گـاز، تلفـن و ا رسـاختیز نیمأتـ میدر عرصـه تصـم یرسـاختیز یهاشبکه سعهتو

 ؛محروم و کم برخوردار یروستاها

 ؛یکالبد یمنیساخت مسکن و ا یبرا التیمساکن و تسه یساز مقاوم 

 ؛زلزله یبا خطر باال یهاساخت و ساز در پهنه کنترل 

 ؛یو بهداشت یموزشآ یهارساختیز ةروستاها با توسع هیو تخل ییروستا یهااز مهاجرت یریجلوگ 

 ی.سکونتگاه نیب یکیزیف یوندهایپ تیمتعدد جهت تقو یو فرع یاصل یهاراه جادیا 

 ی گردشگریهاسیاست ه(

 ؛گردشگری ةهای غیررسمی موجود در روستا جهت بهبود مشارکت مردم در توسعایجاد و استفاده از تشکل 

 ؛گردشگری گردشگری آژانس های یابیبازار لهیوسه به روستا ب یدسترس نقل حمل و لیبهبود وسا 

 ،؛صنعت گردشگری روستا زاتیو تجه التیتسه خدمات، بهبود امکانات 

 در حـوزه  ییکسـب و کارهـا یانـدازراه یبـرا انییکم بهره به روسـتا یو اعتبار یمال التیارائه منابع و تسه

 ؛ییروستا یگردشگر
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 ایر منطقه در راستای توسعه گردشگریبهره گیری از توان عش 

 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6

 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایـی، مسـأله بـه جمعـی دسته و وجهی چند رویکردهای مستلزم ماهنشان مرکزی پایداربخش ةتوسع 

 ؛ هاآن ةادار و طبیعی  منابع یریتمد محلی، اقتصادی ةتوسع اجتماعی، و جنسی برابری

 یکپارچـه رویکرد. نیست کافی اما الزم، ماهنشان مرکزی بخش پایدار ةتوسع برای کشاورزی بخش بر تمرکز 

 سـرمایه و غیرکشـاورزی اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، وریآفن و هازیرساخت تا است الزم

 دهد؛ پیوند را انسانی

 هاینارسـایی تا باشد محلی امور اداره و توانمندسازی مشارکت، براساس باید ماهنشان مرکزی بخش ةتوسع 

 کند؛ ترویج را بازار و خصوصی بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به باال از ةشیو

 ایـن در تجربـه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تالش به هاظرفیت و ماهنشان مرکزی بخش نهادهای ةتوسع 

 .گیرد قرار نظر مطمح اصلی هدف عنوان به باید پاسخگویی، اما است، طلوبم زمینه

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

 عنوان ردیف

 عمل آوری ماهی  1

 ایاحداث واحدهای گلخانه  2

 احداث واحدهای پرورش قارچ  3

 احداث سردخانه  4

 اوری ماهیاناعطای تسهیالت در جهت عمل   5

 ایجاد کشتارگاه صنعتی دام  1

 ایجاد کارخانه لبنیات  7

 بندی و فرآوری گیاهان داروییایجاد واحد بسته  1



  زنجـان استان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند .................................................................. 24

 فضایی افق ساختار و سازمان -2-7

 
 افق ییساختار فضا -9 نقشه

 

 
 سازمان فضایی افق -4 نقشه
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 یوست سند(ی توسعه بخش )پهاپروژهها، ، طرحهافعالیتاقدامات،  -9

 4جدول  -ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطیذی هافعالیتاقدامات و  -9-9

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

 6جدول  -شده در سطح بخش یبند تیلووا ی عمرانیهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

ک رمشـت شـنهادیسازمان بـا پ نیا التی. تشکدینمایم تیشهرستان فعال یزیربرنامه ةتینظر کم ریسازمان ز نیا 

و توسـعه  یزیـربرنامـه یاستان زنجان در شورا یمسکن انقالب اسالم ادیکل بن ةو ادار یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

کل  ةتوسط ادار هابخشاسناد  یاستان، اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یمقرر از سو یهاالب چارچوبدر ق 

