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  کلیات

ثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، أمت ،یر روستاهای کشوراستان زنجان همانند سا یروستاها

های گذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهتحوالت متفاوتی را در زمینه

روستایی را به  ةامعی کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جهاساختگسترده در زیر

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

 محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای ی متکی استوربهرهو رشد  گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

خرتر را کاهش أمت گذاریسرمایهبازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  ةمشمول قاعدبه سرعت  گذاریسرمایه

 د.شومیجدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف  گذاریسرمایهبنابراین رشد روستا به صرف انجام  ؛دهدمی

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

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر در روستاها را می گذاریسرمایههای زمینه .وری استرشد بهره

و به تبع آن تحول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتای هروژهمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پ

 تسریع نمود.های جدید اریگذسرمایهروستا را با 

یک  ای و تقریباًی عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهوربهرهگذاری برای ارتقای و سیاست گذاریسرمایه 

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

 :اها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردوری در روستارتقای بهره کننده

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ـــا مصـــرف و  تولیـــد ت

های بـا تغییـرات قیمت
 گسترده

وجود دارد؛ به نحوی که بخش زیادی  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
شود. این شکاف به کاهش ها میبخش کشاورزی از روستاها خارج و نصیب واسطهاز ارزش افزوده 
های شود و به دلیل ناکارآمدی سیاستگذاری روستاییان منتهی میهای سرمایهدرآمد و انگیزه

 دهد.  اصالحی، فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ می

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

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

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

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

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

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

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

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

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

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

 است.

4 
 انها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

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

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

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

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

ــاالی ســاختار  نســبت ب
جمعیتـــی روســـتاییان 

گرا بــه نیــروی ســنت
ر و انســـــانی مـــــاه

 گراتخصص

پایین بودن سطح  شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
مقاموت ذهنی .  سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار پارادایم

برابر مهارت و دانش نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در آسرسختی 
است. در و دسته شدهدنیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین این 

باشد، های دیرینه میها مطابق سنتملیک زمینلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و تاین میان به د
لفت و سرکوب خود، باشند یا با مخانیروی جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهمجبور به مهاجرت می
گردد. در آمریکا فقط وری پایین میانسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

داخلی، صادرات نیز دارند، اما در درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز  3
در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر  درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً  33ایران با وجود 

 برد. می
روستاییان با توجه به شیوة فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به 

های زینتی، دارویی، زعفران و بازده همانند گلتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پر
 زنند.سایر محصوالت کشتی دیگر می

1 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

برداری بین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

باید عدالت باشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب، خاک، چراگاه
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهنسلی به گونه بین

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

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

7 

توجه غالـب بـه خـدمات 
رفـــاهی و زیرســــاختی 

گذاری جای ســـرمایهبـــه
 اقتصادی در روستا

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با این های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه
متناسبی نداشته است. در چند دهة گذشته نگاه غالب به حوزة وجود میانگین درآمد روستاها افزایش 

دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت سازی 
 اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

های کوچک مقیاس، و در حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته
بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر نبود آموزش، دانش، تخصص و آگاهی کافی روستاییان 
و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از 

 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

 رد.داری با چندین دهه و قرن گذشته ندامعنی

 

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

 .است وابسته کشاورزی بخش در یوربهره تحول به اقتصادی تحول از مهمی بخش د،شومی محسوب روستاها

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل ی، میوربهرهبراساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار سیاست ةدار در حوززمان و تغییرات معنی نیازمند 

نی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و تدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،آموزش، بینش

های روستایی، چکیده ر از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومهآثار مورد انتظا

 د.شومیگزارش بخش زنجانرود شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه 
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 مقدمه

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

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

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

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

فضایی در سطح کشور شد. نقش نقاط  ةتغییرات مکانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمد

تر و نقاط روستایی به صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به فضای ملی هر روز پررنگ ةشهری در شبک

های ناشی از فروش نفت در له انباشت عظیم سرمایهئسسف انگیزی به خود گرفت. اولین مأعللی چند، صورت ت

شهرها و عدم صنعتی شدن شهرها به صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در سطح انبوه، 

شدیدی برای  ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةنیازی به مهاجرین گسترد

های مسری، بر وضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسعروستاییان به وج

یان به شهرها یجمعیت شهرها و روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستا

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

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر -های فقر شهری پاسخ اجتماعیپهنه

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

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

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

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

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  ةجامع افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت دبهبو پایدار، اشتغال

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

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

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

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

و راهبردهای آن  هاسیاستاهداف،  ،ضعف هر بخشکلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و 

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

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

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

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

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 های بخشموجود روستاتبیین و تحلیل وضع  -8

پرداختـه  ماهنشـان انگـورانوضع موجود روستاهای بخش  لیو تحلسند به بررسی، تبیین ة در بخش اول از ارائ

 .شودیم

 بخش ةوضعیت توسع یهاشاخص -8-8

اجتمـاعی و  ةلفـؤدر چهـار م ماهنشـانشهرسـتان  ،انگورانبخش روستاهای بخش  وضعیت توسعة یهاشاخص

 است. قرارگرفتهسی رشاخص مورد بر دو و چهلیی و ربنایو ز یرساختیزتولیدی، طبیعی و  فرهنگی، اقتصادی و

 ی بیان وضعیت موجودهاشاخصمتغیرها و  -8جدول 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص

 مقدارسهم / 

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

ی
نگ

ره
و ف

ی 
ماع

جت
ا

 

 57/3 47/42 1395 12311 نفر جمعیت

 -43/1 -44/1 1395 -41/1 درصد (1391-1395رشد ساالنه جمعیت )

