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 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه 

 ابهر شهرستان مرکزی  بخش 

 پیشگفتار:
ی آن درآمد سرانة حقیقی یک جامعهه توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه، ناظر بر فرآیندی است که ط

یابد؛ مشروط بر اینکه، تعداد فقرا، افزوده و توزیه  درآمهد، بهدتر نشهود. در ایهن  افزایشدر یک دورة زمانی بلندمدت 

روستایی بطور اخص در کشورهای در حهال توسهعه طور اعم و توسعههمیان با بررسی تعاریف و اهداف متعدد توسعه ب

طهور هت که هر یک از این تعاریف به نوعی ایجاد اشتغال پایدار،کاهش فقهر و افهزایش درآمهد و بهاین نکته آشکار اس

که در جههان فعلهی نیمهی از بشهریت؛  اند. چراهای توسعه اقتصادی نواحی روستایی را نشانه رفتهارتقاء شاخص ،کلی

-دلیل فقر و نداری مهیهکودک ب 32111زانه بوده و رو دالرشان کمتر از دو یعنی حدود سه میلیارد نفر درآمد روزانه

عنوان مهمترین نماگر به –اند. در ایران نیز پدیده فقر های فقیر در نواحی روستایی ساکنمیرند که اغلب این جمعیت

بخصوص در نواحی روستایی بسیار مسهلله حهائز اهمیتهی اسهت. از مهمتهرین معیارههای توسهعه  -توسعه اقتصادی 

ههای مختلهف اسهت. مبحهت اشهتغال و در مقابهل آن بیکهاری، از شتغال افراد آن جامعه در فعالیتاقتصادی مسلله ا

بهرای رشهد و  الزممهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه باید مورد توجه قهرار گیهرد؛ زیهرا شهرط 

نی برنامهه ششهم توسهعه و تحقه  در همین راستا، با توجه به ضهرورت قهانو .ای، ایجاد اشتغال استتوسعه هر جامعه

ای مقولهه تهدوین برنامهه توسهعه اقتصهادی و های اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد محلی و منطقههسیاست

قانون ششهم توسهعه  21بند الف ماده  1زایی روستایی در استان زنجان نیز مدنظر قرار گرفت. چنانچه در جزء اشتغال

گهذاری بخهش سالمی ایران ذکر شده است این برنامه با تکیه بهر مشهارکت و سهرمایهاجتماعی و اقتصادی جمهوری ا

گیهری از تسههیالت بهانکی و نهاد( و نیز با مشهارکت نیروههای محلهی و بها بههرهغیردولتی )خصوصی، تعاونی و مردم

سهت. همچنهین ها تسهیلگری اگردد. نقش شاخص دولت در این طرحهای دولتی )مادی و معنوی( تدوین میحمایت

های روستایی های روستایی کشور نیز توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سطح منظومهطرح توسعه پایدار منظومه

 پایهدار تحقه  توسهعة منظهوربهه کهه اسهت طرحهی روسهتایی، هایمنظومه پایدار توسعة در حال تدوین است. طرح

 تاکیهد بها و ایناحیه و محلی هایشبکه قالب در روستایی ایهمنظومه فضایی طری  انتظام از روستایی هایسکونتگاه

 محتهوای ایهن، بر شود. افزونمی شهری )بر طب  اصول نظری مایک داگالس( تدوین -روستایی پیوندهای و روابط بر

 -اجتمهاعی مناسهبات کارآمهد و روابط تقویت و مردمی مشارکت طری  از محلی حکمروایی خوب ترغیب بر طرح این

 ایبهین منظومهه و برونهی نظهر از و بین سهکونتگاهی و درونی به لحاظ هم منظومه، سکونتگاهی واحدهای دیاقتصا

اقتصادی بین سکونتگاهی از اههداف مشهترک  -تاکید بر مشارکت مردمی و تقویت مناسبات اجتماعی  .ورزدمی تاکید

تایی مد نظهر برنامهه ششهم تنهها از طریه  دو طرح است در واق  تکمیل پروسه مطالعات اقتصادی و اشتغالزایی روس

توانست شکل بپهذیرد. لهذا، همهاهنگی بهین های روستایی میای طرح توسعه پایدار منظومهی منطقهمطالعات شبکه

زایهی روسهتایی و بنیهاد عنوان متولی طرح توسعه اقتصهادی و اشهتغالریزی استان زنجان بهسازمان مدیریت و برنامه

های روستایی در خصوص ادغام دو طرح توسعه پایدار منظومه عنوان متولی تهیه طرحاستان به مسکن انقالب اسالمی

سیاسهی مهورد مطالعهه  –بخش جغرافیایی  11اتفاق افتاد که در نهایت مقرر گردید، کل پهنه فضایی استان در قالب 
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در نظهر گرفتهه شهد. مقهدمات انجهام شروع و اف  یکساله بهرای پایهان آن  1311قرار گیرد. مطالعات در تیرماه سال 

شناسی مطالعات نزدیهک بهه های بین مشاور و کارفرما و تیم نظارت علمی طرح در خصوص روشمطالعه و هماهنگی

شهروع و در اردیبهشهت  1311سه ماه به طول انجامید. نهایتاً، مطالعات میدانی و مراجعه به روستاها از اواسط پهاییز 

ای و از نظهر ماهیهت و از نظهر ههدف توسهعه سید. روش شناسی مورد مطالعه در این طهرحبه اتمام ر 1318ماه سال 

ها و اطالعات مورد نیهاز نیهز از طریه  تحلیلی و در مواردی تحلیل محتوای و همبستگی بود. داده-روش نیز توصیفی

بر رویکرد مشارکتی و با تشهکیل آوری شد. در این میان مطالعات میدانی با تاکید ای و میدانی جم مطالعات کتابخانه

های روسهتایی و خهانوار، سهاختار یافتهه، تکمیهل پرسشهنامههای نیمههای مشارکتی روسهتایی، انجهام محاسهبهگروه

های کارآفرینی پیش رفهت، بهدون گذاران و ایدههای اقتصادی خرد، سرمایهشناسایی کارآفرینان محلی، صاحبان بنگاه

ای پیش روی مشاور از قبیل انطباق زمان مطالعات میدانی با فصل زمسهتان، عهدم یدهشک در این مسیر مشکالت عد

همکاری تعدادی اندکی از دهیاران و شوراهای اسالمی روستا، مناب  مالی محدود وجود داشت با این حال بها مراجعهه 

های سهایر کمیل پرسشهنامههای کانونی مشارکتی و تخانوار و تشکیل گروه 21روستای باالی  51مستقیم به بیش از 

بندی مطالعات میدانی در کنار مطالعات اسنادی در تیرمهاه روستاها با کمک نمایندگان محلی روستاهای مذکور، جم 

 های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی شهرستان ابهر تکمیل گردید.سال جاری به اتمام رسید و پروژه

ای بسیار مختصر از گزارشات اجتماعی، اقتصادی، کالبهدی و محیطهی خالصهشده است، گزارشی که در ادامه ارائه

ههای انجام شده برای مطالعات است که سعی شده است دید کلی از وضعیت شهرستان ارائهه شهده و در نهایهت پروژه

 توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تفکیک روستاهای نمونه ارائه شود. 

ریزی اسهتان و دریغ ریاست محترم سهازمان مهدیریت و برنامهههای بیحمایتشک در تکمیل پروسه مطالعاتی بی

عوامل کاری تحت نظر ایشان، مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی و عوامل کاری معاونت عمران روسهتایی و 

ر بهوده سوی هدف مورد نظر شهامل حهال ایهن مشهاوتیم محترم علمی نظارت بر تهیه طرح در هدایت بهینه طرح به

است. با این حال همکاری و پشتیبانی فرمانداری محترم و بخشداری بخش مرکزی شهرستان و بنیاد مسهکن انقهالب 

 سزایی داشته است.اسالمی شهرستان و همچنین دهیاران زحمتکش روستاها در تکمیل و مطالعات نقش به
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  مقدمه

ثر از جریان وسی  تغییرات فناوری و ارتباطات، روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متا

به گونه ای که، سرمایه گذاری های  ؛تحوالت متفاوتی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کرده اند

گسترده در زیرساختهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعه روستایی را به 

عه شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات جام

 محدودتری بوده است. 

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

ی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گذاری متاخرتر را کاهش می سرمایه گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزول

 دهد. بنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف می شود.

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

زمینه های سرمایه گذاری در روستاها را می توان از طری  قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و  .وری استرشد بهره

و به تب  آن  اقتصاد روستا رشدفرآیند  اولویت دار،سایر مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه های 

 ود.تسری  نمسرمایه گذاری های جدید تحول در روستا را با 

سرمایه گذاری و سیاست گذاری برای ارتقای بهره وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژه ای و یک  

 متوقف یا و کاهنده عوامل توان می کلی بندی دسته یک در بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :بقه بندی کردوری در روستاها را در قالب محور های زیر طارتقای بهره کننده

 

 وری در روستاها ارتقای بهره کننده متوقف یا و کاهنده ( : عوامل8جدول شماره )

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 فرآیند و تبعات

1 

معنی دار شکاف 

 تولید تا مصرف قیمت

و قیمت های با 

 تغییرات گسترده

جود دارد؛به نحوی که بخش زیادی از ارزش و مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار

افزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب واسطه ها می شود. این شکاف به کاهش درآمد و 

انگیزه های سرمایه گذاری روستاییان منتهی می شود. و به دلیل ناکارآمدی سیاست های اصالحی، فرایند تار 

 می دهدعنکوبتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ 

2 
مقیاس خرد فعالیت ها 

 در بخش کشاورزی

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

کوچک تر شده است. در چنین شرایطی به دلیل آنکه در روستاها بسیار  تولید کشاورزیدهه گذشته مقیاس 

ی بوده است، معموال اهداف اقتصادی مد نظر قرار نگرفته و بهای تمام شده مبنای فعالیت ها صرفاً معیشت

 محصوالت نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 مناب  آبی

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

حفر چاه و ای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی افزایش شدید تقاض ،گذشته

از طرفی عدم انتشار و تعمی  فناوری های کاهش مصرف آب  و به این سو 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه 

یکی از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا از محل فعالیت در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب 
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ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 فرآیند و تبعات

 . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی می توان تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.کشاورزی است های

4 

 انو متولی ها دستگاه

گذاری  سیاست

 روستاناهمسو در 

از جمله  روستایی و ... فاضالب آب طبیعی، مناب  ای،منطقه آب دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،

دستگاهی و ضعف سیاست گذاری  بین تحول و توسعه روستا ها هستند. ناهماهنگی نهادهای اثر گذار در 

 ویی سیاست گذاری ها در حوزه روستا شده استناهمس موجب متوازن

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

 پایین بودن سطح سواد و شود.در اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می

تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت آنها به 

تغییر رفتاری  و کشت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شکاف ساختاری و رفتاری بین 