و توسـعه  یزیرمهابرن یماهه به شورا 1 نظارت در مقاطع جینظارت و رصد خواهد شد. نتا یمسکن انقالب اسالم ادیبن

 گزارش خواهد شد. استان

 بازنگری سند -4-9

ورت صـه بـ "3"( و بنـد مرتبط برنامه هفتم نیدر چارچوب مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر 

 یکن انقـالب اسـالممسـ ادیکل بن ةو ادار یزیرو برنامه تیریمشترک سازمان مد شنهادیخواهد شد. با پ نه انجامالسا

مطالعـات بـه عنـوان  یجـارمشاور م نیو توسعه استان، از خدمات مهندس یزیربرنامه یشورا بیتصو استان زنجان و

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیتسه

 

 



  زنجـان استان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند .................................................................. 21

 

 

 

 

 

میپیوست و ضما
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 5های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییاقدامات و فعالیت -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

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

 دامداری و کشاورزی یهافعالیت
 طبیعی کل منابع ةادار

2 
 نیازمند که اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد یهامحدودیتتسهیل در 

 هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی سازمان جهاد

 بانکی استان ةهای عامل، شبکبانک ... (. و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای تخصیص بهینه 3

  1های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل صدور مجوزتقویت پیوندهای فیزیکی از طریق احداث راه 4
 کل ةادار -طبیعی کل منابع ةادار -کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ةادار

 ایجاده نقل و حمل و راهداری

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

 

 

 

 

                                                           

 نی ، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالتهای عمراهای سرمایه گذاری و پروژهفعالیت های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، زمینه ساز/پشتیبان طرح -5

کل  ةادارود که بازگشایی محور توسط برای نمونه محور گندی به ینگجه که به علت مخالفت اداره کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی در صدور مجوز و همچنین محور خیرآباد به هشتر -1

 نجام شده است ولی بخش مربوط به استان زنجان اقدامی انجام نشده است.آذربایجان شرقی ا یاو حمل و نقل جاده یراهدار
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 گذاریهای سرمایه: فهرست طرح  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

نیاز 

)میلیون 

 ریال(

اشتغال 

 )نفر(

 محل اجرا

 )روستا(

شعاع 

 عملکردی

موضوعی 

 طرح

کارآفرین 

 محوری

اولویت 

طرح در 

سطح 

 بخش

یی دستگاه اجرا

 مرتبط

 توضیح

 دارد

 رأسی 4215 داشتی گوسفند 1
 

 روستاهای بخش مرکزی 111
خرد / 

 روستا
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

2 
 دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح با همراه یا و صنعتی

 
1 

، کندیپری، خیرآباد، سـهندعلیا، قاضـی

 ، قره گلبالغخور، ایلیکند، میرا، آقینگجه

متوسط / 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 -خیر

 داشتی گوسفند سبک دام 3
 

 وهران 3
خرد / 

 روستا
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

 راس 51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4
 

 گونی ،بالغچناق 4
خرد / 

 روستا
 بله یکشاورز

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

 گوساله پرواربندی 5
 

 کندیقاضـی سـهندعلیا، خیرآباد، 4
خرد / 

 روستا
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 محلی و ایرانی دستبافت گلیم تولید 1
 

1 
 ، اوجباغچه ،قشالق، سـهندعلیا، گندی برون

 ، گونیبالغآباد، چناقماد موسی، علم کندی،

متوسط / 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
 --ریخ

 11131)کلنی(  - زنبورداری 7
 

 روستاهای بخش مرکزی 215
متوسط / 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 شیری گاوداری 1
 

1 
کند، ایلی آق ،ینگجه ،کندیمیراخور، قاضـی

 بالغ

متوسط / 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 هکتار 21 – محمدی گل گلستان ایجاد 1
 

 روستاهای بخش مرکزی 22
متوسط / 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 هادستبافته و دستباف فرش 11
 