 7/32 74 1395 1/72 درصد نرخ روستانشینی

 9/23 3/27 1395 3/27 درصد جوانی نرخ

 4/19 2/15 1395 3/15 درصد میانسالی نرخ

 7/1 4/7 1395 2/7 درصد سالمندی نرخ

 41 14 1395 12 نفر جمعیت نسبی تراکم

 43/1 73/1 1395 72/1 نرخ الیدنرخ مو

 1/14 2/74 1395 72 درصد نرخ باسوادی )کل(

 13/11 1/17 1395 7/11 درصد زنان نرخ باسوادی

 4/19 9/11 1395 3/11 درصد روستایی نقاط در اننز نرخ باسوادی

 43/4 55 1395 31 دوره ایحرفه و فنی توسط آموزش شده اجرا آموزشی هایدوره

اد
ص

اقت
ی

ید
تول

 و 
ی

 

 4/31 2/41 1395 2/42 درصد اقتصادی مشارکت نرخ

 - - 1395 2/2 نفر بار تکفل اقتصادی

 - - 1395 1/5 درصد استان از بخش کشت زیر سطح

 1/11 - 1395 5/1 درصد نرخ بیکاری

 - - 1395 1/1 هکتار برداربهره هر زراعی اراضی میانگین

 - - 1397 7/12 راس ارمیانگین تعداد دام سبک هر دامد

 95/2 41 1391 5271 تن تولید شیر خام

 51/1 39 1391 711 تن طیور تولید گوشت

 71/1 47 1391 1112 تن قرمز گوشت تولید

 و 
ی

اد
ص

اقت

ی
ید

تول
 

 25/2 41 1391 259 تن مرغ تولید تخم

 91/9 12 1391 93 تن تولید عسل

 95/3 7 1391 571 تن تولید آبزیان

بی
ط

ی
ع

 

 - - 1397 2951 هکتار کشاورزی اراضی فرسایش

 - - 1397 14 درصد دار شیب اراضی سطح

 1/4 25 1391 2 تعداد گردشگری هدف روستاهای
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 )دنباله(ی بیان وضعیت موجودهاشاخصمتغیرها و  -8 جدول

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص

 مقدارسهم / 

 متغیر/شاخص)درصد(

 اناست شهرستان

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

 41/57 11/22 1395 24/24 درصد آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن

 - - 1395 14 درصد شده کشی لوله سالم شرب آب از مندروستاهای بهره

 - - 1395 95 درصد برق از مندبهره سکنه دارای روستاهای

 - - 1395 4/41 درصد طبیعی گاز برخوردار از روستاهای

 - - 1395 13 درصد دیهاطرح مطالعات از مندبهرهروستاهای 

 - - 1395 4 واحد کشاورزی هایماشین تعمیرگاه تعداد

 - - 1395 2 واحد گردشگری خدماتی و تولیدی واحد تعداد

 1 1 1395 1 کیلومتر آزادراه

 4/4 111 1395 5 کیلومتر بزرگراه

 1 1 1395 1 کیلومتر اصلی راه

 71/11 7/47 1395 97 کیلومتر فرعی اهر

 24/1 4/41 1391 347 کیلومتر راه روستایی

 1 1 1391 1 واحد تعداد اقامتگاه

 1 1 1391 1 واحد تعداد سیلو

 1 1 1391 1 واحد هاخانهسرد

 

 هاتیقابل -8-2

 اقتصادیالف( 

 ؛نمک پرلیت، براسیت، صنعتی، یهاخاک فلدسپات، روی، و سرب از توجهی قابل ذخایر وجود 

 ؛دامداری زمینه در خصوصاً تولیدات میزان ودنب باال 

 ؛کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع ةتوسع امکان 

 ؛دامی محصوالت فرآوری ةکارخان ایجاد امکان 

 ؛بخش سطح در دستی صنایعة توسع امکان 

 ؛صنعتی نیمه و صنعتی هایدامداری ةتوسع امکان 

 ؛اکتشاف بخش در یگذارسرمایه برای معدنی مواد هایپتانسیل 

 ؛آن وابسته فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 آب صنایع ةتوسع امکان. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛جمعیت طبیعی رشد صعودی روند 

  جمعی مسور و آداب دنبو نگرپر مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا بودن پایینهمگنی اجتماعی و 

 ؛نساکنا بین در صفر و ممحر یهاسمامر نظیر مذهبی

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا نرخ ین بودنپای 
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 ؛اجتماعیة سرمای سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی یهاتشکل ایجاد امکان 

 ؛آموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت 

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

  محیطی زیست ج(

 ؛ودهمحد عمتنو آب منابع و قلیمیا یطاشر 

 ؛چای انگوران رودخانه روی بر مخزنی سد احداث امکان 

 ؛استخراج جهت معدنی مواد هایپتانسیل وجود 

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود 

 ؛بخش آبریز هایحوضه در سطحی هایآب ملبت بیالن 

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

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تکمیلی آبیاری امکان 

 ؛آنها از برداریبهره و هاسیالب مهار امکان 

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

 فضایی-کالبدید( 

 ؛خدمات و کاال نقل و حملة توسع خصوص در الزم هایلپتانسی داشتن 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در دیها طرح اجرای 

 ؛آبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظهب مسافر و کاال تبادل و آسان دسترسی امکان 

 نکردسـتا هـایاسـتان بـین ارتباط برقراری و تکاب به دندی حلب، به دوزکند بین راه درجه افزایش امکان 

 ؛شرقی و غربی آذربایجان

 ؛بخش سطح در روستایی هایراه نسبت بودن باال 

 ؛معدنی محور در آن قرارگیری به توجه با دندی شهر صنعتی عملکرد و غالب نقش 

 ؛زنجان از آن ناسبة مفاصل به توجه با دندی شهر اقتصادیة توسع و رشد زمینه 

 لیمانس تخت -زنجان گردشگری محور در دندی شهر قرارگیری. 