یز از آن سنتی گراهای دیرینه این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل آن که مالک و تملک زمین ها ن

باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به باشد،  دسته دوم یا مجبور به تسامح با سنت گراها  میمی

های  انسانی و  حفظ مهاجرت می شوند که با این شرایط باعت کاهش نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایه

درصد جمعیت، 3گردد. در آمریکا فقط وری پایین  میو با بهرهبافت جمعیتی  سنت گرا  و اغلب غیر ماهر 

 33کشاورز و روستا نشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات هم می کنند اما در ایران با وجود 

 عموماً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد.  اشتغال در بخش کشاورز درصد 

عدم دانش و مهارت و بالتب  ترس از تغییر، به ندرت دست به تغییر  روستاییان با توجه به شیوه فکری و

الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند  گلهای زینتی، دارویی، زعفران و سایر 

 پردازند.محصوالت کشتی دیگر  می

6 

نبود مدیریت  و 

نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بین 

نسلی در بهره برداری 

 اب  طبیعیاز من

از آنجا که مناب  آب،  خاک،  چراگاه ها و مرات  جزء مناب  نسل فعلی و آینده می باشد ، می باید عدالت بین 

نسلی به گونه ای باشد که نسل حاضر ضمن بهره برداری بهینه از مناب ، حقوق نسل آتی را نیز محفوظ بدارد 

های جدی به این مناب  بر  مناب  خدادادی، آسیب متاسفانه نبود سیاست گذاری اصولی و مدیریت و نظارت

دارای آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می رود  که با ادامه این روند در آینده نه چندان دور با 

 بحران مناب  مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

بجای سرمایه گذاری 

 اقتصادی در روستاها

د سرمایه گذاری های سنگینی که در حوزه های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با وجود با وجو

میانگین درآمد روستا ها افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت 

اقتصادی انها مورد  در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی

 تاکید نبوده است.

8 
عدم وجود کارگاه های 

 کوچک مقیاس

در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه، کارگاههای کوچک مقیاس بسیار کم 

 و به ندرت وجود دارد. . علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اگاهی کافی روستاییان و گذار از

دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از نظر مالی و علمی از 

 سوی مسلولین ذی ربط می باشد.

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

در برخی بخش ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنی داری با چندین 

 دهه و قرن گذشته ندارد

 



 5 .........................................................................................................................................................................................................../ مرکزی ........ ابهر

 

 

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

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

بر اساس نتایج حاصل از بررسی موان  عمومی ارتقای بهره وری، میتوان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل 

گذاری، اختصاص مناب  مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار نیازمند زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

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

دستاوردها و آثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه های 

 زیر ارائه می شود.به شرح سرخط های  ابهرروستایی، چکیده گزارش بخش مرکزی شهرستان 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منظومه ابهر ( :8شماره ) شکل
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 8

 شاخص های وضعیت توسعه بخش  -8-8 
 

 متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود( : 2جدول شماره )

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد
مقدار  /سهم

 د(متغیر/شاخص)درص

اجتماعی 

 فرهنگی

  1315 نفر 151،528 جمعیت 1

  1315 خانوار 41،321 خانوار 2

  1315 درصد 112 نسبت جنسی 3

  1315 درصد 2/31 میانگین سنی 4

  1315 درصد 11 نسبت روستانشینی 5

6 
 -1311رشد ساالنه جمعیت )

1315) 
  1315 درصد 5/1

  1315 درصد 2/3 بعد خانوار 1

  1315 درصد 3/14 خ باسوادینر 8

 اقتصادی

  1315 درصد 5/11 نرخ اشتغال 1

  1315 درصد 5/8 نرخ بیکاری 11

11 
میانگین اراضی زراعی هر 

 برداربهره
  1311 هکتار 14/12

12 
-میانگین اراضی باغی هر بهره

 بردار
  1311 هکتار 11/1

  1315 نفر 5151 شاغالن در بخش کشاورزی 14

  1311 تن 312 لید آبزیان )ماهی گرم آبی(تو 15

  1311 تن 42116 تولید گندم )آبی و دیم( 16

  1311 تن 16121 تولید جو )آبی و دیم( 11

  1311 تن 51126 تولید انگور 18

  1311 تن 3136 لوبیا 11

  1311 تن 11886 یونجه )آبی( 21

  1311 تن 14416 گوجه فرنگی 21

 کالبدی

  1311 هکتار 112611 احت کل شهرستانمس 22

  1311 هکتار 12618 اراضی دیم 23

  1311 هکتار 11865 اراضی آبی 24

  1311 هکتار 4181 تاکستان  25

  1311 هکتار 1221 سکونتگاه  26

21 
درصد مساکن با اسکلت 

 فلزی، بتنی و سایر

 11اسکلت فلزی= 

 2بتنی= 
 ستاییمناط  رو 1315 درصد



 1 .........................................................................................................................................................................................................../ مرکزی ........ ابهر

 

 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد
مقدار  /سهم

 د(متغیر/شاخص)درص

 81سایر= 

28 
مند از آب روستاهای بهره

 شرب لوله کشی شده
  1315 درصد 15

21 
مند از گاز روستاهای بهره

 طبیعی
  1315 درصد 56

  1315 درصد 15 مند از برقروستاهای بهره 31

31 
مند از روستاهای بهره

 مطالعات طرح هادی
  1311 درصد 62

32 
روستاهای دارای خانه 

 بهداشت
  1311 درصد 52

33 
های میزان برخورداری از راه

 ارتباطی

های روستایی= راه

336 

 135بین شهری= 

  1315 کیلومتر

 مناط  روستایی 1315 دستگاه 141 تعداد وسایل نقلیه عمومی  34

35 
روستاهای برخوردار از سوپر 

 مارکت )بقالی(
  1315 درصد 51

36 
روستاهای برخوردار از 

 خدمات آموزشی
  1315 درصد 61

31 
روستاهای برخوردار از فناوری 

 اطالعات
  1315 درصد 61

 محیطی

38 

بیشترین تعداد سکونتگاه ها 

 (% 8-5) در پهنه شیب

 قرارگرفته اند

  1315 درصد 36

31 

بیشترین سکونتگاه ها در 

-1811) پهنه ارتفاعی

 متری( قرار گرفته اند 2111

  1315 درصد 31

41 

 در ها گاهسکونت بیشترین

 به رو)جهت شیب پهنه

 اند قرارگرفته (جنوب

  1315 درصد 25

 خاک شناسی 41
آهکی، کنگلومرا، 

 مارن،
- 1315  

42 
پهنه بندی 

 زلزله)خطرمتوسط(
  1315 درصد 111

  1315 مترمیلی 3191 متوسط بارش ساالنه 43
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 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد
مقدار  /سهم

 د(متغیر/شاخص)درص

  1315 - نیمه خشک سرد طبقه بندی اقلیمی دومارتن 44

  1315 روز 81 سط روزهای یخبندانمتو 45

 ترین گونه های درختی مهم 46

سنجد، تبریزی، 

بادام، گردو، توت، 

 اردوج، 

فرم 

رویش 

 درختی

1315  

41 
رستنی های دارویی شاخص 

 درسطح منظومه

بابونه، پونه، 

 شیرین بیان، 

گل گاو زبان، 

ختمی، خاکشیر، 

 کاسنی

فرم  

 رستنی
1315  

48 
یای عمده ترین بال

 سال اخیر11طبیعی

سیل، سرمازدگی، 

تگرگ، طوفان، 

بارندگی شدید، 

 آتش سوزی مرات 

- 1315  

 معادن 41

آهن، منگنز، طال 

و مس، گرانیت، 

 خاک صنعتی، 

دولومیت، تراورتن، 

سیلیس، سنگ 

 الشه، شن و ماسه

  1315 فعال

 

 

 هاقابلیت -8-2
ابعهاد اقتصهادی، اجتمهاعی، کالبهدی، مهدیریتی و سیاسهی و  ههای )دردر این قسمت از تحقی  به بررسی قابلیت

 محیطی( منظومه روستایی ابهر در استان زنجان پرداخته شده است.

 

 های منظومه ابهر( : قابلیت9جدول شماره )

 قابلیت بعد

 اجتماعی

 است. ییروستا ینواح یدر بعض جمعیت منظومه باال بودن نرخ رشد نیمهم ا هایتیاز قابل

 منظومه است. نیبالقوه ا یهالیمتعدد از پتانس یو گروه یفرد یهارتمها

 6194کل  یدرصد و نرخ باسواد 6896زنان  یدرصد، نرخ باسواد 1592مردان  یبرا یشهرستان ابهر نرخ باسواد در

 .باشدیدرصد م

ها و ارزش و بازتولید فیتعر ،یریپذتحکیم عواطف مشترک، تسهیل در جامعه ،یبخشدر انسجام تواندیم مذهب 

 هنجارهای اجتماعی نقش چشمگیری داشته باشد.



 1 .........................................................................................................................................................................................................../ مرکزی ........ ابهر

 

 

 قابلیت بعد

 منظومه نیا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض تیوضع

 اقتصادی

کهه، طوریبهاست. از نظر انرژی بادی  به باالیی دارای پتانسیل متوسط شهرستان ابهر کهپتانسیل انرژی باد در وجود 

 .باشدمیدر نواحی مختلف شهرستان ابهر متفاوت متر بر ثانیه  5/1الی  5/5کمتر از  منطقه اینسرعت باد در 

کشت محصوالت باغی مانند؛ سیب، گالبی، زردآلو، بادام، گردو و انگور. در این میان انگهور غالهب تولیهدات بهاغی ایهن 

رسانند و یا مش تبدیل کرده و به فروش میدهد و روستاییان انگور را به صورت تیزآبی به کششهرستان را تشکیل می

 کنند.خام فروش می

در سطح شهرستان ابهر و امکان توسعه صنعت در این  قلعه، صائین4هیدج، شریف، اف ، ابهر  ؛شهرک صنعتی 5وجود 

 .فلزیوجود واحدهای صنعتی قوی در زمینه نساجی و قطعات خودرو و صنای  کانی غیرشهرستان و 

 برداری از آنها در جهت افزایش تعداد اشتغالدر سطح شهرستان و امکان بهره فعال و غیرفعال معدن 45 دوجود تعدا

دستی این شهرستان چاقو، قالی، قالیچهه، حهاجیم، دستی در روستاهای منظومه، مهمترین صنای وجود و تولید صنای 

 تابلو فرش و ... است.

