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 1 ..................................................................................................................  ...................................................... پشتلو قرهان/بخش شهرستان زنج

 

 پیام استاندار

ای و ایجاد بسوتر لاز  برای شوفوفایی و پیشرفت عدالت ریزی توسوعه منطقهدر همسوویی و همگرایی با اهداف برنامه

های سعه پایدار منظومهقانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح تو 22بند الف ماده  1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 22/12/61ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "های روسووتایی اسووتاناقتصووادی  اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار منظومه

 به عنوان سنتز مطالعات شده است.های استان زنجان های تابعه شهرستانبخش

به  بخشیاشوتغال پایدار و رونق کسوب و کار  تقویت اقتصواد محلی رادرات محور  توانمندسازی اقتصادی و تنو 

وری  به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی اقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درومد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.نتایج این مطالعات می مورد انتظار از رهگذر اجرای

ای هبرنامه توسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده  مطالعات 

های منتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد در زمره طرح "روسوتایی اسوتان

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی اهتما  سوازمان مدیریت و برنامه مسوفن انقلا  اسولامی کشوور و

 استان و مشارکت مسئولان استانی و شهرستانی در وستانه اجرای نتایج قرار گرفته است.

 ومیزهای به عمل ومده و به منظور انجا  موفقیتضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همفاری

 نماید.های اجرایی استان را به الزامات زیر جلب مینتایج اجرایی مطالعات  نظر فرمانداران و مدیران محتر  دستگاه

فرمانداران محتر  با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله اجرای نتایج مطالعات  عوامل اجرای سوووند بخش/  -1

 هایبندیشووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویت هایهای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ریزی شووهرسووتانناشووی از محدودیت منابع  مبتنی بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمایههای عمرانی و طرحها  پروژهمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م در در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبو  استانی و فرمانداری و همچنین ی بخشی و فرابخشی شهرستانهادسوتگاه -2

 با رعایت ملاحظات لاز  به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه  سووازمان مدیریت و برنامه -3

ص منابع و امفانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کمیی و کیفی نسوبت به راهبری تخصوی

 مورد انتظار اهتما  نماید.

ها اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی  نسبت به اجرای پروژه -1

های اسووتانی را به شووورای ش عملفرد دسووتگاهگانه اسووتان اقدا  و گزار 12های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 های روستایی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه  ....................................................................... 2

گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر وموزش و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات  با بهره -5

  در تأمین های اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستااسوتفاده از سازمان و  رفیت

 کند.های پیشنهادی تأدیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( وغاز و با فعال1111بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -1

تداو   1115ا افق های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تاندازی  رفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

ا زایی روستایی بهای توسوعه روستایی  تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاش و اجرای برنامه

  22الف ماده بند  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز  هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

روورت سالانه در استان و برنامه به 61هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  5ها را مفلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

شورح خدمات معین با محوریت سوازمان برنامه و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. این مهم در تفمیل 

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی  بای به برنامهروستا و استمرار نگرش پهنههای توسعه استان تا سطح سولسوله برنامه

ه های توسعها و روسوتاهای اسوتان منتهی گردید تا برنامه ومایش سورزمین و استان  برنامههای کل بخشتهیه برنامه

ی روسووتایی در هاومهمنظ داریپاهای طرح توسووعه ها را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق برنامهفضووایی شووهرسووتان

خانوار( به  21های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتایی )برای تما  روستاهای بالای با برنامه گانه 12های بخش

ریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی عنوان تصمیم راهبردی به تصویب شورای برنامه

منتهی شوود و مقرر گردید ضوومن اجرای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوین اسووناد  نامه اسووتانیو مبادله موافقت

 ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتما  قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (بخشی/ روستایی/ تلفیقی)

نیاد ر و بریزی و توسوعه اسوتان  سازمان برنامه و بودجه کشوامید اسوت نتایج حاروله که به تائید شوورای برنامه 

مسفن انقلا  اسلامی کشور رسیده است  به رشد و شفوفایی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و ودار 

ها  همزمان با رشد های وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامهاقتصوادی ون را در سوال

 هد داشت.اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خوا

ریزی  نظارت و ومایش سوورزمین  کلیه در انتهای کلا   فررووت را مغتنم شوومرده و از همفاران محتر  امور برنامه

ریزی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان و همچنین کلیه عوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.یی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میهای اجرافرمانداران  مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهرزیی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اس و ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلتان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاه رزیی و توسعه،استان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازماناستانداری، دست

گاهرزیی، فرمانداریاهی ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اهی اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.اه، اعضای شورای اسالمی روستااه، دهیاران، ریشاه و روستااه: بخشداریبخش

انداز سامان، راژان آب زاگرس، سبز ساماهن رزیی چشمالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمهسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مط
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.
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 کلیات 

 تباطات  تحولاتروسوتاها در اسوتان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متأدر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ار

ه های گستردگذاریای که  سوورمایهبه گونه ؛اندهای اقتصوادی  اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعه روستایی را به جامعه های کالبدی روسوتاها  چهره و کالبد وندر زیرسواخت

وجود این اقدامات  سواختار تولید و اشوتغال در روسووتا دستخوش تغییرات شوهری نزدیک و همسوو کرده اسوت. با 

 محدودتری بوده است.

. البته رشد ررفًا بر مبنای وری متفی اسوتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسوتا بر دو محور رشود سورمایه

اری متأخرتر را کاهش گذگذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایهسوورمایه

 شود.گذاری جدید مقرون به ررفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به ررف انجا  سرمایه؛ دهدمی

دررد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  51 از بیش دهد که رشداقتصوادی نشان می مطالعات

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

 و به تبع ون تحول در اقتصاد روستا رشدفرویند  دار اولویتهای ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک وری عمومی در اقتصوواد روسووتا به جای نگاه پروژهی ارتقای بهرهگذاری براگذاری و سوویاسووتسوورمایه 

 متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته یک در بعدی نیازمند رویفرد سوویسووتماتیک و فرویندی اسووت.

 :بندی کردوری در روستاها را در قالب محورهای زیر طبقهارتقای بهره کننده

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریی بهرهارتقا
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوی که بخش زیادی  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ی بیندارفارله معنی

ه شود. این شفاف بها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شوده و نصویب واسطهاز ارزش

به دلیل ناکارومدی  ؛ وشوووودگذاری روسوووتاییان منتهی میهای سووورمایهکواهش درومد و انگیزه

 دهدهای ارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  میسیاست

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

یاس در مقرنعتی بزرگگذاری گیری سیاستاز قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عد  شفل متأدر

تر شووده است. در چنین کوچکدر روسوتاها بسویار  تولید کشواورزیچندین دهه گذشوته مقیاس 

ها رورفاً معیشوتی بوده است  معمولاً اهداف اقتصادی مدنظر شورایطی به دلیل ونفه مبنای فعالیت

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصاد روستا استاز ارکان و نهادهو  یفی 

افزایش شودید تقاضوای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت   دهه گذشوته

فی عد  انتشوووار و تعمیق از طر و سووووبه این 1113هوای مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چواهو وبی 

یفی از عوامل محوری ارتقا  در بخش کشوواورزی با فقدان بازار و  های کاهش مصوورف و  فناوری

. با مصوورف موجود و  در بخش های کشوواورزی اسووتوری و درومد روسووتا از محل فعالیتبهره

 توان تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.کشاورزی می

1 

 ناها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستایی و ... فاضلا  و  طبیعی  منابع ای منطقه و  های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی دستگاه

دسووتگاهی و ضووعف  بین جمله نهادهای ادرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگی

 روستا شده استها در حوزه گذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریی بهرهارتقا
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

طح پایین بودن س شود.افزوده بیشتری میتخصص منجر به ایجاد ارزش شود کهدر اقتصاد بیان می

کنار پارادایم ذهنی مقاو  و  سوواد و تخصوص کشاورزان و سن بالای کشاورزان و درومد کم ونان در

د در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شفاف و کشت خو ها به تغییر رفتاریسخت ون

ها که مالک و تملک زمینساختاری و رفتاری بین این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل ون

باشند یا با می گراهادسته دو  یا مجبور به تسامح با سنت باشد نیز از ون سنتی گراهای دیرینه می

شوووند که با این شوورایط باعه کاهش نیروی کار ور به مهاجرت میمخالفت و سوورکو  خود  مجب

ری وو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسانی و حفظ بافت جمعیتی هایماهر  کاروفرین و سرمایه

جمعیت  کشواورز و روسوتانشین هستند که ضمن تأمین  دررود 3گردد. در ومریفا فقط می پایین

اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  دررد  33ند اما در ایران با وجود کننیاز داخلی  رادرات هم می

 برد.در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می

روستاییان با توجه به شیوه ففری و عد  دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر  به ندرت دست به 

ران و تی  دارویی  زعفهای زینکاشت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سنتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

1 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

 باید عدالتباشد  میها و مراتع جز  منابع نسل فعلی و وینده میچراگاه خاک  از ونجا که منابع و  

برداری بهینه از منابع  حقوق نسل وتی را نیز شد که نسل حاضر ضمن بهرهای بابین نسولی به گونه

گذاری اروووولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی  محفوظ بدارد متأسوووفانه نبود سووویاسوووت

با ادامه این روند در وینده  که های تجدید ناپذیری زده های جدی به این منابع دارای وستانهوسیب

 ران منابع مواجه خواهیم شد.نه چندان دور با بح

2 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرسواختی و رفاهی روستاها انجا  شده؛ با های سونگینی که در حوزهگذاریبا وجود سورمایه

شته نگاه غالب به وجود میانگین درومد روسوتاها افرایش متناسوبی نداشوته است. در چند دهه گذ

حوزه دخالت دولت در روسووتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرسوواختی بوده اسووت و توانمندسووازی و 

 ها مورد تأکید نبوده است.سازی اقتصادی ون رفیت

2 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه  کارگاه در روسوتاهای ایران

بسووویار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر عد  وموزش  عد  دانش  تخصوووص و وگاهی کافی 

و از سووویی عد  حمایت  پشووتیبانی و  روسوتاییان و گذار از دامداری و کشوواورزی سوونتی به مدرن

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیترغیب ون

6 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأدر از عوامل پیش گفته نهادی  نظا  تولید در روسووتاها سوونتی و کمتر متأدر از تحولات فناورانه 

ها به عنوان مثال در حوزه دا  سووبک  شوویوه پرورش و بازده ون تفاوت بوده اسووت. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی
 

ر دو تحول در ون نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  است اقتصاد روستا کشواورزی محور ارلیاز ونجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.  بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودروستاها محسو  می

وامل ع توان گفت که کاهش و تعدیل ودار اینوری  میبر اساس نتایج حارل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری  اختصاص منابع مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزش  دار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

بینش ففری  دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف  رویفردها  دستاوردها و 

های روستایی  چفیده دی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومهودار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصا

 .شودهای زیر ارائه میبه شرح سرخط زنجانشهرستان  پشتلوقرهگزارش بخش 
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 مقدمه

 ةتاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر رنعتی دچار تغییر و تحولات بنیادین شد. تغییراتی که چهر

دامداری  به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -نداز غالب روستاییاجغرافیای جهان را از چشم

شهری با تولیدات انبوه رنعتی تغییر داد. در این تحولات بنیادین و با شیو  مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها 

