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 پیام استاندار

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

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومه 21بند الف ماده  1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/26ریزی و توسووعه اسووتان )مور  برابر مصوووبه شووورای برنامه روسووتایی

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

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

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

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

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

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

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 همسوفن انقلا  اسولامی کشوور و اهتما  سوازمان مدیریت و برنام

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

ومیز های 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 میمانداران و مدیران محتر  دستگاهنتایج اجرایی مطالعات  نظر فر

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

 هایبندییتهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولوهای 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.

حت راهبری توأمان دستگاه متبوع استانی و فرمانداری و همچنین ها تهای بخشی و فرابخشی شهرستاندسوتگاه -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

ی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کّمی و کیفی نسوبت به راهبری تخصویص منابع و امفانات اسوتانی و مل

 مورد انتظار اهتما  نماید.

ها اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی  نسبت به اجرای پروژه -4

به شووورای  های اسووتانی راگانه اسووتان اقدا  و گزارع عملفرد دسووتگاه 11های 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 وموزع و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات  با بهره -1

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

 کند.یشنهادی تأدیرگذار بوده و کمک شایانی میهای پاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( وغاز و با فعال1411بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداو   1411های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق اندازی  رفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 ه حقیقیفتح ال

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

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

  21بند الف ماده  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز  هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

روورت سالانه در استان و برنامه به 21هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  1را مفلف به تهیه سوالانه ها 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  ببه برنامهای های توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسولسوله برنامه

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

ی روسووتایی در هامنظومه 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 11های بخش

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

رای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوین اسووناد نامه اسووتانی منتهی شوود و مقرر گردید ضوومن اجو مبادله موافقت

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

ریزی و توسوعه اسوتان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد امید اسوت نتایج حاروله که به تائید شوورای برنامه 

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

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

 اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

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

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

 گردد.و تشفر می های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیرفرمانداران  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 استان زنجان از مقامات، مراجع و دو ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیسازمان اهی ستادی ورزیی و توسعه، استانداری، 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 چشمنه شهر، ربانمهسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشی 
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.
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 کلیات 

روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سوایر روستاهای کشور متأدر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات  تحولات 

ر های گسترده دگذاریای که  سرمایهاند؛ به گونههای اقتصوادی  اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهتی را در زمینهمتفاو

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه های کالبدی روسووتاها  چهره و کالبد ونزیرسوواخت

ختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع تغییرات شووهری نزدیک و همسووو کرده اسووت. با وجود این اقدامات  سووا

 محدودتری بوده است.

. البته رشود روورفار بر مبنای وری متفی اسووتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمایه

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

 ود.شگذاری 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  11 از بیش دهد که رشوداقتصوادی نشوان می مطالعات

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر میگذاری در روستاها را های سرمایهزمینه .وری استرشود بهره

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

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعدی ومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهوری عمگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسورمایه 

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

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

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 تبعاتفرآیند و 

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

شود. این شفاف به کاهش ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزع

های به دلیل ناکارومدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتاییان منتهی میهای سوورمایههدرومد و انگیز

 دهدارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عد  شفل متأدر

تر شده است. در چنین شرایطی کوچکدر روستاها بسیار  تولید کشاورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

ها رورفار معیشتی بوده است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و به دلیل ونفه مبنای فعالیت

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

3 
 تقلیل و محدودیت

 منابع وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهو  یفی 

 وافزایش شدید تقاضای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر کشت وبی   دهه گذشته

های ق فناوریاز طرفی عد  انتشووار و تعمی و سوووبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

وری و درومد یفی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار و  کاهش مصرف و  

توان تولید را . با مصرف موجود و  در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استروسوتا از محل فعالیت

 دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستادر  ناهمسو

ز ا روستایی و ... فاضلا  و  طبیعی  منابع ای منطقه و  های اجرایی نظیر جهاد کشواورزی دسوتگاه

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

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 تبعاتفرآیند و 

1 
ود نیروی انسانی کمب

 ماهر و متخصص

 پایین بودن سطح شود.افزوده بیشتری میتخصوص منجر به ایجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان می

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

انش نیروی کار جوان منجر به شفاف و کشوت خود در برابر مهارت و د ها به تغییر رفتاریسوخت ون

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

باشند یا با می گراهادسوته دو  یا مجبور به تسامح با سنت باشود نیز از ون سونتی گراهای دیرینه می

که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر   شوندمخالفت و سورکو  خود  مجبور به مهاجرت می

 نوری پاییو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسوانی و حف  بافت جمعیتی هایکاروفرین و سورمایه

جمعیت  کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی   دررد 3گردد. در ومریفا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  دررد  33جود کنند اما در ایران با وروادرات هم می

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

روسوتاییان با توجه به شویوه ففری و عد  دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر  به ندرت دسووت به 

 های زینتی  دارویی  زعفران وکاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

باید عدالت باشوود  میها و مراتع جز  منابع نسوول فعلی و وینده میچراگاه خاک  از ونجا که منابع و  

برداری بهینه از منابع  حقوق نسل وتی را نیز هرهای باشود که نسول حاضر ضمن ببین نسولی به گونه

های گذاری ارولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی  وسیبمحفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

با ادامه این روند در وینده نه چندان دور  که های تجدید ناپذیری زده جدی به این منابع دارای وستانه

 یم شد.با بحران منابع مواجه خواه

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجا  شده؛ با وجود های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

ه میانگین درومد روسووتاها افرایش متناسووبی نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوز

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و  رفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

2 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه  کارگاه در روسوتاهای ایران

ندرت وجود دارد. علت این امر عد  وموزع  عد  دانش  تخصوووص و وگاهی کافی  بسووویوار کم و بوه

و از سویی عد  حمایت  پشتیبانی و ترغیب  روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیون

2 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

عوامل پیش گفته نهادی  نظا  تولید در روستاها سنتی و کمتر متأدر از تحولات فناورانه بوده متأدر از 

داری ها به عنوان مثال در حوزه دا  سبک  شیوه پرورع و بازده ون تفاوت معنیاست. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درتحول در ون نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی و  است کشواورزی محور ارولی اقتصاد روستااز ونجا که 

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

توان گفت که کاهش و تعدیل ودار این عوامل وری  میبر اساس نتایج حارل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری  اختصاص منابع مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزع  دار در حوزه سیاستو تغییرات معنینیازمند زمان 

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

های روستایی  چفیده گزارع توسعه پایدار منظومه مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح

 .شودهای زیر ارائه میبخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط
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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 -یری با تولیدات محدود کشاورزیعشا -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

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

 از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةا موجب ایجاد تغییرات عمدتغییرات مفانی جمعیت از روستاها به شهره

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

رها های ناشی از فروع نفت در شهله انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأعللی چند  رورت ت

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

شدیدی برای روستاییان به  ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درومدهای نفتی در شهرها  جاذب ةمهاجرین گسترد

های مسری  بر جمعیت شهرها و هداشتی و مهار بیماریوضعیت ب ةوجود ومد. همچنین ازدیاد جمعیت  ناشی از توسع

یان به شهرها که محل جذ  یروستاها افزود. با افزایش جمعیت  عد  اشتغال و درومد ناکافی  بسیاری از این روستا

ر های فقدرومدهای نفتی و محل تمرکز رنایع بود  روی ووردند. حاشیه نشینی  مشاغل غیررسمی و گسترع پهنه

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مفمل پاسخ شهر بود. عد  رنعتی -خ اجتماعیشهری پاس

زراعت  دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بلااستفاده  ةشدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمد

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها اجرتهای طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهماندن دروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

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

و میزان مشارکت اهالی و  شدهلی را مح ةجامع افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار  اشتغال

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

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

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

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

و راهبردهای ون  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 هروژهنهایت پبخش مطرح و در 

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

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

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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 زنجانرود شهرستان زنجان تبیین و تحلیل وضع موجود روستاهای بخش -1

رداخته پ شهرستان زنجان زنجانرودبخش  یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب  یارائه سند به بررسدر بخش اول از 

 .شودیم

 و استان زنجان زنجانشهرستان  زنجانرودبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخصمتغیر  -9-9

ر نفر و هزا 111 1  جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1321بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نفوس و مسوفن سوال 

 دررد بوده است. 3271و  6173ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

روستا دارای سفنه و  213هزار نفر در  341  به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روسوتایی استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مفان  مزرعه و ...( ساکن  هایوبادهزار نفر در  1به میزان بیش از 

خانوار   21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشوتر   21  تعداد روسوتاهای دارای 1321در سوال 

 روستا بوده است. 123

)روستاهای  روستاهادررد  11دررود جمعیت روستایی  در حدود  21در مناطق روسوتایی اسوتان زنجان  حدود 

 21دررود روسوتاها )روستاهای دارای  22د جمعیت روسوتایی  در حدود دررو 274خانوار و بالاتر(  حدود  61دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررود جمعیت روستایی  در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1ه شرح جدول شماره زنجان ب شهرستان زنجانرود  بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها



 11 ....................................................................................................................  ..............................................................................................شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 و استان زنجان زنجانشهرستان  زنجانرودبخش  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 شهری کل

 21 

و  خانوار

 تربالا

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 121 1 22 413 312 411 1 633 331 114 341 123 111 213 3271 224 346 111 111 461 111 1 استان

 234 4 31 421 321 223 1 111 21 223 22 62 123 211 1672 221 21 411 433 312 121 شهرستان زنجان 

 121 33 312 261 231 241 21 612 22 21 62 21 2271 213 22 411 312 23 بخش زنجانرود

 11 34 331 266 411 322 13 212 13 12 41 12 2671 221 13 142 2 262 11 بخش قره پشتلو

 642 4 26 114 411 612 261 41 112 46 21 21 116 1176 114 11 211 431 121 422 بخش مرکزی

         3476 2472 2473 3271 2172 2272   2174 6171 4273 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش زنجانرود به 

 شهرستان
471 171 2671   3471 3271 4173 2173 2672 4372         

نسبت بخش قره پشتلو به 

 شهرستان
371 171 1171   2174 2171 1274 1676 1671 2171         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
2271 2274 1272   4171 4172 4173 1671 1671 3474         

 1321مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاقابلیت -9-2

 اقتصادیالف( 

  پتانسیل مطلو  و  و خاک در کشت و تولید محصولات زراعی و باغی )منابع غنی و  به واسطه جاری بودن

قلعه  وچای   چای  بیوک های فرعی مانند میرجان چای  تلخه رودو زنجانرود و رودخانه اوزنقزل ةنرودخا

 ؛چای(

  هزار تن در 21هفتار و میزان تولید 2311با مساحت  )ردری  گرده و ارقا  محلی(تولید برنج با مرغوبیت بالا

 ؛بخش زنجانرود 

 ؛ (تن21241تن  شیر1231 تولید گوشت قرمز بالا بودن میزان تولیدات دامی 

  ا اسمیت( ب گران-فوجی-لبنانی-دورنگ-قرمز-زرد ) بیسبالا بودن میزان تولید در محصولات باغی همچون

 111 216 1با میزان تولید   انگور رجانیم  وباد ی رضاهادر روستا ویژهبه کیلوگر 111 121 22میزان تولید 

 روستاهای میرجان )در  کیلوگر 111 111 2و زرد ولو  و ..(قره وغا    )چرلانقوع  سردهات بیات  کیلوگر 

 ؛  تلخا  و ...(باغلوجه سردارمهروباد  

 ویژه در روستاهای هزار تن  به 22161  با میزان تولید همچون گند  بالا بودن میزان تولید محصولات زراعی

  صارح قره بوطه )نج بویژه روستاهای بر (وبادمهر   وباد/سلطان ه سردار  قولی قصهجخاره  باغلو لهیف رجعین )

 گمش چپ  چپ بویژه  در روستاهای ) کزبر    کیلوگر  111 611 116  پیاز با میزان تولید   (مشمپا  قیطول

 ؛کیلوگر 142111بویژه روستاهای قره وغا  علیا و سفلی با میزان تولید سیر در قلعه چای (  کها وباد

