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 کلیات 

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

ر های گسترده دگذاریای که، سرمایهگونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

را تغییر داده و سطح انتظارات جامعة روستایی را به جامعة شهری های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها زیرساخت

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

 بوده است. 

بر مبنای . البته رشد صرفاً وری متکی استگذاری و رشد بهرهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه

هد؛ دگذاری متأخرتر را کاهش میگذاری به سرعت مشمول قاعدة بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایهسرمایه

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

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

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

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

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ک ای و تقریباً یوری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

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

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

 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

1 

 معنی دار قیمتیشکاف 
ــا مصـــرف و  تولیــد ت

های با تغییرات قیمـت
 گسترده

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

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

2 
ها خرد فعالیت مقیاس

 در بخش کشاورزی

ر گذاری صنعتی بزرگ مقیاس دگیری 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 صرفاً معیشتی ها شرایطی به دلیل آنکه مبنای فعالیت
   قرار نگرفته و بهای تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی لحاظ نشده است.

3 
تقلیل منابع  و محدودیت

 آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادآب یکی 
افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته ةده
های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1361های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه و

وری و بهره ییکی از عوامل محوری ارتقادر بخش کشاورزی، با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 
توان . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استدرآمد روستا از محل فعالیت

 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

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

 بهرة 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 
 ناها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

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

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرایند و تبعات

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

5 

ــاختار  ــبت باالی س نس
ـــتـاییان  جمعیتی روس

ـــنــت گرا بــه نیروی س
ــر و  ــاه ــی م ــــان انس

 گراتخصص

طح پایین بودن س شود.های اقتصادی تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میمطابق تئوری
ت ذهنی . وممقا پارادایمسواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در کنار 

نها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر مهارت و دانش آسرسختی 
ن است. در ایدسته شدهه شکاف ساختاری و رفتاری بین این نیروی متخصص جوان این امر منجر ب

یروی باشد، نهای دیرینه میسنتها مطابق ملیک زمینلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و تمیان به د
باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های انسانی شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  و سرمایهمهاجرت می
 3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میو حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

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

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

ان های زینتی، دارویی، زعفرتغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل
 زنند.و سایر محصوالت کشتی دیگر می

6 

عدم مدیریت  و نظارت 
مستمر و برقراری عدالت 

ری بردابین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

 باید عدالتباشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میآنجا که منابع آب، خاک، چراگاهاز 
برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

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

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

7 

توجـه غـالب به خدمات 
ــــاختی  رفــاهی و زیرس

ـــرمایهبـه گذاری جای س
 اقتصادی در روستا

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

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

1 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

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

ز نها او گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آ
 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 روســتاها ســنتی و کمتر متأثر از تحوالت فناورانه 
آن تفاوت ها، به عنوان مثال، در حوزة دام سبک، شیوه پرورش و بازده بوده اسـت. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته ندارد.معنی

 

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

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

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

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، دار در حوزة سیاستزمان و تغییرات معنی نیازمند 

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

های روستایی، چکیده گزارش بخش ح توسعه پایدار منظومهانتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طر

 شود.شهرستان زنجان به شرح سرخط های زیر ارائه می مرکزی
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 مقدمه

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

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

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

 از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

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

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

های ناشی از فروش نفت در شهرها عللی چند، صورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

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

ستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گ

های مسری، بر جمعیت شهرها و وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماری

از این روستاییان به شهرها که محل جذب  روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری

ر های فقدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنه

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عدم صنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و بالاستفاده شدن واقعی کشاورزی 

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتماندن ثروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 یشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجادمطالب گفته شده باعث توجه ب

و میزان مشارکت اهالی و  شده استمحلی  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 سطح در توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویکرد بکارگیری ؛ چرا کههروستاییان را بیشتر کرد

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

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

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

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

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

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

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

هایی در نظر گرفته شود تا به سیاستهای 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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 تبیین و تحلیل وضع موجود روستاهای بخش-8

 بخش ةهای وضعیت توسعشاخص-8-8

. باشدمی مرکزی بخش ةتوسع ارزیابی منظور به بخش سطح در موجود متغیرهای و هاشاخص ارائه بند این از هدف   

در  موجود یهالفهؤم یامهپرسشنا یهاداده یجمع آور موجود، آماری هایداده وبا استفاده از منابع  یلدل ینبه هم

 یی و زیر بنایساخت زیر و تولیدی و اقتصادی ی،و فرهنگ اجتماعی یهاشامل شاخص یرسطح بخش به صورت جدول ز

 .آورده شده است
 های بیان وضعیت موجودمتغیرها و شاخص -8جدول

 سال مقدار واحد متغیر/ شاخصعنوان 
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

ماع
جت

ا
 و ی

گ
هن

فر
 

 92/21 47/44 1395 412126 نفر 1جمعیت
 - - 1315-95 73/1 درصد نرخ رشد جمعیت بخش 

 15/13 14/41 1395-96 145 تعداد 2)تعداد مدارس روستایی( آموزشی
)امور باغی و زراعی،  ایتوســط فنی و حرفههای اجرا شــده دوره

امور بازرگانی، تاســیســات، برق، صــنایع خودرو و چرم و صــنایع 
الت کشــاورزی، هنرهای آوری اطالعات، ماشــین آدســتی، فن