 گردشگریه( 

 ؛انگوران شده حفاظتة منطق وجود 

  ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت درو ذهنیت منفی  داوری پیشنبود 

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در یگذارسرمایه امکان 

 ؛گردشگریة توسع جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط 

 ؛منطقه این در استان گردشگریة نمون مناطق دنبو دارا 

 ؛مطالعه مورد روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود 

 ؛تکاب شهرستان سلیمان تخت باستانی آثار مجموعه به نسبت ارتباطی پل نقش ایفای 
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 دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنوع وحش، حیات طبیعی هایمحیط و هاگاهزیست. 

 گناهاو تن هامحدودیت -8-9

 اقتصادیالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلو امکانات وجود کمبود 

 ؛مکانیزاسیون ضعف 

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

  ؛کشاورزی محصوالت فرآوری جهت مناسب تبدیلی صنایعنبود 

  و روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی یهاکارگاه و ایحرفه و فنی زشموآ یهایرساختزنبود 

 ؛کارآفرینی

 ؛دامی محصوالت واسطه بدون فروش بازار نبود 

 هاواسطه به تولیدی محصوالت فروش. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛نناز نمیا در ادیباسو خنر دنبو پایین 

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال 

 ؛روستایی نقاط پیرامون مراتع از استفاده کیف و کم اثر بر عشایری جمعیت با چالش 

 ؛جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند 

  زنان به مربوط اجتماعی هایتشکلنبود. 

  محیطی زیستج( 

 ؛اراضی نبودن یکپارچه و بخش اراضی درصد 51 از بیش در زیاد شیب 

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

 ؛سطحی هایآب مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل 

 ؛سطحی هایآب از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

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

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

 ؛اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم 

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

 فضایی-کالبدید( 

 ؛روستایی ویژهبه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب بشدت دسترسی و جغرافیایی انزوای 

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

 ؛مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی لحاظهب خصوصی بخش یگذارسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن ینپای 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانی خدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف 
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 امنظ و یکسو از منطقه شهری نظام کلیت با ارتباط در شهرستان شهری نظام واگرا هایگرایش وجود 

 ؛دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظام با شهری

 اقتصادی و جمعیتی هایآستانه تأمین عدم علتهب خدماتی و اقتصادی یهافعالیت برخی گسترش عدم. 

 گردشگری ه(

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

 ؛دستی صنایع محصوالت ضهعر مخصوص هایفروشگاه نبود 

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

 ؛سنتی هنرهای و دستی صنایع محصوالت هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسی مردم هایپژوهش و نگاری مردم مطالعات در ضعف 

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

 مسائل کلیدی -8-4

ة توسع شهرستان ماهنشان و با هدف انگوران در بخشة های مختلف توسعبر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه

 :بایست در مسایل زیر صورت پذیردمی توسعه فرایند نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ای،منطقه پایدار

 اقتصادیالف( 

 ؛کشاورزی و معدن صنعت، بخش در انسانی نیروی و سرمایه وریبهره بودن پایین 

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

 محصوالت در ویژهبه( فروش و فرآوری تولید، یندآفر ها،نهاده تامین) تولیدی محصوالت ارزش ةزنجیر نبود 

 ؛روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛سرزمینی یهاظرفیت با نامناسب صنعتی یگذارسرمایه 

 ؛صادراتی هایتشکل ایجاد زمینه در ویژه به بازرگانی خدمات بخش در تخصصی هایتشکل نبود 

 ؛اقتصادی یهافعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی 

 با مرتبط صنعتی هایخوشه و تولید هایزنجیره گیریشکل عدم و عدنیم مواد تبدیل و وریآفر ضعف 

 ؛دستی پایین و دستی باال صنایع و روی و سرب زمینه در ویژهبه استان معدنی و صنعتی یهافعالیت

 راندمان بودن پایین و معدن شاغلین سواد سطح بودن پایین معادن، اکلر در مدیریت بخش بودن سنتی 

 ؛تولید

 الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش کافی رشد عدم. 

 اجتماعی ب(

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن ینیپا 

 ؛استانی میانگین از کمتر سواد پایین سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

 ؛مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و هااستراتژی و اهداف تعیین در یانروستای مشارکت ضعف 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی یهاتشکل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت یندآفر در کرده تحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده بودن پایین 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایآدر سطح بودن پایین 
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 جوان سنی ساختار وجود. 

  محیطی زیستج( 

 ؛کادیم و آرسنیک روی، سرب، عناصر به خاک و آب منابع شدید آلودگی 

 ؛کشاورزی اراضی در معادن یبرداربهره از ناشی هایآلودگی 

 ؛زیرسطحی و سطحی آب منابع اتالف و هاشیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری هایشیوه بودن غالب 

 ؛کشاورزی خاصلخیز اراضی در هاسکونتگاه کالبدی رشد 

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

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود 

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

 ؛کشاورزی بخش خاک منابع باالی فرسایش 

 فضایی-کالبدی د(

  ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی پیوندهای بودنپایین 

 در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساخت مینأت تصمیمة عرص در زیرساختی هایبکهشة توسع کمبود 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن پایین 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به هاآن به دسترسی بودن مشکل و مرکزی یهاسکونتگاه ضعف 

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه با هاسکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم 

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله جهت روستا کالبد سازی مقاوم عدم 

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

 ؛معدنی و صنعتی توسعه استراتژی فقدان 

 ؛نامناسب رتباطیا هایراه با روستایی سکونتگاههای تعدد 

 گردشگریه( 

  صـنایع کیفیـت بهبـود و توسـعه منظور به غذایی و فرهنگی ـ هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهاینبود 

 ؛داروئی گیاهان بومی، محصوالت و دستی

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

 مجـازی، هایشبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه رفیمع و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