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

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدتغییرات مفانی جم

تر و نقاط روستایی به رورت محوتر درومد. این تغییرات در مقیاس ملی فضای ملی هر روز پررنگ ةشهری در شبف

ناشی از فروش نفت در های له انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأبه عللی چند  رورت ت

شهرها و عد  رنعتی شدن شهرها به رورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عد  تولید اشتغال در سطح انبوه  نیازی 

ان شدیدی برای روستایی ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درومدهای نفتی در شهرها  جاذب ةبه مهاجرین گسترد

های مسری  بر جمعیت وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةناشی از توسع به وجود ومد. همچنین ازدیاد جمعیت 

 یان به شهرها که محلیشهرها و روستاها افزود. با افزایش جمعیت  عد  اشتغال و درومد ناکافی  بسیاری از این روستا

های پهنه جذ  درومدهای نفتی و محل تمرکز رنایع بود  روی ووردند. حاشیه نشینی  مشاغل غیررسمی و گسترش

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مفمل پاسخ شهر بود. عد  -فقر شهری پاسخ اجتماعی

زراعت  دامداری و باغداری باعه رها شدن منابع روستایی و  ةرنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمد

های شدید از جمعیت خالی تاهای زیادی به خاطر مهاجرتهای طبیعی شد. از این رو روسبلااستفاده ماندن دروت

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

 روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد ةمطالب گفته شده باعه توجه بیشتر به مسئل

و میزان مشارکت اهالی و  شدهمحلی را  ةجامع افراد مندسازیتوان و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار  اشتغال

 در توانمندسازی ایهبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویفرد بفارگیری چرا که ؛هروستاییان را بیشتر کرد

ف طر از و داشت خواهد پی در را اجتماعی مقبولیت و کندمی تسهیل را هاطرح اجرای روند طرف یک محلی از سطح

  .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم رورت به برنامه و هاطرح منافع دیگر

های روستایی تلاش شده که مسائل پایدار منظومه ةاقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةدر تدوین سند برنام

ردهای ون و راهب هاسیاستاهداف    کلیدی هر بخش به رورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش

ایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند  پیشنهاد شود. اما بدیهی است که این هروژهبخش مطرح و در نهایت پ

های مهپایدار منظوة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةتوسع ةای از مطالبی که در رابطه با برنامسند تنها گزیده

ها و ی کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیتروستایی است را در خود گنجانده و جا

یی در نظر گرفته شود تا به هاسیاستهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با ونها راهبردها و محدودیت

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 تان زنجانقره پشتلو شهرس روستاهای بخش موجود تبیین و تحلیل وضع -9

 قره پشتلو شهرستان زنجانبخش  یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب  یدر بخش اول از ارائه سند به بررس

 .شودیپرداخته م

 و استان زنجان قره پشتلو شهرستان زنجانبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخص ریمتغ -9-9

هزار نفر و  152 1تان زنجان بیش از   جمعیت اس1365بر اسواس نتایج سورشوماری عمومی نفوس و مسوفن سال 

 دررد بوده است. 3272و  1273ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

روستا دارای سفنه  613هزار نفر در  311  به تعداد بیش از هزار نفر 311از جمعیت روسوتایی استان با بیش از 

 .اندبودهان  مزرعه و ...( ساکن )شامل مف هایوبادهزار نفر در  5و به میزان بیش از 

خانوار   21روستا و تعداد روستاهای کمتر از  211خانوار و بیشوتر   21  تعداد روسوتاهای دارای 1365در سوال 

 روستا بوده است. 163

)روستاهای  روستاهادررد  51دررد جمعیت روستایی  در حدود  61در مناطق روسوتایی اسوتان زنجان  حدود 

 21دررود روستاها )روستاهای دارای  26دررود جمعیت روسوتایی  در حدود  271ار و بالاتر(  حدود خانو 11دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررد جمعیت روستایی  در  171 حدودخانوار( و  11خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1به شرح جدول شماره  شهرستان زنجان  بخش قره پشتلو بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان زنجانشهرستان  قره پشتلوبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

روستانشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

مزرعه و 

... 
 کل روستائی ریشه کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 121 5 22 123 322 121 5 133 335 111 311 163 211 613 3272 221 311 122 211 111 152 1 استان

 231 1 31 121 325 263 1 111 21 663 22 12 163 255 1172 222 22 125 133 312 521 شهرستان زنجان 

 11 31 335 211 111 366 13 216 13 12 11 52 2175 221 13 116 2 616 15 بخش قره پشتلو

 121 33 352 211 231 211 21 122 22 25 12 22 6271 253 22 155 312 23 بخش زنجانرود

 112 1 21 511 111 152 211 15 512 11 25 61 111 1171 151 51 221 131 125 122 بخش مرکزی

         3171 2172 2173 3271 2272 2272   2571 1171 1673 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش قره پشتلو به 

 شهرستان
371 175 1572   2171 2172 1671 1171 1175 2172         

نسبت بخش زنجانرود به 

 شهرستان
175 171 2171   3171 3271 1173 2273 2176 1376         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
6275 6671 5272   1575 1272 1173 5171 5175 3171         

 1365مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاقابلیت-9-2

 اقتصادیالف( 

  یژه در روستاهای بو در سطح بخش بافی ابریشمیویژه فرشبه تولید محصولات رنایع دستی مرغو

 ؛  ولیاران(وننق  نیسهر )مشفین 

  ؛ (راس 51622 سبک )مرغوبیت در دا  دامداری قوی به ویژه 

 ؛چاقوسازی وق دوزی ورونق رنعت رنایع دستی از جمله گلیم بافی  چار 

  ؛(تن 1511کشور )شمالغر   تلو به عنوان قطب تولید عدس شپبخش قره 

 یارپیز و ...( قابلیت فرووری این  بومادران  بولاغ اوتی  بورو   او زبان وجودگیواهوان دارویی متنو  )گول گ

 ؛گیاهان

   بخش در  (1362جهاد کشاورزی عسل ) لوگر یک 11112 دیتولمیزان  کندوی زنبورعسل با 5211وجود

 ؛د وجود دار   گلجین  پازوکیسارمساقلو در روستاهای مشفین  بیشترین تعداد کندوی زنبور عسلقره پشتلو 

  ای با همچنین بهره برداری یوک واحود تولیودات گلخانهو واحود نمونوه کشووووری پرورش بوقلمون موادر

 روستای سهرین؛در محصول این گلخانه کشت توت فرنگی هیدروپونیک گذاری سرمایه

 ؛  اردبیلقم تبریز    دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان  تهران 

  مس و سیلیس سنگ لاشه و خاک رنعتی   فلدسوپات خصووص معادن گرانیت )بهمعدن فعال  12وجود  

 ؛ (  حبش  چومالو  زنگبینکیکبر در روستاهای همچون حاجی سیران  رشت وباد 

 های شون و ماسوه درمحدوده بخش قره پشوتلو کارگاه  شون و ماسوه  ادریسی  کارگاه شن و ماسه کارگاه

 باشند ماسه سارمساقلو وقای شعبانی فعال میسارمساقلو  وقای قاسملو  کارگاه شن و 

   روستایی محصولات و دستی رنایع بازارچه ایجادقابلیت. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛ایبراساس اطلاعات پرسشنامه اتحاد و انسجا  درسطح بخش 

 .اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه ادنى عشرى و از ایلات خمسه هستند 

 میز میان طوایف متادر از  ساز کار و سیاق ریش سفیدی با نا  وغ ساقال و اغ بیرچکروابط مسالمت و 

 لایروبی انهار کشاورزی  ایجاد بند انحرافی  و همفاری در امور مربوط به روسوتا بالا بودن سوطح مشوارکت(

اهای توان اشوواره نمود در روسووتنمود این فعالیتها که به رووورت بارز می.  جهت تامین و  کشوواورزی(

توان می  وباد و سووارمسوواقلو محمود  یلگاه   وننق  حاجی سوویران سووهرین  ولیاران  مشووفین  بهرا  بیگ

 ؛مشاهده کرد

 ؛ای در سطح بخشهای وموزشی فنی و حرفهزاری دورهبرگ 

 در  مذهبی مراسم شفوه با برگزاری نظیر جمعی رسو  و ودا  غنای و روستاها ساکنان میان حسنه روابط

 ؛)مراسم تعزیه خوانی در تفیه ارمغانخانه( های عاشورا و تاسوعای حسینیو عزاداری هامناسبت

 ها و مدارس دخترانه و پسرانه در سطح بخش؛وجود وموزشگاه 
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  وموزش فنی و حرفه ای در سطح بخش؛ دوره 122برگزاری 

 1362دو  سال در سطح شهرستان زنجان  در شش ماهه  یبرگزار شده جهاد کشاورز یوموزش یدوره ها 

 15 ولات نیو ماش ونیزاسیمفان دوره  11 لاتیو ش اموردا  دوره  11 یباغبان دوره  212از زراعت  عبارت

 11 یلگریتسه یدوره  وموزش ها 1 یلیو تفم یلیتبد عیرنا دوره  55 یدوره  و  و خاک و امور اراض

 دوره 

 .حضور فعال زنان در عرره فعالیت کشاورزی و رنایع دستی 

 اقتصادی است که نقش اقتصادی پررنگی های قرض الحسنه فامیلی از مهمترین نهادهای غیررسمیندوقر

کند. اگر چه میزان کل سرمایه در گردش این رندوق ها ناچیز را در حل مشفلات اقتصادی خانوارها بازی می

ستاییانی هست که در شرایط های اندک حلال بسیاری از مشفلاتی رورسد  با این وجود این سرمایهبه نظر می

 بد اقتصادی قادر به پس انداز برای خود نیستند؛

  وجود دهیار و شورای اسلامی در سطح روستاها برای اعمال مدیریت انتصابی و انتخابی؛ 

 مشخص بودن نهادهای دولتی به مانند بخشداری برای اعمال مدیریت دولتی در سطح بخش؛ 

 یت مبتنی بر انتخابات در سطح بخش؛وجود شورای بخش برای اعمال مدیر 

 های فعال در مدیریت موضوعات مختلف بخش.های تعاونی روستایی و سمنامفان مشارکت شرکت 

 زیست محیطی )آب وخاک(ج( 

 ؛بودن مراتع خو  در سطح بخش دارا 

 هایانهرودخ و اوزن قزل رودخانه داشتن جریان در ةواسط به زمینی زیر و سطحی و  غنی منابعدن واقع ش 

 ؛سارمساقلو  ارمغانخانه و سهرینمانند  فرعی

 اییو گیاهی بال یجانور که تنو  زیستی  منطقه حفا ت شده سر  وباد و منطقه شفار ممنو   فیله خاره 

 دارند؛

 از  و گیاهان دارویی انوا  رسووتنی هاوجود ) داروییگیاهان  ةبخصوووص در زمین تنو  پوشووش گیاهی بالا

 گزنه  یز گشوون ریواس   کنگر کاسوونی  بنفشووه  گل گل گاو زبان  بو مادران   تلخ بیان قبیل شوویرین بیان 

دنبلان و پر سوویاوشووان که به مصوورف  کاکوتی  قارچ  بابونه  قدومه  خاک شوویر  گل ختمی  سوویر کوهی 

 ؛ رسد(می دارویی رنعتی  خوراکی 

  اش بلاغ.کندی و د جوره  نیسهر سدهای خاکی در روستاهای قره تپه  1وجود 

 فضایی-کالبدید( 

 ؛استقرار فرودگاه استان زنجان در این بخش 

 پایه ای  در نواحی مرتفع و کوهستانی های دشتی و کوهقسومتها در سوفونتگاه و پرجمعیت بافت متراکم

 روستاها دارای بافت پراکنده و کم جمعیت؛  

  ؛دی در بیشتر روستا ها طرحاجرای 

 ؛پشتلوبخش قرههای قدمت طولانی سفونتگاه 
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 2572 بخش برخوردار از گاز هستند. یاز روستاها 66تا پایان تیر ماه سال  دررد 

  ولت در قسمت جنوبی دهستان سهرین کیلو 231و  11خط عبور خطوط انتقال برق به رورت.    