 3تزیینی(

 75/6 11/29 1397 62 دوره

اد
ص

اقت
 و ی

دیتول
 ی

 16/11 12/41 1397 29761 هکتار 4زراعی اراضی مساحت
 54/16 41/61 1397 4347 هکتار 4باغی اراضی مساحت

 - - 1397 21451 راس 4سنگین دام تعداد
 - - 1397 25216 تن 4  شیر تولید
 - - 1397 1662 تن 4قرمز گوشت تولید
 - - 1397 72217 راس 4سبک دام تعداد

 - - 1397 1721 تن 4(طیور) سفید گوشت تولید

 - - 1397 126 تن 4خوراکی مرغ تخم

 - - 1397 213 تن 4عسل تولید

 - - 1397 49 واحد پرورش ماهی مزرعه

یز
خت

سا
ر

یز و ی
بنا

ر
ی

ی
 

 97/6 5/37 1397 3 تعداد آبادی 5تعداد روستاهای هدف گردشگری
 15/9 1/55 1397 3531593 متر مکعب 6جمع تولید آب یکساله

 52/12 44/51 1395-96 57 تعداد آبادی 7بهداشتی ةتعداد روستاهای دارای خان
 22/11 45 1395-96 9 تعداد آبادی 7سالمت جامع خدمات مرکز

 17/17 5/65 1397 71 تعداد آبادی 1تعداد روستاهای برخوردار از گاز
 11/12 36/44 1395 71 تعداد آبادی 9هادیتعداد روستاهای دارای طرح

 - - 1397 52 تعداد 11تعداد معادن
 91/51 13/71 1395 211 کیلومتر 11آزاد راه -بزرگراه

                                                           
 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  - 1

 http://abepi.ir  1397مأخذ: کل آموزش و پرورش، - 2

 1397ای، مأخذ: سازمان آموزش فنی و حرفه - 3

 http://abepi.ir   1397مأخذ: جهاد کشاورزی،  - 4

 1397مأخذ: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری،  - 5

 1397مأخذ: آب و  فاضالب روستایی،  - 6

 1397مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی،  - 7

 1397ای،  مأخذ: اداره گاز منطقه - 1

 1397مأخذ: بنیاد مسکن،  - 9

 1397و تجارت، مأخذ: سازمان صنعت، معدن   - 11

 1395های راه و شهرسازی، مأخذ: نقشه 11

http://abepi.ir/
http://abepi.ir/


 11 ............................................................................................................  .......................................................... مرکزی شهرستان زنجان/بخش 

 

 

 های بیان وضعیت موجود )دنباله(متغیرها و شاخص -8جدول

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص
 سهم/ مقدار

 متغیر/ شاخص )درصد(
 استان شهرستان

یز
خت

سا
ر

یز و ی
بنا

ر
ی

ی
 

 12/15 71/51 1395 553 کیلومتر 2و  1راه اصلی درجه 

 61/11 55/41 1395 116 کیلومتر 1جاده فرعی

 41/13 56/37 1395 234 کیلومتر 2جاده فرعی 

 36/27 12/47 1395 55 کیلومتر راه آهن

 

 هاقابلیت-8-2
 اقتصادی الف( 

 هکتار و  23511)مساحت تولید گندمباغی از جمله  -پتانسیل مطلوب در کشت و تولید محصوالت زراعی

 49111111هکتار،تولید 624) فرنگیتولید( گوجهتن   2151111 هکتار، 1431جو)تن(   21111111تولید

 تن تولید(؛ 24141111هکتار و  1212ب )تن(، سی 9924111هکتار،  711انگور) تن(

 ؛)اسفجین، شیالندر،نیماور، نقطه بندی و...(فعالیت کندوداری و پرورش زنبور عسل ةامکان توسع 

 تن(؛ 25216تن، شیر   1662دامداری)گوشت قرمز  زمینة در به ویژه تولیدات میزان باالبودن 

 ؛صنعتی نیمه و صنعتی هایدامداری ةتوسع امکان 

 خشکه رش، شیالندر) ینگجه، الر، سایان، حاج ا آن ةوابست فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت ،

 ؛(و ... رود

 ؛سفلی و ...( )تهم، کناوند، ازاددارشیب اراضی در محمدی گل کشتو توسعه  ترویج 

 ؛نیماور، بناب، کوشکن، اسفجین، یامچی()زنجانرود ةرودخان ةزالو در حاشی پرورش و توسعه ترویج 

 ؛(اژدهاتور، رازبین، مهتر و ...، ظروف و اشیای مسی)پنبه جوق، صنایع دستی قوی از جمله تولید چاقو 

  ،کوشکن،بوغدا کندی،دیزج اباد، صنایع دستی خانگی اهالی در تولید فرش دست بافت)اسکند

 یامچی،اسفجین، امین اباد و ...(؛

 ( وجود فروشگاه های الکترونیکی صنایع دستی از زنجانwww.shoval.ir  ،www.givehzanjan.ir 

 ،www.arazjavaher.com ،www.senooni.com ،mwww.dastsazkala.co )... و 
 ج باال، قزل تپه بیات،بوالماجب، ینگیجه، گل بالغی و...(؛ترویج و توسعه مرغداری صنعتی )دیز 