 ؛گردشگری هایجاذبه از بهینه ةاستفاد عدم 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود 

 گردشگری بخش در یگذارسرمایه به تمایل پایین سطح. 
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 بخش روستاهای ةتصور کالن توسع -2

 ق،یـطر نیـاست که از ا یو گردشگر یلیو تکم یلیتبد عیصنا ةدر توسع شرویپ یشهرستان ماهنشان، شهرستان

 فراهم خواهد شد. داریپا ةتوسع یرا برا نهیزم

 اهداف کلی-2-8

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛منابع طبیعی زی پایدار و اصولی ابرداربهره 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

  ؛عوامل تولید در جامعه روستایی وریبهرهارتقای 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2

 : تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی2جدول 

سرفصل های 

 کلی

پیش بینی /  سال پایه هدف کمی ردیف

ریزی برنامه

در سال 

8445 

 میزان سال واحد سنجش متغیر/ شاخص

مع
جوا

 و 
ت

عی
جم

 

 11314 12311 1395 نفر کل تیجمع  .1

 -14/1 -41/1 1395 درصد 1395-1415 تینرخ رشد جمع  .2

 17 1/72 1395 درصد ینیروستانش زانیم  .3

 11 11 1395 تعداد سکنه یدارا یروستاها  .4

زم
سر ن
ی

 

 1531 1531 1395 کیلومتر مربع مساحت  .5

 1/11 12 1395 مربع لومتریکنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب  .1
ی

رو
نی

ی 
سان

ان
 

 7127 1171 1395 نفر نیتعداد کل شاغل  .7

 4919 4752 1395 نفر ییروستا نیتعداد شاغل  .1

ید
تول

 و 
اد

ص
اقت

 

 1/2 2/2 1395 نفر یبار تکفل اقتصاد  .9

 33427 33111 1393 هکتار کشت ریسطح کل ز  .11

 31174 31215 1393 هکتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز  .11

 1427 1319 1393 هکتار )زراعت(ی کشت آب ریسطح ز  .12

 1121 1127 1393 هکتار سطح باغات  .13

 59111 59171 1393 تعداد دام سبک  .14

 1171 1415 1393 تعداد نیدام سنگ  .15

بنا
یر

و ز
ت 

اخ
رس

زی
 

 55 24.24 1395 درصد و بتون آرمه یمساکن با اسکلت فلز  .11

 111 14 1397 تعداد یمند از آب سالم لوله کشبهره یروستاها  .17

 111 95 1397 تعداد برخوردار از برق یروستاها  .11

 75 1/41 1397 تعداد یعیبرخوردار از گاز طب یروستاها  .19

 94 13 1397 تعداد یهادطرح یدارا یروستاها  .21
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 های توسعهگیریجهت -2-9

 و رویکردهــا بــه یــافتن دســت و بخــشة توســع هــایماموریــت رســاندن انجــام بــه راســتای در ترتیــب، بــدین

 و هـایـاری از یگیـربهـره قـوت، هـاینقطـه و هـاتوانمندی کارگیری به بخش، پیشرفت انداز چشم هایگیریسمت

 زیر ةگون به بخش، توسعه راهبردی هایگیریجهت تهدیدها، و ضعف هاینقطه و هاکاستی بر چیرگی نیز و هافرصت

 :گرددمی پیشنهاد

 ؛ی نوینرهای آبیازایش استفاده از سیستماف 

 ؛سردخانهکشاورزی از قبیل سیل و  بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان هایزیرساخت ارتقای 

 ؛ویژه محصوالت باغی و دامیتکمیلی به و تبدیلی صنایع و کشاورزیة حوز در تولید ارزشة زنجیر تکمیل 

 ؛روستایی - شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان پیوسته هم به توسعه 

 ؛روستایی نواحی در ویژهبه جغرافیایی -فیزیکی انزوای از گذار برای ایشبکهة جامع توسعه 

 ؛افراد تعلق حس افزایش و بخش هویت تقویت برای فرهنگی گذاریمایهسر 

 بـین در اطالعـات عصـر ایپایـه سـوادهای توسـعه و جامعه تربیت برای پرورش و آموزش بر یگذارسرمایه 

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان،

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

 ؛گردشگری

 ؛زندگی کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت یارتقا 

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

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

 ؛گردشگری ةحوز در ویژه به تجدید قابل و پایدار یهاظرفیت توسعه 

 ؛کارآفرینی و کار و کسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای 

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

 و معدنی و صنعتی توسعه فنآوری، و دانشة توسع در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب 

 صنعتی هایخوشهة توسع. 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد الف(

 ؛معدنی مواد فرآوری گسترش 

 ؛زیربنایی امکانات و موجود زیربناهایة توسع 

 ؛محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق دامی و کشاورزی تولیداتة زنجیر تکمیل 

 ؛دستی باال و دستی پایین صنایع با پیوند ایجاد و روی و سرب با مرتبط صنایع صنعتیة خوش ایجاد 

 ؛جدید محصوالت تولید و کارها و کسب اندازی راه در تسهیل و ازیالگوس 

 ؛کشاورزی خدمات ةتوسع و خصوصی یهاتشکل از حمایت 
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 ؛محیطی هایظرفیت از بهینه گیریبهره 

 ؛پروری آبزی مستعد اراضی منابع جامع مطالعات انجام و آموزش و ترویج 

 و فرهنگی یاجتماعب( 

 ؛معدن انگذارسرمایه بیمه صندوق تقویت 

 ؛معدن و صنعت بخش نیاز مورد انسانی نیروی آموزش 

 ؛محلی سطح به شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات زدایی تمرکز 