  در روستاهای حصار   انجمن علیا   زنبورعسل  )بیشترین تعداد کندوی تن131بالا بودن میزان تولید عسل

 ؛و رجعین  وجود دارد ( رجانیم نصیروباد 

 نیمحصول در دشت رجع نیمجاز کشت ا یپسته در اراض دیراندمان تول شیو افزا تیتثب   

 راس دا  سبک  211 22  با رتبه اول استانی در تولید محصولات دامی  منظومه  زنجانرود با در بخش دامداری

تأمین  دارای پروانه روستایی کوچک واحد دا 21   واحد دا  رنعتی22راس دا  سنگین  و با  411 21و 

 رورت خا  و فرووری شده بازارهای زنجان  میانه و تبریز  را برعهده دارد؛محصولات دامی به

   تن گوشت قرمز و  342سالیانه  ن زنجاناستاعشایران ) عشایر بخشدامی  توجه به میزان بالای تولیدات

  (1باشنددررد عشایر در بخش زنجانرود ساکن می11که بیش از  بیش از هزار تن شیر تولید می کنند

  ؛و میانهتبریز  دسترسی به بازارهای قدرتمند شهرهایی چون زنجان 

 ی با توجه به توان و قابلیت بخش؛امفان ایجاد رنایع تبدیلی و تفمیل 

  با توجه به  جذ  سرمایه گذاران بخش خصوری برای احداو رنایع تبدیلی و تفمیلی در بخشامفان

 ؛زنجان  تهران وجودافراد سرمایه دار ساکن در کر  

  معدن پتاس ایلجاق دومین معدن بزرگ استان و بزرگترین معدن  همچون  بخش )معدن فعال در  31وجود

لو  معدن نمک چهروباد  معدن سنگ وهک چهروباد  انغولوا  معدن سنگ سبحان روستای قرهپتاس کشور

 (؛و معدن شن و ماسه کوهی بزوشا وبادمعدن گچ ابراهیم  معدن خاک چینی تقی کندی

  ؛در حال احداو دره لیکشهرک رنعتی  

 ها و ناحیه رنعتی؛ دسترسی نزدیک به شهرک 

                                                           
1https://www.iribnews.ir/fa/news/ 
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 کارخانه فوکا رنعت و معدن نمک در روستای های تولیدی شن و ماسه  کارخانه گچ  کارخانه وسفالت و کارگاه

 روند.های مهم رنعتی و اقتصادی بخش به شمار میچهروباد از جمله فعالیت

 قاهران و سد های خاکی همچون سد بزوشا  مشمپاسد در حال احداو   وجود سدهای بلوک و فیله خاره  

 ؛و چورک چریان قره

 وجود  های سنتیهای سنتی و بافتنیپوع  چلنگری  پایدستی مانند گلیم بافیدر بخش زنجانرود رنایع

 کند تمرکز یافته است.و ساری وباددر روستاهای اندوباد علیا  ابراهیم  بویژه دارد که

 و فرهنگی اجتماعی ب(

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

 ؛تادر از  ساز کار و سیاق ریش سفیدی با نا  وغ ساقال و اغ بیرچکروابط مسالمت ومیز میان طوایف م 

  ؛(په  ت گوگ  ای )قره اوغلانلو  رجعین  ایلجاقدر روستاهبویژه  ساکن بودن ایلات عشایر شاهسون و ایلسون  

 ؛فرهنگی در سطح روستا -های اجتماعیامفان ایجاد تشفل 

 ؛های قومیخویشاوندی و وابستگی باورهای مذهبی  نظا ة همگرایی اجتماعی در حیط 

 برگزاری مراسمات و ویین های مذهبی )بویژه ویین برگزاری مراسم عزاداری ایا  محر  در روستای رجعین(؛ 

 نهار )لایروبی ا توان اشاره نموداز جمله این فعالیتها که می دررد بالای مشارکت مرد  در امور مربوط به روستا

در روستاهای قره بوطه  نمونه های بارز ون را  که جهت تامین و  کشاورزی( کشاورزی  ایجاد بند انحرافی

اهده توان مشسفلی  رضاوباد و ....  می وبادحصار  مشمپا  قره اوغلانلو  رجعین  قولی قصه  اسفنا   میرجان  اند 

 کرد؛

  ؛دارس دخترانه و پسرانه در سطح بخشها و موجود وموزشگاه 

 ه فعالیت کشاورزی؛حضور فعال زنان در عرر 

 ؛بخش سطح  ای درحرفهو های ومورشی فنی دوره 12برگزاری 

  دوره های وموزشی برگزار شده جهاد کشاورزی در سطح شهرستان زنجان  در شش ماهه دو  سال

 ولاتماشینو  ونیزاسیمفان  دوره 14و شیلات  اموردا   دوره 41 یباغبان دوره  241عبارت از زراعت 1321

 11دوره  وموزع های تسهیلگری  6تبدیلی و تفمیلی  عیرنا  دوره 11  و  و خاک و امور اراضی هدور 11

  دوره

    که طبق سرشماری  روستاهایی همچون شفر بلاغی  باشسیز  ) در برخی از روستاهاروند مهاجرت معفوس

مهاجرت معفوس  شاهده رورت گرفت های میدانی اخیر با بررسی هایسالطی خالی از سفنه گردیده 1321

 ؛در این روستاها هستیم(

 ؛وجود کتابخانه های عمومی در قره بوطه و شهر نیک پی 

  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؛ 

 ورای بخش برای اعمال مدیریت مبتنی بر انتخابات در سطح بخش؛وجود ش 

 های فعال در مدیریت موضوعات های تعاونی روستایی و سمنامفان مشارکت پاسگاه نیروی انتظامی  شرکت

 مختلف بخش.

 زیست محیطیج( 

 منابع و  سطحی و زیرزمینی؛ 
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 46741 که جز رده خاکهایی با پتانسیل  دهدیم تشفیل سول اینسپتیخاک  را زنجانرود بخش خاک دررداز

 مطلو  خاک برای زراعت و باغداری می باشد؛

   وجود  رفیت های توسعه کشت ارگانیگ  سالم و دانش بنیان با توجه به حارلخیزی خاک و منابع و

 موجود؛ 

 های شمالی و شرقی بخش زنجانرود در مناطق حفا ت شده و مساحت قسمت قرارگیری بخش وسیعی از

 جانوری و گیاهی بالایی دارند؛ ستی ار ممنوع که تنوع زیشف

  وجود دشت  شالیزار و کوهستان در فارله کم از یفدیگر که امفان تولید انواع محصولات کشاورزی را فراهم

 کند.می

  نوع گیاهان دارویی تنها در روستای 21وجود انواع گیاهان دارویی بویژه در دهستان غنی بیگلو )بیش از

 ن وجود دارد(؛میرجا

  معادن بورمشمپا تنوع سازندهای زمین شناسی و ایجاد زون های ارزشمند معدنی همچون پتاس ایلجاق  

 نمک  وهن و فلدسپات.

 (  16111وجود مراتع مرغو)هفتار از مراتع دارای پروانه چرا که در اختیار عشایر قرار گرفته است 

 فضایی -کالبدی د( 

 ؛)بزرگراه( در دهستان زنجانرود پایین ایوهن(  جاده)راه رتمند ریلیهای قددسترسی به زیرساخت 

 ای هبیشتر تجمع سفونتگاهها به رورت خطی  اطراف و حاشیه رودخانه  ی بخشهابافت متراکم سفونتگاه

   ؛شودو زنجانرود دیده می اوزنقزلمهمی همچون 

  و چادرنشینی از تلفیقی رورت به فضاهاین  بخش  نظا  استقرار  سفونتگاهی در ا عشایر نشیندر نواحی 

 غربی جنو  مناطق که در ییلاق و چادر در ماه 1 الی 4 میزان به حداکثر دامداران که است نشینی وبادی

 طرف به سپس کرده و زندگی میشود  شامل را بلقیس کوه شرقی شمال و شمال و ماهنشان شهرستان

 به میشود قشلاقی قلمداد فضاهای عنوان به که روستاها این .مینمایند حرکت زنجانرود خود در روستاهای

 میباشد؛ ساختمان و دائمی سرپناه رورت

 ؛عبور خطوط ارلی انتقال برق  گاز و.... از دهستان زنجانرود پایین 

 11 برخوردار از گاز هستند. 22پایان تیر ماه سال تا دررد از روستاهای بخش 

 ؛دیگر در سطح منظومه و سهولت خدمات رسانیها نسبت به همفارله کم سفونتگاه 

  ؛روستاهای بخش 12 در  دیها طرحاجرای 

 ؛اداری و تجاری(-نزدیفی به شهر زنجان )کانون مراکز سیاسی 

 گردشگریه( 

 ؛اکوتوریسمة شفار ممنوع و مناسبت ون برای توسعة و منطق وبادسر  ة حفا ت شدة واقع شدن منطق 

 های ارتباطی و طبیعی؛بور زیرساختع ةتمند به واسطدارا بودن محور گردشگری قدر 

  کیلومتر از زنجان تا مشمپا  در فصول بهار و تابستان و از طریق  111با طول مسیر مشمپا -زنجانمسیر

و  منطقه سرسبز و چشم اندازهای زیباهای طبیعی در طول مسیر مفان  ای قابل مراجعه است.جاده

 دباشمی اوزنقزلها در حاشیه رود لکها در مشمپا  قلعه لکلکشیانه لکوهای طبیعی در طول مقصد مفان
 ؛منظر(-)گردشگری طبیعی
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   شفار ممنوع فیله خاره   ةو منطق وبادوجود منابع شاخص گردشگری از جمله مناطق حفا ت شده سر

 رودخانه زنجانرود حاشیهطبیعت   علیا وباددربند اند   های رنگینکوه چهروباد مردان نمفی   هالک لک ةقلع

 ؛روستاهای زیبایی همچون دگرماندرسی  رضاوباد  میرجان  انداباد علیا

  ؛روستای هدف گردشگری قره اوغلانلو و شفورچی 2واقع شدن 

 های بو  گردی همچون گل سر  قره چریان و قره بوطه؛وجود اقامتگاه 

  بوم گردی عشایری 

 ؛اوغلانلو قره روستای بومی محلی در هایو بازی عشایر کوچ جشنواره برگزاری 

  و مناطق روستایی. عشایرویژه  جاذبه های الگوی زیستی 

  و زیداله اولن. موسونلو ییلاقات خوع و  هوا همچون ییلاق ملک اولن 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف( 

 ؛ارزع محصولات کشاورزی ةعد  تفمیل زنجیر 

 شمالی از  ضعفهای عمده در بخش تولید این محصول است؛ فروع برنج  با برند استان های 

 گیرد؛فراوری محصولات دامی منظومه اغلب در کارخانجات خار  از منظومه بویژه در تبریز رورت می 

 ؛سنتی بودن کشاورزی و دامداری 

 ؛اختلاف ساکنین برخی روستاها با منابع طبیعی و اوقاف 

 ؛های برنج کوبیسنتی بودن کارگاه 

  ؛و کوچک بودن قطعات زراعی و پراکندگی قطعاتخرد 

 ؛خرید محصولات توسط دلالان و بنفداران 

 ؛زراعی و باغی به واسطه گسترع تغییر کاربری اراضی یهااز بین رفتن زمین 

 ضعف بیمه محصولات کشاورزی بواسطه استطاعت مالی ضعیف کشاورزان؛ 

 ذ  بازارهای داخلی و خارجی  فرسوده بودن های معدنی برای جسیستم مدیریت سنتی  نبود زیرساخت

های مستقل برای عبور و مرور وسایل نقلیه نبود راهولات معدنی  نبود واحدهای فرووری در معادن  ماشین

 ترین مشفلات موجود در بخش معادن است؛از جمله مهم های روستاییبرای معادن و استفاده از راه

  لبنی و کشتارگاه ضعف رنابع تبدیلی.  