 گردشگری ه( 

  ؛شهرستان زنجان پشتلوقرهشده در بخش  ادر تاریخی دبت 13وجود 

 امامزاده سید ابراهیم در   امامزاده سید ابراهیم) های گردشگری تاریخی  طبیعی و مذهبیبهبرخورداری از جاذ

این امامزاده در قسمت غربی دارای هشت اقامتگاه مسافری با تما  امفانات )وشپز خانه  روستای حاجی سیران  واقع شده است 

ابنیه های تاریخی همچون قلعه ارمغانخانه  حما  سهرین   بناها و ) یخیتار  تپه های حما   اتاق وسرویس بهداشتی ( میباشد

 حما  وننق که نیاز به ترمیم  بازسازی و احیا دارند(؛

   تفیه حسینی شهر ارمغانخانه و روستای مشفین محل برگزاری تعزیه خوانی حسینی که همه ساله در ایا

 باشد.محر  پذیرای انبوه مرد  از سراسر کشور می

  ؛وش و  و هواوجود ییلاقات خ 

 وجود وبشارهای زیبا همچون وبشار الویین  وبشار دربند و وبشار دگاهی؛ 

 ؛  گلچین  قندرقالوروستای گردشگری همچون جزوان و جزیمق 

  همچون قله کی تی  دینگه داغ  خیرالمسجد؛ گردشگری وجود قلل 

 ؛واقع شدن دشت وهوان سهرین 

 ؛وجود وبگر  وننق 

 ؛ه و درجه ممتاز عبور محور گردشگری درجه س 

  و وننق( روستای هدف گردشگری )ماری 2وجود. 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف( 

 ؛بافندگان فرش ابریشمی ةضعف حمایت و بیم 

 رند که این فرش با نا  و ب نمایشگاه فرش ابریشمی باعه گردیده است نبودسازی و ضوعف در تبلی  و برند

 ؛های دیگر به فروش برسداستان

 ؛نگهداری های  رفیت و تبدیلی رنایع ضعف 

 ؛خرید فرش توسط تاجران قمی و عاید شدن سهم سود اندک به بافندگان فرش 

 ؛تهیه خامه و تهیه طرح و نقشه از جمله رنگرزی  بافیفرشها و رنایع مرتیط بارنعت عد  وجود  کارگاه 

 ؛مناسب نبودن فضای کارگاه فرش 

  ؛برندسازی رنایع دستیتبلی  و  ضعف در بازاریابی 

 ؛غالب بودن روش سنتی دامداری بر روش رنعتی 

   ؛وری مواد معدنیلاز  در امر شناسایی و فرو هایگذاریسرمایهعد 

 الا ک  لریکتد خرید فروش باسوولا  )های های نوین خرید  فرش و تبلیغاتی همچون سووایتنبود سوویسووتم

 ؛هاها و واسطهات توسط دلالجهت خرید محصولات کشاورزی و خرید محصول (روستا
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 ؛د و کوچک بودن قطعات اراضی زراعیخر 

 ؛ضعف توسعه مفانیزاسیون 

  ؛هافعالیتهای لاز  برای انوا  اخذ مجوز ةوجود قوانین و مقررات دست و پا گیر در زمین 

 در های فراوری مواد معدنی از قبیل گرانیت در بخش باعه گردیده اسوووت که فراوری عود  وجود کوارگاه

 .استان های ارفهان  تبریز رورت گیرد

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛1365نفر در سال  15616به  1315نفر در سال  16112پشتلو از کاهش جمعیت بخش قره 

 .طی دهه اخیر برخی از روستاهای همچون کبریک و رشت وباد خالی از سفنه گشته اند 

   گیردشتر به شهرهای زنجان  کر  و تهران رورت میمهاجرت مرد  بویژه جوانان بیروندافزایشی مهاجرت  

 ؛های مشارکتیحمایت از تشفیل گروه ضعف 

 ورةد مدارس دخانواده  نبو ةکمبود بودجالاتر به دلیل مشفلاتی از قبیل )تحصویلات در مقاطع ب عد  ادامة 

ممانعت دختران به دلیل ضعف فرهنگی  برخی از روستاها  همچنین در متوسطه دو  در برخی روستاها و 

 ؛(شودمیبرای ادامه تحصیل در شهر ایجاد 

 ؛گی روستایی بخشضعف حمایت از مشاغل خان 

 ؛کمبود مشارکت زنان در امور مربوط به روستا 

 کردن اوقاف فراغات نوجوان و جوانانکمبود مراکز لاز  جهت پر. 

 ج( زیست محیطی 

 ؛های وبیاری نوین و فشار بر منابع و روش ضعف توسعة 

  عد  تناسب کشت با منابع و 

 ؛های سیلابی و زمین لغزشدر پهنه گیریقرار 

 ؛ندارد وجود پایدار کافی و  مرغو  هایزمین در 

 روستایی  قرارگیری در -برای توسوعه اقتصوادی کشواورزی بخشاکولوژیفی -مهمترین محدودیت محیطی

 ؛ی از بخش شده استاقلیم کوهستانی است که باعه محدودیت منابع خاکی در قسمت عمده ا

  ؛مهار و  سطحی به هنگا  فصول بارشضعف 

 ؛چرای بیش ازحد مراتع 

  ؛خاک داری از منابع و  وبرهای نوین بهرهوگاهی و نبود دانشضعف 

 باشند.ینیاز به مرمت و ترمیم انهار عمومی و استخرهای خاکی که درحال تخریب م 

 فضایی  - کالبدید( 

 ؛هامشفل و  شر  در اکثر روستا 

  ؛ها  برای وبیاری باغچهبرداری از و  شربهره 

  ؛ساخت و ساز غیرمجاز و غیرمقاو 
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 ؛روستاهادر بیشتر کشی عد  دسترسی به گاز لوله 

 ؛عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات در سطح بخش 

 ؛کمبود امفانات خدماتی و رفاهی در بخش 

 ؛ایضعف شبفه ارتباطی بین منطقه 

 و موبایل. تضعف ونتن دهی اینترن 

  دهستان قره پشتلو پایین و همچنین روستاهای استقرار یافته در قسمت های کوهستانی دهستان قره پشتلو

درمانی نسبت به دو دهستان دیگر شرایط مناسبی -بالا  درخصوص برخورداری از امفانات و خدمات بهداشتی

 را ندارد.

 گردشگری ه( 

 ؛لوپشتسیسات گردشگری در بخش قرهأکمبود ت 

 ؛های گردشگریکمبود امفانات رفاهی در کنار جاذبه 

  ؛طبیعی و تاریخیکمپینگ اقامتی موقت ودائم مناسب درکنار ودار فرهنگی  نبود 

  ان بخش گردشگریگذارسرمایهمشفلات مربوط به اعطای تسهیلات بانفی به. 

  بخش کلیدیمسائل  -9-4

شهرستان زنجان با هدف توسعه  پشتلوقرهدر بخش  های مختلف توسوعهبراسواس نتایج بررسوی وضوعیت حوزه

 .در مسایل زیر رورت پذیرد بایسترویفرد  اقدا  و نتایج فرویند توسعه می ة  تحول در حوزایمنطقهپایدار 

  اقتصادیالف( 

  ؛ابریشمی بافیفرشمدرن  هایکارگاه توسعهضعف در زمینه  

 ؛بخش ضعف بازاریابی  برندسازی و تبلی  محصولات عمده 

  ؛علوفه دامی کارگاه تولید کنسانتره اهتما  بر احداث 

  ضعف حمایت از سرمایه گذار پرورش قار  شاه ردفی در روستای ولیاران؛ 

  شویوه کارفرمایی  ضوعف بیمه بافندگان فرش  نبود طرح و نقشوه  عاید شدن سود اندک به بافندگان فرش

مواد اولیه و ... از جمله مشووفلاتی هسووتند که بافندگان  )ردپای واسووطه گری و دلالی ( هزینه بالای تامین

 فرش با ون مواجحه هستند؛

   تولید محصولات گلخانه ای  ای()ایجاد شهرک رنعتی کشت گلخانه ایهای گلخانهمجتمع ةتوسعاهتما  بر

یک روش نوین است که باعه افزایش کیفیت محصول تولیدی  افزایش رادرات  ررفه جویی در مصرف 

  استفاده از اراضی غیر قابل کشت با سیستم هیدرویونیک و ایجاد فررت های شغلی مناسب برای فارغ و 

 ؛التحصیلان کشاورزی می شود

 ؛های رنایع لبنی و گوشتیکارگاه تامین تسهیلات لاز  برای توسعه واحدهای و   

 ؛غالب بودن روش سنتی دامپروری بر رنعتی 
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 ر در شهرستانه میانه و تولید فراورده های لبنی با نا  و برند غیر از جمع ووری شیر توسط شیرپزان مستق

 باشد.  بخش  قره پشتلو و شهرستان زنجان  واسطه گری و دلالی از  دیگر مشفلات دامداران  می

 های معدنی برای جذ  بازارهای داخلی و خارجی  فرسوده بودن سیستم مدیریت سنتی  نبود زیرساخت

ترین مشفلات موجود در بخش معادن   نبود واحدهای فرووری در معادن از جمله مهمولات معدنیماشین

 ؛است

 که زمینیاست  بخش قره پشتلوها و مواد معدنی مطالبات جدی مرد  استفاده و فرووری مناسب از سنگ 

 .نموده اند. اعطارا نیز به رورت داوطلبانه برای استقرار واحدهای رنعتی به مسئولین 

  ؛انگذارسرمایهاعطای تسهیلات بانفی به به مربوط مشفلات 

 رزش نهایی ارزش محصوولات کشواورزی به روورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ا ةضوعف تفمیل زنجیر

 ؛محصولات توسط کشاورزان

 های معطوف به  نهاده های دامداری و خوراک دا   از جمله مهمترین مشووفلات مطرح مسووئله گرانی قیمت

 ؛باشدنین بخش بوِیژه دامداران میشده توسط ساک

 معادن(  درومد از دررد ها )یکدر بخش مستقر معادن از ناشی تخصویص درومدهای برای لاز  تدابیر اتخاذ

 روستاها در رفاهی امفانات ایجاد و روستایی هادی هایاجرای طرح ها جاده مرمت برای

  روستایی به منظور ایجاد مشاغل خانگی  اهتما  بر تشفیل و توسعه رندوق های اعتباری خرد زنان

 اشتغالزایی و توانمند کردن زنان روستایی ؛ 

 ها و بنفدران و عاید شدن سود کم به کشاورزاندلال خرید محصولات کشاورزی توسط.   