 ؛کرده تحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده 

 ؛زنان مشارکت افزایش 

 ؛اجتماعی هایسرمایه هاارزش آگاهی، اعتماد، هنجاری و( ایشبکه) ساختی ابعاد تقویت 

 ؛پذیرآسیب اجتماعی طبقات از یتحما 

 ؛ریزیبرنامه یندآفر در نخبگان و انسانی یهاظرفیت اجتماعی، هایسرمایه از گیریبهره 

 یطیمح ستیزج( 

 ؛دندی -انگوران منطقه خاک و آب بر روی و سرب فرآوری و معدنی صنایع از ناشی آالیندگی کاهش 

 ؛محیطی زیست هایآلودگی کنترل لحاظ به معدنی مواد فرآوری تخصصی شهرک ایجاد 

 ؛دشتی اراضی منابع این از یبرداربهره تداوم و آبخوان آبدهی پتانسیل حفظ 

 ؛شونده تجدید طبیعی منابع از قانونی هایحمایت افزایش 

 ؛فصلی هایرودخانه در جریان زمان نمودن ترطوالنی و رودخانه آبریز هایحوضه آبخیزداری 

 ؛دشتی اراضی در زیرزمینی آب هایسفره تخلیه و یهتغذ ظرفیت، مداوم کنترل 

 ؛وحش حیات حفظ برای هاچشمه و رودخانهة پای آب منابع از یبرداربهره مدیریت 

 ماهی پرورش واحدهای در کودها از استفاده کنترل. 

 ییفضا یکالبدد( 

 سلیمان تخت دندی -زنجان محور کشاورزی و گردشگری صنعتی، معدنی، یکپارچه توسعه ریزیبرنامه 

 ؛ماهنشان شهرستان ایمنطقه توسعه مرکز برتر محور بعنوان

 ؛(سلیمان تخت -دندی -زنجان) استانی و فراشهرستانی ارتباطی محورهای توسعه ریزیبرنامه 

 ؛توسعه برتر محورهای با آن شهری نقاط و شهرستان ایمنطقهفرا فیزیکی پیوندهای تقویت 

 ؛غربی آذربایجان با زنجان استان استانی فرا ایمنطقه پیوندهای افزایش 

 تأکید با رسانی خدمات مراتب سلسله نظام ریزیبرنامه و برپایی طریق از روستایی -شهری پیوندهای تقویت 

 ؛برتر روستایی مراکز بر

 ؛بهداشت ةخان فاقد روستاهای برای بهداشت یهاخانه 

 رپایدا معیشت رویکرد براساس روستایی مساکن سازی مقاوم. 

 گردشگری ه(

 ؛دستی صنایع و گردشگری یهافعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 
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 ؛سنتی هنرهای آفرینش و دستی صنایع تولید افزایش راستای در حمایت 

 ؛طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار و منطقه برای گیریتصمیم و سازیتصمیم در مردم مشارکت تقویت 

 ؛منطقه به ورودی مسافران به گردشگری خدمات ةارائ در کیفی و کمی حسط یارتقا 

 ؛منطقه دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی یهافعالیت توسعه 

 ؛استاندارد گردشگری هایزیرساخت و مناسب امکانات ایجاد گردشگری، مسیرهای تعریف 

 ؛امنیت ایجاد هدف با تانشهرس و استان مواصالتی هایراه استانداردسازی 

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ایجاده از اعم تبلیغات جامع نظام استقرار. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصادالف( 

 ؛مناسب هایتناوب اجرای و اراضی تسطیح عملیات اجرای 

 ؛کشاورزی تبدیلی صنایع ایجاد 

 ؛باغداری و زراعتة زمین در ترویجی آموزشی هایدوره افزایش 

 ؛صنعتی و صنعتی نیمه به سنتی هایدامداری تبدیل و طیور و دام نژاد اصالح یهاطرح اجرای 

 ؛صنعتی واحدهای گسترش 

 ؛هاپروژه و هاطرح اجرای در مردمی یهاتشکل و خصوصی بخش از استفاده 

 ؛صنعت این مدرن هایوریآنف از گیریبهره و آبزیان مصرف و تولید افزایش جهت در ریزیبرنامه 

 مکانیزاسیون ضریب افزایش. 

 و فرهنگی یاجتماعب( 

 ؛روستاها درصد 5 میزان به دهیار عنوان به زنان انتخاب افزایش 

 ؛هادهیاری مدآدر درصد 25 میانگین طور به هادهیاری برای درآمدزا یهاطرح گسترش 

 ةحوز تیپ سه در شهرستانة توسع امور در کمک و هماهنگی برای فکر هایاتاق و تصمیم ایهگروه تشکیل 

 ؛زیربنایی زیرساختی و  امور و فرهنگی – اجتماعی اقتصادی،

 ؛امور در مشارکت و آموزش طریق از یانروستای سازی توانمند 

 ؛یانیروستا بومی دانش و توان از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی یهاتشکل ایجاد 

 جوامع جنسی گسست کاهش و فرهنگی مراسم در زنان حضور سازیزمینه و تقویت. 

 یطیمح ستیزج(

 ؛آبخوانداری و سیالب پخش عملیات اجرای جهت مستعد مناطق شناسایی 

 ؛بحرانی و خیزسیل مناطق هاینقشهة تهی و مطالعه 

 ؛دامداران و عمرات وضع بهبود جهت مرتعداری یهاطرح اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه 

 ؛خورجهان روستای محدودة در اپی احداث و سازیساحل 
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 ؛اوزن قزل رودخانه حاشیه سازیساحل طرح ةادام 

 ؛هاخانهرود آبراهه حفاظت و فرسایش کنترلة مطالع 

 ؛هاسیالب از یبرداربهره و سیالب پخش عملیات 

 انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداث جهت اعتبار تخصیص. 