4 
 اوج ،باغچه ،گندی دعلیا،سـهن قشالق، برون

 گونی ،بالغچناق مادآباد، کندی، علم موسی،

متوسط / 

 دهستان

صنایع 

 دستی
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
 -ریخ -
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 )دنباله(گذاری: فهرست طرح های سرمایه   5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 یلیون)م یازن

 (یالر
اشتغال 

 )نفر(

 رامحل اج

 )روستا(

شعاع 

 عملکردی

موضوعی 

 طرح

کارآفرین 

 محوری

اولویت 

طرح در 

سطح 

 بخش

دستگاه 

اجرایی 

 مرتبط

 توضیح

 دارد

11 
 و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح با همراه یا

 
 خانوار 21 باالی روستاهای تمامی 4

خرد / 

 روستا
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 زیکشاور
 بله

12 

 سرامیک و سفال تولیدی کارگاه راه اندازی

 سرامیکی، هایآبسردکن) وابسته هایفرآورده

 ...(و سرامیکی هایگل نما، آجرهای

 

 چتز 1
کالن / 

 بخش

صنایع 

 دستی
 بله

اولویت 

 سوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

13 
 کشاورزی، مهندسی فنی و تخصصی خدمات

 پزشکی گیاه و دامپزشکی

 
 خیرآباد، پری، ایلی بالغ 25

کالن / 

 بخش
 بله کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 رأسی 211 پرواری گوسفند 14
 

 کلیسا 1
خرد / 

 روستا
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 ایگلخانه محصوالت تولید 15
 

12 
 ،کندیقاضـی سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 گلقره ،بالغایلی کند، میرآخور،آق ،جهینگ

کالن / 

 بخش
 خیر کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی صنایع 11

 

14 
 ،کندیقاضـی سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 گلقره ،بالغایلی کند، میرآخور،آق ،ینگجه

کالن / 

 بخش

صنایع 

 دستی
 خیر

ویت اول

 اول

سازمان 

صنعت، معدن 

 و تجارت

 --ریخ

 دارویی گیاهان و زعفران 17
 

12 
 ،کندیقاضـی سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 گلقره ،بالغایلی کند، میرآخور،آق ،ینگجه

کالن /  3

 بخش
 خیر کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 قارچ پرورش واحدهای احداث 11
 

5 
 ،کندیقاضـی سـهندعلیا، باد،خیرآ پری،

 گلقره ،بالغایلی کند، میرآخور،آق ،ینگجه

کالن / 

 بخش
 خیر کشاورزی

اولویت 

 دوم

سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

 سردخانه احداث 11

 

21 
 ،کندیقاضـی سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 گلقره ،بالغایلی کند، میرآخور،آق ،ینگجه

کالن / 

 بخش
 خیر صنعت

اولویت 

 اول

سازمان 

صنعت، معدن 

 و تجارت

 -ریخ -
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 )دنباله(گذاری: فهرست طرح های سرمایه   5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
مورد 

 یازن
 یلیون)م
 (یالر

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
 )روستا(

شعاع 
 عملکردی

موضوعی 
 طرح

کارآفرین 
 محوری

اولویت 
طرح در 
سطح 
 بخش

دستگاه 
اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

21 
 محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد

 کشاورزی

 
11 

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،
کند، آق ،ینگجه ،کندیقاضـی

 گلقره ،بالغایلی میرآخور،

کالن / 
 بخش

 خیر کشاورزی
اولویت 

 اول

سازمان 
صنعت، معدن 

 و تجارت

 --ریخ

 فشار تحت آبیاری اجرای 21
 

15 
 لی بالغ، بهستان،خیرآباد، پری، ای

، آباد، خلج بک، مزرعهآغاج تکمزرعه
 لیالن

متوسط / 
 دهستان

 بله کشاورزی
اولویت 

 دوم
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 --ریخ

22 
 ماکیان و مرغ پرورش خانگی واحدهای ایجاد
 بومی

 
 تمامی روستاهای بخش 25

کالن / 
 بخش

 بله کشاورزی
اولویت 

 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 شیر آوریجمع مراکز ایجاد 23
 

15 
 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،
کند، آق ،ینگجه ،کندیقاضـی