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛بخش های انسانی و مالی ازخرو  سرمایه 

 ؛بیفاری جوانان تحصیلفرده 

 ؛گی  هنری و ورزشیهای فرهنفعالیت ضعف 

 برخی از دانش وموزان  در اکثر روسوتاها به دلیل نبود دبیرسوتان و مشفل تردد در زمستان به شهر زنجان

 ؛انداز ادامه تحصیل باز مانده ویژه دخترانهب

 ؛استاندارد سازی منابع وموزشی   

 های مردمی و مشارکتی زنانکمبود تشفل. 

 زیست محیطی ج( 

  های سووویلابی ویرانگر و بروز جریانهای محافظتی برای جلوگیری از ری و دیوارهعملیات وبخیزداضوووعف

   ؛پیامدهای بعد از ون زدایی ورسو 

  ؛چرای مفرط دا 
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 تواند امفان وقو  خطراتی دفع فاضولابهای خانگی روسوتاها در چاههای جذبی  با توجه به شیب منطقه می

نین موجب ولودگی چاههای عمیق تامین و  شر  و چون رانش و سولی فلفسیون را افزایش دهد و همچ

 کشاورزی شود.

 غرش ناشوی از نشست و برخاست هواپیماها  اسوتقرار  فرودگاه زنجان در مجاورت دشوت وهوان سوهرین و

 ؛های گذشته شده استسبب کوچ اجباری بسیاری از وهوان این دشت در سال

 ؛ر رفت و های کشاورزی و هدبیاری زمینسنتی و غالب بودن شیوة 

 شود. انسداد و ته نشینی لجن در نهرهای کشاورزی باعه هدر رفت منابع و  می 

  خاکی بودن قسوومت عمده انهار کشوواورزی با جذ  قسوومتی از و  به کاهش منابع و  کشوواورزی منجر

 ؛شودمی

   ائز در روسووتاهای حهای سووطحی سوود خاکی و ذخیره سووازی و  های انتقال و  کانال ایجاداهتما  بر

 .های سطحیو جلوگیری از هدر رفت و  شرایط

 فضایی  –کالبدی د( 

 ی بیرونده  سوورچم به محور ارتباطاز جمله  در حال اجرا هایتما  ماندن پروژهتخصوویص بودجه و نا ضووعف

 ؛ذربایجان شرقی و اردبیل(واتصال زنجان  ارمغانخانه با استان اردبیل )محور 

 ؛سیرهای ارتباطیکم عرض بودن و حادده خیز بودن م 

 ؛پایین بودن سطح مقاو  سازی مساکن در برخی از روستاها 

 ؛عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات 

 ؛تاسیسات انتقال و  در بیشتر روستاها فرسودگی شبفة 

 های بخش  مشفل و  از لحاظ کمی و کیفی اهای محلی در اکثر روستکمبود و  شر  )که در پرسشنامه

 ؛خش تبدیل شده است(به یک معضل در این ب

 ؛روستاها ابر هم در داخل روستا هم در مسیرهای ارتباطی بیننبود روشنایی کافی مع 

 ؛ی اقتصادی در سطح بخشهاساختضعف زیر 

 ؛ساخت و ساز در داخل محوطه زمین زراعی 

 های معدنی بخشها و پتانسلضعف توسعه یافتگی بخش رنعت و معدن با توجه به  رفیت. 

 گردشگری ه( 

  ؛های مشاغل خانگی و رنایع دستیارائه وموزشضعف 

  ؛باشدمیاقتصادی بخش  که محور غالببافی های رنایع دستی از قبیل فرشو توسعه کارگاهایجاد ضعف 

  سوطح پایین دانش تخصوصوی روسوتاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری

 های وموزشی در این خصوص؛دوره

 ؛های فروش رنایع دستی در سطح روستا با حداقل سرمایهازارچهایجاد ب 

 ؛ی گردشگریهاساختکمبود زیر 



 16 ...........................................................................................................  ....................................................... پشتلو قرهشهرستان زنجان/بخش 

  

  ؛های گردشگریگیری مطلو  از جاذبهلاز  برای بهره هایگذاریسرمایهضعف 

 توریسم مرتعی با توجه به وجود وبگر  وننق و روستاهای ییلاقی ای وتوجه به توریسم دهفده.   
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 )نقشه( ی موجودسازمان فضایساختار و  -9-5

  پشتلوقرهساختار فضایی بخش  -9نقشه 
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  پشتلوقرهسازمان فضایی بخش  -2نقشه 
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 بندی جمع -9-6

ها  ابلیتترین قبه بررسی مهم پشتلوقرهی و طرح توسعه پایدار بخش ة توسعه اقتصادی  اشتغالزایدر سوند برنام

فرد و عمل ترین پتانسیلراهفارهای مربوطه پرداخته شده است. مهم هرائموجود در بخش و ا یتنگناها و مسائل کلید

گردشووگری و   زراعت  دامداری دیگر  هایو در وهله ویژه فرش ابریشوومیهدر وهله نخسووت قالی بافی ب  بخشغالب 

     .باشدمیمنابع غنی مواد معدنی 

الا و دهستان ب پشتلوقرهپایین  دهستان  شتلوپقرهدهستان به ترتیب دهستان  متشفل از سه پشتلوقرهبخش     

. این بخش از شومال و شومال شوورقی به شووودمیکه از مناطق محرو  شووهرسوتان زنجان محسوو   اسوتسوهرین 

از جنو  شرقی و جنو  به دهستان بنا   از   ذربایجان شورقی  از شورق به شوهرسوتان طار وهای اردبیل و اسوتان

 گردد.بخش زنجانرود محدود میبالا و از غر  به  جنو  غربی به دهستان زنجانرود

 -شوومالی )محور زنجان -ها به رووورت خطی حول محور ارتباطی با جهت جنوبیدر این بخش اغلب سووفونتگاه

 های شمالی و شمال شرقیها نیز به ویژه در بخشار یافته اند و برخی از سفونتگاهحاجی سویران( استقر -ارمغانخانه

           اند.رض طبیعی پراکندهبه سبب وجود عوا

 که در مناطقدر از شرایط طبیعی دانست. به طوریتوان متأروستاها در سطح بخش را می وسوعت و پراکندگی 

ها را فراهم نموده اسووت. اهتمرکز سووفونتگ را برای ایجاد و ب کم  خاک مناسووب و و  کافی زمینهدارای شووی

ها در این بخش عوامل محیطی و به تبع ون گیری سفونتگاهشفل دهد که مهمترین عاملنشوان میها بررسوی

 عوامل اقتصادی بوده است.

  سویاسوی و پوشش خدماتی مناسب و استقرار بر  –به دلیل دارا بودن نقش اداری شوهر ارمغانخانه مرکز بخش

 .استبا نر  رشد مثبت  و جاده ارتباطی دارای جمعیت قابل ملاحظه

 باشود و شووهر پشوتلو  روسووتای سوهرین در دهسوتان سووهرین میتگاهی بخش قرهسوفون ترین نقطةپرجمعیت

 پشتلو بالا واقع شده است؛تان قرهنفر در دهس 2116ارمغانخانه با 

 ان مرز با استپشوتلو این اسوت که این بخش در شمال استان زنجان قرار گرفته و همترین ویژگی بخش قرهمهم

ش محصوولات کشواورزی این بخش  شوهر زنجان از استان زنجان و شهر وذربایجان شورقی اسوت. لذا بازار فرو

 است؛ و اردبیل تبریز از استان وذربایجان شرقی

 ؛انتقال برق وط  خط انتقال گاز  خط)راه وهنوزادراه  (شبفه ارتباطی  شامل ضعف امفانات زیربنایی  

  ؛ی تولیدی و بازرگانی و مراکز خدمات پشتیبانهاساختوجود زیرکمبود   

 دهد که بیش از نیمی از محصولات زراعی  باغی بررسوی سمت و جریانات ارتباطی  سرمایه  بار و کالا نشان می

و دامی به شوهر زنجان در جریان اسوت و برخی از این محصولات که به استان وذربایجان شرقی نزدیک هستند 

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

  با توجه به اهمیت توسووعه کشوواورزی و لزو  رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشوواورزی و به

منابع طبیعی و اوقاف(  رفع دولت )منظور رفع مشفلات و دغدغه های کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مرد  و 

 رار گیرد.این گونه تداخلات و اختلافات ملفی باید مورد توجه ق
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 طور جدی در شووود؛ بهای از هدررفت و  را شووامل میموضووو  بهینه سووازی شوورایط وبرسووانی که بخش عمده

های وبرسانی  سیستم های وبیاری نوین دسوتور کار متولیان امر قرار گیرد. در این راستا نوسازی و بهسازی لوله

 د؛شوه نشان دهد یفی از این راهفارها تلقی میو استفاده از تجهیزاتی که بتواند موارد نشتی و  را در لحظ

 شوووود موضوووو  عوامل مودر بر با توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید کشوووور  تورووویه می

های مربوط به رونق های کنترل خاک بیشووتر از گذشووته و به رووورت دائمی در برنامهفرسووایش خاک و برنامه

 تولید قرار گیرد؛

 های وبیاری  بهبود وضوعیت مفانیزاسیون و ارتقای ژنوتی  و ی کشوت مشوخص با بهبود شوبفهتورویه به الگو

 فنوتی  بذور همراه شود؛

 سووازی و وموزش تولیدکنندگان و مصوورف کنندگان برای کنترل و کاهش ضووایعات های وگاهاسووتفاده از برنامه

 محصولات غذایی و کشاورزی؛

 و با توجه به اینفه مشفل مطرح شده اغلب  تاهای بخش قره پشوتلوبا توجه به  بحران و  وشوامیدنی در روسو

  جمع ووری انشووعا  های غیرمجاز و اجاره چاه را از خورد با مشووترکان پرمصوورفروسووتاهای می باشوود بر

 .دبرشمربخش راهفارهای خرو  از بحران کم وبی در روستاهای 

ه ابریشمی کویژه فرش هان رنایع دستی بگذارسرمایهحمایت از ضعف : مهمترین مسوایل توسوعة بخش شوامل

ی در بخش رنایع گذارسرمایه ضعف شوود داری شوده و سورمایه کلانی از بخش خار  میتوسوط تاجران قم خریده

وری مواد معدنی با توجه به ی در فروگذارسرمایه  ضعف دامی و زراعت )غلات و حبوبات(تبدیلی و تفمیلی در بخش 

 یرابلید قارچ شاه ردفی که حداقل تو انگذارسرمایهو تخصیص اعتبارات بانفی به  حمایتضوعف پتانسویل بخش  

      قابلیت بخش. ی گردشگری با توجه به توان وهاساختوورد  کمبود زیرنفر زمینه اشتغال را فراهم می 51

 تصویر کلان توسعه روستاهای بخش -2

 اهداف کلی -2-9

 ؛ا توجه به  رفیت منطقهی پایدار از منابع طبیعی ببرداربهره   

 محصولات عمده کشاورزی و رنایع دستی و معدنی؛ارزش ة جایگاه اقتصادی منطقه با تفمیل زنجیر رتقایا 

 ؛شهرستان زنجان پشتلوقره رنعت گردشگری پایدار بخش ةتوسع 

 ةجانب کالبدی و ارتباطی در سوووطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطقه توانمندسوووازی همه ةتوسوووع 

 .اجتماعات روستایی و مشارکت مرد  در توسعه منطقه

 نیازمند اقشار از حمایت و بخش روستاهای در محرومیت کاهش. 