 ییفضا - یالبدکد( 

 ؛خطرناک هایپیچ حذف 

 ؛ماهنشان -دندی محور در اصلی هایراه به موجود فرعی هایراه یارتقا و تعریض 

 ؛آتی سال 2 عرض در روستایی شوسه هایراهة کلی نمودن آسفالته 

 ؛خرابی درصد و اولویت ترتیب به هاپل نگهداری و مرمت 

 در( اینترنـت و تلفـن گـاز، بـرق، آب،) زیرسـاخت مینأتـ تصـمیمة عرصـ در زیرسـاختی هایشبکهة توسع 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛زلزله باالی خطر با هایپهنه در ساز و ساخت کنترل 

 ؛بهداشتی و موزشیآ هایزیرساخت توسعه با روستاها تخلیه و روستایی هایمهاجرت از جلوگیری 

 کشاورزی زاصلخیح اراضی در هاسکونتگاه کالبدی توسعه کنترل. 

 گردشگریه( 

 ؛ییالقی توریستی، مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 ؛سال مختلف فصول در سنتی مراسم و هاآیین محلی، بومی، هایجشنواره برگزاری 

 ؛گردشگر جذب توان دارای مناطق سایر و روستاها در دستی صنایع از حمایت و تقویت 

 ،؛اطلس تدوین و تهیه راستای در شهرستان طبیعی و اریخیت فرهنگی، آثار شناسایی بررسی 

 ؛مسافرتی هایآژانس ایجاد با زیارتی و تفریحی آموزشی، علمی، قیمت ارزان تورهای روانسازی 

 ؛گردشگری و دستی صنایع فرهنگی، میراث تبلیغاتی اقالم چاپ و تهیه 

 ؛ورزشی و زمستانی توریسم و اکوتوریسم ةتوسع و ایجاد طرح 

 غذایی و فرهنگی ـ هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای ستأسی. 

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-6

 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایی، لهئمس به جمعی دسته و وجهی چند رویکردهای مستلزم ماهنشان انگوران بخش پایدار ةتوسع 

 است؛ هاآن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصادی ةوسعت اجتماعی، و جنسی برابری

 رویکرد. نیست کافی اما است، الزم ماهنشان انگوران بخش پایدار ةتوسع برای کشاورزی بخش بر تمرکز 

 و غیرکشاورزی اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، وریآفن و هازیرساخت تا است الزم یکپارچه

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه
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 هاینارسایی که باشد محلی امور ةادار و توانمندسازی مشارکت، براساس باید ماهنشان انگوران بخش ةتوسع 

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

 این در تجربه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تالش به هاظرفیت و ماهنشان انگوران بخش نهادهای توسعه 

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

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

 عنوان ردیف

 ایاحداث واحدهای گلخانه 1

 احداث واحدهای پرورش قارچ 2

 احداث سردخانه 3

 وری ماهیانر جهت عمل آاعطای تسهیالت د 4

 ایجاد کشتارگاه صنعتی دام 5

 ایجاد کارخانه لبنیات 1

 ایجاد واحد بسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی 7

 

 فضایی افق و سازمان ساختار -2-7

 
 افق ییساختار فضا -9 نقشه
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 سازمان فضایی افق  -4 نقشه
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 بخش )پیوست سند(ة های توسع، پروژههاطرح، هاعالیتفاقدامات،  -9

 4جدول  -ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطیذی هافعالیتاقدامات و  -9-8

 5جدول  -شده در سطح بخش یبند تیاولو یگذارسرمایه یهاطرح -9-2

 6جدول  -شده در سطح بخش یبند تیلووا های عمرانیپروژه -9-9

 ، نظارت و بازنگری سندنظام اجرایی -4

 سازمان اجرایی -4-8

ک رمشـت شـنهادیسازمان بـا پ نیا التی. تشکدینمایم تیشهرستان فعال یریزبرنامهة تینظر کم ریسازمان ز نیا

 ةو توسـع یریزبرنامـه یاستان زنجان در شـورا یمسکن انقالب اسالم ادیکل بن ةو ادار یریزبرنامهو  تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره کـل اسناد بخش یاستان، اجرا یریزبرنامهو  تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچوب

ة و توسـع یریزبرنامه یماهه به شورا 1 نظارت در مقاطع جینظارت و رصد خواهد شد. نتا یمسکن انقالب اسالم ادیبن

 د.گزارش خواهد ش استان

 بازنگری سند -4-9

 صـورتبه "3"( و بنـد مرتبط برنامـه هفـتم نیدر چارچوب مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر

 یمسـکن انقـالب اسـالم ادیو اداره کل بن یریزبرنامهو  تیریمشترک سازمان مد شنهادیخواهد شد. با پ نه انجامالسا

مطالعـات بـه عنـوان  یمشاور مجـار نیاستان، از خدمات مهندس ةتوسعو  یریزبرنامه یشورا بیتصو استان زنجان و

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیتسه
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 8ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییهافعالیتاقدامات و  -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
 در در صـورت امکـان جهـت اسـتفاده و طبیعـی منـابع اداره توسـط روستاها اطراف اراضی تعیین تکلیف

 دامداری و کشاورزی یهافعالیت
 طبیعی کل منابع اداره

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

 .هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی سازمان جهاد

 های عامل، شبکه بانکی استانبانک .(... و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای ینهتخصیص به 3

 های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل صدور مجوزتقویت پیوندهای فیزیکی از طریق احداث راه 4
 کـل ةادار ،طبیعـی کـل منـابع ةادار ،کل میراث فرهنگـی، صـنایع دسـتی و گردشـگری ةادار

 ایجاده نقل و حمل و راهداری

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

 

 

 

                                                           
 مرانی، شامل اقدامات ب حل و فصل مسایل و مشکالتهای عگذاری و پروژههای سرمایهساز/ پشتیبان طرحهای ناظر به تصمیمات و مصوبات و مقرراتی و اجرایی، زمینهفعالیت - 1
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 گذاری سرمایهی هاطرح: فهرست 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد نیاز 