 امکان توسعه پرورش قارچ)نیماور، زرنان،چیر، اردین،ذاکر، ینگیجه،کاوند و ...(؛ 

 ؛های استان با شهر زنجانوجود بازار مصرف برای محصوالت کشاورزی و امکان مبادالت با سایر بخش 

 روستاهای بخش مرکزی و فراهم بودن بازار بزرگ برای محصوالت تولیدی زنجان و  پیوند قدرتمند بین شهر

 ؛روستاهای شهرستان زنجان

 ؛های تولیدی پگاه و کندیمیزوجود مراکز صنایع تبدیلی و کارخانه 

 اسکند، یامچی، معجزات و )ی مرغ گوشتیهافعالیتشرکت مرغ گستر زنجان، ة تسهیالت ارائه شده در زمین

 ،معجزات ،نیماور، چایرلو)ی گوساله پروری هافعالیت ، مروارید و...(،کرده ناب)مون گوشتی و بوقل (اژدهاتور

ماکیان پرورش مرغ  زنگان تعاونی شرکت (یامچی و معجزات )و بره پروری  دیزج باال و حسن ابدالی و...(

 ؛(نیماور )گوشتی

http://www.shoval.ir/
http://www.givehzanjan.ir/
http://www.arazjavaher.com/
http://www.senooni.com/
http://www.dastsazkala.com/
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 ؛از طریق آموزش های فنی و حرفه ای بازار در موجود روستایی انسانی نیروی سازی توانمند 

  ؛مرکزی در محدودة بخش گرانیت، فلدسپات، گچ، آهک و سنگ الشه فعال نمعد 52وجود 

  نواوران دو، ناحیه صنعتی کارگاهی زنجان)ظرفیان(، شهرک صنعتی شماره یک زنجان، وجود شهرک های صنعتی

سرب و روی ایران، زنجان دو)شهرک  شهرک صنعتی روی، شهرک تخصصی سرب  و روی زنجان، شرکت ملی

 ؛در بخش مرکزی کهاب 3صنعتی ناجی(، زنجان 

 اجتماعیب(  

 ؛اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی  دلیلفرهنگی در سطح روستا به  -های اجتماعیامکان ایجاد تشکل 

 .اکثریت قریب به اتفاق اهالى پیرو مذهب شیعه اثنى عشرى و از ایالت خمسه هستند 

 و ...( )همکاری با دهیاری ها، مرمت مساجد و مدارسبه روستااهالی در امور مربوط  همکاری و مشارکت 

 در  مذهبی مراسم شکوه با برگزاری نظیر جمعی رسوم و آداب غنای و روستاها ساکنان میان حسنه روابط

 ؛هاتمناسب

 و نرخ رشد  -92/1روستایی )نرخ رشد جمعیت جمعیت به خصوص در شهر زنجان طبیعی رشد صعودی روند

 ؛درصد ( 11/2جمعیت شهری 

  افزایش جمعیت روسـتاهای کوشـکن، واالرود، امین اباد، تهم، حسـن ابدالی، پایین کوه، دو اسب، چوره

 ناب طی دهه های گذشته؛

 ؛اجتماعی ةسرمای سطح بودن مناسب 

 هادانشگاهآموزشگاه های فنی و حرفه ای، هنرستان ها و مقاطع عالی  های عالی از جملهدسترسی به آموزشگاه 

 ؛در داخل بخش)شهر زنجان(

 ؛145بخش مرکزی  روستایی تعداد مدارس 

 دوره زراعی،  6های آموزشی برگزار شده شامل دورهدوره  62موزشی برگزار شده در سطح بخش آهای دوره

 11ای، تغذیه دوره خدمات 1دوره تاسیسات،  4ره در زمینه برق، دو 1دوره مالی و بازرگانی،  4دوره باغی،  3

دوره صنایع  2)بافت، دوخت(،  دوره صنایع دستی 6دوره صنایع چرم و پوست و خز،  1دوره صنایع پوشاک، 

دوره  3دوره در زمینه هنرهای تزیینی، 1آوری و اطالعات،دوره در زمینه فن 11دوره فرش بافی،  5غذایی، 

 ؛دوره ماشین آالت کشاورزی 1خودرو، صنایع 

 ؛کارگروهی ةاشاع و تعاونی ایجاد جهت روستاییان توانمندسازی و آموزش 

 های در زمینه های مذهبی، فرهنگی، ورزشی، زیست محیطی، گردشگری) انجمن جوانان فعالیت سمن

کارافرین، انجمنن خیریه حمایت از بیماری های مادر زاد و ارثی، حریم سبز کریمه زنجان، زنان کارافرین 

یری از گ تالشگر استان زنجان، بنیاد عام المنفعه استاد یوسف ثبوتی، خیریه حاج محمود وثوق زنجان، پیش

 اسیب های اجتماعی خانه دوست زنجان و ...(، 

 زیست محیطیج(  

  منابع غنی آب به پرورش ابزی و پتانسیل مطلوب آب و خاک در کشت و تولید محصوالت زراعی و باغی(

 های فرعی(؛واسطه جاری بودن رودخانة زنجانرود و رودخانه

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود 

 ؛دامپرورش باغی،  -برخورداری از پتانسیل مطلوب در کشت و تولید محصوالت زراعی 

  انتی سول 21)اینسپتی سول ی گیاهان داروییهازمینهخاک و پوشش گیاهی مناسب منطقه به خصوص در ،