   کمیاهداف  –2-2

 ؛منابع طبیعی ةمدیریت بهین 

  ؛شهرستان زنجان یپشتلوقرهحفا ت از تنو  زیستی بخش 

 ؛رشد و توسعه رنعت گردشگری پایدار 

 ؛بخش کشاورزی ةتوسع 
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 ؛رنعت با رویفرد رنایع تبدیلی و تفمیلی ةسعتو 

 ؛یان با تفیه بر  رفیت منابع بخشیفزایش منابع درومدی پایدار روستاا 

 پذیر روستاییسوطح زندگی اقشار وسیب رتقایها و رونایع جهت ا رفیت سوازی برای دسوترسوی به فرروت 

 ؛  زنان و جوانان(نیازمندان)

 ؛  و نهادهای محلیتوسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مرد 

 ؛شهرستان زنجان یپشتلوقرهها در سازمان فضایی بخش پذیری سفونتگاهتعیین نقش 

 ؛های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظا  فضایی شبفه 

 شهرستان زنجان یپشتلوقرههمه جانبه کیفیت زندگی بخش  رتقایا. 

 کلی های سرفصل حسب بر بخش کمی اهداف  -2جدول 

 سر

 هایفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش عنوان متغیر/ شاخص
پیش بینی/  سال پایه

 دری ریزبرنامه
 9415سال 

 میزان سال

 و جمعیت
 جوامع

 11112 15616 1365 نفر 1جمعیت کل 1

 -25/1 - 1325-65 دررد 1365-1115 2نر  رشد جمعیت 2

 15 15 1365 دررد 1 ینیروستانشمیزان  3

 52 52 1365 تعداد 1سفنه روستاهای دارای  1

 سرزمین
 1111 1111 1365 مربع کیلومتر 3مساحت 5
 11 11 1365 مربع کیلومتر در نفر کل جمعیت نسبی تراکم 1

 نیروی
 انسانی

 1112 5212 1361 نفر 1روستائی شاغلین تعداد 5

 و اقتصاد
 تولید

 16113 16113 1362 هفتار 5 یزراعمساحت اراضی  1

 622713 622713 1362 هفتار 5 یباغمساحت اراضی  2

 13312 2122 1362 رأس 5 نیسنگتعداد دا   2

 12111 13312 1362 تن 5تولید شیر 6
 615 225 1362 تن 5قرمز تولید گوشت  11
 51622 51622 1362 رأس 5سبک تعداد دا   11
 1256 1256 1362 تن 5 دیسفتولید گوشت  12

 و اختزیرس
 زیربنا

 51 11 1365 تعداد 1کشی لوله سالم و  از مند بهره روستاهای 12

 52 52 1362 تعداد وبادی 2روستاهای برخوردار از برق 15

                                                           
 1365ومار ایران سرشماری  . مأخذ: درگاه ملی 1
 . باشدیم -25/1برابر با  1115محاسبه شد ولی برای سال  -31/2برابر با  1325-65 یهاسال.نر  رشد جمعیت برای  2
 GIS یهانقشه.  3

 1361 هایوباد. فرهنگ  1

 1115سال  ینیبشیپزراعی برای  یهانیزماحت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان مس ا هارنظر  طبق 1362مأخذ: ومار جهاد کشاورزی   . 5

 های توسعه قرار خواهد گرفت.جز برنامه داربیشولی امفان توسعه باغات در اراضی  نخواهد نمودچندانی  رییتغ

 1362 ییروستا. و  و فاضلا   1

 1362مأخذ: اداره برق استان زنجان   . 2
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 سر

 هایفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش عنوان متغیر/ شاخص
پیش بینی/  سال پایه

 دری ریزبرنامه
 9415سال 

 میزان سال

 11 11 1362 تعداد وبادی 1روستاهای برخوردار از گاز 11

 11 26 1362 تعداد وبادی 2هادی روستاهای دارای طرح  12
 26 16 1362 تعداد وبادی 3انه بهداشتروستاهای دارای خ 12

  های توسعهیگیرجهت -2-9

ی مهم توسووعه در این منطقه قلمداد گیرجهت( از ابریشوومی بافیفرشبخش گردشووگری و  روونایع دسووتی )

لو ین ارکان اقتصادی ساکنین بخش قره پشتترابریشمی در بخش قره پشتلو  یفی ازمهم بافیفرشرونعت  گردد.می

کسووب درومد دارند و تقریبا تما  اعضووای خانواده در بسوویاری از  بافیفرشدهد که اکثر سوواکنین از ل میرا تشووفی

 تأمین  بافیفرشرنعت  در اشتغال پایدار و مقرون به ررفه لازمه باشند.مشوغول می بافیفرشروسوتاهای بخش به 

 بخشرنعت قالی بافی در  لاز  است که   شدبا می مناسب گذاری سرمایه و رادرات مصورف  بازار وجود اولیه  مواد

های های اقتصووادی رقابت پذیر  بنگاهحمایت از فعالیت نماید .پیدا  سوووقبه طور کارگاهی و متمرکز  قره پشووتلو 

 .تواند بر پیشرفت اقتصادی بخش تادیرگذار باشداقتصادی کوچک و زود بازده با تاکید بر رنایع دستی بومی می

بارندگی ها و خشفسالی های اخیر از یک سو و برداشت نامناسب از سفره های و  زیرزمینی  با توجه به کاهش

رین و بهت طی سوالهای اخیر  ضورورت بهینه سازی مصرف و  و تغییر الگوی کشت بیش از پیش نمایان شده است

 ولاتمحص تولید کردن اقتصادی منظوربه .است منطقهراه برای ادامه فعالیت های کشواورزی تغییر الگوی کشوت در 

 کشت بازار نیاز اساس بر سپس و کرده اقدا  کشاورزی محصوولات کشوت از قبل بازاریابی به نسوبت باید کشواورزی

رنایع تبدیلی مهم و کشش بازار از الزامات  خرید تضمینی  وجود .قرارداد خود را مورد هدف مختلف محصوولات

 کار توردس در زنجان استان در مهم هایطرح از یفی عنوانبه «نهالگوی کشت بهی»برنامه  تغییر الگوی کشت است.

پرورش گیاهان کشووت گل محمدی  زعفران   باشوود.اسووت و جز اسووتان های برتر در بحه تغییر الگوی کشووت می

ای از محصوولات برای تغییر الگوی کشت در بخش قره پشتلو باتوجه نمونه   دارویی  گیاهان و درختان مثمر کم و 

 باشد.رایط اقلیمی و محیطی بخش قره پشتلو میبه ش

کشت محصولات گلخانه ای نیز یفی دیگر از راهفارهای مناسب به منظور استفاده بهینه از منابع وبی زیر زمینی 

و سایر    بارانیمی توانند با استفاده از وبیاری قطره ای منظومهکشاورزان  .و وابستگی کمتر به نزولات وسمانی است

توسعه الگوهای کشت و توجه به مبحه مهم رادرات  .ی هدفمند وبیاری به تولیدات بسیار خوبی دست یابندروش ها

و تولید محصولات با کیفیت و مطابق با نیاز بازارهای جهانی بایستی در منطقه تقویت و از  رفیتهای موجود به 

                                                           
ا باند  یت گاز رسانی قرار گرفتهواستعلا  اداره گاز تعدادی از روستاها در بخش قره پشتلو در اول بر اساس. 1362: اداره گاز استان زنجان  مأخذ . 1

خانوار در دستور کار دولت  21  از سوی دولت تدبیر و امید  طرح گاز رسانی به روستاهای بالای 63قانون بودجه سال  2تبصره  'ق'اجرای بند 

 قرار گرفت

 روستاهای هادی طرح گرفته  رورت هایریزیبرنامه اساس بر مسفن بنیاد کل مدیر ا هارنظر طبق 1362ن زنجان  مأخذ: بنیاد مسفن استا . 2

 .گیردمی قرار کار دستور در زنجان استان خانوار 21 بالای

 1362مأخذ: دانشگاه علو  پزشفی استان زنجان   .3
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 .درستی بهره گرفته شود

 یریگمهم جهت یهاتیاز اولو گرید یفی یدامپرور  یة امور دامبخش در توسع نیا تیبا توجه به توان و قابل

. توسعه رنعت دامپروری  با توجه به جایگاهی که این رنعت از دیرباز داشته  رودیبخش به شمار م نیتوسعه در ا

تجهیزات ارلاح شده   نژادهای از گیریشود بهره رومدزایی و همچنین درومدزایی و افزایش دتواند سبب اشتغالمی

 قبیل از یژنتیف معیارهای بروورد ای مدرن و پیشرفته  محیط سالم و بهداشتی  توانائی تولید و کشت نباتات علوفه

موجبات  رهی  استاندارد کردن تولید بر اساس سن  طول دوره شیردهی و غارلاحی ارزش تخمین پذیری  ورادت

 ورده اندو شفوفائی هر چه بیشتر این رنعت را فراهم و ئیپویا

 لیتانسپ ها جاذبه   گردشگری است معرفیبخش قره پشتلوتوسعه های مهم محوریفی از با توجه به این مهم که 

همزمان گردشگری به . معرفی غذاهای محلی تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری ایفا کندغذای محلی میو  ها

اسفانه اما متبرندسازی منطقه مورد استفاده قرار گیرد.  تواند برایعنوان بخشی از اقتصاد فرهنگی و تجربه غذا می

 توانمیبه عنوان مثال در روستای نمونه گردشگری جزوان  . تاکنون طرح خاری در این زمینه ارائه نشده است

را به گردشگران معرفی  خورشت قره قاتق یفی از غذاهای بسیار خوشمزه و محلی مخصوص روستای جزوان است

تواند سفویی برای توسعه اقتصاد محلی و برای افزایی میان غذا  گردشگری و رنایع خلاق میو هم ارتباط نمود.

تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی باشد. این ارتباطات همچنین افزایش تقاضا و توسعه انوا  جدید محصول  تجربه 

های توریستی وگردشگری مناطق مختلف ترین جاذبههای گر  معدنی از مهموجود و  گردد. و بازار را سبب می

ای نظیر فرانسه  ایتالیا  ایالات متحده و امروزه در سطح جهان به ویژه در کشورهای پیشرفته.شودمحسو  می

ه ها به منظور وسایش و توسعترین روشو یفی از ارولی های معدنی گسترش یافتهاسپانیا.استفاده رحیح از و 

توان به عنوان یفی از و  گر  معدنی وننق در بخش قره پشتلو را می شود.  میای و جذ  درومد محسومنطقه

با  توانمی مقارد گردشگری سلامت نا  برد. که تا کنون سرمایه گذاری خاری روی ون رورت نگرفته است که

 ونجا که بخشاز  احداث استخرهای سرپوشیده  مراکز اقامتی و تفریحی  زمینه را برای جذ  گردشگر فراهم نمود.