المللی تولید کفش اسپورتی با تعداد افراد ماهر چشمگیر در ندسازی ملی و بینتولید کفش در شهرستان با استعداد بر

 مناط  روستایی و شهری

 کالبدی

 خدمات و کاال نقل و حمل توسعه خصوص در الزم های پتانسیل داشتن

 منظومه روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای

 هااها و استفاده از امکانات آندسترسی آسان به خدمات شهرها و مراکز جمعیتی برخی روست

 وجود نیروی کار ارزان در منطقه

 ایهای گلخانهوجود پتانسیل مناسب برای توسعة فعالیت

 های گردشگری و آب و هوای مساعد ها، مرات ، مناب  آب و خاک، مناب  تولیدی، جاذبهوجود دام

 های اصلی در بیشتر مناط  دسترسی به شبکه راه

 های اجتماعی نسبی خدمات عمومی و اجتماعی و بیمهرش گست

 (…و لباسشویی، ماشین رادیو، یخچال، )تلویزیون،  منزل وسایل بهبود

گیری مناسب از نیروی کار زنان، کودکان و نظر در اشتغال و بهره های محدودة موردوجود زمینة مناسب و قابلیت

 تالندی و چیدن محصوبهایی نظیر بستهسالخوردگان در فعالیت

 آموزش در برخی روستاهای منظومه وضعیت بهبود

 های بهداشت و عمومی در برخی مناط  روستایی با احداث خانه فردی بهداشت وضعیت بهبود

 روبنایی و زیربنایی تاسیسات در گذاریسرمایه

 توسعه راهبردهای از یکی عنوان به گردشگری تاسیسات امکان توسعه

 طیمحی

` 

 وجود تنوع ارتفاعی در سطح منظومه

 مناسب زیرزمینی آب مناب  در منظومه و وجود سطحی آب جریان عبور

 کشاورزی مساعد خاک با اراضی گستردگی

 وجود پوشش گیاهی متنوع و مناسب برای تعلیف دام

 1318مأخذ: مطالعات میدانی، 
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 ها و تنگناهامحدودیت -8-9
های )در ابعاد اقتصادی، اجتمهاعی، کالبهدی، مهدیریتی و سیاسهی و ی  به بررسی محدودیتدر این قسمت از تحق

 محیطی( منظومه روستایی ابهر در استان زنجان پرداخته شده است.

 

 (: محدودیت منظومه ابهر4جدول شماره )

 محدودیت بعد

 اجتماعی

و در نتیجه به هم خوردن نسبت  شهرو همچنین مهاجرت مردان روستایی به  عمومی پایین بودن سطح بهداشت

 جنسی در نقاط روستایی

 منظومه نیا یبودن نرخ رشد در اکثر روستاها نییپا

 تیجمع یریپ یشیافزا روند

 اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت

 .باشدینسبت به استان و کشور م یبعد خانوار کمتر دارای ،2٫63منظومه با دارا بودن بعد خانوار  نیا

ی نسبت جنس نیب سهیدر مقا باشدیکشور و استان باالتر م یبا نسبت جنس سهیمنظومه ابهر در مقا یجنس نسبت

 یشهرستان به مقدار کممتوسط  نسبت به ،یکه نسبت جنس میابییم شهرستان درکل منظومه با  نیا نقاط روستایی

 .ستیفاصله داشته و متعادل ن 115باالتر بوده و از نسبت 

کل  ینیمنظومه ابهر نسبت به روستانش ینینسبت روستانشدرصد  و  31/16در منظومه ابهر  ینیروستانش بتنس

 . باشدمی ترکم درصد 16٫38( حدود 15/32استان )

 لیبازماندن دانش آموزان از تحص جهیمنظومه و درنت نیا یو مقاط  باالتر در اکثر روستاها ییمدارس راهنما نبود

 اقتصادی

گذاری کافی جهت استفاده از این های نیروی انسانی در سطح روستاها و نبود سرمایهاستفاده صحیح از مهارت عدم

 مهارت در جهت پایداری اقتصادی فضاهای روستایی

 وجود مشکالت فراوان در جهت تأمین اعتبار کافی برای اتمام پروژه توربین بادی در منظومه ابهر

 ها در برخی از روستاهای کوهستانی منظومهو تأمین آب شرب دام ارتزاق داممشکل تأمین علوفه جهت 

های فرآوری محصوالت باغی بخصوص در زمینه انگور و وجود محدودیت توسعه باغات عدم توسعه کارخانجات و کارگاه

 از طرف مناب  طبیعی و محیط زیست به جهت حفاظ مناب  آبی و خاکی.

ها شده و مشکالت ای روستاییان و دامهران در این منظومه موجب افزایش تعداد تصادفات جادهت-وجود آزاد راه تبریز

 برای دسترسی به روستاهای پیرامون جاده به شهر ابهر را فرآهم آورده است.

بازار  باشد که غالباً مکانیزمدستی در این منظومه مشکل بازاریابی و فروش آن میمهمترین محدودیت در زمینه صنای 

 بر آن تأثیرگذار است.

)سردی هوا و بارش برف و باران زیاد در پاییز و  دنی به لحاظ شرایط جویعمحدود بودن فصل کاری فعالیت م

 شهرستان زمستان(

 کالبدی 

 فقدان یکپارچگی و ارتباط کالبدی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومه

 و دامداری ت کشاورزیالی ارسال محصوونقل مناسب برا فقدان و ضعف شبکة حمل

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی

 شهرستان روستاهای پراکندگی

 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود
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 محدودیت بعد

 پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت ها حوزه مرکز امکانات ضعف

 برق انرژی با مرتبط و زرگب هایگذاری سرمایه عدم

 های مناسب از قبیل آب، برق، گاز و فاضالب در برخی مناط  روستایینبود زیرساخت

 ها در اطراف روستاهاها و نخالهمشکل دف  زباله در برخی مناط  و برهم زدن سیمای روستاها به دلیل رهاسازی زباله

 کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها

 آموزانمبود امکانات آموزشی و تحصیلی و به تب  آن مهاجرت اجباری به منظور تحصیل دانشک

 استفاده از مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستایی و امکان تخریب کامل در زمان وقوع بالیای طبیعی

 خرید مایحتاج ضروری های روزانه برایهای تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتکمبود کاربری

 ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه

 های رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیهای بالاستفاده در روستاها و زمینه سازی این کاربریوجود کاربری

 های مناسب و با کیفیت برای کشاورزیکمبود زمین

 و خدماتی در روستاهاکمبود امکانات تفریحی 

 محیطی

 شیب نامناسب جهت کشت و زرع در روستاهای کوهستانی

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب هایسفره از رویه بی برداشت

 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم

 نهرها و هاکانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی هایآلودگی

 ..و صاعقه تگرگ، رانش و سیل، زلزله شامل طبیعی مخاطرات از ناشی هدیداتت و خطرات

 آبی مناب  سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به الوده هایآب هدایت

 مرات  در اثر چرای بی رویه دام و تخریب خاک فرسایش

 1318مأخذ: مطالعات میدانی، 

 

 اشتغالزائی و منظومه(، اقتصادیط با توسعه ) مرتب مسائل کلیدی بخش -8-4
طهور فضهایی پراکنهده ههها بهنواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوصیات مشابهی دارند. جمعیت

های الزم بهرای بسهیج ای از مواق  بخش اقتصادی و فرصتهستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره

. این خصوصیات بدان معنی اسهت کهه مردمهی کهه در نهواحی روسهتایی زنهدگی وندشمیرو همناب  با محدودیت روب

بهرای حصهول بهه  .باشهندمواجهه مهی هسهتندهای اساسی بهرای توسهعه ای از عواملی که چالشبا مجموعه ،کنندمی

و  ای منطب  با نیازهای امروزین یک جامعهه توسهعه یافتهه، راههی جهز اسهتفاده و بکهارگیری جهدی امکانهاتجامعه

سیاسهی، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولهوژیکی،  .و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاستعدادهای انسانی، اقتصادی

روسهتایی در جهههت حصهول بهه توسهعه از طریه  ترین ابعاد مسائل توسهعهعنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

 (.Varga, 2118: 2) های روستایی هستندمدیریت و کنترل محیط

ههای بهه بخش کلیهدی ایهن مسهایل ،داده شهده اسهتجدول ذیل مسائل کلیدی در منظومه ابههر نشهان لذا، در 

مسهلولین گیهری از نظهرات اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی تقسهیم شهده اسهت و بها بهره
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به بررسی مسهائل اساسهی موجهود طری  استخراج و از این  و ... ریش سفیدانخبرگان محلی، ، مردم محلی، روستایی

 در روستاهای منظومه پرداخته شده است.

 

 مسایل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی( : 5جدول شماره )

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 دلیل بروز خشکسالیبه )زراعی و باغی( کاهش تولیدات کشاورزی- 1

 اقتصادی

 کالت تولید محصوالت کشاورزیمشکل ذخیره آب )بندهای انحرافی( و مش - 2

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت - 3

 تبدیلی صنای  و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره ناقص بودن و تولید حوزه تنوع پائین سطح - 4

 مین علوفه و آبأهای تکاهش تعداد دام به جهت افزایش هزینه- 5

 بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنوع سطح ودنب پائین - 6

 هافعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی - 1

 روستایی کمبود اشتغال مناسب و بیکاری جوانان - 8

 زنان اقتصادی فعالیت نرخ بودن پائین - 1

 های ثابت و پایدارکاهش درآمد- 11

 سرمایه گذاری بخش خصوصی کمبود- 11

 هامشکل بازاریابی محصوالت کشاورزی و نقش پر رنگ دالالن و واسطه - 12

 روستا و حل مشکالت اقتصادی جامعه محلیریزی کالبدی برنامهها جهت کمبود بودجه دهیاری - 13

 الخصوص محصوالت کشاورزیها علیعدم ثبات قیمت - 14

 ن برای فروش و عدم وجود بازار مناسبمشکالت فروش محصوالت کشاورزی و نبود تضمی - 15

 سموم و کودهای شیمیایی  باال بودن قیمت - 16

 الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش توجه به عدم - 11

 کمبود مناب  مالی در جهت حل مشکالت اقتصادی روستا - 18

 تولید کفش و قابلیت تبدیل به برند اقتصادی 

 خشکسالی و کم آبی و مدیریت  ناصحیح آب بروز - 1

 محیطی

 عدم وجود آب شرب در بیشتر روستاهای منظومه و کیفیت پایین آب در برخی روستاها - 2

 ها در برخی روستاها و نبود سیل بند برای مهار سیل در زمان بحرانها در مسیلقرارگیری سازه - 3

 ارعایت نشدن حقابه در برخی از روستاه - 4

 های سطحی شهر و روستاآلودگی منطقه به دلیل هدایت فاضالب - 5

 محدودیت استفاده از مرات  از طرف مناب  طبیعی - 6

 ها و عدم تعادل دام و مرات چرای مفرط دام - 1

 های مرغوب کشاورزیساخت و ساز در زمین - 8

 سایش خاک در برخی مناط در قسمت اعظم منظومه و فر 3وجود مرات  فقیر درجه  - 1

 نبود مکان مناسب برای دف  زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها - 11

 اجتماعی وجود ضعف آشکار در مناب  انسانی - 1
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 کیفیت نابرابر سطح زندگی و پایین بودن رضایتمندی - 2

 کاهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرت - 3

 فرینی پایینفرهنگ کارآ - 4

5 
های های اعظم منظومه متاثر از سیاستشکاف کالمی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت -

 سازی زبانیراسیستی رژیم طاغوت در یکسان

 ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی - 6

 عدم وجود برنامه جام  برای عمران و توسعه روستایی - 1

 پذیر و مدیریت واحد روستاییمسلولیتنبود متولی  - 8

 فقدان رویکرد توانمندسازی باالخص برای زنان روستایی - 1

 هاعدم همکاری مسلولین و تداخل مدیریت دهیاری با برخی از سازمان - 11

 عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی - 11

 بوط به روستاپایین بودن سطح مشارکت عمومی در مسائل مر - 12

 صایین قلعه با مرکز بخش های دهستان گسستگی کالبدی بخش و قط  ارتباط سکونتگاه- 13

 های روستایی مشکالت راه های ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش آسفالت و فقدان شانه به ویژه در جاده - 1

 کالبدی

 نتگاهیپایین بودن پیوندهای فیزیکی و ارتباطی بین نقاط سکو - 2

 کمبود آب شرب در روستاها که از مسایل بسیار مهم در روستاهای سطح شهرستان است - 3

 های خانگینبود سیستم فاضالب در اکثر مناط  و بروز مشکل دف  پساب - 4

 کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در سطح روستا و مراجعه به شهرهای منظومه برای برخورداری از امکانات- 5

 عدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل و سایر بالیای طبیعی - 6

 مشکالت بهداشتی و کمبود امکانات بهداشتی در خصوص نگهداری دام - 1

 عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه و نبود اینترنت در برخی روستاها - 8

 نبود شبکه گازرسانی در برخی از روستاها  - 1

 به هم خوردن سیمای شهرهای منظومه با اسکان غیر رسمی  - 11

 مشکالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی - 11

 ها و امکانات ایجاد آن در محدوده کالبدی روستاهانبود روشنایی مناسب با وجود زیرساخت - 12

 ری روستاییانکمبود خدمات آموزشی کافی و مشکالت نوسازی مدارس و نهایتا مهاجرت اجبا- 13

 های عمومیکمبود امکانات فرهنگی مانند کتابخانه- 14

 کمبود  امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی- 15

 محدودیت توسعه کالبدی روستاها - 16

 های روستایی برای تامین مایحتاج روستاییانکمبود تعاونی- 11

 پایین بودن سطح سواد شوراهای اسالمی - 1

 دیریتیم
 های خود اشتغالیمشکالت اعطای وام به روستاییان از طرف دولت علی الخصوص وام - 2

 نبود دهیار در برخی از روستاها - 3

 های هادی روستاییعدم اجرای طرح - 4
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 بروکراسی اداری در زمینه دامداری و اخذ مجوز فعالیت - 5

 ضی موقوفهمشکل مالکیت اراضی و اسناد زمین و ارا - 6

 مشکل توزی  کود شیمیایی برای مصارف کشاورزی روستاییان - 1

1 
 کیفیت بهبود و توسعه منظور به غذایی و فرهنگی  هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای وجود عدم -

   داروئی گیاهان بومی و دستی، محصوالت صنای 

 گردشگری

 سال مختلف فصول در فرهنگی دهایرویدا و هاجشنواره ها،همایش برگزاری عدم - 2

 اجتماعی و زیست محیطی -آشنایی ناکافی مردم بومی منطقه با صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی  - 3

 کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در  بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر - 4

5 
رود فرهنگ و فناوری جدید توسط گردشگران داخلی و ایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی روستایی در برابر و -

 خارجی

6 
 های مجازی،شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

 شهرستان به هیگرو هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود - 1

 های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجینامناسب بودن زیرساخت - 8

 ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناط  روستایی در محدوده مورد مطالعه - 1

 نداشتن ورودی جذاب روستاها برای هدایت گردشگران - 11

 بخش گردشگری بخش در گذاری سرمایه به تمایل پائین سطح - 11

 1311منب : مطالعات مشاور، 
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  ساختار و سازمان فضائی موجود -8-5
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 بندیجمع -8-6
دههد، کهه کشهاورزی و در استان زنجهان نشهان مهی ابهرهای اقتصادی در سطح منظومه اهمیت و جایگاه فعالیت

های انسهانی ایهن صادی و تولیدی )زراعی، باغی و لبنیاتی( در سکونتگاههای اقتترین اشکال فعالیتدامداری از قدیمی

کهه بخهش یطهوربههدر توسعه و ثبات اقتصادی روستاهای منظومه انکارناپذیر اسهت.  هاآنباشند و نقش منظومه می

هش یک بخش مهم اقتصادی جههت توسهعه و کها وکشاورزی تأمین کننده بیشترین درصد اشتغال، درآمد و سرمایه 

رود. همچنهین، اهمیهت شهمار مهیفقر در این منطقه بوده و تأمین کننده مواد خام برای بخش صنعت و خهدمات بهه

درصد از جمعیهت شهاغل ایهن منظومهه در  11ای است که باالی بخش کشاورزی و دامداری در این منظومه به اندازه

این منظومه، همپای بخش کشاورزی، توسعه بخش کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت هستند. بخش صنعت نیز در 

 ههاآنو گسترش نیافته است و تعداد معدودی از اهالی روستاها در این بخش مشغول بهه فعالیهت هسهتند و فعالیهت 

و غیهره خرمهدره ای بوده و که اکثر فعاالن این بخش در شهرهای زنجهان، ابههر، تههران، قهزوین، بصورت فرا منظومه

های اخیر در روستاهای با جمعیت بهاال توسهعه و گسهترش ند. بخش خدمات نیز در طی سالمشغول به فعالیت هست

ین فعالیهت خهدماتی کهه توسهعه تهرمهمدر این بخش مشغول فعالیت هسهتند. چشمگیری یافته است و افراد زیادی 

)چرچهی(، اینترنهت، وریقلعه و .. پیدا کرده است، دستفروشی، پیلهه، هیدج، صائینابهرچشمگیری مخصوصاً در شهر 

 باشد.مشاغل کارگری و ... می

توان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومه، متأسهفانه در اثهر مشهکالت موجهود طور کلی میبه

های گستردة روستاییان به شههرها، کهاهش جمعیهت که جابجایی و مهاجرتیطوربهروند نزولی به خود گرفته است. 

خصوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غهذایی، قهرار گهرفتن عمهدة جوان روستاها، به

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افهزایش جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می

ی از رشهد در ایهن منهاط  و تهر منهاف  ناشههای مولد، و برقراری متعهادلدرآمدهای متنوع و پایدار، گسترش اشتغال

های اخیهر موفقیهت چشهمگیری نیافتهه اسهت. همچنهین، دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیهای انسانی بهسکونتگاه

رویه از مناب  آبهی و زراعهی، باعهت بهرهم خهوردن تعهادل دلیل کمبود آب و استفادة بیکاهش تولیدات کشاورزی به

شهناختی، های زراعهی، بهه تزلهزل تعهادل بهومکاهش پایداری طبیعت و نظامهای طبیعی و زراعی شده و با بومزیست

را رقم زده است. لذا، از دالیل عمدة ضعف  هاآنهای منظومه ابهر انجامیده و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه

درآمهدی  ههای کشهاورزی، خهدمات و صهنعت، مشهکالت اقتصهادی وهای مورد مطالعه در بخشساختاری سکونتگاه

های کهاری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمناب  مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشهاغل، پهایین بهودن سهطح را می هاست، که تبلور آنبخش کشاورزی و نداشتن تنوع در فعالیت

ههای وری در بخش کشهاورزی، پهایین بهودن دسهتمزدها، ناپایهداری فعالیهتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

محیطهی ناپایداری روستاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیسهتماندگی و اقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.
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 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش -2 

 اهداف -2-8 
بر مبنای اصول فکری و مباحت نظری مطرح )در گزارش اصلی طرح( اهداف طرح توسعه پایدار منظومه روستایی 

توان در هر کدام از ابعاد مطرح، بهه بررسهی بر اساس ساختار طرح میابهر در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است. 

اهداف پرداخت و در نهایت اهداف اصلی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، اهداف مطرح به تفکیک ابعاد بهه شهرح 

 زیر قابل طرح است.

 بعد محیطی 

 حفظ منابع تجدیدناپذیر 

 پذیربرداری صحیح از منابع تجدیدبهره 

 خت ظرفیت تحمل و حرکت بر اساس آنشنا 

 زیستیحفظ تنوع 

 مدیریت صحیح منابع طبیعی تولید 

 سیل، زلزله، خشکسالی و ...( مدیریت مخاطرات محیطی( 

 احترام به طبیعت 

 محیطیهای مختلف زیستکنترل شدید آلودگی 

 بعد اجتماعی  

 سازی اجتماعیظرفیت 

 ی هدفهاتوانمندسازی افراد و گروه 

 مشارکت، انسجام، نهادها و ...( یه اجتماعیتقویت سرما( 

 بسترسازی و تقویت مشارکت 

 حفظ هویت اجتماعی 

 تقویت امنیت اجتماعی 

 عدالت اجتماعی 

 پذیری روستاها، سرزندگی و زیستارتقاء کیفیت زندگی 

 منظومه ریزی مطلوبیت جمعیتبرنامه 

 بعد اقتصادی 

 های اقتصادیفعالیت اصالح نظام تولید 

 وی مصرفاصالح الگ 

 برداری کشاورزی اصالح الگوی کشت و بهره 

 در بخش کشاورزی و صنعت های تولیداصالح شیوه 

 های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبکه 

 و اشتغال تقویت درآمد 
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 اقتصادی بخشیتنوع 

 ایجاد کسب و کارهای کوچک روستایی 

 ورزی و خدماتگذاری خصوصی و دولتی در بخش صنعت، کشاتقویت سرمایه 

 توجه به اصل کارایی در استفاده از منابع برای تولید 

 های گردشگری در منظومه ابهرتوسعه ظرفیت 

 بعد کالبدی 

 ایجاد محیطی امن برای زیست و فعالیت 

 های کالبدیتأمین زیرساخت 

 های ارتباط فیزیکی و مجازیتقویت زیرساخت 

 وسازرعایت استانداردهای ساخت 

  توان حفاظتی در برابر بالیای طبیعیایجاد و تقویت 

 های الزم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان 

 نهادی -بعد  مدیریتی 

 نهادسازی مدیریت مشارکتی 

 ریزی به منظور ارزیابیهای مداخله در برنامهکارگیری تمام حوزههب 

 و محلی در منظومه ابهر تقویت جامعه مدنی 

 هامع مدنی محلی در مشارکت و اجرای برنامهتفویض اختیار به جوا 

 ابهر های انسانی موجود در مدیریت منظومهاستفاده از قابلیت 

با توجه به اهداف مذکور در هر کدام از ابعاد و توجه به این نکته که تحق  این اهداف بایستی به شهکل یکپارچهه 

بهه  ابهرخی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی منظومه اتفاق بیافتد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت، اکنون بر

 شرح زیر قابل طرح است.