 ؛(51
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 ؛ هکتار مساحت( 5977 باد )تقریباً آگیری مساحت کوچکی از بخش در منطقه حفاظت شده سرخ قرار 

  سد ، 2سد ذاکر، 1سد ذاکر، سد داش بالغ، سد حسن ابدال، بند انحرافی همایون، سد تهم، سد تلخابوجود

 ؛سد ینگجه زنجان، گل تپه زنجان، سد گاوازنگ، سد قره تپه زنجان، سد سلمانلو، زرنان

 تبدیل فضوالت دامی به کمپوست در روستاهای دارای بیشترین دام)سهله(؛ 

 فضایی-کالبدید(  

 ؛ای )آزادراه و راه اصلی(ی قدرتمند ارتباط جادههاساختتبریز و زیر-گیری در محور تهرانقرار 

 ....؛دسترسی به سیستم حمل و نقل ریلی، خطوط اصلی انتقال برق، گاز و 

 ؛های ارتباطیسیسات شبکهأبخش استان از حیث استقرار جمعیت و ت نتریبزرگ 

 خرمدره،  -تبریز، محور زنجان –قزوین، آزاد راه زنجان  -راه زنجانآزاد  یامکان دسترسی به اکثر محورها

 ؛طارم -دندی، زنجان-)پل سارمساقلو، زنجان فرودگاه -بیجار، زنجان-سلطانیه، زنجان -میانه، زنجان -زنجان

 ؛سیاسی -زیت اداریموقعیت مکانی مناسب مرک 

 کندیمیز( و کشاورزی ) کارخانه پایا گستر(؛های دامی)پگاه و وجود شهرک صنعتی در زمینه تولید فراورده 

 ؛هاگردشگری و امکان جذب از سایر استان -خدماتی  -موزشیآوجود مراکز  مرکزیت استان و 

 و شن سارانوش، سامان شیمی، پاستوریزه، شیر سوئیچ، ترانسفو، پارس ایران جمله از صنایعی استقرار 

 در کالسیمین روی کارخانة روی، و سرب نفت، شرکت شرکت سوخت مخازن منطقه، در مستقر هایماسه

 ؛ روی و سرب شرق ضلع

 بخش؛در ناشی از دسترسی به آب متمرکز -به صورت خطیاطراف رودخانه زنجانرود  استقرار روستاها در 

 معادن درآمد از درصد یک(ها در بخش مستقر معادن از ناشی هایتخصیص درآمد برای الزم تدابیر اتخاذ(  

 روستاها؛ در رفاهی امکانات ایجاد و روستایی هادیهای حاجرای طر ها،جاده مرمت برای

 گردشگریه(  

  وجود آثار تاریخی تپه اوبالغ روستای قلتوق، قره بالغ آق کند، کرم بالغی روستای چیر، سارقید و چهل دختر

 ؛و نیماور روستای همایون، خاتون تپه و شاهی تپه روستای تهم، منجیق تپه روستای اردین

 تپه واقع در روستای کاوند دهستان بوغدا کندی و قلعة گبری واقع در روستای سهله از وجود قلعة بش

 روستای گلجیک دهستان زنجانرود باال؛ قله تکه قیه سیدهستان معجزات، 

  ،رختشویخانه، بازار سنتی زنجان، مسجد جامع میر بهاءالدین یا پل کهنهوجود بناهای تاریخی خانه توفیقی ،

 ؛مسجد خانم،حمام حاج داداشمردان نمکی،داری عمارت ذوالفقاری محل نگهو  شناسیموزه باستانزنجان، 

  ،کوه گاوازنگ یا قله سنبله( ، پیست اسکی مجموعه تفریحی ائل داغیوجود ارتفاعات ییالقی اولن دلبر (

 .روی و ورزشپیاده ،کوهنوردی ی،رمناسب برای گردشگ پاپایی محل

 شیالندر(-تهم-وجود ابشار های زیبای هشتر خان الر و شارشار منطقه تهم)زنجان 

 های گردشگری تاریخی، طبیعی و اکوتوریسم از جمله وجود های مناسب فرهنگی و جاذبهبرخورداری از زمینه

 ؛، الر، پاپاییگردشگری سد تهم و روستای گردشگری شیالندر ةگردشگری گاوازنگ، منطقه نمون مناطق

 ها و تنگناهامحدودیت-8-9

 اقتصادیالف(  

 کسب حجم  و )تولید، نگهداری و صادرات به خارج و...( ارزش محصوالت کشاورزی ةتکمیل زنجیر ضعف

 ؛پایین از ارزش نهایی محصوالت توسط کشاورزان
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 ؛های آبیاری نوین و فشار بر منابع آبروش ةتوسع ضعف 

 ؛و...( ، بوغدا کندی)اژدهاتور، چوره ناب،یامچی، داشکسنبروز سرمازدگی محصوالت کشاورزی و بارش تگرگ 

  ؛صنایع دستی ةشناسایی نقاط قوت در زمین ضعفناکافی بودن صنایع تبدیلی و 

 اال های با سالم، کتدیلر، کمحصوالت از جمله سایتهای نوین تبلیغات، خرید و فروش توجه به سیستم ضعف

 . روستا، اینفلوئنسرها و ...