 گلقره ،بالغایلی میرآخور،

کالن / 
 بخش

 خیر خدماتی
اولویت 

 اول

سازمان 
صنعت، معدن 

 و تجارت
 --ریخ

 مزرعه 511 -پرورش آبزیان 24
 

 روستاهای بخش مرکزی 1211
خرد / 
 روستا

 لهب کشاورزی
اولویت 

 اول
سازمان جهاد 

 کشاورزی
 بله

25 
 رسانی اطالع تبلیغات، پایگاه و  سیستم توسعة

 سخت متمرکز سایت دو) گردشگری بازاریابی و
 ماه نشان( شهر در افزاری نرم و افزاری

 
 ماهنشان شهر 25

کالن / 
 بخش

-
 گردشگری

 -بله
اولویت 

 -اول
سازمان 
 -گردشگری

 --ریخ
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 (99 ستونموضوع ) گذاریسرمایههای توضیحات طرح – 5 ضمیمه جدول

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 .شودمیخانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد  15به ازای هر   داشتی گوسفند 1
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دام 3
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به راس51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4
 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به (نژاد اصالح با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش 11
 خانوار مجوز یک واحد صادر شود. 21به ازای  پرورش ماهی 24

 

 ها(ی اجرایی طرحهادوره)موضوع  گذاریسرمایههای توضیحات طرح –5ل ضمیمه  جدو

 توضیحات عنوان طرح ردیف

  ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتهادورهدر  تدریجی صورته ب طرح تحقق روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 1

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

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان
  ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتهادورهدر  تدریجی صورته ب طرح تحقق

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

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورش واحدهای ایجاد جهت در الزم هایآموزش ةارائ 4
 بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی تدریجی و صورته ب طرحتحقق 

  مدت بلند در نیز
 مدت کوتاه در طرح الزام تحقق ... و بافی گلیم قالیبافی، نظیر تیدس صنایع ایجاد برای زنان ویژهه ب روستایی خانوارهای به الزم آموزش ةارائ 5
 مدت کوتاه در طرح الزام تحقق روستاها در دستی صنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیالت اعطای 1
 تمد کوتاه در طرح الزام تحقق ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصوالت کشت توسعه 7
 مدت کوتاه در طرح الزام تحقق کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه 1
 مدت کوتاه در طرح الزام تحقق زنبورداری واحدهای ایجاد 1
 مدت کوتاه در طرح الزام تحقق دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 11
 های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی به صورت طرح تحقق کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 11
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 های عمرانی: فهرست پروژه  6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 محل اجرا

 )روستا(
 دستگاه اجریی

شعاع 

 عملکردی

اولویت 

 پروژه

توضیح 

 دارد

1 

 گردشـگری یبانپشـت خـدمات هایفعالیت توسعة

 و امداد سایت یک گردشگری، مسافرتی آژانس دو)

 کـانون یـا هنرسـتان یـک و هوایی و زمینی نجات

ــی ــوزش محل ــگری، ام ــک گردش ــگاه  ی  و فروش

 بخش دستی صنایع محصوالت نمایشگاه

 گردشگری داخلی ةبرنامه توسع گردشگری
روستاهای 

هدف 
 گردشگری

میراث فرهنگی و 
گردشگری، صنایع 

 دستی

توسط / م
 دهستان

اولویت 
 دوم

 خیر

2 

 ایناحیـه  درون خـوراک و پـذیرایی مراکز توسعه
 محلی، غذاهای رستوران پذیرایی مرکز شش ایجاد)