ای کنندهتواند سهم تعیینمی شود فراوری مواد معدنیاستان محسو  میمند معدنی در شقره پشتلو جز زون ارز

های معدنی  توسعه زنجیره ارزش رنایع برداری بهینه از  رفیتبهره. در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند

ا بهای معدنی و رنایع معدنی  وری بنگاهپذیری و بهرهیش رقابتمعدنی با هدف افزایش ارزش افزوده رنعتی  افزا

 . رودتاکید بر ریانت از محیط زیست از اهداف مهم در بخش به شمار می

توانند در راستای توسعه اقتصادی و راه اندازی و گسترش رنایع روستایی با توجه به نقش مودری که می

ها برای غلبه بر معظلات مناطق روستایی محسو  ترین راه حلاسیاجتماعی ایفا کنند  یفی از مهمترین و اس

تر درومد  کاهش شفاف درومدی بین شهر و های شغلی در مناطق روستایی  توزیع عادلانهشود. توسعه فررتمی

 روستا  کاهش فقر و مهاجرت  افزایش رادرات و کاهش واردات  امفان استفاده بهینه از منابع  امفانات موجود و

ترین پیامدهای مثبت و قابل ذکر رنایع مواد اولیه و همچنین کمک در تسریع روند توسعه کشاورزی از جمله مهم

  .شودروستایی محسو  می
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 پایدار روستایی عبارتند از: ةمهمترین پیش نیازها برای دستیابی به توسع

 جاجیم    ستی )قالی بافی ابریشمیویژه رونایع دبهاشوتغالزایی  وموزش روسوتاییان در زمینه کار وفرینی و

 ؛گلیم بافی(  در بخش کشاورزی )پرورش قارچ  زنبور عسل(

 ؛انسانی-ی اجتماعیهاساختزیر یارتقا 

 ؛بالابردن سطح وگاهی  نوووری در کاربرد نهادهای تولید و خدمات پشتیبان تولید 

 ییتاروسپذیر قشار وسیبسطح زندگی ا رتقایهت اجها و رنایع  رفیت سوازی برای دسوترسی به فررت 

 ؛فقیران  زنان و جوانان()

 ؛توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مرد  و نهادهای محلی 

 های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظا  فضایی شبفه. 

 راهبردها-2-4

 اقتصادیالف( 

 ؛محصولات باغی و زراعی ةتوسع 

 ؛ات کشاورزیو کیفی محصول های تولید به منظور توسعه کمیبهبود روش 

 ؛های دامداری  پرورش طیور و وبزیفعالیت ةتوسع 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیرنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تفیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا 

 ؛شده های ارلاح نژاددا  ةتوسع 

 فرشبافی ابریشمی ویژهبههای رنایع دستی فعالیت ةتوسع. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 های اجتماعیهای نهادی برای انسووجا  بخشووی به فعالیتیندهای توسووعه مشووارکتی و شووبفهویت فرتقو-

 ؛نیازمندان -زنان-اقتصادی جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترش برنامه 

 ؛تقویت و گسترش پوشش شبفه بهداشت و درمان روستاییان 

 ؛سطح دانش و مهارت روستاییان ةتوسع 

 ؛گیریسازی و تصمیمیند تصمیمودخالت دادن مرد  در فر 

 ؛استفاده از  رفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش 

  زمینه سازی تعامل بین نهادها و مرد. 

 زیست محیطیج( 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع وبی منظومهمدیریت بهره 

 ؛خاطرات طبیعیهای مناسب برای مقابله با ممدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضلا ( مدیریت بهداشت محیط )مواد 
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 ؛محدود نمودن استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 های گیاهی و جانوری و حفا ت از ونهاشناسایی گونه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛ی مورد نیاز در بخش رنعت و معدنهاساختتفمیل زیر 

 ؛ضایی بخشایجاد توازن در سازمان ف 

 ؛پیوندهای همتاکید بر ایجاد روابط و پیوند میان سفونتگاه 

 ؛ی ارتباطیهاساختسیسات زیربنایی و زیرأت ةتوسع 

 ؛هاخدمات وموزشی  بهداشتی  درمانی  فرهنگی و ورزشی سفونتگاه ةتوسع 

 روستایی هاتأمین ایمنی سفونتگاه. 

 گردشگریه( 

 ؛کشاورزی در بخش -اییو گردشگری روست توسعه گردشگری بومی  

 ؛ی مناسب برای توسعه گردشگریهاساختایجاد زیر 

 ؛حمایت و تشویق از هنرهای دستی و رنایع دستی از جمله قالی بافی 

 ؛ی در بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریگذارسرمایه 

 جمله  های زیست محیطی ازتوسوعه گردشوگری متناسوب با  رفیت ةهای بخش در زمیناسوتفاده از توان

 ؛فیله خاره و شفار ممنو  سر  وباد مناطق حفا ت شده

 زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش ةتوسع. 

   ی اجراییهاسیاست -2-5

 اقتصادیالف( 

 ؛اقتصادیمهم اولویت ابریشمی با توجه به  بافیفرشرنعت  توسعة   

  زنجان بر روی محصولات عمده  شهرستان یپشتلوقرهتوسوعه و اولویت اقتصوادی بخش کشواورزی بخش

 ؛و شیر و گوشت جو  پیاز و یونجه گند   عدس دامی و زراعی همچون 

 ؛بخش های کشاورزیتفنولوژی رتقایا 

  ؛اقلیم بخش با سازگار محصولاتکشت و  توسعه 

 ؛دار شیب اراضی در محمدی گل کشت ترویج 

 توسعه دامداری در ارتفاعات و مناطق کوهپایه ای 

 ؛ی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزیالگو رتقایا 

 ؛با توجه به پتانسیل موجود بخشهای دامداری و مرغداری در فعالیت ةتوسع 

 ؛زراعیو  رنایع تبدیلی وتفمیلی محصولات دامی ةتوسع 

 ؛دامپروری ارلاح نژاد شده ةتوسع 

 ؛ترویج گلخانه احداث و 
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 ؛های مستعدهای پرورش وبزی در سفونتگاهفعالیت ةتوسع 

 ؛حمایت دولت از کشاورزان 

  ؛محور های معیشتکارگاه ةتوسع 

  و ماری ارمغانخانه  گلجین تولید عسل با برند روستاهای سهرین. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهلیت درووردن تواناییاتوانا ساختن زنان برای به فع 

 ؛فرووری کشاورزی و دامداری رنایعشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛های فنیمهارت وشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط 

 ؛دسترسی مناسب به امفانات وموزشی 

 ؛نقدی و غیر نقدی مورد نیاز جهت شرو  کسب و کار ةبرخورداری از سرمای 

 ؛کشاورزی وموزشی مورد نیازهای برگزاری دوره 

 ؛روستایی ةخدمات بیم ةتوسع 

 ؛د سازی افراد قابل بازتوانیتوانمن 

 ؛بهداشتی در کل بخش - توسعه مراکز خدمات درمانی 

 وموزش و جلب مشارکت فعالانه جامعه در موضو  شیوه زندگی سالم  خودمراقبتی و جامعه پایدار. 

 زیست محیطیج( 

 ؛های وبیاری نوینروش ةتوسع 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

  ؛های گیاهی و جانوری بخشاز گونهوموزش ساکنین و مشارکت ونها در حفا ت 

 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛های واقع در پهنه خطر بالامقاو  سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سفونتگاه 

 ؛داخل روستا جلوگیری از ریختن فضولات حیوانی در معابر عمومی 

 ؛ها روستاهاهفاضلا  خانگی در سفونتگا ةهای تصفیسیستم ةایجاد و توسع 

 ؛رحیح از سمو  و کودهای شیمیایی ةاستفاد ةوموزش نحو 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 های ارلی و فرعی بخشرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در بین سفونتگاه 

 ؛ایفرد خوشههای کم برخوردار از طریق رویتقویت سفونتگاه 

 ؛ی ارتباطی برون و درون منطقههاساختزیر ةارلاح  بهبود و توسع 

 ؛دماتها فاقد این خ  گاز و تلفن برای سفونتگاهبنایی؛ از قبیل و  شر  لوله کشیسیسات زیرأتأمین ت 



  استان زنجوان ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................ 31

 ؛ون ةتوسع و هاسفونتگاه برای روستایی هادی یهاطرح اجرای و تهیه 

 ؛های روستاییز سفونتگاهمورد نیا تأمین خدمات عمومی 

 ؛دسترسی پذیری ساکنین به خدمات عمومی ةتسهیل و بهبود نحو 

 ؛ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله 

 مقابله با حوادث غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل. 

 گردشگریه( 

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه   

 ؛حفظ و نگهداری ودار تاریخی و مذهبی 

 ؛های غذاخوری محلیالناندازی سراه 

 ؛های بومگردیاحداث اقامتگاه 

 ؛و قالی بافی بافیفرشاز جمله  ؛های عرضه رنایع دستیایجاد غرفه 

  ؛دشت وهوان سهرینبازدید تورها از 

 ؛ییلاقات موجود در بخش بازدید تورها از 

 ؛معرفی بیشتر وبگر  وننق 

 ؛ایجاد نمایشگاه فرش ابریشمی 

 گردشگری مسیرهای در راهیبین یخدمات هایمجتمع احداث. 

 هاسیاستمات تحقق اهداف و اتعیین الز -2-6

ذا سازد لپایدار پیش نیازهای لاز  اسوت که اگر رعایت نشود این امر را غیر ممفن می ةبرای رسویدن به توسوع 

مستلز    وپشتلقرهبخش  پایدار ةتوسع راه و برنامه ضرورتی انفار ناپذیر است. ةتحقق اهداف داشتن دورنما  نقش برای

  .از منابع طبیعی است ةی  تولید و اشتغال  مدیریت و استفاده بهینگذارسرمایهرشد  ةایجاد زمین

  ها نابرابری کاهش فقر با ایجاد اشوووتغالزایی ایجاد اعتدال فضوووایی در توزیع خدمات  کاهش محرومیت و 

 ؛مشارکت همه جانبه مرد  محلی

  دامی و کشوواورزی   )فرش ابریشوومی( حوزه روونایع دسووتی چهار در پشووتلوقرهمشوواغل غالب در بخش(

ا هی استراتژیک در این حوزهریزبرنامهبدون شک توجه به مشاغل و  .باشدمی و گردشوگری معدن  زراعت(

 ژهویبهرنایع دستی  مشاغل ةجانبه بخش را تضمین کند. حوز هپایدار و هم ةتواند توسوعاز هم اکنون می

ه کند. این حوزه نیاز بابریشومی در حال حاضور با بیشوترین  رفیت در سطح بخش فعالیت می بافیفرش

مواد خا  و اولیه فرش در سوووطح بخش   تولیدحمایت از بافندگان   های بافندگی سوووازی کوارگاهمودرن

ماد تابی و شناسایی مشتری مستمر  حمایت و جلب اعیبازار  فرش ابریشمیو جشنواره برگزاری نمایشگاه 

است. در بخش کشاورزی )زراعت و دامداری( ان بخش خصووروی  دبت برند و نشوان تجاری گذارسورمایه

رنعت و معدن باید فرووری فعالیت مواد  ةدر حوز .باشدمیبندی نیازمند رونایع تبدیلی  فرووری و بسوته

دشووگری یفی از بدون شووک در وینده گر مات زیسووت محیطی توسووعه یابد.امعدنی با در نظر گرفتن الز
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رود. وجود ودار تاریخی  دشت وهوان  مناطق به شومار می پشوتلوقرههای اسوتراتژیک توسوعه بخش حوزه

شووفار ممنو  و حفا ت شووده  و  گر  وننق  مرتع ییلاقی خوش و  و هوا تنها بخشووی از وضووعیت ممتاز 

نع و تسووهیل در موجود هسووتند. تدوین سووند توسووعه گردشووگری و ایجاد کارگروه تخصووصووی رفع موا

ات تخصووصووی توسووعه بخش در وینده اسووت. شووفوفایی توسووعه مااری در این حوزه  یفی از الزذگسوورمایه

 اشت.نیز خواهد د پشتلوقرهبخش  یهای قابل ارتقادیر مستقیم و شگرفی در سایر  رفیتأگردشگری ت

 ارتباطات یک مسووویر  ووری اطلاعات وهای نوین بالاخص فنووریحرکوت در مسووویر تحولات علمی و فن

های ها  توانمندیبلیتتوان قاووری میمطمئن برای تحقق این اهوداف اسوووت کوه با اسوووتفاده از این فن

 با استفاده از اینارتباطات ووری فن حوزه  دربه عنوان نمونه  داد قاارتاقتصادی و اجتماعی بخش را بیشتر 

و محصووولات کشوواورزی ویژه بخش را به عررووه توان روونایع دسووتی  از جمله فرش ابریشوومی قابلیت می

ه برای باشند کهای اینترنتی میاز سایت اینمونه کالا روستا ی باسلا   کتدیلر وهاسوایت. نمایش گذاشوت

 معرفی و فروش محصولات تولیدی روستاها کاربرد دارند.