 اجتماعیب(  

 به دلیل ضعف اشتغال روستایی؛ باال بودن میزان مهاجرت بویژه در بین جوانان از روستا به شهر 

 برخی  طی دهه اخیر)و نرخ رشد منفی برخی روستاها 1395تا  1391از سال  بخش کاهش جمعیت روستایی

 الغآرش،اقب علیقلی،حاج تپه کندضیااباد،قزل از روستاهای همچون کلتکه خالی از سکنه و روستاهای گلجیک، تازه

 ؛حومه، ماللر، حاجی بچه، قوزلو، ازاد سفلی،گلیجه با کاهش چشم گیر جمعیت مواجه بوده اند(

 ؛ایهای فنی و حرفهوهای آموزش دیده در زمینة کارگاهاستفاده از نیر ضعف 

 ؛زنان به مربوط اجتماعی هایتشکل ضعف در ایجاد 

 ؛استفاده از نیروهای متخصص انسانی و آموزش دیده ضعف در 

 زیست محیطیج(  

 ؛خیزیهایی از بخش در پهنه با خطر نسبی زیاد زلزلهواقع شدن قسمت 

 ؛جمعیت در اطراف شهر زنجان-آالیندگی باالی منابع به خاطر تمرکز فعالیت 

 زیست هایآلودگی و شدن رودخانه و بدمنظره شدید آلودگی زنجانرود ةرودخان به انسانی فاضالب ورود 

 ؛منطقه در محیطی

 داری از منابع آب وخاکبرهای نوین بهرهضعف آگاهی و نبود دانش، 

  رها شدن و نگهداری فضوالت دامی در فضاهای باز و عدم تفکیک این فضاها از واحدهای مسکونی 

  جداسازی فضاهای نگهداری دام و ماکیان از فضای سکونت انسانی در واحدهای مسکونیعدم 

 رها سازی فاضالب خانگی و عدم جمع آوری مناسب زباله در سطح روستاها 

 بهره برداری از آب شرب برای آبیاری باغچه ها؛ 

 طولی،اف )سقل مشکالت زیست محیطی و سالمتی دفع زباله در نزدیکی روستای مهتر و روستاهای اطر 

 واالرود، گوگجه قیا و ...(؛

 های معین برای پسماندهای روستایی ضمن هماهنگی با دستگاه صادر کنندة مجوز؛اختصاص مکان 

 د؛پشت سد ها باعث تغییر در سطح آب های زیر زمینی و به دنبال آن شور شدن زمین می شو آب 

  در نتیجه جمع کردن پدیده نشست زمین و ایجاد فرو چاله از نشانه های افت سطح آب های زیر زمینی وقوع

 پشت سدها؛آب در 

 فضایی-کالبدید(  

  ؛ی گذارسرمایههای ان و فرصتگذارسرمایهضعف بخش صنعت و معدن در جهت شناسایی 

 عملکرد قطبی این شهر؛ها به خصوص به شهر زنجان و افزایش بیشترین توان جذب مهاجرت 

  ،نامناسب بودن راه ارتباطی بویژه در فصل زمستان در بیشتر روستاهای بخش  بویژه روستاهای  شیالندر، الر

 تهم، ابراهیم اباد و ...؛

 عدم تکمیل و پیاده سازی طرح تله کابین و پیست اسکی در محدوده گردشگردی گاوازنگ؛ 

  های بخش)محل گردشگری توریستی( از جمله سد گاوازنگ؛وضعیت نامناسب جاده های منتهی به سد 
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  عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات در روستاهای بخش و افزایش مهاجرت و در نتیجه کاهش جمعیت یا

 خالی از سکنه شدن روستاها؛

 کمبود امکانات خدماتی و رفاهی بین راهی گردشگری در بخش؛ 

  ا)ابراهیم اباد، اقبالغ حومه، تازه کند، حاجی کندی برخی از روستاهپایین بودن سطح مقاوم سازی مساکن در

 و ...(

  عدم توجه به مکانیابی شهرک های صنعتی و اثار و الودگی این شهر ها در سالمتی جامعه محلی و باغات، و

نگور ا)نارضایتی اهالی روستای رازبین از نزدیکی با شهرک صنعتی، تغییر الگوی کشت از تغییر الگوی کشت

 (در اژدهاتور به سیب

 گردشگریه(  

 خصوص  به جدید کارکردهای اساس بر شده بینی رفاهی پیش خدمات و پیشنهادی هایکاربری تحقق ضعف

 ؛)گاوازنگ( درمجموعه تفریحی و گردشگری

 یعت طب)ییالق اولن دلبر، های گردشگریگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه

 ؛کوهستانی الر، شیالندر، حسن ابدالی و ...(

  ارزش در  ی گردشگری و بافت باهاطرحکمبود امکانات خدماتی شامل اصالح معبر، تابلو معرفی و اجرای

 ؛روستاهای هدف گردشگری شیالندر، پاپایی و الر

 ؛ملیله، فرش و ...()چاقو، مس، سنتی هنرهای و صنایع محصوالت هایفروشگاه یا هابازارچه کمبود 

 ؛شناسی مردم هایپژوهش و نگاری مردم مطالعات در ضعف 

 کمبود خدمات اقامتی در روستاهای دارای گردشگری مذهبی)امام کندی، سهله، دیزج اباد(؛ 

 ضعف در مسیر کوهنوری قله سنبله قسمت های شمالی سد گاوازنگ؛ 

 مسائل کلیدی بخش-8-4

توسعه  هدف با و زنجان شهرستان مرکزی بخش در توسعه مختلف هایحوزه وضـعیت بررسـی نتایج اسـاس بر   

 پذیرد: صورت زیر مسایل در بایستمی توسعه فرایند نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ،ایمنطقه پایدار

 اقتصادیالف(  

 سنتی دامداری بر روش  نیمه طیور و غالب بودن روش ،های تولیدی در بخش دامپروریباال بودن ظرفیت

  ؛صنعتی

 ؛)گندم،انگور،شیر و ...(گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصوالت کشاورزی ضعف 

 معدنی با توجه به توان و قابلیت  مواد فرآوری واحدهای و صنایع استقرار و معدنی هایضعف توسعة فعالیت

 بخش.