ــی ــین و مل ــی ب ــون الملل  هــدف روســتاهای پیرام
 (گردشگری

 گردشگری داخلی ةبرنامه توسع گردشگری

 یروستاها

هدف 

 یگردشگر

و  یفرهنگ راثیم
 عیصنا ،یگردشگر

 یدست

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

 بهداشت دهستان مراکز در درمانی-بهداشتی مراکز تجهیز 3
خدمات بهداشت  ةبرنامه ارائ

 درمانی روستایی
 مراکز حوزه

دانشگاه علوم 
 پزشکی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

4 
 25 حـداقل سـطح در آشـامیدنی آب شبکه ایجاد
  روستا

 آشامیدنی بآ شبکة ایجاد آب و فاضالب
روستاهای 
فاقد شبکه 
 آب آشامیدنی

آب و فاضالب 
 روستایی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

5 
 شـبکه بـه گـاز فاقـد روسـتای 15 حـداقل الحاق

 سراسری گازرسانی

فصل توسعه و خدمات 
روستایی و  شهری،

 عشایری

و  یخدمات شهر ةبرنامه ارائ
 ییروستا

 یروستاها
شبکه فاقد 

 -گازرسانی
 رکت گازش

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 دوم

 خیر

1 

 تـأمین و مخـابرات و پسـت دفتـر واحد 7 تأسیس
 دسترسی تأمین و ITC دفاتر واحد 11 به دسترسی

ــه ــت ب ــبکه و اینترن ــری هایش ــویی سراس  و رادی
 روستا 11 حداقل در تلویزیونی

فصل توسعه و خدمات 
روستایی و  شهری،

 عشایری

 عمیر،توسعه، ت تامین، ةبرنام
 تجهیز و نگهداری فضاها،

 اماکن ها،ساختمان

روستاهای -
 51باالی 

خانوار فاقد 
 دفاتر 

 پست
متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر
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 های عمرانی: فهرست پروژه  6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 محل اجرا

 )روستا(
 دستگاه اجریی

کد شعاع 

 عملکردی

اولویت 

 پروژه

یح توض

 دارد

7 

 سـازی مقاوم و مسکونی واحد 411 تعداد نوسازی
 مسکونی واحد 2111 تعداد

 مسکن
 سازی،مقاوم توسعه، تامین،

 تجهیز و نگهداری فضاها، تعمیر،
 آالتاماکن و ماشین ها،ساختمان

روستاهای -
با درصد 
مقاوم 

سازی زیر 
 درصد 41

 بنیاد مسکن
خرد / 
 روستا

اولویت 
 اول

 خیر

1 
 2 درجه فرعی های راه کیلومتر 111 حداقل ایجاد
 روستایی بین

 ایحمل و نقل جاده ةتوسع حمل و نقل
گندی، -

 علم کندی
 راهداری

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

1 
ــاد ــومتر 71 ایج ــبکه کیل ــل ش ــل و حم ــی نق  ریل

خط راه  به نشانماه شهر اتصال جهت بار مخصوص
 آهن سراسری

 ایدهحمل و نقل جا ةتوسع حمل و نقل
کل -

 منظومه
اداره کل راه آهن 

 شمالغرب
کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

11 
 بـرای آموزشـی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،
 آموزش ابتدایی آموزش و پرورش عمومی دبستان واحد 11 حداقل

روستاهای 
 31زیر 

 -خانوار
 آموزش و پرورش

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

11 

ــاماندهی ــه س ــاوم و رودخان ــازی مق ــداد س  15 تع
 سیالب مقابل در بخش روستای

 ها و سواحلمهندسی رودخانه منابع آب

روستاهای 
واقع در 
کنار 

رودخانه 
 -قزل اوزن

 ایآب و منطقه
کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

12 
 هکتـار 3111 از بیش در آبخیزداری عملیات انجام

 بخش 2 درجه مرتعی اراضی
 اظت خاکآبخیزداری و حف منابع آب

کل 
 -منظومه

 منابع طبیعی
متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر
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 های عمرانی(های اجرایی )جمع بندی اعتبارات پروژهای دستگاههای سرمایههای تملک دارایی: اعتبار طرح  7جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 (میلیون ریال)اعتبار 

 سال دوم سال اول
های سال

 بعد
 جمع

    * یکساله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردشگری 

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

   *  یکساله ایمنطقه آب ،گاز شرکت ،ای و حمل و نقل جاده یراهدار ،بنیاد مسکن سکونتگاهی 

   *  دوساله ایمنطقهآب  ،منابع طبیعی محیطی 
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