 :باشدمیبه موارد زیر مهم  توجهامر در راستای این 

 ؛اقتصاد محلی  مدیریت منابع طبیعی ةجرت و توسعفقر  مها ةتوجه به مسئل 

 ؛های ارزشهای کشاورزی و دامی  ایجاد و تقویت اشتغال مرتبط با زنجیرهتوجه به  رفیت 

 ؛هابه برندسازی محصولات مختص بخش نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 ؛و بومی سازی نوین هایووری فن به دستیابی وکارهای ساز فراهم سازی  

 ؛اقتصادی و اشتغالزایی ةهای توسعپروژه در فعالیت برای خصوری بخش از حمایت و غیبتر 

 ؛در بخش یگذار هیگذاران جهت سرما هیاز سرما تیاعتماد و حما جادیا 

 ؛یو نووور ینیاز کاروفر یبانیپشت 

  ؛ای بخشی توسعههاطرحها و ی مشارکت اهالی در برنامههازمینهفراهم کردن 

 و  کسب ها پروژه این. باشندمی زیر جدول بصوورت مقیاس متوسوط محرک پیشونهادی کارهای و کسوب

تولیدی  هایسرمایه و تولیدی محصولات ارزش زنجیره کننده تفمیل اجرا رورت در که هسوتند کارهایی

 .باشدمی

 عناوین اقدمات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس  -9جدول 

 ردیف عنوان

 1 ابریشمی بافیفرشرن های مدایجاد کارگاه

 2 کارگاه های تولید خامه و رنگ فرش

 3 احداث گلخانه

 1 احداث واحدهای پرورش قارچ

 5 کارخانه فرووری لبنیات

 1 های رنعتیاحداث دامپروری

 2 واحدهای پرورش ماهی

 6 وری گیاهان داروییوبندی و فرایجاد واحدهای بسته
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 ردیف عنوان

 11 های فراوری مواد معدنیهکارگا

 11 های خدماتی و رفاهیی  مجتمعبومگردهای ایجاد اقامتگاه
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 )نقشه( هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7

 قره پشتلوفضایی پیشنهادی بخش ساختار   -9نقشه 

 
 



  استان زنجوان ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................ 31

 قره پشتلوپیشنهادی بخش سازمان فضایی  -4نقشه 
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 (سند پیوست) بخش توسعه یهاپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 4جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-9

   5جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتی گذارسرمایهی هاطرح -9-2

   6جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوی عمرانی اهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند-4

 مان اجراییساز -4-9

نماید. تشفیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک ی شوهرستان فعالیت میریزبرنامه ةاین سوازمان زیر نظر کمیت

عه ی و توسریزبرنامهکل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان زنجان در شورای  ةی و ادارریزبرنامهسوازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 جرانظارت بر ا -4-2

کل  ةها توسط ادار  اجرای اسناد بخشاستانی ریزبرنامههای مقرر از سوی سازمان مدیریت و در قالب چارچو 

 ةی و توسعریزبرنامهبه شورای  ماهه 1بنیاد مسفن انقلا  اسلامی نظارت و ررد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارش خواهد شد.

 بازنگری سند -4-9

بصووورت  "3")در چارچو  مضووامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1111در سووال  "1"و  "2"دهای بازنگری بن

ی و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی ریزبرنامهسوالانه انجا  خواهد شود. با پیشونهاد مشترک سازمان مدیریت و 

اور مجری مطالعات به عنوان استان  از خدمات مهندسین مش ةو توسع یریزبرنامهاسوتان زنجان و تصوویب شوورای 

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 م یو  ضما  هاپیوست
 

  ربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییهای ذیفهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

  ذاریگهای سرمایهتوضیحات طرح – 5ضمیمه جدول 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 

  های عمرانیتوضیحات پروژه – 6ضمیمه جدول 
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 (9) ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطیذ یهافعالیت و اقدامات فهرست -4جدول 

 مرتبط اجرایی دستگاه عنوان ردیف

 سفنبانک کشاورزی  بانک م نحوه بازپرداخت( تخصیص بهینه اعطای وا  )ضامن  1

 جهاد کشاورزی های علو  دامی و کشاورزی جهت اشتغال مرتبط با تحصیلات حمایت از فارغ التحصیلان رشته 2

 تیجهاد کشاورزی  سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رنایع دس رنعت معدن و تجارت  دامی و رنایع دستی کشاورزی  ها و امفانات رادراتی بخش رنعت عملیاتی نمودن  رفیت 3

  راه و شهرسازی ی گردشگریهاساختتفمیل زیر 1

 راه و شهرسازی  سرچم -تفمیل محور بیرونده 5

 مدیریت امور اراضی و قوه قضائیه منابع طبیعی و ساکنان روستا ةحل اختلاف بین ادار 1

 

 

  

                                                           
 مشفلات و مسائل فصل و حل به نا ر اقدامات شامل و عمرانی یهاپروژه و یگذارهیسرما یهاطرح پشتیبان  /سازنهیزم رائی اج و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به نا ر یهاتیفعال .1.  1
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 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستاناری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحگذهای سرمایهملاحظه: طرح

 اهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خوریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 162 111 162 1 جمع

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 1

 1 111 1 نیلمون  بلدرچپرورش بوق بوقلمون و پرورش به روش سنتی 11111 2

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 3

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 1

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 5

 3 111 2 عسل بندیبستهو  دیتول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11161 1

 1 111 1 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 2

 11 111 25 احداث گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 2

 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 6

 5 511 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره یندر چارچو  وئ 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

   روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر

  
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 2 1 1 1 1 1 داش تپه قره پشتلو زنجان 1
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 روندهیب قره پشتلو زنجان 2

 2 2 1 1 1 1 قره تپه قره پشتلو انزنج 3
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 1 1 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 1
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 1 1 1 1 وننق قره پشتلو زنجان 5
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ارمغانخانه قره پشتلو زنجان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 وق کند قره پشتلو زنجان 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 گیبهرامب قره پشتلو زنجان 2

 استان یکشاورزاداره کل جهاد  2 2 2 1 2 1 یپازوک قره پشتلو زنجان 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 جزوان قره پشتلو زنجان 11

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*      (2) ریخ( 1بله ) * کاروفرین محور است:
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  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله س شهرستانهای توجیهی  مقیاگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریرح سرمایهعنوان ط ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

11 11121 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 یا قرارداد
 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 12

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  تر رنایع دستیدف 13632 13

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 11

 5 111 31 ییرایاحداث واحد پذ ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 11111 15

 5 111 11 یدام اتیلبن یفروور دیکارگاه تول تولید -لبنیات  11511 11

 1 111 1 نیپرورش بوقلمون  بلدرچ پرورش به روش سنتیبوقلمون و  11111 12

12 11121 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 یا قرارداد
 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 16

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 21
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

جه قوانین بود 12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

   روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر

  
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش نشهرستا

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 
 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 11

 2 1 1 1 1 1 چومالو قره پشتلو زنجان 12
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 1 1 1 1 داش بلاغ قره پشتلو زنجان 13
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 1 1 1 1 داش تپه قره پشتلو زنجان 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 1 1 یدگاه قره پشتلو زنجان 15
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 قاشقاتپه قره پشتلو زنجان 12

 2 2 1 1 1 1 یقبله بلاغ قره پشتلو زنجان 16
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگرگردش

 2 1 1 1 1 1 یقبله بلاغ قره پشتلو زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 12

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانتهیه طرحگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  های سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

21 11121 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 یا قرارداد
 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 22

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 23

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 21

 3 111 2 عسل بندیبستهو  دیتول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11161 25

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 21

 1 111 1 نیپرورش بوقلمون  بلدرچ بوقلمون و پرورش به روش سنتی 11111 22

 1 111 3 ییدارو اهانیگ یو فراور بندیبستهکشت و  گیاهان داروئی ووریعمل 21111 22

 3 111 2 عسل بندیبستهو  دیتول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11161 26

 1 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیدتب واردات و رادرات -کودهای حیوانی  11161 31

 



 13 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................... پشتلو قرهشهرستان زنجان/بخش 

  

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12امه اجرائی تبصره ندر چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 کلاسر قره پشتلو زنجان 21

 2 1 1 1 1 1 گلجه قره پشتلو زنجان 22
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 1 1 1 1 گلجه پشتلو قره زنجان 23
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 1 1 1 1 گلجه قره پشتلو زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیگلچ قره پشتلو زنجان 25

 2 1 1 1 1 1 دمحمود وبا قره پشتلو زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 محمودوباد قره پشتلو زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 22

 استان یرزاداره کل جهاد کشاو 2 1 2 1 3 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 31

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1) بله* کاروفرین محور است:  



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 11

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله شهرستانهای توجیهی  مقیاس گذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایه عنوان طرح ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 31

 1 111 6 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  11161 32

 11 111 25 احداث گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 33

 5 111 31 ییرایاحداث واحد پذ ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 11111 31

 5 111 31 ییرایاحداث واحد پذ ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 11111 35

 1 111 1 نیبوقلمون  بلدرچ پرورش بوقلمون و پرورش به روش سنتی 11111 31

 2 111 1 با برند ارمغانخانه یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 32

 5 511 1 یگلستان گل محمدی با کارکرد مفمل گردشگر گل محمدی و کاشت و تولید 11221 32

 5 511 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 36

 5 111 11 یدام اتیلبن یفروور دیکارگاه تول تولید - لبنیات 11511 11

 



 15 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................... پشتلو قرهشهرستان زنجان/بخش 

  

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره یندر چارچو  وئ 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

ایعل اریورمز قره پشتلو زنجان 31 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 ارانیول قره پشتلو زنجان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 رمغانخانها قره پشتلو زنجان 33

 2 2 2 3 1 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 31
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 1 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 35
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 رانیس یحاج قره پشتلو زنجان 31

 1 1 1 1 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 32
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیگلچ قره پشتلو زنجان 32

 ستانا یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 11

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 11

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله انهای توجیهی  مقیاس شهرستگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذارییهعنوان طرح سرما ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 11 111 25 احداث گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 11

 1 111 25 یکشتارگاه  رنعت دا  کشتارگاه 11111 12

 1 111 31 یو خدمات یتجار یاحداث واحدها ساخت واحدهای تجاری 11112 13

 1 111 1 نیپرورش بوقلمون  بلدرچ بوقلمون و پرورش به روش سنتی 11111 11

 1 111 1 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 15

11 11121 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 یا قرارداد
 5 111 35 یرنعت مهین یدامپرور