 های تولیدی متناسب با آن.توجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصالح شیوه 

 برداری درست از آن.های بهرهزیست و شیوهتقویت آگاهی مردم نسبت به ارزش محیط 

 تر از منابع.وری مناسبتدارای ارزش اقتصادی باالتر و بهره هدایت تولید به سمت تولیدات پایدار 

 های فعالیت جدید و سازگار با توسعه پایدار منظومه.ایجاد و تقویت زمینه 

 های موجود و جدید با محیط زیست.ایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت 

 ریزی، اجررا و ارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، برنامههای قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشایجاد رویه

 های توسعه منظومه.پایش طرح

 های اقتصادی، درآمد، خدمات و ... در سطح منظومه در جهرت تحقر  ها، فعالیتسازی توزیع زیرساختتقویت و مناسب

 عدالت فضایی.

 اجتماعی. تقویت تنوع اقتصادی با تأکید بر حفظ تنوع زیستی و افزایش رفاه 

 سازی فضای زیست و فعالیت در سطح منظومه.محیطی با هدف مناسبهای زیستکنترل آلودگی 

 روستایی افزایش مداوم کیفیت محیطی )محیط طبیعی و انسانی( در چهارچوب توسعه پایدار. 
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 (موجود شاخص های بیان وضعیتمتغیرها و های هدف )منتخب چشم انداز : شاخص -2-2

انهداز ههای چشهمگیریهای توسعه بخش و دست یافتن به رویکردها و سمتانجام رساندن ماموریت راستای به در

 -موجود و ضرورت تغییر الگوهای موجهود در ابعهاد محیطهی یهاها و محدودیتبا توجه به ظرفیت، منظومهپیشرفت 

لی و به دنبال آن بیانیه چشهم اقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرج  با مشارکت جامعه مح -بوم شناختی، اجتماعی

 شود:گرایانه تدوین گردید که در ذیل این فرآیند تشریح میها و با رویکرد آرمانانداز بر اساس واقعیت

 شناختیبوم -بعد محیطی 

 زمینی موجود در منظومه.پایدار از منابع آبی سطحی و زیر برداری متعادل و مبتنی براصول توسعهبهره 

 ار از مراتع موجود.برداری پایدبهره 

 مناط  کوهستانی و دشتی منظومه. برداری پایدار از ظرفیتبهره 

 محیطی.حفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست 

 ها در برابر سوانح طبیعی.ایجاد ساختارهای الزم جهت کاهش خطرپذیری سکونتگاه 

 .بهره برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیط زیست 

 تصادیبعد اق 

 .افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکار 

 .افزایش تولیدات دامی 

 .مکانیزه شدن نظام تولید در بخش کشاورزی و دامی 

  .افزایش تولیدات کشاورزی 

 افزایش درآمد 

 های ایجاد کسب و کارهای کوچک.افزایش زمینه 

 ابعاد اجتماعی 

 محیط. افزایش نرخ رشد جمعیت متعادل با ظرفیت 

 اجران به روستاهای )افزایش مهاجرت معکوس(بازگشت مه 

 افزایش نرخ باسوادی روستاییان 

 افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری 

 افزایش منزلت و کیفیت زندگی روستاییان 

 بعد کالبدی 

 .دستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآ 

 .توسعه مساکن بادوام 

 وری.یکپارچه شدن قطعات کشاورزی و افزایش بهره 

  متوازن جمعیت.توزیع 

 توزیع متوازن خدمات. 
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 راهبردها و سیاست ها -2-9
، بهه تعیهین نهواحی روسهتایی ههدف طهرحمهورد بررسهی بهرای  هایها و محدودیتقابلیتبا عنایت به مهمترین 

بنهدی از تمهامی عوامهل مهورد شهود. در جم پرداخته مهی ابهرهای منظومه روستایی راهبردهای توسعه پایدار حوزه

اصلی را به شرح زیر جهت توسهعه پایهدار  و سیاست توان پنج راهبرد، میکارشناسان علمیی و نظرات ارزشمند بررس

 در نظر گرفت که عبارتند از: ابهرمنظومه 

 مدیریت و حفاظت جامع منابع آب 

 به اقتصادی روستایی و کسب و کارهای کوچک روستایی بخشیبخشی اقتصاد منظومه با رویکرد تنوعتوان 

 ایعملکردی با فضای منطقه -پیوند فضایی 

 پذیری با رویکرد کیفیت محیطیسکونت 

 های مناسبریزی امکانات و زیرساختطرح 

کهه در گهزارش  SWOTبا عنایت بهه تحلیهل  ابهرفوق در منظومه  هاینمود و بروز هرکدام از راهبردها و سیاست

 انجام یافته به شرح جدول ذیل است. اصلی طرح 

 

 ابهرمنظومه در مطرح  هایو  سیاست راهبردها( : 6ماره )ش جدول

 هاپروژه اقدام سیاست راهبرد

مدیریت و 

حفاظت 

جام  مناب  

 آب

های اصالح روش

 بهره برداری از آب

جلوگیری از حفر هر نوع چاه عمی  و  - های زیر زمینیاصالح دقی  بر برداشت آب

 نیمه عمی 

 آموزش روستاییان در جهت حفاظت -

 از مناب  آب

توسعه سطح زیرکشت محصوالت با  -

 نیاز آبی محدود

ای و ایجاد آبیاری مکانیزه )قطره -

 بارانی(

ای به جای گسترش کشت گلخانه -

 ایمزرعه

اجرای طرح های آبخیزداری و  -

 مدیریت آب های جاری

ایجاد شبکه فاضالب شهری و  -

 روستایی

ه ابهر رود و  سایر مطالعه و تعیین ح  آبه برای رودخان

 های ورودی به منظومهرودخانه

های فرادست به رعایت ح  آبه طبیعیت و الزام منظومه

 های پایین دستسکونتگاه

 های انتقال آب به مزراعاصالح روش

اصالح آلگوی 

 مصرف آب

 های آبیاریاصالح روش

 اصالح الگوی کشت )کشت جایگزین(

 رف خانگیاصالح الگوی مص

تجدید حیات آب 

 مصرفی

 انتقال دانش آب و آبیاری

 تغذبه منصوعی آب های زیر زمینی

 ح های آبخیزداریانجام طر

 ایجاد شبکه فاضالب و تصفیه آب

توانبخشی 

اقتصاد 

منظومه با 

رویکرد 

 بخشیتنوع

تقویت پشتیبانی 

 اقتصادی

تاییان در جهت تنوع آموزش روس - انتقال دانش فرآوری انگور

 بخشی به اقتصاد روستایی

ها و کارخانجات فرآوری ایجاد کارگاه -

 انگور

احداث گرمخانه و سبزه خشک کنی و  -

 پولی-تقویت نظام مالی

ترویجی تولید کشاورزی و -های آموزشیبرگزاری دوره

 غیرکشاورزی

 سنجی صنای  تبدیلی و تکمیلی کشاورزیانمطالعه و امکایجاد و تقویت 
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 هاپروژه اقدام سیاست راهبرد

 تولید کشمش ایجاد و تقویت صنای  دستی روستایی صنای  روستایی

ایجاد صنای  تبدیلی و تکمیلی  -

 فرآوری محصوالت زراعی و باغی 

تسهیل قانون و مقرارت مرتبط با نیاز  -

 های مختلفحوزه

 آوری محصوالت لبنیایجاد صنای  فر -

 ایجاد صنای  چرم و کفش -

تغییر الگوی کشت به سمت  -

 استراتژیک تمحصوال

های صنای  دستی و قالی ایجاد کارگاه -

 بافی

 تقویت صنای  مرتبط با معدن

بهسازی تولید و 

 فعالیت

 توسعه اشتغال و جمعیت پذیری سکونتگاه

وری باالتر با هدایت تولید محصوالت استراتژیک و با بهره

 سرمایه انسانی و مالی

 ریزی و توسعه کشت ارگانیک و برند سازیبرنامه

تقویت زنجیره 

 تولید تا مصرف

های بین راهی جهت عرضه متقیم ایجاد ایستگاه

 محصوالت متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی

گری و داللی در فروش محصوالت حذف شبکه واسطه

 تولیدی

پیوند 

 -فضایی

عملکردی با 

 منطقه

استفاده از 

های ظرفیت

 ان پیشینمهاجر

مطالعه و امکان سنجی طرح های  - جذب سرمایه از مهاجران پیشین

 سرمایه گذاری

آموزش روستاییان در زمینه بازاریابی  -

 محصوالت تولیدی و جذب سرمایه

بازاریابی محصوالت تولیدی در سطح  -

 ای و ملیمحلی، منطقه

تشکیل کمیته بررسی و تهیه فهرست 

 -سیاسیها، نخبگان، فعاالن شخصیت

 داران منظومهاداری و سرمایه

توسعه صنای  فرآوری مورد نیاز بازار  -

 مصرف

اجرای طرح ترسیب کربن با استفاده  -

از دانش بومی روستاییان در جهت 

 حفظ محیط زیست

تنوع بخشی و گسترش دامنه  -

 پیوندهای فضایی 

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی

 ظومه و مهاجران پیشینتشکیل کارگروه نخبگان من

هدف گیری بازار 

مصرف محلی، 

 ای و ملیمنطقه

فرآوری محصوالت کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده برای 

 آنها

 ای و ملیتحلیل بازار مصرف داخلی، منطقه

 برندسازی محصوالت تولیدی از طری  فرآوری

 انتقال دانش فنی

والت با نیاز آبی انتقال دانش فنی کاشت و فرآوری محص

 کم

 تقویت دانش زیست محیطی

ایجاد و تقویت 

 پیوندهای فضایی

برقراری پیوند های قوی اقتصادی با تاکید بر ایجاد و 

 گسترش تأسیسات فراوری محصوالت

-سکونت

پذیری با 

رویکرد 

کیفیت 

 محیطی

سازی و ایمن

 مقاوم سازی

-برنامه زمانی مقاوم مطالعه و طراحی - مقاوم سازی مسکن روستایی

 سازی مسکن روستایی

مطالعه و تحلیل سطوح آسیب پذیر  -

 های منظومه از ابعاد مختلفسکونتگاه

شناسایی محدودیت قانونی و اداری  -

 در جهت مدیریت مشارکتی

ایجاد دامداری های صنعتی و نیمه  -

 صنعتی

 تحلیل آسیب پذیری سکونتگاه منظومه

سازی نظام پیاده

 مدیریت مشارکتی

تغییر ساختار نظام مدیریت  فعلی در جهت مدیریت 

 مشارکتی

 مدیریت مشارکتیتعیین جایگاه اداری مشخص برای 

جذب همیاری عمومی برای کمک به طرح های عمرانی 

 روستا

 تکمیل طرح هادی روستاهای منظومهبهسازی بافت و 
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 هاپروژه اقدام سیاست راهبرد