 ارزش محصوالت کشاورزی به صورت قدرتمند و کسب حجم پایین از ارزش نهایی  ةتکمیل زنجیر ضعف

  ؛محصوالت توسط کشاورزان

 ؛خرید محصوالت کشاورزی توسط  داللها و بنکدران و عاید شدن سود کم به کشاورزان  

  قابلیت   معدنی با توجه به توان و مواد وریآفر واحدهای و صنایع استقرار و معدنی یهافعالیتضعف توسعه

 ؛بخش

  ان.گذارسرمایهاعطای تسهیالت بانکی به به مشکالت مربوط 

  ؛ها یکپارچه سازی اراضی واقع در دشت  جهتتشکیل شرکت های تعاونی 
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 ؛ابراهیم اباد، طرازوج، قزل داش، بادامستان، چلگان ، الر و ...(کوهپایه ای و ارتفاعات) مناطق در دامداری 

  و کارهای خرد در روستا و فراموشی هنرهای خانگی)فرش بافی، گلی ضعف در زمینه توجه به کسب

 بافی، چاروق دوزی و ...(؛

 تولید محصوالت اهتمام بر گسترش کشت گلخانه، محصوالت کشاورزی و  ایضعف توسعة کشت گلخانه

افزایش کیفیت محصول تولیدی، افزایش صادرات، صرفه جویی در مصرف آب، به دنبال آن  گلخانه ای 

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

 ؛التحصیالن کشاورزی

 اجتماعیب(  

 ی مدیریتی و امور روستایی و در نتیجه هازمینهاستفاده از نیروهای متخصص تحصیل کرده روستا در  ضعف

 ؛بیکاری جوانان تحصیلکرده

 ؛ان بخش خصوصیگذارسرمایهحمایت از  ضعف 

  بین شهرنشینان و  توازن خدمات مورد نیاز ضعفاستقرار بیشترین تعداد جمعیت در این بخش و

 ؛روستانشینان

 ؛در سطح روستاها هاهای مردمی و سمنکمبود یا ضعف تشکل 

  های مردمی و مشارکتی زنان؛تشکلکمبود 

 ها؛کمبود اعتبارات دهیاری 

 محوری بازار) ایحرفه و فنی هایآموزش ةارائ در اقتصادی و تولیدی هایبنگاه تقاضای به ضعف توجه 

 ؛)هاآموزش

 ضعف توجه به آمیزه های بومی و فرهنگی و فراموشی بازی ها و آداب و رسوم و اشعار محلی در بین جوانان؛ 

 زیست محیطیج(  

 زیست هایآلودگی و شدن منظره بدرودخانه و  شدید آلودگی زنجانرود ةرودخان به انسانی فاضالب ورود 

 ؛منطقه در محیطی

 خانگی و  هایفاضالب و زباله پسماند، دفع نامناسب قبیل از محیطیتزیس متعدد مشکالت و مسائل

 ؛باغات رودخانه و به کارخانجات

 روی  برها ثیر این کارخانهأهای سرب و روی و تهای واقع در نزدیکی کارخانهتهدید سالمتی سکونتگاه

 ؛محصوالت کشاورزی

 ها و اثرات حضور و نفوذ عناصر سرب، روی و کادمیوم در منابع آب زیرزمینی در محدوده اطراف کارخانه

 ؛منفی آن

 نحوه صحیح استفادة بهینه از خاک؛برداران به ضعف آشنایی بهره 

 چرای بیش از حد دام در مراتع و تخریب آن؛ 

 شیمیایی؛ها و سموم استفاده زیاد از علف کش 

 مقاوم در مزارع زراعی؛ ضابطه و غیرساخت و ساز بی 

 ؛زیرزمینی یا سطحی مخازن در ها رودخانه آب نمودن ذخیره و ها سیالب کردن مهار 

 آبیاری شبکه و سانی آبر خطوط و ها کانال و آب تأسیسات ایجاد با آب انتقال و تنظیم 

  ؛روستاهای حائز شرایط های سطحی درسازی آباحداث سد خاکی و ذخیرهلزوم 
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  مدیریت و برنامه ریزی در جهت ارتقای بهره وری از منابع آب های سطحی در توسعه اراضی کشاورزی واقع

 در پایاب مناطق؛

 فضایی-کالبدید(  

 ناحیه  2شهرک صنعتی، یک شهر صنعتی تخصصی و  4با  )د شهر زنجانماننزدیکی به قطب صنعتی ن

 ؛ صنعتی(

 ؛های معدنی بخشها و پتانسلبخش صنعت و معدن با توجه به ظرفیت ضعف توسعه یافتگی 

 ارتقا و مقاوم سازی مسیرهای منتهی به معادن به دلیل امد و شد ماشین های سنگین باربر؛ 