 و فرهنگی اجتماعیب( 

  روند کاهش شدید  1321نفر در سال  23311به  1341در سال  32111کاهش جمعیت بخش زنجانرود از

 سفلی  انجمن بیات جعفری  سردهات علیا  سرچم جمعیت در روستاهای باغلوجه وقا  باغلوجه سردار  دولک 

 ؛  مینان  اندوباد سفلیاندرهیم  مهروباد رلو بلاغ  کنگ چهیقال  وباد یعل  یدگرماندرس  وباد نیحس  حبش

  نفر 111 بالای  1341در سال  حبش چاور،  باشسیز، ایده لو، نجی،در دهستان  زنجانرود پایین روستاهای

. در این بین روستای مواجحه شدند یا با کاهش شدید جمعیت به بعد خالی از سفنه 1321جمعیت ودر سال 

باشد. در  دهستان غنی بیگلو روستای قاضی کندی  و د مهاجرت معفوس میاخیر شاه هایسالباشسیز در 

  که در اوز  خالی از سفنه  روستاهای احمدوباد  1321نفر و در سال  211بالای    1341 کنگرلو در سال

 برخی از  اخیر هایسالخالی از سفنه گردیده اند. در  1321نفر جمعیت و در سال 111 بالای 1341سال 

جمعیت گشته و حیاتی دوباره به روستاها  به تدریج داری ینج بلاغی  شفر  همچون باشسیز وستاها این ر

 بخشیده است؛
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  خالی از سفنه گردیده  1321نفر جمعیت و در سال 121دارای  1341در سال  شفر بلاغیهمچون روستای

ین رار یافته است که ساکناست . روستای شفر بلاغی در نزدیفی روستای پرجمعیتی همچون قره بوطه استق

بوطه و تعدای از اهالی هم به شهرهایی همچون زنجان  کر  و ه این روستا  برخی از اهالی به روستای  قر

های دهد که در سالتهران مهاجرت نموده اند. طبق مصاحبه با اهالی  بررسی ها و مشاهدات میدانی نشان می

اشتغالزایی و توسعه پایدار  هایطرحه و این روند با اجرای اخیر مهاجرت معفوس در این روستا رورت گرفت

 ؛و ایجاد خدمات و امفانات مناسب در روستا روندی رو به رشد را به خود اختصاص خواهد داد

 ؛های دائمی از منظومه بویژه از روستاهای کوچک(روند مهاجرت) بالا بودن نر  مهاجر فرستی بخش 

  ؛حمایت از ونها در بحث کاروفرینی روستایی ضعفروستایی و جوانان بیفاری فارغ التحصیلان 

 بخش؛ درگی ضعف حمایت از مشاغل خان 

 ؛ مربوط به روستا اجرایی کمبود مشارکت زنان در امور 

  ؛در سطح بخش راغت نوجوان و جوانانت فکمبود مراکز لاز  جهت پر کردن اوقا 

 های بخشاجرای کارهای فرهنگی در روستا ضعف. 

 محیطیزیست ج( 

 بارع در زنجان )ت از ومار بارندگی شهرستان به تبعی روند رو به کاهش میزان بارندگی در چند سال اخیر

 کاهش یافته است.( 1326میلی متر در سال  21473میلی متر به  31172از  1342سال 

  رود و رودخانه و زنجان اوزنقزلهای مهم همچون خطر سیل با توجه به وجود رودخانهة واقع شدن در محدود

قره بوطه، حصار، طبق اطلاعات بدست ومده از پرسشنامه محلی و بررسی های میدانی روستاهایی همچون ) فرعی دیگر

 اخیر  دچار خسارات زیادی ناشی از سیل گردیده اند.( هایسالدر   علیا، رجعین آبادسفلی، اند  آبادمشمپا، اند 

 زمین  ویژهبه ایدامنه حرکات وقوع مستعد هایمحدوده ملهازج منطقه مرکز و غر شمال از یهایبخش

 ؛لغزع

  اخیر و وسیب جدی به محصولات کشاورزی؛ هایسالبارع تگرگ و سرما زدگی در 

 های وبیاری نوین و فشار بر منابع و توسعه روع ضعف. 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛روستاهااکثر و  شر  در  مشفل 

  ؛هااری باغچهی از و  شر  برای وبیبرداربهره 

 ؛در مزراع زراعیون ضابطه  غیرمجاز دساخته و ساز ب 

 ؛غنی بیگلو چایپاره پایین بویژه در دهستان کشی در برخی از روستاهاعد  دسترسی به گاز لوله 

 محرومیت بالای دهستان غنی بیگلو و چایپاره پایین در بخش؛ 

 ؛عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات در سطح بخش 

 ؛فانات خدماتی و رفاهی در بخشکمبود ام 

  در ییلاقات همچون ییلاقات برای عشایر و رفاهی و کمبود  و  وشامیدنی  نبود خدمات بهداشتی و درمانی

 خان بلاغی نیریش   و زیداله اولن موسونلو ملک اولن 

  مناسب نبودن راه ارتباطی ییلاقی 

 ضعف ونتن دهی اینترنت و موبایل.  

 گردشگریه( 

  ؛1رفاهی در محور گردشگری عبوری درجه  -خدماتی سیساتتأکمبود 
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  ضعف در اطلاع رسانی  نصب تابلو برای معرفی روستا ها و مفان های گردشگری 

 ضعف خدمات رفاهی و  بهداشتی در روستاهای هدف گرشگری همچون قره اوغلانلو و شفورچی؛ 

  ؛بخش دستیرنایعمحصولات و  ةها برای عرضبازارچهنبود 

 ؛ان بخش گردشگریگذارسرمایهت مربوط به اعطای تسهیلات بانفی به مشفلا 

  های  مجتمع گردشگری بویژه در محورارتباطی زنجانهمچون رستوران گردشگری تأسیساتقدیمی بودن- 

 ؛تبریز

  سطح پایین دانش تخصصی روستاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری

 این خصوص های وموزشی دردوره

 ها و  رفیتهای بالای گردشگری  میزان خدمات موجود فراغتی در سطح قابل قبولی علیرغم وجود توان

 شود.ارزیابی نمی

  مسائل کلیدی بخش -2 -9

 اقتصادی الف(

  ؛تفمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی ضعف توسعه رنایع تبدیلی  

 ؛اکی منطقهنبود الگوی کشت مناسب با توجه به وضعیت وبی و خ 

 ؛(واحد در مشمپا2واحده در حصار و 3در قره بوطه  کوبیبرنجواحد 2) کوبیبرنجهای سنتی بودن کارگاه 

 سد  یدر حال اجرا ةاز جمله پروژ ؛اهروژهای در حال اجرا و ناتما  ماندن پهروژهعد  تخصیص بودجه به پ

 ؛و شهرک رنعتی دره لیک مشمپا

 قره بوطه؛روستای ارگاهی در ایجاد ناحیه رنعتی یا شهرک ک 

 ؛غالب بودن روع سنتی دامداری بر روع رنعتی  

  ضعف حمایت از تولیدات عشایر بخش زنجانرود؛ 

  عد  استفاده از نیروهای بومی در کارخانه های همچون فوکا رنعت و نیروگاه در حال احداو سیفل ترکیبی

  تازه کند  چروک علیا خواستار پیگیری این دوبا  چپ چپ  گمش وباد)اهالی روستاهای قولی قصه/سلطان 

 ؛باشند(امر می

 وستا(    کالا رلریکتد  های )خرید فروع باسلا های نوین خرید  فرع و تبلیغاتی همچون سایتنبود سویستم

 ها؛ها و واسطهحذف  دلال و جهت خرید محصولات کشاورزی

   و  ارفهان  تبریز های معدنی و روونعتی شورکتمواد معدنی همچون سونگ  وهن توسوط فراوری اسوتخرا

 ؛خار  شدن سرمایه اقتصادی و اشتغالزایی از بخش و استان

 ؛هادشت در واقع اراضی سازی ارچهپیفجهت  تعاونی هایشرکت تشفیل اهتما  بر 

 به شهرهای  )سرمایه انسانی جوانان تحصیلفرده و جویای کار های انسانی و مالی از بخشخرو  سرمایه

 ؛ (و قم تهران کر  همچون 

 های معطوف به  نهاده های دامداری و خوراک دا   از جمله مهمترین مشفلات مطرح مسئله گرانی قیمت

 باشد؛شده توسط ساکنین بخش بوِیژه دامداران می

 مورد نیاز و پایین بودن قیمت محصولات و شرایط نامناسب فروع از جمله  زاتیتجه ها افزایش قیمت نهاده

های دیر هنگا  خریدهای تضمینی بویژه در محصول گند   از مشفلات گران و پرداخت واسطه ها الوجود دل

 باشد؛مطرح شده توسط کشاورزان بخش می

 ضعف بیمه محصولات کشاورزی بواسطه استطاعت مالی ضعیف کشاورزان؛ 
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  ؛منابع و بر های وبیاری نوین و فشار روع ةتوسعضعف 

 حصولات کشاورزی به رورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزع نهایی ارزع م ةعد  تفمیل زنجیر

  ؛محصولات توسط کشاورزان

    تولید محصولات گلخانه ای یک روع نوین است که باعث افزایش کیفیت اهتما  بر گسترع کشت گلخانه

تم با سیسمحصول تولیدی  افزایش رادرات  ررفه جویی در مصرف و   استفاده از اراضی غیر قابل کشت 

 .هیدرویونیک و ایجاد فررت های شغلی مناسب برای فارغ التحصیلان کشاورزی می شود

  به منظور ایجاد مشاغل خانگی  اشتغالزایی  توسعه رندوق های اعتباری خرد زنان روستایی واهتما  بر تشفیل

  و توانمند کردن زنان روستایی ؛

  ؛و عاید شدن سود کم به کشاورزانو بنفدران ان دلالتوسط خرید محصولات کشاورزی  

 محوری ای )بازارحرفه و فنی هایارائة وموزع در اقتصادی و تولیدی هایبنگاه تقاضای به ضعف توجه 

 ها(؛وموزع

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

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

   با توجه به توان و قابلیت معدنی مواد وریوفر واحدهای و رنایع استقرار و معدنی یهافعالیت ةتوسعضعف 

 .بخش

 و فرهنگیاجتماعی  ب(

 ل نیست و )میل به مهاجرت دایم و ترک دیار چندان معمو بالا بودن میزان مهاجر فرستی بخش زنجانرود

 ؛گیرد( ها بیشتر برای اشتغال و فرار از بیفاری و تامین معیشت خانوار رورت میمهاجرت

 به عنوان یک معضل بزرگ  بیفاری جوانان را محلی در اکثر روستاهاة بیفاری جوانان )براساس پرسشنام

عه ترین و ایف طرح توسز مهمتر یفی اریزی و تامین اشتغال بویژه در روستاهای کوچکبرنامه اندعنوان نموده

 ؛ رود(پایدار منظومه به شمار می

 ؛های مردمی و مشارکتی زنانکمبود تشفل 

 ؛هاکمبود اعتبارات دهیاری 

 ؛اوقاف ةاختلاف اهالی در برخی از روستاها با منابع طبیعی و ادار 

 ها وحاضر اغلب این سنتها و رسو  فرهنگی با توجه به فرهنگ اریل و بومی منطقه  در حال در با  ویین 

اند و  امروزه جوانان های سنتی و بومی و ادبیات عامیانه مرد  مورد کم توجهی قرار گرفتهها و سرگرمیبازی

 های اجتماعی انس پیدا نموده اند؛چندان پایبند به فرهنگ اریل گذشته نیستند و بیشتر با شبفه

 شایر نشین بخش ازجمله روستای مهم همچون قره اوغلانلو  توجه ویژه به مسائل و مشفلات عشایر و  مناطق ع

 ؛   گوگ تپه  رجعینایلجاق

   های وموزشی فنی و از طریق برگزاری دوره بازار در موجود روستایی انسانی نیروی توانمندسازیاهتما  بر

 .و مهارتی حرفه ای

 زیست محیطیج( 

 ؛و زنجانرود اوزنقزلمهم همچون  یهادخانههای محافظتی در حاشیه روضعف احداو سیل بند و دیواره  

 ؛فرسایش شدید خاک  

  ؛دررد روستاهای بخش زنجانرود 31عبور سیلا  از داخل محدوده 



 12....................................................................................................................  .................................................................. شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 منابع ولاینده رودخانه) استقرار رنایع در حاشیه رودخانه زنجانرود از معضلات زیست محیطی بخش زنجانرود 

های روستایی ماندهای شهرک تخصصی روی و فاضلا های شهری و خانگی  پسزنجانرود عمدتا فاضلا 

 ؛ (بالادست

  ؛از خاک هبهین ةان به نحوه رحیح استفادبرداربهرهضعف وشنایی 

 چرای بیش از حد دا  در مراتع و تخریب ون؛ 

 ؛ها و سمو  شیمیاییاستفاده زیاد از علف کش 

 ؛در مزارع زراعی ضابطه و غیر مقاو بی ساخت و ساز 

  ؛هاباغچه وبیاری برای شر  و  یبردارهرهبجلوگیری از 

 تواند امفان وقوع خطراتی چون دفع فاضلابهای خانگی روستاها در چاههای جذبی  با توجه به شیب منطقه می

رانش و سولی فلفسیون را افزایش دهد و همچنین موجب ولودگی چاههای عمیق تامین و  شر  و کشاورزی 

 شود؛

 ؛مجوز ةپسماندهای روستایی ضمن هماهنگی با دستگاه رادر کنند های معین برایاختصاص مفان 

 ؛شودانسداد و ته نشینی لجن در نهرهای کشاورزی باعث هدر رفت منابع و  می 

 شودخاکی بودن قسمت عمده انهار کشاورزی با جذ  قسمتی از و  به کاهش منابع و  کشاورزی منجر می. 