کالبد و بهداشت 

 محیط روستا

تکمیل و بازنگری طرح هادی  - جم  آوری فضوالت دامی

 روستاهای منظومه

در زمینه  NGOهای ایجاد گروه - 

 افزایش جذابیت محیطی

آموزش روستاییان در زمینه افزایش  -

 کیفیت محیطی و اشتغال پایدار

 

 های روستاهاسازماندهی فاضالب و هرزآب

توسعه اشتغال و 

 درآمد

های انسانی و نی برای سرمایهافزایش جذابیت محیطی درو

 مالی با ایجاد صنای  فرآوری

ایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب 

 نهادهای کشاورزی

بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنای  تبدیلی و 

 تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم

ریزی طرح

امکانات و 

-زیرساخت

 های مناسب

 اختتوسعه زیرس
های ارتباطی بین روستایی اصالح راه - های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه

 در سطح منظومه

 سازی شبکه آب و فاضالبایمن -

ایجاد جایگاه سوخت روستایی در  -

 روستاهای پرجمعیت

سازی شبکه مخابرات و ایجاد ایمن -

 اینترنت پرسرعت

ایجاد کلنیک آسیب شناسی و آموزش  -

 ویج بالیای طبیعیو تر

اصالح مسیرهای ارتباطی منتهی به  -

 تبریز-مرکز منظومه و اتوبان تهران 

 تبریز(-های بین راه )اتوبان تهرانگسترش فعالیت

ایجاد و تقویت 

اماکن رفاهی و 

 تفریحی

های سوخت بین راهی در مسیر های توسعه جایگاه

 گردشگری

 های بین راهیخوریها و غذاایجاد و توسعه رستوران

 ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها

توسعه خدمات 

 اداری

 توسعه خدمات اداری و دولتی

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه

های آموزشی دانش افزایی در خصوص برگزاری دوره

 مدیریت منظومه

 

 های پیشران توسعه بخش:پروژه -2-4
 های پیشرانپروژه دراهبر

مدیریت و حفاظت جام  

 مناب  آب
 اجرای طرح های آبخیزداری و مدیریت آب های جاری -

توانبخشی اقتصاد منظومه 

 بخشیبا رویکرد تنوع

 ایجاد صنای  تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصوالت زراعی، باغی و دامی -

 برندسازی صنای  چرم و کفش -

عملکردی با  -پیوند فضایی

 منطقه

و تنوع بخشی  ای و ملیبازاریابی محصوالت تولیدی در سطح محلی، منطقه -

 و گسترش دامنه پیوندهای فضایی

پذیری با رویکرد سکونت

 کیفیت محیطی
 آموزش روستاییان در زمینه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار -

ریزی امکانات و طرح

 های مناسبزیرساخت

و استفاده از فناوری  ابرات و ایجاد اینترنت پرسرعتسازی شبکه مخایمن -

 اطالعات و ارتباطات در زنجیره عرضه و ارزش محصوالت تولیدی
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  )نقشه( ساختار و سازمان فضائی هدف -2-5
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 خش )پیوست سند(اقدامات، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های توسعه ب -9

 اقدامات و فعالیت های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی -9-8

طرح های سرمایه گذاری الویت بندی شده در سطح بخش به تفکیک کشاورزی،  -9-2

 صنعتی و خدماتی

پروژه های عمرانی اولویت بندی شده در سطح بخش به تفکیک محیطی، کالبدی،  -9-9

 اجتماعی و فرهنگی

 نظارت و بازنگری سندنحوه اجرا،  -4 
بهرداری شهده( بهه منظهور ارتقهای سهطح های عمرانی استان )استانی، ملی و بهرهنظارت و ارزیابی پروژههدف:  -4

 ها و تخصیص بهینه مناب  مالی.ها به کیفیت قابل قبول با لحاظ نمودن مدیریت زمان اجرای پروژهکیفی پروژه

کمیته برنامه ریزی شهرستان فعالیت می نمایهد. تشهکیالت ایهن  سازمان اجرائی سند: این سازمان زیر نظر -1 -5

سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیهاد مسهکن انقهالب اسهالمی اسهتان 

 زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب خواهد رسید.

ز سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجهرای اسهناد نظارت بر اجراء: در قالب چارچوب های مقرر ا -2 -6

 6بخش ها توسط اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواههد شهد. نتهایج نظهارت در مقهاط  

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش خواهد شد.

های اسهتان کهه ک میلیارد ریال در سهطح شهرسهتانهای عمرانی با اعتبار باالی یکلیه پروژهدامنه کاربرد:  -3 -1

 شود.ای تامین و پرداخت میهای سرمایهاعتبار آنها در قالب طرح تملک دارایی

های زیر یک میلیهارد ریهال، توسهط کمیتهه نظهارت شهرسهتان بها مسهلولیت فرمانهداری آن پروژهتبصره:  -4 -8

 شود.شهرستان ارزیابی می

 شرح عملیات: - 5 -1

 ؛های عمرانیهای مورد بازدید در شهرستان از طری  سامانه استانی نظارت بر طرحت لیست پروژهدریاف -1-5 -11

تفکیهک ریهال در سهطح  بهه های با اعتبار زیر و باالی یهک میلیهاردها )پروژهبندی اعتباری پروژهاولویت -2-5 -11

 ؛شهرستان(

هها ر باالی یک میلیارد ریال( و حذف سایر پروژهدار، اعتباهای قابل بازدید )احداثی، اولویتنتخاب پروژها -3-5 -12

 ؛از لیست بازدید

 ؛های عمرانیهای منتخب از طری  سامانه استانی نظارت بر طرحبروزرسانی اطالعات موردنیاز پروژه -4-5 -13

 ؛(دهستانها )به تهیه برنامه زمانبندی برای بازدید از پروژه -5-5 -14

موردنظر و برگزاری جلسه همهاهنگی در فرمانهداری آن شهرسهتان  دهستاناعزام کارشناسان نظارت به  -6-5 -15

 ؛برای انجام هماهنگی 
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های سازماندهی اعضای کمیته نظارت شورای فنی متشکل از نمایندگان استانداری و کارشناسان دستگاه -1-5 -16

 ؛اکیپ 3اجرایی در قالب 

 ؛های مربوطها و تکمیل فرمانجام بازدید از پروژه -8-5 -11

 ؛ وهای ارزیابیبندی و استخراج نتایج بازدید بر اساس شاخصجم  -1-5 -18

   .ریزی و توسعه استان و بحت و بررسی مواردارائه نتایج بازدید در جلسه شورای فنی یا شورای برنامه -11-5 -11
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 ها گذاریها و سرمایهفهرست فعالیت  -4-8

 امل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائیفهرست فعالیت ها ش( : 7)جدول شماره 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

ر

 دیف

 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات دستگاه اجرائی مرتبط

 بنیاد مستضعفان -رزیجهاد کشاو هکتار 251مدیریت اراضی مربوط به بنیاد مستضعفان به مساحت  1
هدف از اجرای این طرح کمک به 

 توسعه روستایی در بخش کشاورزی است

 - ارتباطات و فناوری اطالعات -مخابرات -صدا و سیما های تلویزیونیرف  مشکل آنتن دهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبکه 2

3 
، های کم بهره )ضامن، بروکراسی ادارایتخصیص بهینه اعطای وام

 بازپرداخت و ...(
 های عاملبانک

هدف از این طرح مرتف  شدن مشکالت 

 زاییمالی روستایین در جهت اشتغال

بازنگری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری اراضی پیرامون  4

 روستاها

 - بنیاد مسکن

5 
های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد تسهیل در محدودیت

 اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستند.های کاربری
 - سازمان جهاد کشاورزی

 - اداره برق و آب و فاضالب روستایی تسهیل در انتقال برق و آب به اراضی دارای ابنیه و خانه باغ 6

1 
 در و طبیعی مناب  اداره توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و ورزیکشا های فعالیت در استفاده جهت صورت امکان
 - اداره کل مناب  طبیعی

8 
 شهری و روستایی بین هایراه احداث طری  از فیزیکی پیوندهای تقویت

 مجوز و توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل صدور طری  از

اداره  طبیعی مناب  کل گردشگری، اداره و دستیفرهنگی، صنای  میراث کل اداره

 ای، اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعاتجاده نقل و حمل و راهداری کل
 سطح بخش

روستاهای ارهان، آلگزیر، عمیدآباد و  اداره اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی تعیین تکلیف اراضی موقوفه تعداد از روستاهای دهستان صایین قلعه 1

1 داشبالغ

1 

 کلیه روستاها ای و جهاد کشاورزیسازمان فنی و حرفه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدارآموزش روستاییان در زمینه 

1

1 

مرتف  کردن موان  قانونی احداث واحدهای صنای  تبدیلی و تکمیلی 

 فرآوری محصوالت زراعی، باغی و دامی در نواحی روستایی
 سطح بخش تسازمان جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت، سازمان محیط زیس

 



  استان زنجهان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند ...................................... 28

 فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی( : 1)جدول شماره 

 )پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی(

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

کارگاه تولید آب رادیاتور و مای   1

 شیشه شور
1111 15 

 درهمیمون

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت کالن / بخش

2 
 بندی بستهفرآوری محصوالت باغی و 

 )سبزه خشک کنی(
 ندارد صنعت و معدن -جهادکشاورزی اولویت دوم بله صنعت خرد / روستا 21 -31 2511

 1 511 قالیبافی 3
 الماسچنگ

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط / دهستان

 ندارد زیجهادکشاور اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا 15 1111 توسعه کشت گندم 4

 1 311 کارگاه رنگرزی 5
 چرگر

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت متوسط / دهستان

 ندارد بنیاد مستضعفان -جهادکشاورزی اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان 25 12111 مدیریت اراضی بنیاد 6

 5 311 پرورش زالو 1
 جداقیه

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم یرخ کشاورزی خرد / روستا

 دارد جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 15 511 پرورش ماهی سردآبی 8

 11 1111 فرآوری محصوالت لبنی 1
 آبادعباس

جهادکشاورزی، سازمان صنعت،  اولویت اول خیر کشاورزی متوسط / دهستان

 معدن و تجارت
 دارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 6 411 زنبورداری 11

 4 511 تولید کود کمپوست 11
 آبادقفس

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم خیر صنعت متوسط / دهستان 5 411 خیاطی )بانوان( 12
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 14 3111 کارگاه برش سنگ 13
 خراسانلو

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت کالن / بخش

 دارد میراث فرهنگی اولویت اول بلی خدمات کالن / بخش 12 2511 گردیبوم 14

 1 1211 کارگاه تولید نایلون 15
 نورین

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت کالن / بخش

 ندارد جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 4 151 گذاررورش مرغ محلی تخمپ 16

 21 2511 کارگاه شیرپزی 11
 چشین

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان

 دارد ، معدن و تجارتسازمان صنعت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 411 بندی حبوباتبسته 18