 ؛وجود صنایع سرب و روی در شرق شهر زنجان و کارخانجات ذوب مس واقع در غرب و جنوب شهر 

  در برخی از روستاها)ابراهیم اباد، اقبالغ حومه، تازه کند، حاجی کندی پایین بودن سطح مقاوم سازی مساکن

 ؛و ...(

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات و تمرکز خدمات در شهر زنجان 

  یت به شهر به دلیل تمرکز جمعبه شهر ) ارتقا روستا  دیزج آبادمطالبات مردمی مبنی بر تبدیل شدن روستای

 (؛دیزج آباددر روستای و راه های ارتباطی مناسب خدمات باال، دسترسی به 

  ه بخش ب به خصوص اق کندقیای قلتوق  قره گوزلو، قلتوق،گوگجهمطالبات مردمی مبنی بر الحاق روستاهای

 ؛به دلیل فاصله کمتر با زرین آباد و دریافت خدمات و مراجعات به این شهر  ایجرود

 گردشگریه(  

  وجود احداث مراکز گردشگری فراوانی در بخش مرکزی شهرستان زنجان با گذارسرمایهناکافی بودن ، 

  ؛آذربایجان شرقی و غربی و کردستانمراجعت انبوه برون استانی و درون استانی جمعیتی از 

 ؛های گردشگریگیری مطلوب از جاذبههای الزم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه 

  ؛خدمات ورزشی در منطقه پیست پاپایی، الر و شیالندرکمبود امکانات رفاهی و تفریحی و 

 خصوص  به جدید کارکردهای براساس شده بینی رفاهی پیش خدمات و پیشنهادی هایکاربری تحقق ضعف

 ؛)گاوازنگ( تفریحی و گردشگری ةمجموع در

 ؛های مشاغل خانگی و صنایع دستیضعف ارائه آموزش  
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 ی موجود ساختار و سازمان فضای-8-5

 
 ساختار فضایی بخش مرکزی -8نقشه 

 
 سازمان فضایی بخش مرکزی-2نقشه

 1391مأخذ: مشاور
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 بندی جمع-8-6

 ؛ة جاری بودن رودخانه زنجانرودمنابع غنی آب سطحی و زیرزمینی به واسط 

 ؛کار جوان سایر مناطق استان زنجانزنجان قطب جذب و مقصد مهاجران و نیروی  ةمنطق 

 ؛اکوتوریسم و گردشگری پایدار ةقوی جهت توسعهای گردشگری وجود جاذبه 

 ؛ترین مراکز اسکان جمعیتمرکز مهمهای اقتصادی و محل تبخش مرکزی شهرستان زنجان قطب فعالیت 

 رسی به منابع آب سطحی و ایجاد شرایط مطلوب کشاورزی با وجود اراضی مسطح دشت زنجان و دست

 ؛زیرزمینی

 االی تولید محصوالتی چون گندم، سیب درختی، پیاز و صادرات به تنوع باالی محصوالت کشاورزی و حجم ب

 ؛مناطق دیگر

 ؛نظم فاقد بافت روستایی و نامنظم پراکنده، صورت به مهاجران هایو خانه مساکنة برنام بدون رشد 

 به  کشاورزی فعالیت از روستاییان گرایش و در اشتغال تحول و روستایی اقتصاد و فعالیت بنیادهای تزلزل

 ؛ایحاشیه و غیرتولیدی هایگسترش فعالیت نتیجه در و ساختمانی و خدماتی هایفعالیت

 انرژی و سوخت انتقال هایشبکه ،)فرعی و اصلی راه راه، آزاد( ارتباطی ةشبک زیربنایی، امکانات خطی رشد 

 تخلیه مراکز و هانیروگاه و اطالعاتی مخابراتی هایشبکه ،)نوری فیبر( دیتا انتقال شبکه جانبی تأسیسات و

 ؛زنجان -قزوین راه آزاد مسیر و ترانزیت راه محور در بار

 ان زنج استان در جمعیت اسکان مراکز ترینمهم تمرکز محل همچنین و اقتصادی هایفعالیت قطب محور این

 ه؛ محدود این در صنعتیمراکز و هامجتمع ها،شهرک ترینمهم استان، شهرهای بزرگترین و ترینمهمو استقرار 

 انجام برای مطلوب یشرایط زیرزمینی و سطحی آب منابع به دسترسی دشت زنجان و مسطح اراضی وجود 

 کشاورزی، هایفعالیت مجموعه باتوان و فرصت مناسب برای توسعه  دشت دو این درکشاورزی  هایفعالیت

 روستایی؛ و شهری زیست مراکز و دامپروری

  شیر، املش استان دامی محصوالت تولید بخش مرکزی در توانتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به 

 ؛عسل صنعتی و تخم مرغ و صنعتی طیور قرمز، گوشت

 ؛غیرفعال و فعال معادن تعداد و معدنی ذخایر میزان نظر غنی از 

 از درصد 76حدود گذاری . سرمایهمنطقه این در زنجان استان در شده انجام هایگذاریسرمایه اصلی تمرکز 

 درآمدهای حتی. گیردمی صورت منطقه این محدوده در زنجان استان در شده انجام هایگذاریسرمایه کل