 فضایی -کالبدید( 

 چروک علیا  وبادقیطول  قولی قصه/سلطان روستاها )در بیشتر  دیها طرح اجرایی پروژهاین ناتما  ماند  

 ...(علیا انجمن  گوگ تپه مشمپا  رضاوباد  گوالان و 

  مطالبات مردمی مبنی بر تبدیل شدن روستای قره بوطه به شهر ) ارتقا روستا به شهر به دلیل تمرکز جمعیت

 ؛بالا و خدمات در روستای قره بوطه(

 همجون  وسعه زیرساخت های ارتباطی و خدماتی در روستاهایی که مهاجرت معفوس رورت گرفته استت

 ؛باشسیز و شفر بلاغی

  تسریع در روند اجرایی پل فیله خاره 

 لقبی از مختلف معادن ولاتماشین تردد مسیر الخصوص علی روستایی های راه اغلب وسفالت تخریب رویه 

 ایلجاق. مسیر در پتاس معدن مهروباد  مسیر در گچ معدن جان میر مسیر در گلجیک وهن معدن

  ؛ها و مسیرهای ارتباطیو بهسازی جاده  ایمن سازی 

  ؛در سطح بخش روستاها  بین ارتباطی های مسیر در هم روستا داخل در هم معابر افیک روشناییضعف 

 وستاهای همجوار در بخش قره رهای روستایی عربچه  بلوغ ) که از مطالبات ساکنین وسفالت ریزی راه

 ؛چرلانقوع سفلی  قزلجه بالا و پایین قزلجه علیا  حماملو باشد( پشتلو نیز می

 ؛عد  اعتدال فضایی در توزیع خدمات 

 باشددر دهستان چایپاره پایین مدارس تر از  سایر مقاطع تحصیلی میکمبود مدارس متوسطه دو   محسوس

 دوره متوسط دو   وجود ندارد؛

 ؛های محلی در اکثر روستاها مطرح شده بودفلات مربوط به و  وشامیدنی که براساس پرسشنامهمش 

 فرسودگی شبفه تاسیسات انتقال و  در بیشتر روستاها؛ 

 ؛ووری زبالههای جمعکمبود سیستم 

 ؛ضعف ونتن دهی خطوط همراه اول و ایرانسل 
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  ستاییمهاجران روکمبود زمین برای ساخت و سازهای مسفونی برای. 

 گردشگری ه( 

 ؛دستیرنایع در بخش گردشگری و گذاریسرمایهان جهت گذارسرمایهحمایت و تشویق  ضعف  

  سطح پایین دانش تخصصی روستاییان در خصوص اقتصاد مبتنی بر گردشگری ناشی ازضعف برگزاری

 های وموزشی در این خصوص؛دوره

 ؛دستیرنایعة ضعف حمایت از  شاغلان در زمین 

  ؛بافیفرعدر سطح منظومه بویژه در زمینه  دستیرنایعو رو به زوال افول 

 ؛وح درومدی گردشگران منطقههای گردشگری متناسب با سطکمبود زیرساخت 

 ؛گردشگری تأسیساتها و عد  ساماندهی زیرساخت 

  ؛اطلاع رسانی در بخش گردشگری عد 

 عد  نصب تابلو برای معرفی مناطق گردشگری؛ 

 ر به روستاهای هدف گردشگری )قره اوغلانلو و شفورچی ؛لزو  توجه بیشت 

 لک  ةمردان نمفی چهروباد  قلع پی  توجه و معرفی بیشتر به ودار تاریخی و طبیعی همچون کاروانسرای نیک

 ؛  باغات سرسبز و شالیزارهاهای ولاداغلارها  کوهلک
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 سازمان فضایی بخش زنجانرود  -2نقشه 

 
 1322مأخذ: مشاور  
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 بندی جمع -9-3

 از مناطق اما یفی است  زنجان شهرستان جز  سیاسی و اداری تقسیمات نظر از بخش زنجانرود وجود اینفه با

جنوبی  مناطق و منطقه این بین پیرامون مرکز شفاف و رودیم شمار به استان سطح در توسعه نیافته و محرو 

 .است استان ةپهن کل در ون پیرامون و زنجان شهر بین شفاف از ترعمیق بسیار شهرستان

 بسیاری است. روستایی هایفعالیت و زندگی شدن ایحاشیه خطر معرض در مناطق جمله از بخش زنجانرود 

 روستاییفراوان  هایمهاجرت .اندمواجه فعالیت و زندگی ودکر  معیتج کاهش با محدوده این روستاهای از

 از این رو ؛است شده محدوده این روستایی جمعیت پرشتا  کاهش و منفی رشد سبب روستاهاة تخلی و

ا با ایجاد تباشد اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در روستاهای بخش زنجانرود میة ای توسعهبرنامهنیاز مبر  به 

 وسعه و شفوفایی بخش ادرگذار باشد.شده و در تفراهم تغالزایی زمینه برای مهاجرت معفوس اش

 پایین و بالا و برخی از ة های چایپاربخش ایلات از داخل بخش زنجانرود که شامل روستاهای دهستان

شدن  منفکد در حال باشمیبوطه به مرکزیت روستای قره پایینروستاهای دهستان غنی بیگلو و زنجانرود 

 است.

 طخ عبور همچنین و اتوبان و ترانزیت جاده در گرفتن قرار با استراتژیک منطقه بعنوان زنجانرود منطقه 

 .گیرد قرار لحاظ مورد رنعتی گذاری سرمایه عرره در میتواند وهن

  لخیز   منابع و  و خاک مناسب و به تبع ون وجود اراضی حاراوزنقزلبه سبب عبور رودخانه زنجانرود و

د. لیت این بخش باشاکاری  مهمترین فعکشاورزی موجب شده تا کشاورزی به رورت کشت فشرده و ریفی

برنج کاری و پرورع ماهی نیز رونق  اوزنقزلاز طرفی در شمال غربی این بخش با توجه به وجود رودخانه 

 به کشت برنج مشمپا اکثرار بوطه و قیطول  حصار وبه طوری که در این بخش  ساکنان روستاهای قره ؛دارد

میرجان  ایلجاق  روستای  ویژهبهی دامداری در اکثر روستاهای بخش هافعالیتاشتغال دارند. همچنین 

  روا  زیادی دارد. اوغلانلو و ..  قره رجعین 

  و زنجانرود باعث شده که در بخش زنجانرود بیشترین اراضی سطح زیر کشت به  اوزنقزلوجود دو رودخانة

 خش زراعت اختصاص یابد.ب

  با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی و لزو  رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و به

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

 .قرار گیرد باید مورد توجهرفع این گونه تداخلات و اختلافات ملفی 

 طور جدی در دستور شود؛ بهای از هدررفت و  را شامل میموضوع بهینه سازی شرایط وبرسانی که بخش عمده

استفاده  و   سیستم های وبیاری نوینهای وبرسانیکار متولیان امر قرار گیرد. در این راستا نوسازی و بهسازی لوله

 ؛شودحظه نشان دهد یفی از این راهفارها تلقی میاز تجهیزاتی که بتواند موارد نشتی و  را در ل

 شود موضوع عوامل مودر بر فرسایش با توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید کشور  توریه می

 ؛های مربوط به رونق تولید قرار گیردهای کنترل خاک بیشتر از گذشته و به رورت دائمی در برنامهخاک و برنامه



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

 های وبیاری  بهبود وضعیت مفانیزاسیون و ارتقای ژنوتیپ و فنوتیپگوی کشت مشخص با بهبود شبفهتوریه به ال 

 ؛بذور همراه شود

 سازی و وموزع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل و کاهش ضایعات های وگاهاستفاده از برنامه

 ؛محصولات غذایی و کشاورزی

 باشدبالا می هبوطه در دهستان چایپارجانرود  روستای قرهبخش زن ترین نقطه سفونتگاهیپرجمعیت. 

 نفر در دهستان زنجانرود واقع شده است. 411پی با شهر نیک 

 ا مرز ببخش زنجانرود این است که این بخش در انتهای شمالی استان زنجان قرار گرفته و هم ویژگی ترینمهم

ت کشاورزی این بخش شهر زنجان از استان زنجان و لذا بازار فروع محصولا  استان وذربایجان شرقی است

 شهرهای میانه و تبریز از استان وذربایجان شرقی است.

 محور در خط انتقال گاز  خط انتقال برق قوی  (وهنراه وزادراه ) ارتباطی شبفه زیربنایی  امفانات خطی رشد 

 تجهیزات هستند. است و مابقی بخش زنجانرود فاقد این شرق بخش زنجانرود قرار گرفته

 کند.استان  فراهم می اقتصادی یهافعالیت به عنوان قطب را بخش زنجانرود نیازهای بازار مصرف شهر زنجان 

 بیش از نیمی از محصولات زراعی   انتقال که دهدمی نشان کالا و بار سرمایه  ارتباطی  جریانات و سمت بررسی

خی از این محصولات که به استان وذربایجان شرقی نزدیک هستند باغی و دامی به شهر زنجان در جریان است و بر

 شوند.عرضه میشهر میانه و شهر تبریز در بازار 

  گردی  طبیعت گردشگری و و زنجانرود و اوزنقزلهای رودخانه حاشیهدر این بخش با وجود داشتن پتانسیل

 باشد. کمی مستقر می رفاهی و اقامتی  پذیرایی واحدهای

 به  بحران و  وشامیدنی در روستاهای بخش زنجانرود و با توجه به اینفه مشفل مطرح شده اغلب  با توجه

خورد با گردیده است بر   مشمپا  میرجان  قره اوغلانلو  و ...حصار  روستاهای بخش همچون رجعین  قره بوطه

خرو  از بحران کم وبی در مشترکان پرمصرف  جمع ووری انشعا  های غیرمجاز و اجاره چاه را از راهفارهای 

 .برشمرد بخش زنجانرودروستاهای 

 ها برای توسعه گردشگری کمبود زیرساخت  ضعف در روند رنعتی شدنمهمترین مسائل توسعه بخش زنجانرود: 

و بستر سازی برای توسعه  گذاریسرمایهکمبود  در بخش  های موجودضعف ساماندهی و رنعتی کردن برنجفوبی

 .ی  لبنی  کشتارگاه()تبدیل رنایع

 

 توسعه روستاهای بخشتصویر کلان -2

 اهداف کلی -2-9

 ؛ی پایدار از منابع طبیعی با توجه به  رفیت منطقهبرداربهره  

 ؛ارزع محصولات عمده کشاورزی ةجایگاه اقتصادی منطقه با تفمیل زنجیر یارتقا 

 ؛شهرستان زنجان زنجانرود رنعت گردشگری پایدار بخش ةتوسع 
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 ةجانبتوانمندسازی همه  ةکالبدی و ارتباطی در سطح منطقه و در ارتباط با درون و بیرون منطق ةتوسع 

 ؛اجتماعات روستایی و مشارکت مرد  در توسعه منطقه

 کاهش محرومیت در روستاهای بخش و حمایت از اقشار نیازمند. 