11 
ایجاد واحدهای پرورش ماهی 

 )سردآبی(
111 21 

 درسجین

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا

21 
کارخانه فرآوری محصوالت باغی 

 )سبزه خشک کنی(
 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 21111

 دارد میراث فرهنگی و گردشگری اولویت اول بلی خدمات کالن / بخش 15 2111 ه گردشگریتوسع 21

 11 611 های قالیبافیایجاد کارگاه 22

 ورسکینه

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت متوسط / دهستان

 ندارد شاورزیجهادک اولویت دوم بلی کشاورزی خرد / روستا 1 2511 احداث گلخانه 23

24 
کارخانه فرآوری محصوالت باغی 

 )سبزه خشک کنی(
 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول خیر صنعت متوسط / دهستان 21 21111

 11 11111 تولید آب معدنی 25
 ارهان

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت کالن / بخش

 دارد جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی متوسط / دهستان 31 51111 ایجاد شهرک دامپروری 26

 دارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان کبود چشمه 12 1111 ایجاد کارگاه تولید کفش و کیف 21
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 ندارد نعت، معدن و تجارتسازمان ص اولویت سوم بلی صنعت خرد / روستا 5 411 های خیاطیایجادکارگاه 28

 15 8111 گردیتوسعه گردشگری و بوم 21

 پیرسقا

 ندارد میراث فرهنگی اولویت دوم بلی خدمات کالن / بخش

31 
ایجاد کارگاه بوجاری )حبوبات، یونجه 

 و ...(
 ندارد یجهادکشاورز اولویت سوم خیر صنعت خرد / روستا 15 2111

 8 111 پرواربندی دام سبک 31
 آبادقمچ

 ندارد یجهادکشاورز اولویت دوم خیر یکشاورز خرد / روستا

 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم خیر صنعت متوسط / دهستان 21 311 بندیایجاد کارگاه بوجاری و بسته 32

33 
 توسعه دامداری صنعتی و

 نیمه صنعتی
1111 51 

 الگزیر

 

 بله سازمان جهاد کشاورزی وماولویت د بله کشاورزی متوسط/ دهستان

34 
 ایجاد کارگاه درب و پنجره

 (UPVCدوجداره )
 بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت خرد/ روستا 11 611

35 
ای )صیفی احداث واحدهای گلخانه

 جات(
 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت چهارم خیر کشاورزی کالن/ بخش 12 111

 15 511 رگاه قالیبافیاحداث کا 36
 کندآقجه

 خرد/ روستا بله سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت سوم بله صنعت متوسط/ روستا

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت چهارم بله صنعت کالن/ بخش 8 411 احداث واحد تولید سبد پالستیکی 31

 15 41111 تولید ادوات کشاورزی 38
 دعمیدآبا

 - سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت دوم بله صنعت کالن/ بخش

کارخانه فرآوری محصوالت باغی  31

 )سبزه خشک کنی(
 ندارد سازمان صنعت، معدن و تجارت اولویت اول بلی صنعت متوسط / دهستان 21 21111

 وماولویت د خیر میراث فرهنگی کالن/ بخش قروه 15 11111 گردشگری و بوم گردی 41
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 ندارد
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

صنعت  و معدن و  متوسط / دهستان 15 21111 صنای  تبدیلی محصوالت کشاورزی 41

 تجارت

 ندارد صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول بلی

 اولویت سوم بلی میراث فرهنگی متوسط / دهستان 11 51111 مجتم  خدمات رفاهی بین راهی 42
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 ندارد

 5 11111 گردشگری و بوم گردی 43

 سروجهان

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

 صنعت متوسط / دهستان 11 21111 بوجاری یونجه 44
 بلی

 اولویت سوم
صنعت  و معدن و تجارت، 

 هادکشاورزیج
 

 11 51111 احداث پیست اسکی 45
 مهستان

 کالن/ بخش
سازمان ورزش و 

 جوانان

 بلی
  سازمان ورزش و جوانان اولویت اول

  صنعت  و معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت خرد/ روستا 11 11111 کارگاه تولیدی لباس )خیاطی( 46

ییالق  5 11111 گردشگری و بوم گردی 41

 مرشون

 میراث فرهنگی ن/ بخشکال
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

  جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعه دامداری کوچک 48

 8 31111 احداث کارگاه تولید آب معدنی 41

 دولت آباد

 صنعت متوسط / دهستان
 بلی

  و تجارت صنعت  و معدن اولویت اول

 صنعت متوسط / دهستان 11 21111 بوجاری  51
 بلی

 اولویت دوم
صنعت  و معدن و تجارت، 

 جهادکشاورزی
 

 میراث فرهنگی کالن/ بخش گله خانه 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 51
 بلی

 اولویت اول
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 21 51111 توسعه دامداری کوچک 52
 کوهزین

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 4 11111 پرروش ماهی سردآبی 53

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا چشمه بار 21 51111 دامداری کوچک 54

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 55
 لوندا

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

  صنعت  و معدن و تجارت اولویت دوم بلی صنعت خرد/ روستا 11 11111 تولیدی کفش 56

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 51
 نایجوک

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
اث فرهنگی و صنای  سازمان میر

 دستی و گردشگری
 

  صنعت  و معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد/ روستا 15 1111 قالیبافی 58

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا اغور 21 51111 توسعه دامداری کوچک 51

 5 2111 کشت گلخانه ای )هیدروپونیک( 61

 اسپاس

  جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 میراث فرهنگی کالن/ بخش 4 11111 توسعه گردشگری تاریخی 61
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

تعاونی کشت انگور به صورت قطره  62

 ای
111111 31 

 توده بین

  جهادکشاورزی اولویت اول بلی کشاورزی متوسط / دهستان

 کشاورزی متوسط / دهستان 8 11111 وسعه کشت زعفرانت 63
 بلی

  جهادکشاورزی اولویت دوم

 5 21111 نهال کاری 64
 حصارقاجار

  جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی کالن/ بخش

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 6 11111 پرورش بوقلمون و بلدرچین 65
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 5 11111 گردشگری مذهبی 66
 خوشنام

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 21 51111 توسعه دامداری کوچک 61

 میراث فرهنگی کالن/ بخش داشبالغ 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 68
 بلی

 وماولویت س
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

 5 11111 پرورش طیور 61

 رازمجین

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 میراث فرهنگی کالن/ بخش 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 11
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

  صنعت  و معدن و تجارت اولویت سوم بلی صنعت خرد/ روستا زره باش 15 1111 قالیبافی 11

  جهادکشاورزی اولویت دوم بلی کشاورزی خرد/ روستا زره باش 5 11111 پرورش قارچ خوراکی 12

 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 13

 قارلوق

 میراث فرهنگی کالن/ بخش
 بلی

 اولویت سوم
و صنای  سازمان میراث فرهنگی 

 دستی و گردشگری
 

 صنعت متوسط / دهستان 8 15111 فرآوری محصوالت لبنی 14
 بلی

  جهادکشاورزی اولویت اول

 میراث فرهنگی کالن/ بخش کوی نیک 15 41111 بومگردی و توسعه گردشگری 15
 بلی

 اولویت اول
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

 4 5111 زنبورداری 16

 تان باالویس

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا

 میراث فرهنگی کالن/ بخش 5 11111 بومگردی و توسعه گردشگری 11
 بلی

 اولویت سوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع عملکردی  

1 

د موضوعی ک

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 8 11111 کشت زعفران 18
 ایوانک

 کشاورزی خرد/ روستا
 بلی

  جهادکشاورزی اولویت دوم

  جهادکشاورزی اولویت سوم بلی کشاورزی خرد/ روستا 11 31111 راسی( 51دامداری نیمه صنعتی ) 11

 15 51111 فرآوری و بسته بندی حبوبات 81

 فونش آباد

 صنعت متوسط / دهستان
 بلی

  صنعت  و معدن و تجارت اولویت اول

 صنعت متوسط / دهستان 11 21111 بوجاری 81
 بلی

  رزیجهادکشاو اولویت دوم

 میراث فرهنگی کالن/ بخش شیورین 15 41111 توسعه گردشگری 82
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
 

 میراث فرهنگی کالن/ بخش ازناب 15 61111 های دوم(توسعه گردشگری )خانه 83
 بلی

 اولویت دوم
سازمان میراث فرهنگی و صنای  

 دستی و گردشگری
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 .چارچوب 1مراجعه شود به صفحه  ،: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی 8حات مربوط به کدهای جدول شماره توضی-6

 1جدول شماره  6 توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد – 1پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 واحد پیشنهاد نمی شود. 2د پیشنهاد شده است و بیشتر از آبابرای روستای عباس یریپرورش االغ ش 1

2 

آب  دیکارگاه تول

  یو ما اتوریراد

 شور شهیش

 به دلیل وجود افراد ماهر در این زمینه و فراهم بودن مقدمات الزم ، پیشنهاد شده است و یک واحد برای این روستا پیشنهاد می شود. موندرهیمبرای روستای 

 در اکثریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکنش فضایی است. اتحبوب یبندبسته 3

 ودشبه دلیل پتانسیل باالی اراضی اطراف روستاها در کانی و سنگ، یک واحد به مدیریت دهیاری برای روستای خراسانلو پیشنهاد می کارگاه برش سنگ 4

 شود با رعایت مالحظات اکولوژیکی، زیست محیطی و قانونی پیشنهاد میواحد  کیمجوز صدور  خانوار در هر روستا 25 یبه ازا یپرورش ماه 5

 شود.  یشنهاد میها باالخص در خیاطی )بانوان(؛ تسهیالت خیاطی برای بانوان کارآفرین پآباد در اکثر زمینهپتانسیل باالی روستای قفس )بانوان( یاطیخ 6

 شود. ها پیشنهاد میکنندهتبه دلیل نوپا بودن این طرح در روستاها و گرایش و تمایل جوانان به این طرح و نیز نیاز کم آب و زمین به میزان زیاد برای اکثر درخواس پرورش زالو 1

 تواند اتفاق بیفتد.زایی متعدد میشود که در کنار آن اشتغالگردی، این طرح توصیه مید بومدر روستای خراسانلو به دلیل وجود پتانسیل گردشگری و شرایط ایجا یگردبوم 8

 گردشگری 1
عنوان یکی عی بههای طبیمندی از موهبتهای شاخص معماری، گویش متفاوت مردمان آن و بهرهدلیل دارا بودن ویژگیگردد، بهمی که پیشنیه تاریخی آن به قبل از اسالم باز« دَرسِجین»روستای 

 گذاری در بخش گردشگری صورت گیرد.زایی و درآمد روستاییان در این بخش سرمایهشود جهت افزایش اشتغال. لذا، پیشنهاد میاز روستاهای دارای بافت با ارزش در کشور معرفی شده است

 شودبه صورت کارگاهی جهت اشتغال بانوان پیشنهاد می قالیبافی 11

 شود.در روستای ارهان به دلیل وجود چشمه در باال دست روستا، ایجاد کارگاه تولید آب معدنی پیشنهاد می معدنیتولید آب  11

 شود.نفر متخصص و ماهر در این زمینه در روستای کبودچشمه پیشنهاد می 51به دلیل وجود بیش از  تولید کفش و کیف 12

 شود.خانوار پیشنهاد می 51-31رأس دام کوچک امکان اشتغال برای  511أس دام بزرگ و ر31در روستای آلگزیر به دلیل وجود  دامداری 13

14 
درب و پنچره کارگاه 

 دوجداره
 به دلیل وجود افراد متخصص و ماهر در این زمینه یک واحد به صورت کارگاه برای روستای آلگزیر پیشنهاد شده است.

 جرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت های روستاها، نیاز به اولویت بندی از لحاظ پراکنش فضایی است.در اکثریت روستاها قابلیت ا کنیسبزی خشک 15

 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال زنان و مردان پیشنهاد می قالیبافی  16

11 
کارخانه فرآوری 

 محصوالت باغی

کند مواد اولیه را به روستای درسجین انتقال دهند(، نورین، میموندره، ارهان )تولیدات روستاهای صایین ار میالن، آقجهورس، درسجین )روستاهای حصارقاجار، خلیفه حصبرای روستاهای کینه

 شودقلعه( پیشنهاد می

 روستای ارهان به منظور تجم  واحدهای دامپروری کل دهستان شهرک دامپروری 18
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی پیوست سند

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

ی
رائ
اج
اه 
تگ
دس

ی  
رد
لک
عم
ع 
عا
 ش
کد

1 

ح 
طر
ت 
وی
ال

2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار
یح
وض
ت

ت  3
اخ
س

 

ره
به

 
ی
دار
بر

 

1 2 3 4 5 6 1 8 1 11 11 12 

1 
پروژه گازرسانی به 

 روستاهای فاقد گاز
  پروژه گازرسانی زیرساختی

ابادعلیا،  ابادسفلی، عباس اغاج، عباس باش، قره چالچوق، زره

تپه، قویوجوق، گلجه،  قزلجه، اسداباد، برزابیل، قارلوق، قره

قشالق، مرشون، ابادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر،  حسین

اباد، امیربستاق، خوشنام،  مرشون، بهاور، علی خانه، ییالق کله

 تپه، کلی، نایجوک، چشین، اغور گل

 کند بار، ینگی چشمه

 شرکت گاز
متوسط / 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

2 

های شبکه ایجاد دکل

موبایل و تقویت تلفن 

و مخابرات ثابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 زیرساختی
ری ارتباطات و فناو

 اطالعات
 

بالغ، امیراباد،  مردعلی، گل ابادعلیا، قشالق چالچوق، عباس

ابادقارقالو،  محمداباد، برزابیل، بهاور، حسین اهک

آباد،  حسن مرشون، قلعه علی بالغی، قشالقحصارعبدالکریم، 

جدید، جندحسین، جویزان، قزل  خانه، ینگجه قویوجوق، کله

شیخ،  باباخانی، قلعه نعلیحس بالغ، شکرچشمه، قشالق

 کند چریک، ینگی

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
   

3 
اجرای طرح 

آبخیزداری جهت 

های مدیریت آب

 سطحی

 ایآب و منطقه روستاهای کوهستانی  عملیات آبخیزداری محیطی
کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی پیوست سند

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ
دس

ی
رائ
اج

ع  
عا
 ش
کد

ی 
رد
لک
عم

1 

ت 
وی
ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح
وض
ت

د 
ر

3  

4 

های توسعه فعالیت

خدمات پشتیبان 

 گری )آژانسگردش

مسافرتی گردشگری، 

سایت امداد و نجات 

 زمینی و

 آموزشهوایی و کانون 

 گردشگری،

فروشگاه و نمایشگاه 

محصوالت صنای  

 و ...( دستی

 گردشگری 

های توسعه فعالیت

خدمات پشتیبان 

 گردشگری

 روستاهای هدف گردشگری 

سازمان میراث 

فرهنگی و 

صنای  دستی و 

 گردشگری

متوسط / 

 دهستان

اولویت 

 دوم
   

1 

تهیه طرح هادی 

روستایی برای 

روستاهای فاقد طرح 

 هادی

 زیرساختی
پروژه تهیه و اجرای 

 طرح هادی
 

چالچوق، گل بالغ، مردعلی، عباس آباد علیا، آهک محمدآباد، 

 تپه، قویوجوق، گلجه، حسین بالغ، قره قره برازیل، مزرعه

 حسن غی، قلعهبال ابادقارقالو، حصارعبدالکریم، داودگر، علی

 خانه، کماجین، ینگجه مرشون، کله آباد، امیراباد، قشالق

کند، قزل بالغ، ارکین، آباد، آقچهجدید، بهاور، علی

جندحسین، جویزان، قشالق حسن علی باباخانی و شکر 

 چشمه

 بنیاد مسکن
متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

8 

بازنگری طرح هادی در 

جهت کاهش 

محدودیت کاربری 

ضی پیرامون ارا

 روستاها

 زیرساختی
پروژه بازنگری طرح 

 هادی
 

 مردعلی، گل اغاج، قشالق باش، قره اباد، اسپاس، زره فونش

جه، بادعلیا، قزلآبادسفلی، عباسآبالغی، عباس شاه/  بالغ

 بین، شیورین، ازناب،مرشون، توده باد، قارلوق، ییالقاسدآ

آغور، رز، نیک، کلنگ میالن، رازمجین، کوی حصار خلیفه

تپه، کلی،  چشمه بار، ینگی کند، امیربستاق، خوشنام، گل

نایجوک، ایوانک، چشین، داشبالغ، سروجهان، جداقیه، 

 خراسانلو، کوه زین و مهستان

  بنیاد مسکن
اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی پیوست سند

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ
دس

ی
رائ
اج

ع  
عا
 ش
کد

ی 
رد
لک
عم

1 

ت 
وی
ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح
وض
ت

د 
ر

3  

1 

 لوله کشیتامین آب 

برای روستاهای فاقد 

 آب شرب

 

  تامین آب قابل شرب زیرساختی
برزابیل، بهاور، حصارعبدالکریم، داودگر،  باد،کماجین، امیرآ

 ،مرشون تپه، قشالقباد، قرهآعلی

آب و  شرکت

 فاضالب
 

اولویت 

 اول
   

11 
برخی از تامین برق 

 روستاهای منظومه
  اداره برق خانهقشالق مرشون، کله  تامین برق روستا زیرساختی

اولویت 

 اول
   

11 

-بازسازی آسفالت راه

های بین روستایی و 

های آسفالت کردن راه

 خاکی و شوسه

 زیرساختی

زیرسازی، اسفالت و 

بهبود وضعیت آسفالت 

 روستاها

 کیلومتر  81سطح شهرستان به میزان  
اداره راه و 

 شهرسازی
 

اولویت 

 اول
   

12 

احداث مدارس در 

روستاهای فاقد 

امکانات آموزشی شامل 

 روستاهای 

 -خدماتی

 عمرانی
  

آهک محمدآباد، برازیل،  ، چالچوق، گل بالغ، قشالق مردعلی

آباد،  حسن بالغی، قلعه حصارعبدالکریم، داودگر، علی

مرشون،  جدید، ییالق خانه، کماجین، ینگجه امیراباد، کله

خانه، کماجین، ، کلهقویوجوق، اباد علی، بهاور، حصارقاجار

اباد،  مرشون، بهاور، حصارقاجار، علی جدید، ییالق ینگجه

 بالغ، ازناب، جندحسین، جویزان، قشالق قویوجوق، قزل

 چریک شیخ باباخانی، قلعه حسنعلی

-  
اولویت 

 اول
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 فهرست پروژه های عمرانی( : 3)جدول شماره 

 توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی پیوست سند

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

اه  نام روستا
تگ
دس

ی
رائ
اج

ع  
عا
 ش
کد

ی 
رد
لک
عم

1 

ت 
وی
ال

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

دا نفر در دوران
یح
وض
ت

د 
ر

3  

13 

احداث خانه بهداشت 

برای روستاهای فاقد 

 خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی
  

آبادعلیا،  بالغ، عباس مردعلی، گل اغاج، قشالق چالچوق، قره

، آبادعلیا عباس، بالغ گل، مردعلی قشالق، اغاج قره، چالچوق

 ،گلجه، قویوجوق، تپه قره، برزابیل، محمدآباد اهک، اسدآباد

 حسن قلعه، بالغی علی، داودگر، حصارعبدالکریم، آبادقارقالو

جدید،  خانه، کماجین، ینگجه آباد، کله، علیامیرآباد، آباد

 مرشون، بهاور ییالق

-  
اولویت 

 اول
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 های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائیحفهرست طر:  1توضیحات کدهای جدول شماره 
 

و فراکالن / شهرستان و  3، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  -1

 4باالتر 

و ...(  زراعی، بهاغی، دامهی، نوغانهداری، زنبهورداری، صهیادی، پهرورش ماکیهان(کد موضوعی طرح : کشاورزی  -2

و سهایر طهرح هها  5، گردشهگری  4،  خهدماتی  3،  صنای  دسهنی  2صنعت )با اولویت صنای  تبدیلی( و معدن  ، 1

 6فرهنگی و اقتصادی( -بوم شناختی ، کالبدی ، اجتماعی-)شامل محیطی

 قابل اجراء توسط افهراد بهومی و غیربهومی، مهرتبط بها) ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور : طرح دارای  -3

 2و خیر  1در روستا( ، بله  ظرفیتها، مزیتها و محورهای تولید

الویت طرح در سطح بخش : طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی مبتنی بر تهوان تولیهد، اشهتغالزائی ، شهعاع  -4

و  2، الویهت دوم  1عملکردی و دارا بودن ایده های کارآفرینی اولویت بندی شوند. کدهای الویت بنهدی : الویهت اول 

 3الویت سوم 

، اداره کهل  2، سهازمان صهنعت، معهدن و تجهارت  1: سازمان جههاد کشهاورزی  4کد دستگاه اجرائی مرتبط  -5

 4و سایر دستگاه های اجرائی  3میراث فرهنگی، صنای  دستی و گردشگری 

درج  2اره ) توضیحات طرح ها با درج شماره ردیف در پیوست جهدول شهم 2و خیر  1طرح توضیح دارد : بله  -6

  می شود.

 

 فهرست پروژه های عمرانی:  3توضیحات کدهای جدول شماره 
و فراکالن / شهرستان و  3، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  -1

 4باالتر 

توسهعه تیبانی از الویت پروژه در سطح بخش : پروژه های عمرانی پیشهنهادی مبتنهی بهر اثهر بخشهی در پشه -2

 3و الویت سوم  2، الویت دوم  1اولویت بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول  روستا/روستاها
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