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشرگاه کا دفتر رنایع دستی 13632 12

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 12

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 16

 1 111 1 نیپرورش بوقلمون  بلدرچ بوقلمون و پرورش به روش سنتی 11111 51



 12 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................... پشتلو قرهشهرستان زنجان/بخش 

  

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.شهرستانریزی های مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ارانیول قره پشتلو زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ارمغانخانه قره پشتلو زنجان 12

 2 2 2 3 1 1 ارمغانخانه قره پشتلو زنجان 13
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 باغ قره پشتلو زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 گیبهرا  ب قره پشتلو زنجان 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یگیبهرا  ب قره پشتلو زنجان 11

 2 2 1 1 1 1 روندهیب قره پشتلو زنجان 12
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یردشگرگ

 2 1 2 3 1 1 روندهیب قره پشتلو زنجان 12
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 1 1 1 1 روندهیب قره پشتلو زنجان 16
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 داش فمهیت قره پشتلو زنجان 51

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2)( اولویت دو  1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 12

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12ائی تبصره نامه اجردر چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 51

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 52

 1 111 1 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 53

 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یدامپرور احداث بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 51

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 55

 11 111 11 یمواد معدن یفروور یهاکارگاه های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 51

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 52

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 52

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 56

 5 111 35 یرنعت مهین یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ا اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ها تعدیل و بریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

وانجز قره پشتلو زنجان 51 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 2 3 1 1   

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 3 1 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 یجوره کند قره پشتلو زنجان 53

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 چومالو قره پشتلو زنجان 51

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 2 3 1 1 رانیس یحاج قره پشتلو زنجان 55

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 1 1 رانیس یحاج قره پشتلو زنجان 51

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیم اداره کل 2 1 1 1 1 1 رانیس یحاج قره پشتلو زنجان 52

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 1 1 1 رانیس یحاج قره پشتلو زنجان 52

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 1 1 1 داش بلاغ قره پشتلو زنجان 56

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 دوسران قره پشتلو زنجان 11

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1ش:  اولویت اول )اولویت طرح در سطح بخ*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 51

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362قیمت سال به 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 11

 11 111 11 یمواد معدن یفروور یهاکارگاه های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 12

 5 511 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 13

11 11111 
بر اساس دستمزد یا  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 قرارداد
 1 111 1 یکشاورز ولات نیماش  ریکارگاه تعم

 5 111 35 یرنعت مهین یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 15

 1 111 1 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 11

 1 511 1 خوراک دا  دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 12

 1 111 31 یو خدمات یتجار یاحداث واحدها ساخت واحدهای تجاری 11112 12

 5 111 1 پرورش قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 16

 1 111 6 ستبه کمپو یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  11161 21
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهواتی و ضمن تعامل با دستگاهسن

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 2 3 1 1 دوسران قره پشتلو زنجان 11

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 1 1 رشت وباد قره پشتلو زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 12

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 3 1 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نیسهر قره پشتلو زنجان 21

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: *    (   2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 52

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12بصره نامه اجرائی تدر چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 21

 1 111 1 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2262 22

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 23

 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یدامپروراحداث  بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 21

 1 111 31 محور شتیکوچک )بز و گوسفند( مع یاحداث دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 25

 11 111 11 یمواد معدن یفروور یهاکارگاه های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1661 21

 5 111 35 یرنعت مهین یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -دامپروری  خدمات 11121 22

 3 111 2 عسل بندیبستهو  دیتول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11161 22

 1 111 3 پشم و نخ دیکارگاه تول ریسندگی نخ پشم 13111 26

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 21
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهارست طرحفه - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهاهسنواتی و ضمن تعامل با دستگ

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

یقبله بلاغ قره پشتلو زنجان 21 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 1 1 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قره تپه قره پشتلو زنجان 22

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 3 1 1 قره حصارلو قره پشتلو زنجان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 کرد قشلاق قره پشتلو زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یکردکند قره پشتلو زنجان 25

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 1 1 گلجه قره پشتلو زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یلگاه وقره پشتل زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یمار قره پشتلو زنجان 22

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 1 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 26

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یهنگفر راثیاداره کل م 2 2 2 3 1 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 21

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت اول )اولویت طرح در سطح بخش:  *      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 51

 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

ال به قیمت س

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 21

 2 111 1 یشمیابر بافیفرشکارگاه  دفتر رنایع دستی 13632 22

 1 111 5 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 55111 23

 5 111 1 پرورش قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 21

 5 111 35 یرنعت مهین یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 25

21 11111 
های مسفونی  احداث انوا  ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی
 2 111 31 درمانیو  زاتیاحداث دهفده سلامت با تجه

 5 511 1 یکاشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 22

 5 111 11 یدام اتیلبن یفروور دیکارگاه تول تولید -لبنیات  11511 22
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1111-1111له ها و متناسب با دوره دو ساهای توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

ایعل اریورمز قره پشتلو زنجان 21 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 1 1 1 1   

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 1 1 1 ایعل اریورمز قره پشتلو زنجان 22

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 2 3 1 1 ارانیول قره پشتلو زنجان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ارانیول قره پشتلو زنجان 21

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 2 2 1 3 1 وننق قره پشتلو زنجان 25

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 3 1 1 وننق قره پشتلو زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 وننق قره پشتلو زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 وننق قره پشتلو زنجان 22

 (1) یدست رنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )د/* شعا  عملفردی: خر

 (2ندارد )( 1دارد )ی: قابلیت برند ساز* (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  

 



  استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایتوسعه اقتصادی اشتغالزا برنامه سند  ................................................................................................................................................................................................ 51

توضیحات 5ضمیمه جدول  یهاطرح  یگذارسرمایه -5ضمیمه جدول    

 توضیحات عنوان طرح

 ریال  ونیلیم 311ی و به ازای هر واحد بومگردواحد اقامتگاه  3احداث  یبومگرداقامتگاه 

 خانوار 21هر ( به ازای رأس 111متناسب با توان روستا ) )بز و گوسفند( احداث دامپروری کوچک

 کید بر و  گر  وننقأسلامت و توریست با ت دهفدهی و احداث بومگردواحد اقامتگاه  5احداث  سلامت دهفدهی و احداث بومگرداقامتگاه 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و لتعدی قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) یعمران هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 پروژهعنوان  عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 1
و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 2
و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 3

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 1
و  ) ییتاروس یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 5
و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 1

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 2
و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 2
و  ) ییستارو یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 6

 یوزشامفانات وم زیو تجه یبهساز  یاحداث  نوساز برنامه وموزش دوره اول متوسطه 1211115111 یفصل وموزش و پرورش عموم 1211 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 عمرانی هاینامهموافقت در و تعدیل قانونی، فرایندهای یط و( بندیزمان جمله از)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1444-1441 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی

رد
لک

عم
ع 

شعا
 

ح 
سط

در 
ح 

طر
ت 

لوی
او

ش
بخ

* 

 (ریال میلیون) 1931 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1444  

دوم اولویت  
1441 

 جمع

6 7 1 3 14 11 11 19 14 15 

 111 35 111 35  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 پالتلو قره پشتلو زنجان 1

 111 35 111 35  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 جزوان قره پشتلو زنجان 2

 151 151  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 3

 111 35  111 35 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 یجوره کند قره پشتلو زنجان 1

 111 35  111 35 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 یدگاه قره پشتلو زنجان 5

 151  151 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 گلجه قره پشتلو زنجان 1

 111 35 111 35  2 1 کت و  و فاضلا  استانشر 1 ارانیول قره پشتلو زنجان 2

 111 35  111 35 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 مقیجز قره پشتلو زنجان 2

 151 151  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یجوره کند قره پشتلو زنجان 6

 1 یجوره کند قره پشتلو زنجان 11
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
2 2  15 111 15 111 

 (      2( اولویت دو  )1(     * اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - صلف برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه نوان فصلع کد فصل

1 2 3 1 5 

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 11

 ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313121111 فصل حمل و نقل 1313 12
خلخال به  روندهیب ریپروژه در حال انجا  مس لیتفم

 قره پشتلو(-لیاردب)

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313121111 فصل حمل و نقل 1313 13

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313121111 فصل حمل و نقل 1313 11

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 15

11 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  یاحداث  نوساز ش دوره دو  متوسطه نظریبرنامه وموز 1211111111 یفصل وموزش و پرورش عموم 1211 12

12 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

16 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

21 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 بازتاب عمرانی هاینامهموافقت در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1444-1441 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
شعا

 *
ی

رد
لک

عم
 

در 
ح 

طر
ت 

لوی
او

ش
بخ

ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1931 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1444  

اولویت دوم  
1441 

 عجم

6 7 1 3 14 11 11 19 14 15 
یدگاه قره پشتلو زنجان 11 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف 1   2 2  11 111 11 111 

 111 25  111 25 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 2 لیاردب رونده یب  یراه ارتباط قره پشتلو زنجان 12

 111 21  111 21 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 2 نیسهر  یدگاه ییراه روستا وقره پشتل زنجان 13

 قره پشتلو زنجان 11
 ن یگلچ ن یمشف ییراه روستا

 جزوان
 111 25 111 25  2 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 3

 111 11  111 11 1 2 اناست یدرمان یو خدمات بهداشت یزشفدانشگاه علو  پ 1 یبلاغ مانیسل قره پشتلو زنجان 15

 151  151 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 نیلهرگ قره پشتلو زنجان 11

 111 15  111 15 1 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 نیمشف قره پشتلو زنجان 12

 قره پشتلو زنجان 12
  داش فمهیت  باغ  قشلاق وننق 

 گلجه
 111 3  111 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 5

 211 1  111 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 روندهیب چومالو  قره پشتلو زنجان 16

 قره پشتلو زنجان 21

  یکند جوره  مقیجز اورتابلاغ 

  یکردکند  قندرقالو  دوسران

  یبلاغ قبله  نیسهر کند  وق

 ایعل اریورمز

 111 1 111  3 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 (      1( اولویت دوم )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )(     * 4شهرستان )( فراکلان/9بخش )( کلان/1دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملکردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایوژهپر فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

21 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

22 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

 باارزشبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یبهساز

 ییروستا

23 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

21 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 بازتاب نیعمرا هاینامهموافقت در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1444-1441 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
شعا

 *
ی

رد
لک

عم
 

در 
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ت 

لوی
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 (ریال میلیون) 1931 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1444  

اولویت دوم  
1441 

 جمع

6 7 1 3 14 11 11 19 14 15 
وباد محمود  قشلاق اوچ بلاغ  قره پشتلو زنجان 21 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 3   1 1  111 1 211 

 511 1 511 1  1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 3 رانیس یحاج  یمار مق یجز قره پشتلو زنجان 22

 251 22  251 22 3 2 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 3 یلگاه  دوسران گ یبهرا  ب قره پشتلو زنجان 23

 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 نیمشف ران یس یحاج قره پشتلو زنجان 21
و  11

12 
 11 211 11 211 

 (      1( اولویت دوم )1در سطح بخش:  اولویت اول )اولویت طرح (     * 4شهرستان )( فراکلان/9بخش )( کلان/1دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملکردی: خرد/ 

 

 

 ی عمرانیهاپروژهتوضیحات  – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

 خانوار جمعیت 21روستاهای بالای  کلیهبرای  گاز رسانی به کل روستاها

 خانوار 21روستاهای بالای برای  روستایی هایراهوسفالت 

 



 

  

 