 کمیاهداف  -2-2

 ؛منابع طبیعی ةمدیریت بهین 

  ؛زنجانرود شهرستان زنجانحفا ت از تنوع زیستی بخش 

 ؛رنعت گردشگری پایدار ةرشد و توسع 

 ؛بخش کشاورزیة توسع 

 ؛رنعت با رویفرد رنایع تبدیلی و تفمیلیة توسع 

 ؛فزایش منابع درومدی پایدار روستائیان با تفیه بر  رفیت منابع بخشا 

 یپذیر روستاییبسطح زندگی اقشار وس یها و رنایع جهت ارتقا رفیت سازی برای دسترسی به فررت 

 ؛)فقیران  زنان و جوانان(

 ؛مرد  و نهادهای محلی ةتوسعه و گسترع مشارکت همه جانب 

 ؛زنجانرود شهرستان زنجان ها در سازمان فضایی بخشتعیین نقش پذیری سفونتگاه 

 ؛های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظا  فضایی شبفه 

 شهرستان زنجان. ندگی بخش زنجانرودهمه جانبه کیفیت ز یارتقا 

  



  استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  .................................................................  26

 کلی های سرفصل حسب بر بخش کمی اهداف -2جدول 

 هایسرفصل

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

پیش بینی/  سال پایه
ریزی برنامه

 9215سال در 
 میزان سال سنجش واحد متغیر/ شاخص

 و جمعیت
 جوامع

 21112 23311 1321 نفر 1کل جمعیت 1

 دررد 3211-1411 2نر  رشد جمعیت 2
21-

1321 
- 12/1- 

 11 11 1321 دررد 1میزان روستانشینی 3
 22 22 1321 تعداد 1روستاهای دارای سفنه 4

 سرزمین
 2166 2166 1321 مربع کیلومتر 3مساحت 1

 کل جمعیت نسبی تراکم 6
 کیلومتر در نفر

 مربع
1321 274 174 

 - 2111 1321 نفر 4روستائی شاغلین تعداد 1 انسانی نیروی

 تولید و اقتصاد

 42223 42223 1321 هفتار 1مساحت اراضی زراعی 2

 3263 3263 1321 هفتار 1مساحت اراضی باغی 2

 21411 21411 1321 راس 1تعداد دا  سنگین 11

 34444 21241 1321 تن 1تولید شیر 11
 1222 1231 1321 تن 1تولید گوشت قرمز 12
 221311 221111 1321 راس 1تعداد دا  سبک 13
 1161 261 1321 تن 1تولید گوشت سفید 14

 و زیرساخت
 زیربنا

 21 61 1321 تعداد 6کشی لوله سالم و  از مند بهره روستاهای 11
 21 21 1321 تعداد وبادی 1روستاهای برخوردار از برق 16
 63 26 1321 تعداد وبادی 2روستاهای برخوردار از گاز 11
 63 12 1321 تعداد وبادی 2هادی ی طرح روستاهای دارا 12

 12 33 1321 تعداد وبادی 11روستاهای دارای خانه بهداشت 12

 ههای توسعگیریجهت -2-9

ی هاگیری از شیوهاراضی کشاورزی وبی با بهره ویژهبهکشاورزی  ةتوسعبرای  اوزن و زنجانرودقزل ةعبور رودخان

وید. بدین ترتیب زمینه برای استقرار رنایع وابسته به در این بخش به شمار می های مهم توسعهاولویت وبیاری نوین از

                                                           
 1321مأخذ: درگاه ملی ومار ایران سرشماری  . 1

 .باشدیم -12/1ر با براب 1411محاسبه شد ولی برای سال  -11/1برابر با  1321-21 یهاسالنر  رشد جمعیت برای . 2

 GIS یهانقشه. 3

 1321 هایوبادفرهنگ  .4

 1411سال  ینیبشیپزراعی برای  یهانیزممدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان مساحت  ا هارنظر  طبق 1321مأخذ: ومار جهاد کشاورزی  . 1

 های توسعه قرار خواهد گرفت.هجز برنام داربیشولی امفان توسعه باغات در اراضی  نخواهد نمودچندانی  رییتغ

 1321 ییروستا. و  و فاضلا  6

 1321مأخذ: اداره برق استان زنجان  . 1

با اجرای بند اند  یت گاز رسانی قرار گرفتهو  طبق استعلا  اداره گاز تعدادی از روستاها در بخش زنجانرود در اول1321 مأخذ: اداره گاز استان زنجان . 2

 .خانوار در دستور کار دولت قرار گرفت 21  از سوی دولت تدبیر و امید  طرح گاز رسانی به روستاهای بالای 23ودجه سال قانون ب 2تبصره  «ق»

 21های رورت گرفته  طرح هادی روستاهای بالای ریزیبر اساس برنامهبنیاد مسفن  رکلیمد ا هارنظر  طبق 1321مأخذ: بنیاد مسفن استان زنجان  . 2

 گیرد.دستور کار قرار میزنجان در خانوار استان 

 1321مأخذ: دانشگاه علو  پزشفی استان زنجان  . 11
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جذ   کشاورزی  زمینه را برای نگه داشت و ةشود. اتخاذ تدابیر مناسب برای توسعبخش کشاورزی نیز فراهم می

 سازد.جمعیت  فراهم می

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

رین راه و بهت  طی سالهای اخیر  ضرورت بهینه سازی مصرف و  و تغییر الگوی کشت بیش از پیش نمایان شده است.

 محصولات تولید کردن اقتصادی منظوربه .است منطقهبرای ادامه فعالیت های کشاورزی تغییر الگوی کشت در 

 شتک بازار نیاز اساس بر سپس و کرده اقدا  کشاورزی محصولات کشت از قبل یابیبازار به نسبت باید کشاورزی

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

 کار وردست در نزنجا استان در مهم هایطرح از یفی عنوانبه «الگوی کشت بهینه»برنامه  تغییر الگوی کشت است.

ان پرورع گیاهکشت پسته  گل محمدی  زعفران   باشد.است و جز استان های برتر در بحث تغییر الگوی کشت می

 د.باشای از محصولات برای تغییر الگوی کشت در بخش زنجانرود مینمونه   دارویی  گیاهان و درختان مثمر کم و 

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

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

م رادرات توسعه الگوهای کشت و توجه به مبحث مه .روع های هدفمند وبیاری به تولیدات بسیار خوبی دست یابند

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

 .بهره گرفته شود

 گیریجهتهای مهم دامپروری یفی دیگر از اولویت امور دامی  ةقابلیت این بخش در توسع ن وبا توجه به توا

  با توجه به جایگاهی که این رنعت از دیرباز داشته  توسعه رنعت دامپروری رود.میتوسعه در این بخش به شمار 

ارلاح شده  تجهیزات  نژادهایگیری از بهره زایی و همچنین درومدزایی و افزایش درومد شودتواند سبب اشتغالمی

قبیل  روورد معیارهای ژنتیفی ازای  بمدرن و پیشرفته  محیط سالم و بهداشتی  توانائی تولید و کشت نباتات علوفه

  طول دوره شیردهی و غیره موجبات   استاندارد کردن تولید بر اساس سن  تخمین ارزع ارلاحیورادت پذیری

 .پویائی و شفوفائی هر چه بیشتر این رنعت را فراهم وورده اند

توسعة  منطقه  توسعة اینهای اولویت ز نظر معدن و ذخایر معدنی  از دیگر با توجه به اهمیت این منطقه ا

با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی و   معدنی مواد فرووری واحدهای و رنایع استقرار و معدنی هایفعالیت

 .ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کندکنندهتواند سهم تعیینمی فراوری مواد معدنی است. توسعه پایدار 

    توسعه زنجیره ارزع رنایع معدنی با هدف افزایش ارزع افزوده رنعتیهای معدنیتبرداری بهینه از  رفیبهره

با تاکید بر ریانت از محیط زیست از اهداف مهم های معدنی و رنایع معدنی  وری بنگاهپذیری و بهرهافزایش رقابت

 . روددر بخش به شمار می

 لیپتانس ها جاذبه   گردشگری است معرفیش زنجانرودبختوسعه 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

انه اما متاسفتواند برای برندسازی منطقه مورد استفاده قرار گیرد. عنوان بخشی از اقتصاد فرهنگی و تجربه غذا می

ند تواافزایی میان غذا  گردشگری و رنایع خلاق میارتباط و هم .طرح خاری در این زمینه ارائه نشده است تاکنون
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سفویی برای توسعه اقتصاد محلی و برای تبدیل مزیت نسبی به مزیت رقابتی باشد. این ارتباطات همچنین افزایش 

 دد.گرتقاضا و توسعه انواع جدید محصول  تجربه و بازار را سبب می

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

وسعه شود. تها برای غلبه بر معظلات مناطق روستایی محسو  میترین راه حلایفا کنند  یفی از مهمترین و اساسی

درومد  کاهش شفاف درومدی بین شهر و روستا  کاهش فقر  ترهای شغلی در مناطق روستایی  توزیع عادلانهفررت

و مهاجرت  افزایش رادرات و کاهش واردات  امفان استفاده بهینه از منابع  امفانات موجود و مواد اولیه و همچنین 

ترین پیامدهای مثبت و قابل ذکر رنایع روستایی محسو  کمک در تسریع روند توسعه کشاورزی از جمله مهم

  شودمی

 عبارتند از: روستاییپایدار  برای دستیابی به توسعه مهمترین پیش نیازها

 اشتغالزایی  وموزع روستاییان در زمینه کار وفرینی و 

 انسانی -های اجتماعیزیرساخت یارتقا 

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

 پذیر روستاییسطح زندگی اقشار وسیب یها و رنایع جهت ارتقارتسازی برای دسترسی به فر رفیت 

 )فقیران  زنان و جوانان(

 توسعه و گسترع مشارکت همه جانبه مرد  و نهادهای محلی 

 ها در سازمان فضایی بخش زنجانرود شهرستان زنجانتعیین نقش پذیری سفونتگاه 

 های مجاورهماهنگ با بخش  ای بخشانتظا  فضایی شبفه 

 همه جانبه کیفیت زندگی بخش زنجانرود شهرستان زنجان  یرتقاا 

 راهبردها -2-2

 اقتصادی الف(

 ؛و کیفی محصولات کشاورزی کمی ةهای تولید به منظور توسعبهبود روع 

 ؛ی دامداری  پرورع طیور و وبزیهافعالیت ةتوسع 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیرنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تفیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا 

  شده های ارلاح نژادتوسعه دا. 

 اجتماعیب( 

 اقتصادی -ی اجتماعیهافعالیتهای نهادی برای انسجا  بخشی به یندهای توسعه مشارکتی و شبفهوتقویت فر

 ؛فقیران -زنان -جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانتقویت و گسترع برنامه 

 ؛بهداشت و درمان روستاییان ةرع پوشش شبفتقویت و گست 

 ؛سطح دانش و مهارت روستاییانة توسع 
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 ؛گیرییند تصمیم سازی و 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( ومهبرداری از منابع وبی منظمدیریت بهره 

 ؛های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضلا ( مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛محدود نمودن استفاده از سمو  و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 های گیاهی و جانوری و حفا ت از ونهاشناسایی گونه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛های همپیوندبر ایجاد روابط و پیوند میان سفونتگاه تأکید 

 ؛های ارتباطیزیربنایی و زیرساخت تأسیسات ةتوسع 

 ؛هاخدمات وموزشی  بهداشتی  درمانی  فرهنگی و ورزشی سفونتگاه ةتوسع 

 هاتأمین ایمنی و امنیت سفونتگاه. 

 گردشگریه( 

 ؛در بخش ی بومیگردشگر ةتوسع 

 ؛توریسم تاریخی و مذهبی منظومه ةتوسع 

 ؛کشاورزی –گردشگری روستایی  ةتوسع 

 زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش ةتوسع. 