)میلیون 

 ریال(

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
  شعاع عملکردی

موضوعی 

 طرح 

 کارآفرین

 محوری 

اولویت طرح 

در سطح 

 بخش 

 دستگاه اجرایی مرتبط 
 توضیح

 دارد 

 بله سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی خرد / روستا کپز روستای 4  رأسی 05 داشتی گوسفند 1

2 
 بدا همدرا  یدا و صدنتتی دامدداری) سنگین و سبک دام پرورش
 (نژاد اصالح

 
 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی نمتوسط / دهستا علیا قشالجوق 8

 بله سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا علیا قوزیجاق روستای 3  داشتی گوسفند سبک دام 3

 بله هاد کشاورزیسازمان ج اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا انگوران حلب روستای 4  سأر 05 داشتی آمیختة گوسفند سبک دام 4

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی خرد / روستا مراکز حوز  4  گوساله پرواربندی 0

 محلی و ایرانی دستبافت گلیم تولید 6
 

 اولویت دوم بله کشاورزی متوسط / دهستان مراکز حوز  6
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 زنبورداری 7

 
4 

ر  ناس، قلته جوت سادات، ق
دوزکند، بوغداکندی، قوزلو، 

 خضرچوبان
 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی متوسط / دهستان

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی متوسط / دهستان حوز  مراکز 6  شیری گاوداری 8

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی خرد / روستا حوز  مراکز 2  محمدی گل گلستان ایجاد 9

 هادستبافته و دستباف فرش 15
 

 اولویت دوم بله صنایع دستی متوسط / دهستان حوز  مراکز 4
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

11 
 بدا همدرا  یدا و صدنتتی دامدداری) سنگین و سبک دام پرورش
 (نژاد اصالح

 
 بله سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم هبل کشاورزی خرد / روستا انگوران حلب روستای 4

12 
 گیدا  و دامپزشکی کشاورزی، مهندسی فنی و تخصصی خدمات
 پزشکی

 
 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی کالن / بخش مراکز حوز  20

 رأسی 255 پرواری گوسفند 13
 

8 
 25 باالی روستاهای تمامی

 خانوار
 - سازمان جهاد کشاورزی ویت اولاول بله کشاورزی خرد / روستا

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی کالن / بخش مراکز حوز  12  ایگلخانه محصوالت تولید 14
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 گذاری )دنباله(سرمایهی هاطرح: فهرست 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 ازیمورد ن

 ونیلی)م

 (الیر

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
  شعاع عملکردی

موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری 

اولویت طرح 

در سطح 

 بخش 

 دستگاه اجرایی مرتبط 
 توضیح

 دارد 

 کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی صنایع 10
 

 اولویت اول خیر صنایع دستی کالن / بخش حوز  مراکز 14
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی کالن / بخش حوز  مراکز 12  دارویی گیاهان و زعفران 16

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی کالن / بخش حوز  مراکز 0  قارچ پرورش واحدهای احداث 17

 سردخانه احداث 18
 

 اولویت اول خیر هاسایر طرح کالن / بخش حوز  مراکز 25
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 19
 

 اولویت اول خیر کشاورزی کالن / بخش حوز  مراکز 18
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت دوم بله کشاورزی متوسط / دهستان حوز  مراکز 10  فشار تحت آبیاری اجرای 25

 - سازمان جهاد کشاورزی اولویت اول بله کشاورزی کالن / بخش تمامی روستاهای بخش 20  بومی ماکیان و مرغ پرورش یخانگ واحدهای ایجاد 21

 شیر آوریجمع مراکز ایجاد 22
 

 اولویت اول خیر هاسایر طرح کالن / بخش گل حوز  مراکز 10
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

23 
 بازاریابی و رسانی عاطال تبلیغات، پایگا  و سیستم توسته

 در افزاری نرم و افزاری سخت متمرکز سایت دو) گردشگری
 دندی( شهر

 
 اول بله گردشگری کالن / بخش دندی شهر 20

سازمان میراث فرهنگی 
 گردشگری و صنایع دستی

- 
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 ی گذارسرمایهی هاطرحتوضیحات  – 5 جدول 8ة ضمیم

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 .شودمیخانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد  15به ازای هر  راسی 51 داشتی گوسفند 1

 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دام 3

 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به راس 51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4

 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به (نژاد حالاص با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش 11

 خانوار مجوز یک واحد صادر شود. 21به ازای  ماهی عمل اوری 24
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 ی گذارسرمایهی هاطرحتوضیحات  -5جدول  2 ضمیمة

 توضیحات عنوان طرح ردیف

  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی صورتبه طرحتحقق  روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 1

2 
 زعفـران، کلـزا، نظیـر ترپربازده محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در الزم آموزش ةارائ

 ... و باغداری ةتوسع محمدی، گل دارویی، گیاهان حبوبات،
  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدترهدر دو تدریجی صورتبه طرحتحقق 

3 
 دام جایگاه اصالح نژاد، اصالح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در الزم هایآموزش ئة ارا

 ... و
 مدت  کوتاه در طرحتحقق 

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورش واحدهای ایجاد جهت در الزم هایآموزش ةارائ 4
 در نیـز بخشـی و مـدتمیـان در بخشـی مـدت،کوتـاه در آن از بخشـی ریجی وتـد صورتبه رحتحقق ط

  بلندمدت

5 
 قالیبـافی، نظیـر دسـتی صنایع ایجاد برای زنان ویژهبه روستایی خانوارهای به به الزم آموزش ةارائ

 ... و بافی گلیم
 .مدت کوتاه در رحتحقق ط

 کوتاه مدت. در تحقق طرح روستاها در دستی عصنای تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیالت اعطای 1

 کوتاه مدت. در تحقق طرح ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصوالت کشت توسعه 7