  ی اجراییهاسیاست -2-5

 اقتصادیالف( 

 ؛در هر منطقه یتوسط جهادکشاورز یشنهادیکشت پ یالگو تیبا رعا یتوسعه بخش کشاورز 

 ؛یش رنایع تفمیلی پسماندهای برنجتوسعه و افزا 

 نیکشت ا یبرا یشده توسط جهاد کشاورز یمجاز معرف یپسته در اراض دیراندمان تول شیو افزا تیتثب 

 ؛محصول

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی یارتقا 

  ؛ی دامداری و مرغداری در منظومه با توجه به پتانسیل موجودهافعالیتتوسعه 

 ؛ترویج گلخانه احداو و 

 توسعه کشت گل محمدی در اراضی شیبدار؛ 

 پرورع زالو؛ 
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 ؛های مستعدی پرورع وبزی در سفونتگاههافعالیتو تثبیت  توسعه 

  های روستاییدر سفونتگاهمطابق با توان و قابلیت روستا محور های معیشتکارگاهتوسعه. 

 اجتماعیب( 

 ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهرووردن تواناییلیت داتوانا ساختن زنان برای به فع 

 ؛رنایع فرووری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛های فنیمهارت وشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط 

 ؛دسترسی مناسب به امفانات وموزشی 

 ؛نقدی و غیرنقدی مورد نیاز جهت شروع کسب و کار ةبرخورداری از سرمای 

 ؛کشاورزی وموزشی مورد نیازهای رگزاری دورهب 

 ؛خدمات بیمه روستایی ةتوسع 

 ؛توانمندسازی افراد 

 ؛بهداشتی در کل بخش -مراکز خدمات درمانی ةتوسع 

 زندگی سالم  خودمراقبتی و جامعه پایدار ة جامعه در موضوع شیوةوموزع و جلب مشارکت فعالان.  

 زیست محیطی  ج(

 ؛وینهای وبیاری نتوسعه روع 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

  ؛و زنجانرود اوزنقزلمدیریت و توزیع مناسب و  رودخانه  

 ؛جلوگیری از شفار در مناطق حفا ت شده و مناطق شفار ممنوع 

 ؛های گیاهی و جانوری بخشوموزع ساکنین و مشارکت ونها در حفا ت از گونه 

 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

  ؛خطر بالا ةهای واقع در پهنو سازهای کالبدی درون سفونتگاهمقاو  سازی ساخت 

 ؛داخل روستاجلوگیری از ریختن فضولات حیوانی در معابر عمومی 

 ؛روستاها هاسفونتگاهسیستمهای تصفیه فاضلا  خانگی در  ةایجاد و توسع 

 ؛استفاده رحیح از سمو  و کودهای شیمیایی ةوموزع نحو 

 ؛ات ارگانیک کشاورزیترویج کاشت و برداشت محصول 

 های ارلی و فرعی  بخشرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د( 

 ؛هاتقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سفونتگاه 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویفرد خوشهتقویت سفونتگاه 

 ؛های ارتباطی برون و درون منطقهزیرساخت ةارلاح  بهبود و توسع 

  ؛خدمات گونهفاقد این یهااز و تلفن برای سفونتگاهگزیربنایی؛ از قبیل و  شر  لوله کشی   تأسیساتتأمین 
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  ؛های هادی روستایی برای سفونتگاههاطرحتهیه و اجرای 

 ؛ایمن سازی مساکن روستایی در برابر زلزله 

 مقابله با حوادو غیر مترقبه طبیعی ناشی از سیل. 

 گردشگریه( 

 ؛ی تاریخی و مذهبیهامعرفی جاذبه 

 ؛حف  و نگهداری ودار تاریخی و مذهبی 

 ؛های غذاخوری محلیراه اندازی سالن 

  ؛های بو  گردیاقامتگاهو توسعه  احداو 

  ؛دستیرنایععرضه 

 ؛های گردشگری بخشو جاذبه بازدید تورها از شالیزارها و باغات سیب 

 ؛شترسواری عشایر  برگزاری جشنواره کوچ 

 ؛ه برداشت برنجبرگزاری جشنوار  

 ؛های سیببرگزاری جشنواره شفوفه 

 ؛در مسیرهای گردشگری راهیبینهای خدماتی احداو مجتمع 

  مردان نمفی چهروباد های رنگین ها  کوهتوجه ویژه به ودار گردشگری از جمله قلعه لک لک. 

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف وسیاست -2-3

ذا برای ل  سازدلاز  است که اگر رعایت نشود این امر را غیرممفن می ییازهایپایدار پیش نة برای رسیدن به توسع

ایجاد   مستلز پایدار بخش زنجانرود  ةاپذیر است. توسعراه و برنامه ضرورتی انفار ن ةداشتن دورنما  نقش  تحقق اهداف

ا )توسعه پایدار همراه بعی است.   تولید و اشتغال  مدیریت و استفاده بهینه از منابع طبیگذاریسرمایهرشد  ةزمین

 سرزمین ورایی بدون سرزمین ولایی و تخریب محیط زیست و ولودگی ون(

  اساسی بوده و طبق نظر   گیری غیر متمرکزمحلی برای تسهیل روند تصمیم ةنقش مشارکتی جامع

 اقتصادی - ماعیاجت های محلی مبتنی به درک و کارکرد نظا ریزان موفقیت مشارکت جامعه سازمانبرنامه

 .استو قابلیت یفپارچه کردن عنارر انسانی به رورت فردی و جمعی در سطح محلی 

 هاایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات  کاهش محرومیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی  کاهش نابرابری. 

 د. بدون باشمی  کشاورزی )دامی و زراعت(  معدن و گردشگری ةمشاغل غالب در بخش زنجانرود در سه حوز

 هپایدار و هم ةتواند توسعها از هم اکنون میریزی استراتژیک در این حوزهشک توجه به مشاغل و برنامه

در حال حاضر با بیشترین  رفیت در سطح بخش را تضمین کند. بخش کشاورزی )زراعت و دامداری(  ةجانب

لی  نیازمند رنایع تبدیدهد. که شفیل میبه عبارتی دیگر اقتصاد غالب بخش را ت ؛کندبخش فعالیت می

پرهیز از خا  فروشی و ایجاد ارزع افزوده و اشتغال و شفوفایی اقتصادی از اهداف  است. بندیفرووری و بسته

شود های ارلی و مولد محسو  میبخش  بخش کشاورزی و دامپروری اگرچه جز د.باشمیغایی در این حوزه 

ین یبتواند تزی و دامپروری در این بخش شفوفا نشده است.  نفته مهمی که میبالای کشاوراما هنوز  رفیت 
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طریق  که ازاست گیری از کشاورزی و دامپروری رنعتی و پیشرفته بخش زنجانرود  باشد؛ بهره ةکننده ویند

ل حصوهای جدید در حوزه دانش کشاورزی و علو  دامی  رنایع پشتیبان  ارتقا مفنی و ورود به عرره  ارتقا

 قابل دستیابی است. و...

 رنعت و معدن باید فرووری فعالیت مواد معدنی با در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی توسعه  ةدر حوز

 یابد. 

 رود. وجود شمار می بهزنجانرود های استراتژیک توسعه بخش بدون شک در وینده گردشگری یفی از حوزه

های رنگین  کوه  هاقلعه لک لک  فار ممنوع و حفا ت شده  مناطق شپیودار تاریخی  کاروانسرای نیک

ز اتنها بخشی از وضعیت ممتاز موجود هستند.  و مردان نمفی وبادمعدن نمک چهر  ی برنج  باغات شالیزارها

ند کهای ارتباطی برون شهری و محور ترانزیتی از این بخش عبور میای از مسیر شبفهنجا که بخش عمدهو

و ایجاد  گردشگری ةتدوین سند توسعذیرایی ضروری است. و پ ی تفریحیهافعالیتمنظومه به  لذا تجهیز این

اری در این حوزه  یفی از الزامات تخصصی توسعه بخش ذگکارگروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه

همچون  قاتهای قابل اردیر مستقیم و شگرفی در سایر  رفیتأگردشگری ت ةدر وینده است. شفوفایی توسع

 نیز خواهد داشت. بخش خدمات 

 ووری اطلاعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن های نوین بالاخص فنووریحرکت در مسیر تحولات علمی و فن

های اقتصادی و ها  توانمندیتیتوان قابلووری میبرای تحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

توان ووری ارتباطات با استفاده از این قابلیت میفن ةحوز به عنوان نمونه در ؛اجتماعی بخش را بیشتر ارتقا داد

سلا   کتدیلر  کالا روستا  های باسایت .نمایش گذاشت ةکشاورزی ویژه بخش را به عرر ةعمد محصولات

 .که برای معرفی و فروع محصولات تولیدی روستاها کاربرد دارند هستندهای اینترنتی از سایت اینمونه

 د:باشمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 اقتصاد محلی  مدیریت منابع طبیعی ةفقر  مهاجرت و توسع ةتوجه به مسئل 

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

 هابه برند سازی محصولات مختص بخش نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 و بومی سازی نوین هایووریفن به دستیابی سازوکارهای فراهم سازی  

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

 یو نووور ینیاز کاروفر یبانیپشت 

 های توسعه اقتصادی و اشتغالزاییپروژه در فعالیت برای خصوری بخش از حمایت و ترغیب 

 ای بخشی توسعههاطرحا و هبرنامههای مشارکت اهالی در فراهم کردن زمینه 

 و  کسب ا هروژهپ ند. اینباشمی زیر جدول رورتهب مقیاس متوسط محرک پیشنهادی کارهای و کسب

تولیدی  هایسرمایه و تولیدی محصولات رزعة ازنجیرة کنند تفمیل اجرا رورت در که هستند کارهایی

 .دباشمی
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 مات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاساعناوین اقد -9جدول 

 ردیف عنوان

 1 های مدرن و رنعتی برنج کوبی ایجاد کارگاه

 2 احداو گلخانه

 3 واحدهای پرورع قارچتوسعه و تثبیت 

  توسعه و تثبیت پرورع ماهی

 4 فرووری لبنیات ةکارخان

 1 های رنعتیاحداو دامپروری

 6 وری مواد معدنیوی فرهاکارگاه

 1 هاجشنواره یبرگزار های خدماتی و رفاهی های بو  گردی  مجتمعایجاد اقامتگاه

 2 دستیرنایعکارگاه 
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 )نقشه( / پیشنهادیی هدفیساختار و سازمان فضا -2-7

 ساختار فضایی هدف -9نقشه 

 
 1322 مشاور  خذ:أم
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 سازمان فضایی هدف -2نقشه 

 
 1322مأخذ: مشاور  
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 ای توسعه بخش )پیوست سند(هروژه، و پهاطرح، هاتفعالیاقدامات،  -9

 2جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-9

  5جدول  –اولویت بندی شده در سطح بخش  گذاریسرمایهی هاطرح -9-2

  3جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوای عمرانی اهروژهپ -9-9

 ایی، نظارت و بازنگری سندنظام اجر -2

 سازمان اجرایی -2-9

نماید. تشوفیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک ریزی شوهرسوتان فعالیت میاین سوازمان زیر نظر کمیته برنامه

ریزی و کل بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان زنجان در شووورای برنامهة ریزی و ادارسووازمان مدیریت و برنامه

 تصویب خواهد رسید.استان به  ةتوسع

 نظارت بر اجرا -2-2

کل  ةها توسط ادارریزی استان  اجرای اسناد بخشهای مقرر از سووی سازمان مدیریت و برنامهدر قالب چارچو 

ریزی و ماهه به شورای برنامه 6بنیاد مسوفن انقلا  اسولامی نظارت و ررود خواهد شود. نتایج نظارت در مقاطع 

 د شد.استان گزارع خواه ةتوسع

 بازنگری سند -2-9

رووورت هب "3"فتم( و بند هة برنام)در چارچو  مضووامین مرتبط  1411در سووال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی ة ریزی و ادارسالانه انجا  خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه

ی و توسعه استان  از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان ریزاستان زنجان و تصویب شورای برنامه

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 میضما و وستیپ
 

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

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

  گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 1ضمیمه جدول 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 

  های عمرانیتوضیحات پروژه – 6ضمیمه جدول 
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 (9) ییاجرا و مقرراتی مصوبات و تصمیمات ذیربط هایفعالیت و اقدامات فهرست -2جدول 

 مرتبط اجراییدستگاه  عنوان ردیف

 و گردشگری دستیرنایعکل میراو فرهنگی  اداره  خدماتی های رفاهی وسیس مجتمعأت 1

 ایجهاد کشاورزی  شرکت و  منطقه های وبیاری و پوشش انهار سنتیاحداو و بهسازی کانال 2

3 
گذاری در امر تولید محصولات کشاورزی  باغی و دامی مانند ایجاد های لاز  برای سرمایهایجاد زیرساخت

 (... و بازپرداخت نحوه ضامن  بهینه اعطای وا  تخصیصها و مجتمع پرورع دا  و ماهی )گلخانه
 معدن و تجارت سازمان رنعت  جهاد کشاورزی 

   راه و شهرسازیتجارت سازمان رنعت  معدن و پیگیری و ایجاد زیربناهای لاز  برای اجرای طرح شهرک رنعتی دره لیک 1

 قضاییه ة  قوضیمدیریت امور ارا حل اختلاف بین منابع طبیعی و اهالی روستا 6

 شهرسازی راه و زنجانرود حاشیهساماندهی  تفمیل و 1

 ایبخیزداری  شرکت و  منطقهومنابع طبیعی و  اوزنقزلهای مهم همچون زنجانرود و رودخانه حاشیهاحداو دیوارهای حفا تی  2

 

  

                                                           
 مشفلات و مسائل وفصلحل به نا ر اقدامات شامل و عمرانی یهاپروژه و یگذارهیسرما یهاطرح پشتیبان / سازنهیزم اجرائی  و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به نا ر یهاتیفعال 1.



 32 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

 (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحمایههای سرملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1322به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
 111 111 241 1 جمع

 3 111 2 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  46621 1

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 2

 1 111 2 یمرغدار مرغداری رنعتی 11462 3

4 11611 
بر اساس  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 دستمزد یا قرارداد
 3 111 6 یولات کشاورز نیماش رکاریتعم

 1 111 2 یمرغدار مرغداری رنعتی 11462 1

 4 111 2 کشت زعفران تولیدزعفران و کاشت و  11221 6

 4 111 1 (...و یاطیخ  بافی)فرع یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 1

 1 111 11 و اکوکمپ ییرایو پذ یاقامت نگیکمپ  یریعشا قیاحداو ولاچ تولید-ولاچیق چوبی  16221 2

 11 111 61 یمواد معدن یفراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1221 2

 4 111 2 شترمرغ نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 11
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411دوره دو ساله ها و متناسب با 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

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 1  

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قصه یقول زنجانرود زنجان 3

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 3 1 مشمپا زنجانرود زنجان 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 اسفنا  زنجانرود زنجان 1

 استان یاورزاداره کل جهاد کش 2 1 2 1 1 1 اسفنا  زنجانرود زنجان 6

 2 1 2 3 4 1 لجاقیا زنجانرود زنجان 1
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 4 1 لجاقیا زنجانرود زنجان 2
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 4 1 ریچ زنجانرود زنجان 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نییحماملو پا زنجانرود زنجان 11

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع 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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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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(

 1322به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 11

 4 111 2 کشت زعفران زعفران و کاشت و تولید 11221 12

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 13

 4 111 1 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 11111 14

 4 111 4 برنج بندیبستهکارگاه   اتحادیه برنج فروشان 24211 11

 1 111 11 یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11112 16

 4 111 2 کشت زعفران زعفران و کاشت و تولید 11221 11

 11 111 21 احداو گلخانه و تولیدای و کاشت خیار گلخانه 11131 12

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 12

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 21

 

 



  استان زنجوان ییوستاهای رپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی ة برنامه توسع سند  ..............................................................................................................................................................................  42

 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانخدمات تسهیل گری  تهیه طرحگذاری از رهگذر های سرمایهملاحظه: طرح

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

 فردی
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

 ستانا یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیرجع زنجانرود زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیرجع زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ایکند عل یسار زنجانرود زنجان 13

 2 1 2 3 4 1 یشفورچ زنجانرود زنجان 14
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 طهقره بو زنجانرود زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 انیقره چر زنجانرود زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 گوالان زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 مشمپا زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 مشمپا زنجانرود زنجان 21

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانخدمات تسهیل گری  تهیه طرحگذاری از رهگذر های سرمایهملاحظه: طرح

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

 فردی
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1322به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 111 2 عسل بندیبستهو  دیکارگاه تول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11421 21

 1 111 1 یکشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 22

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 23

 6 111 1 یاطیخو  مس زنیقلمو  یکار روزهیف  بافیفرع لیاز قب یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 24

 4 111 2 عسل بندیبستهو  دیکارگاه تول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11421 21

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 26

 4 111 1 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 11111 21

 1 111 21 کره  خامه(  یسنت ری)پن یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11112 22

22 1221 
های پشتیبانی استخرا  سایر فعالیت

 معدن
 11 111 61 یمواد معدن یفراور

 4 111 2 شترمرغ نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 31
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

رجانیم زنجانرود زنجان 21 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 رجانیم زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 وباد میابراه انرودزنج زنجان 23

 2 2 1 4 1 1 یانجمن سفل زنجانرود زنجان 24
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ایانجمن عل زنجانرود زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یسفل وباداند  زنجانرود زنجان 26

 2 1 2 3 4 1 یاندوباد سفل زنجانرود زنجان 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 لجاقیا زنجانرود زنجان 22

 دن و تجارت استاناداره کل رنعت  مع 2 1 2 2 4 1 جنت اولنگ زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 چهروباد زنجانرود زنجان 31

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )ست:  * کاروفرین محور ا
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله   مقیاس شهرستانهای توجیهیگذاری 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 
 گذارینوان طرح سرمایهع ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 6 یولات کشاورز نیماش رکاریتعم بر اساس دستمزد یا قرارداد - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش 11611 31

 4 111 1 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 11111 32

 3 111 6 یولات کشاورز نیماش رکاریتعم بر اساس دستمزد یا قرارداد - یکشاورز ولاتنیشخدمات ما 11611 33

 1 111 31 یگردشگر نگیاحداو کمپ ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 34

 3 111 3 (بیس) وهیم پسیکارگاه چ وهیخشک کردن م 11313 31

 4 111 2 پرورع زالو پرورع حیوانات 114 36

 11 111 61 یمواد معدن یفراور های پشتیبانی استخرا  معدنیر فعالیتسا 1221 31

 4 111 2 پرورع زالو پرورع حیوانات 114 32

 4 111 2 شترمرغ نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 32

 4 111 2 شترمرغ نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 41
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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 برنامهمن تعامل با دستگاهسنواتی و ض
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 عنوان دستگاه اجرائی
 تا/ روستاهانا  روس بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 3 1 حصار زنجانرود زنجان 31  

 2 1 2 3 4 1 یدگرماندرس زنجانرود زنجان 32
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاورزاداره کل جهاد کش 2 2 2 3 3 1 نیرجع زنجانرود زنجان 33

 2 1 2 3 4 1 وبادرضا  زنجانرود زنجان 34
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 وبادرضا  زنجانرود زنجان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ایکند عل یسار زنجانرود زنجان 36

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 4 1 یبلاغ چهیقال انرودزنج زنجان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ایقره اغا  عل زنجانرود زنجان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یقزلجه سفل زنجانرود زنجان 32

 استان یکل جهاد کشاورزاداره  2 1 2 1 3 1 ایقزلجه عل زنجانرود زنجان 41

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1)اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول *      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره   وئیندر چارچو 1411-1411ها 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 

1322 

 تغال )نفر(اش

1 2 3 4 1 

 11 111 21 احداو گلخانه ای و کاشت و تولیدخیار گلخانه 11131 41

 6 111 1 یاطیخ و مس زنیقلمو  یکار روزهیف  بافیفرع لیاز قب یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 42

 3 111 4 برنج بندیبسته بندیبستههای فعالیت 22221 43

 1 111 31 یراه نیو ب یاحداو مجتمع رفاه خت مجموعه خدماتی بین راهیسا 41111 44

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 41

46 1221 
های پشتیبانی استخرا  سایر فعالیت

 معدن
 11 111 61 یمواد معدن یفراور

41 11621 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 اردادیا قر
 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 42

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2222 42

 6 111 1 یاطیخ و مس زنیقلمو  یکار روزهیف  بافیفرع لیاز قب یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 11
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره ر چارچو  وئیند 1411-1411ها 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 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 
 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 وبادگمش  زنجانرود زنجان 41

 2 2 1 4 1 1 مشمپا زنجانرود زنجان 42
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 تاناس یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 مشمپا زنجانرود زنجان 43

 2 1 2 3 4 1 مشمپا زنجانرود زنجان 44
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یپ کین زنجانرود زنجان 41

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 4 1 وباد میابراه زنجانرود زنجان 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 اربط  بزوشا زنجانرود زنجان 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ایانجمن عل زنجانرود زنجان 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ایانجمن عل زنجانرود زنجان 42

 2 2 1 4 1 1 یو سفل ایعل وباداند  زنجانرود زنجان 11
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/
 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانهیه طرحگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهای 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 ISICنوان فعالیت ع

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 11

 11 111 61 یمواد معدن یفراور نهای پشتیبانی استخرا  معدسایر فعالیت 1221 12

 4 111 2 کشت زعفران زعفران و کاشت و تولید 11221 13

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 14

 4 111 2 غشترمر نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 11

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2222 16

 3 111 3 جارو بندیبستهو  دیکارگاه تول جارو و کاشت و تولید 11121 11

 1 111 1 یکشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 12

 4 111 2 نکشت زعفرا زعفران و کاشت و تولید 11221 12

 4 111 1 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 11111 61
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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
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ع  روستا
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

یو سفل ایاندوباد عل زنجانرود زنجان 11 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1   

 ناداره کل رنعت  معدن و تجارت استا 2 2 2 2 4 1 لجاقیا زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 چپ چپ زنجانرود زنجان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 چپ چپ زنجانرود زنجان 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 چپر زنجانرود زنجان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یچروک سفل زنجانرود زنجان 16

 2 1 2 2 1 1 ایچروک عل زنجانرود زنجان 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 ایچروک عل زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 چهراّباد زنجانرود زنجان 12

 2 1 2 3 4 1 هروبادچ زنجانرود زنجان 61
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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



 11 ...............................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان زنجان/بخش زنجانرود

 

 

  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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(

 1322به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 31 یراه نیب یو خدمات یتجار یاحداو واحدها ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 61

 4 111 2 یمدرن و رنعت یکارگاه برنجفوب برنج کوبی 11611 62

 4 111 2 عسل بندیبستهو  دیولکارگاه ت تولید عسل و مو  زنبور عسل 11421 63

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 64

 4 111 4 برنج بندیبستهکارگاه   اتحادیه برنج فروشان 24211 61

 4 111 2 پرورع زالو پرورع حیوانات 114 66

 1 111 11 یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11112 61

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 62

 3 111 3 جارو بندیبستهو  دیکارگاه تول جارو و کاشت و تولید 11121 62

 1 111 2 یمرغدار مرغداری رنعتی 11462 11
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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 برنامهضمن تعامل با دستگاهسنواتی و 

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 ستا/ روستاهانا  رو بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

 2 1 2 3 4 1 چهروباد زنجانرود زنجان 61
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 حصار زنجانرود زنجان 62

 استان یزاداره کل جهاد کشاور 2 1 2 1 3 1 حصار زنجانرود زنجان 63

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 حصار زنجانرود زنجان 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 حصار زنجانرود زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 حصار زنجانرود زنجان 66

 استان یزاداره کل جهاد کشاور 2 1 2 1 4 1 حصار زنجانرود زنجان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یدگرماندرس زنجانرود زنجان 62

 2 1 2 2 1 1 نیرجع زنجانرود زنجان 62
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیرجع زنجانرود زنجان 11