 کوتاه مدت. در تحقق طرح کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه 1

 اه مدت.کوت در تحقق طرح زنبورداری واحدهای ایجاد 9

 کوتاه مدت. در تحقق طرح دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 11

  های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتدر دوره تدریجی صورتبه طرحتحقق  کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 11
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 های عمرانیفهرست پروژه -6 جدول

 عنوان برنامه ان فصلعنو عنوان پروژه ردیف
 محل اجرا
 نام روستا

دستگاه 
 اجرایی

کد شعاع 
 عملکردی

الویت 
 پروژه

توضیح 
 دارد

 درق قره روستای ایحمل و نقل جاده ةتوسع ةبرنام فصل حمل و نقل کیلومتر 2 طول درق به قره روستای در کمربندی ایجاد 1
راه و 

 شهرسازی
 کالن / بخش

اولویت 
 اول

 خیر

 فصل بهداشت دهستان مراکز در درمانی-بهداشتی راکزم تجهیز 2
خدمات بهداشت ة ارائ ةبرنام

 روستایی
 مراکز حوزه

دانشگاه علوم 
 پزشکی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 تامین آب ةبرنام فصل منابع آب روستا 15 سطح در آشامیدنی آب شبکة ایجاد 3
روستاهای فاقد آب 

 آشامیدنی
آب و فاضالب 

 ستاییرو
متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 روستا 12برق در حداقل  ةشبک تیو تقو ریتعم 4
فصل تحقیق و 

ه در امور ةتوسع
 خدمات عمومی

سازی، مین، توسعه، مقاومأت ةبرنام
تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 

 آالتها، اماکن و ماشینساختمان

روستاهای فاقد 
 شبکه برق

شرکت توزیع 
 برق

سط / متو
 دهستان

اولویت 
 دوم

 خیر

0 
 شـبکة گازرسـانی بـه گـاز فاقـد روسـتای 15 حداقل الحاق

 سراسری

فصل تحقیق و 
توسعه در امور 
 خدمات عمومی

سازی، مین، توسعه، مقاومأت ةبرنام
تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 

 آالتها، اماکن و ماشینساختمان

روستاهای فاقد 
شبکه گاز به انتخاب 

 اربخشد
 ادارة گاز

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

6 

 بـه دسترسی تأمین و مخابرات و پست دفتر واحد 7 تأسیس
ــد 11 ــاتر واح ــأمین و ITC دف ــی ت ــه دسترس ــت ب  و اینترن

 11 حــداقل در تلویزیــونی و رادیــویی سراســری هایشــبکه
 روستا

فصل تحقیق و 
توسعه در امور 
 خدمات عمومی

سازی، مقاوم مین، توسعه،أت ةبرنام
تعمیر، تجهیز و نگهداری فضاها، 

 آالتها، اماکن و ماشینساختمان

 111روستاهای زیر 
 خانوار بخش

ادارة کل 
 پست

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

7 
 411 تعداد سازی مقاوم و مسکونی واحد 211 تعداد نوسازی

 مسکونی واحد
 فصل مسکن

ساماندهی کالبدی شهری و  ةبرنام
 اییروست

 31روستاهای با زیر 
درصد بهسازی 

 مسکن
 خرد / روستا بنیاد مسکن

اولویت 
 اول

 خیر

8 
 بـین 2 درجـه فرعـی هـایراه کیلـومتر 111 حـداقل ایجاد

 روستایی
 ایتوسعه حمل و نقل جاده ةبرنام فصل حمل و نقل

روستاهای فاقد راه 
بین  2درجه 

 روستایی

حمل و نقل 
 جاده ای

 کالن / بخش
 اولویت
 اول

 خیر
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 )دنباله( فهرست پروژه های عمرانی :6 جدول

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 محل اجرا
 نام روستا

 دستگاه اجرایی
کد شعاع 
 عملکردی

الویت 
 پروژه

توضیح 
 دارد

1 
 بار مخصوص ریلی نقل و حمل شبکه کیلومتر 71 ایجاد

 خط راه آهن سراسری به دندی شهر اتصال جهت
 ل حمل و نقلفص

حمل و نقل  ةتوسعة برنام

 ایجاده
 شهر دندی

کل راه آهن  ةادار

 شمالغرب
 کالن / بخش

اولویت 

 اول
 خیر

9 
 حداقل برای آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،

 دبستان واحد 11

فصل آموزش و 

 پرورش عمومی
 آموزش ابتدایی ةبرنام

روستاهای فاقد 

 امکانات دبستان
 کالن / بخش رورشآموزش و پ

اولویت 

 اول
 خیر

11 
 بخش روستای 15 تعداد سازی مقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیالب مقابل در
 فصل منابع آب

ها و مهندسی رودخانه ةبرنام

 سواحل

روستاهای واقع در 

 رودخانه
 کالن / بخش ایآب منطقه

اولویت 

 اول
 خیر

11 
 اراضی ارهکت 3111 از بیش در آبخیزداری عملیات انجام

 بخش 2 درجة مرتعی
 فصل منابع آب

برداری و بهبود بهره ةبرنام

 حفاظت از منابع آب
 منابع طبیعی کل منظومه

متوسط / 

 دهستان

اولویت 

 اول
 خیر

 

 بندی اعتبارات پروژه های عمرانی( ی تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی )جمعهاطرح: اعتبار 7جدول 

 شماره

 ندیطبقه ب
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 (میلیون ریال)اعتبار 

 جمع سال های بعد سال دوم سال اول

    * یکساله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردشگری 

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

   *  یکساله ایآب منطقه ،گاز شرکت ،ای و حمل و نقل جاده یراهدار ،بنیاد مسکن سکونتگاهی 

   *  دوساله ایآب منطقه ،منابع طبیعی محیطی 
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