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1ا )روست* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1د )دارقابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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 (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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 برنامهو ضمن تعامل با دستگاه سنواتی

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 11 یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11112 11

 4 111 2 عسل بندیبستهو  دیکارگاه تول تولید عسل و مو  زنبور عسل 11421 12

 3 111 4 پسته بندیبسته پسته بندیبسته 11312 13

 1 111 31 یاحداو رستوران گردشگر احداو رستوران و هتل 41111 14

 6 111 1 یاطیخ و مس زنیقلمو  یکار روزهیف  بافیفرع لیاز قب یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 11

 1 111 1 یکشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 16

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 11

 1 111 11 و اکوکمپ ییرایو پذ یاقامت نگیکمپ  یریعشا قیاحداو ولاچ یدتول-ولاچیق چوبی  16221 12

 1 111 11 یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11112 12

21 114 
 -های گیاهی و حیوانیها و چربیتولید روغن

 بجز روغن ذرت
 1 111 2 سبوس برنج  گیریروغنکارگاه 
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها 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 شهرستانته برنامههای مرتبط و کمیسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

نیرجع زنجانرود زنجان 11 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیرجع زنجانرود زنجان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیرجع زنجانرود زنجان 13

 2 2 2 3 4 1 (زیبزرگراه زنجان تبر) نیرجع زنجانرود زنجان 14
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 1 4 1 1 یو سفل ایعل فندیسار زنجانرود زنجان 11
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 سرچم سفلی زنجانرود زنجان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 غلانلوقره او زنجانرود زنجان 11

 2 2 2 3 4 1 قره اوغلانلو زنجانرود زنجان 12
 و یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 قره اوغلانلو زنجانرود زنجان 12

 استان یره کل جهاد کشاورزادا 2 2 1 1 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 21

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1ول )اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت ا*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره رچو  وئیندر چا 1411-1411ها 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 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 11 111 6 پرورع قارچ قارچ و کاشت و تولید 11131 21

22 11611 
بر اساس دستمزد  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 یا قرارداد
 3 111 6 یولات کشاورز نیماش رکاریتعم

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 23

 4 111 2 یمدرن و رنعت یکارگاه برنجفوب رنج کوبیب 11611 24

 4 111 4 خوراک دا  دیکارگاه تول تولید -خوراک برای دا  و طیور 11211 21

 11 111 111 یرنعت هیناح های رنعتیاحداو ساختمان 41111 26

 ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 21
اقامتگاه  رستوران   یسفره خانه سنت) یراه نیب یخدمات گردشگر جادیا

 (یحیتفر یفضاها
31 111 1 

 1 111 21 (یو گوشت شیردهگاو ) یرنعتنیمه یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 22

 1 111 1 یگلستان گل محمدی با کارکرد مفمل گردشگر گل محمدی و کاشت و تولید 11221 22

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور اساس دستمزد یا قراردادبر  -خدمات دامپروری  11621 21
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ساله ها و متناسب با دوره دو 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 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 21  

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 3 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 21

 عت  معدن و تجارت استاناداره کل رن 2 2 2 2 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 26

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 قره بوطه زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 انیقره چر زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 وبادقصه سلطان  یقول زنجانرود جانزن 21

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله هرستانهای توجیهی  مقیاس شگذاری 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 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 21

 4 111 2 کشت زعفران زعفران و کاشت و تولید 11221 22

23 11611 
بر اساس دستمزد یا  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 قرارداد
 3 111 6 یولات کشاورز نیماش رکاریتعم

 4 111 4 یباغ-یزراع یمحصولات کشاورز بندیبستهکارگاه  بندیبستههای فعالیت 2222 24

 6 111 31 ورمح شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 21

 1 111 1 یکشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 26

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 21

 4 111 4 یپرورع ماه تیتوسعه و تثب های داخلیپرورع ماهی در و  13221 22

 1 111 21 (یو گوشت شیردهگاو ) یرنعتنیمه یدامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -دمات دامپروری خ 11621 22

 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11621 111
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

طولیق جانرودزن زنجان 21 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 طولیق زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 3 1 کزبر زنجانرود زنجان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 کزبر زنجانرود زنجان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 وبادگمش  زنجانرود زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 گوالان زنجانرود زنجان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 گوالان زنجانرود زنجان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 گوالان زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 گوگ تپه زنجانرود زنجان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 گوگ تپه زنجانرود زنجان 111

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3مات )خد( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحههای سرمایملاحظه: طرح

 ز خواهند شد.ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراریزی 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 

1322 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 2 به کمپوست یفضولات دام بندیبستهو  لیتبد واردات و رادرات -کودهای حیوانی  46621 111

 1 111 31 یاحداو رستوران گردشگر هتلاحداو رستوران و  41111 112

 4 111 2 مقوا از کاه برنج و کاغذسلولز  ریخم دیکارگاه تول دیتول -ون ییایمیسلولز و مشتقات ش 21131 113

 4 111 2 شترمرغ نیپرورع بوقلمون و بلدرچ بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 114

111 11621 
یا بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 قرارداد
 6 111 31 محور شتی( معو گوسفندکوچک )بز  یاحداو  دامپرور

 6 111 1 یاطیخ و مس زنیقلمو  یکار روزهیف  بافیفرع لیاز قب یدست عیکارگاه رنا دفتر رنایع دستی 13232 116

 11 111 61 یمواد معدن یفراور های پشتیبانی استخرا  معدنسایر فعالیت 1221 111

 4 111 1 یاقامتگاه بومگرد مهمانسرای جهانگردی 11111 112

 3 111 3 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یفراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 112

 1 111 1 یکشت گل محمد گل محمدی و کاشت و تولید 11221 111
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 )دنباله( (9211 - 9219گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحای سرمایههملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 گوگ تپه زنجانرود زنجان 111  

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 2 3 4 1 مشمپا  و حصار نیما ب زنجانرود زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مشمپا زنجانرود زنجان 113

 استان یکشاورزاداره کل جهاد  2 1 2 1 3 1 مهروباد زنجانرود زنجان 114

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 رجانیم زنجانرود زنجان 111

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 2 1 4 1 1 رجانیم زنجانرود زنجان 116

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 4 1 رجانیم زنجانرود زنجان 111

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 رجانیم جانرودزن زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 رجانیم زنجانرود زنجان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 وباد رینص زنجانرود زنجان 111

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2) دهستان( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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 (99موضوع ستون ) یگذارهای سرمایهتوضیحات طرح – 5میمه جدول ض

 توضیحات عنوان طرح

 واحد اقامتگاه بومگردی در روستا 1احداو  اقامتگاه بومگردی

 های حارل از ونهارائه انواع سیب و فراورد جشنواره سیب

 متناسب با توان و  رفیت روستا احداو دامپروری کوچک )بز و گوسفند(
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -3 جدول

 در و تعدیل نی قانو فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 (یندیشام)و  و ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 1

 (یندی)و  وشام ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 2

 (یندیو  وشام) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 3

4 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 1

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا رائهابرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 6

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ی  نوسازاحداو برنامه وموزع دوره دو  متوسطه نظری 1211116111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1211 1

 یامفانات وموزش زیو تجه یهسازب  ی  نوسازاحداو برنامه وموزع دوره اول متوسطه 1211111111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1211 2

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 2

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -3 لجدو

 در و تعدیل قانونی  یفرایندها طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
 اجرائی دستگاه عنوان تعداد روستا

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1322 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت دو   

1411 
 جمع

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 
 111 31 111 31  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 بلوغ زنجانرود زنجان 1

 111 31  111 31 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 حماملو زنجانرود زنجان 2

 111 31 111 31  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 ایسرچم عل زنجانرود زنجان 3

 411  411 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 نینگبس زنجانرود زنجان 4

 1 کها  زنجانرود زنجان 1
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 2  11 111 11 111 

 1 لجاقیا زنجانرود زنجان 6
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
2 1 11 111  11 111 

 111 11 111 11  2 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 چپ چپ زنجانرود زنجان 1

 111 11  111 11 1 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 دولانا  زنجانرود زنجان 2

 زنجانرود زنجان 2
تازه کند   ییراه روستا

 زیباشس حماملو 
 111 11 111 11  2 3 استان ایادهجو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 3

 زنجانرود زنجان 11
قره بوطه   ییراه روستا

 گوگلر گوگ تپه 
 111 11  111 11 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 3

 (      2( اولویت دو  )1ح بخش:  اولویت اول )اولویت طرح در سط(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -3 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 ییروستا راه گیریلفهو  یلت  بهسازوسفا ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11

 (یندی)و  وشام ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 12

13 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییتاخدمات شهری و روس ارائهبرنامه  1112111111

14 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 (یندی)و  وشام ییروستا یفه وبرسانشب یو نوساز زیتوسعه و تجه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 11

16 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

11 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -3 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و رائیاج هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1322 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول 

1411 

اولویت دو  

1411 
 جمع

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

 زنجانرود زنجان 11
 رضا  چرلانقوع  مشمپا ییراه روستا

 وباد
 111 11  111 11 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 3

 111 31 111 31  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 یسفل یکند یسار زنجانرود زنجان 12

 411 411  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 عربچه زنجانرود زنجان 13

 411  411 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یقزلار بلاغ زنجانرود زنجان 14

 111 31  111 31 1 1 استانشرکت و  و فاضلا   1 گوگلر زنجانرود زنجان 11

 زنجانرود زنجان 16

 چهروباد   یقره اوغلانلو  چروک سفل

  رضاوباد ا یعل اندوباد  یملک باغ کزبر 

دره   گوالان  وباد یعل کول  قرع  بزوشا

 کیل

 211 1  611 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 13

 زنجانرود زنجان 11

 وغا   قره ا یعل چروک باغلوجه وقا 

 خ یش سردهات  لجاقیا  طولیق

  یسفل سرچم  یدلف  ولمالو  روبادینص

تپه   گوگ وقاجلو  قره خاره  لهیف

 یشفورچ  یدگرماندرس  مهروباد کها  

 211 11  611 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 (2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )(     * 4شهرستان )( فراکلان/3خش )ب( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -3 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

12 1112 
 و یی  روستاشهری و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

12 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 بخش در سطح ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

21 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

21 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یاده هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

22 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

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 -3 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 رامحل اج
تعداد 
 سند  اجرائی دستگاه عنوان روستا

 ،یربانمه توسعه اقتصاد
  ییاشتغالزا

دار یو طرح توسعه اپ
استان  ییروستا یاهمنظومه

 انجزن 
 

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1322 قیمت به اعتبار

شهرست
 ان

 نا  روستا/ روستاها بخش
اولویت  

اول 
1411 

اولویت  
دو  
1411 

 جمع

6 1 2 2 11 11 12 13 14 11 

 زنجانرود زنجان 12

قره  ا یانجمن عل  یانجمن سفل

 ا یقره وغا  عل  یوغا  سفل

رجانیم و وبادلولک   

استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1  1 3 611  4 211 

 زنجانرود زنجان 12

  نیزنگب ن ی  رجعوباد نیحس

قصه/سلطان  یقول  یکند یتق

  چرلانقوع  حبش  قزلجه وباد

 ایعل

116  611 4 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2  

 111 14  111 14 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 چهروباد رجان یم زنجانرود زنجان 21

 111 14 111 14  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن - ییبا استعلا  از دستگاه اجرا زنجانرود زنجان 21

 زنجانرود زنجان 22
خاره   لهیف  رجانیم قره بوطه 

 چپچپ 
 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 4

6 1 2 

2 
113 211  113 211 

 (      2( اولویت دو  )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 عمرانیای هروژهتوضیحات پ – 3ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

 خانوار جمعیت 21روستاهای بالای  هیکلبرای  گاز رسانی به کل روستاها

 های تقویتی  کتابخانهروستاهای بخش که با کمبود امفانات وموزشی روبرو هستند؛ از جمله وسایل وزمایشگاهی  کلاس هیکلبرای  وموزشی امفانات تجهیز و بهسازی نوسازی 

 خانوار 21های بهداشت در روستاهای بالای احداو خانه بهداشت خاننه بهداشت در روستاهای فاقد تأسیس خا

 



 

 

 

 
 

 