در  ویژهبه و این منطقهدر  سود به سرمایه جریان قالب در نیز ایحاشیه هایشهرستان در ایمنطقه درون

 ؛زنجان شهر

 این  هایسکونتگاه در استان غیردولتی عالی آموزش مراکز بیشتر و دولتی عالی آموزش مراکز تمرکز اکثریت

 ؛بخش

  ؛استان مناطق سایر جوان کار نیروی و مهاجران مقصد و جذب بخش مرکزی قطب 
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 تصویر کالن توسعه روستاهای بخش-2

کشاورزی،گردشگری،  ةزمین در قوی پیوندهای و جریانات اقتصادی دارای لحاظ از مرکزی شهرستان زنجان بخش  

 سازد.می فراهم را بخش پیشرفت و رونق موجبات هک بود خواهد بخشی برون و درون صنعت و معدن

 والتمحص بر تاکید با شهرستان و استان سطح در کشاورزی زمینه در اقتصادی مهم جایگاه به یافته دست 

 ؛سیب، انگور ،گندم و جو، سیب زمینی

 ؛وستاییر گردشگری اکوتوریسم، خصوص به گردشگری زمینه در منطقه هایقابلیت بر متکی یافته توسعه 

 سطح رد کار و کسب گرفتن رونق و غذایی امنیت کشاورزی، محصوالت تبدیلی عصنای هایکارگاه از برخوردار 

 ؛بخش

  ؛ی صنعتی و معدنیهافعالیتبرخوردار از زیربناهای الزم برای 

 کارآفرینی در بخش روستایی ةرسیدن به اشتغال و توسع. 

 اهداف کلی -2-8

 ؛ایجاد زمینه جهت پایداری منابع طبیعی با توجه به ظرفیت بخش 

 ؛جایگاه گردشگری پایدار در بخش یارتقا 

 ارزشمند تاریخی در راستای جلب و جذب گردشگران به بخش؛ ةحفاظت، مرمت و احیای ابنی 

 ؛های فرعینرود و رودخانههای زنجاتوجه به وجود رودخانهای و توریسم مرتعی با تقویت توریسم دهکده 

 ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛سازی محصوالت کشاورزی متناسب با میزان تولید و تعریف احصا شده در مباحث پیشرانبرند 

 ؛کشاورزی ةارزش محصوالت عمد ةجایگاه اقتصادی محصوالت عمده بخش با تکمیل زنجیر یارتقا 

  نبه اجتماعات روستایی در جهت توسعه و گسترش مشارکت همه جانبه مردم و نهادهای جاتوانمندسازی همه

 ؛محلی

 کارآفرینی در بخش روستایی؛ ةتوانمند سازی روستاییان در زمینه اشتغال و توسع 

 ؛های همگن و ...اصالح سازمان فضایی بخش در حوزه 

 و معدنی؛ ی صنعتیهافعالیت ةایجاد و توسعه زیربناهای الزم برای توسع 

 ؛ایارتباطی در سطح بخش به صورت شبکه-کالبدی ةتوسع 

 و،گندم و ج محصوالت بر کیدأت با شهرستان و استان سطح در کشاورزی ةزمین در اقتصادی ارتقای جایگاه 

 .انگور ، سیب وسیب زمینی

 کمیاهداف  -2-2

 ؛حفاظت از تنوع زیستی بخش مرکزی شهرستان زنجان 

 ؛ خصوص در باغات سیب و انگور و...هب وریبهرهبیاری جهت ارتقای آهای نوین استفاده از سیستم 

  ؛ایمنطقهو فرا ایمنطقههای جدید های گردشگری و ایجاد جریانطراحی پروژه 

 ؛ارزش ةگسترش صنایع با رویکرد صنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت تکمیل نواقص زنجیر 

 ؛پیشران ةبینی شدشناساندن محصوالت پیشهای تولیدی، توزیعی جهت تاسیس شرکت 

  ار سطح زندگی اقش ییان با تکیه بر ظرفیت منابع بخش جهت ارتقافزایش منابع درآمدی پایدار روستایا

 ؛پذیر روستاییآسیب

 ؛های ارزشو تشویق روستاییان برای تکمیل زنجیره های مشارکت محور جهت ایجاد انگیزهتعریف پروژه 
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 برای گسترش صنایع دستی از جمله فرش بافی و گلیم بافی؛سازی مناسب بستر 

  جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها یا مناطق دیگر با ایجاد صنایع تبدیلی و صنایع مورد نیاز روستا

 در راستای اشتغالزایی؛

  ؛ها در سازمان فضایی بخش مرکزیپذیری سکونتگاهایجاد زمینه جهت افزایش نقش 

   ؛های مجاورهای حاکم در بخش هماهنگ با بخشط و جریانانتظام فضایی و ساماندهی رواب 

 ؛استفاده از منابع معدنی بخش 

 کلی هایسرفصل حسب بر بخش کمی اهداف -2جدول 

 سر

هایفصل  

 کلی
 ردیف

 هدف کمی
 متغیر/ شاخص

پیش بینی/  سال پایه
در  ریزیبرنامه

8445سال   
واحد  متغیر/ شاخص

 سنجش
 میزان سال

 و جمعیت
 جوامع

 572217 412126 1395 نفر 1جمعیت 1
 75/1 73/1 1315-95 درصد نرخ رشد جمعیت بخش  2

 نیروی
 انسانی

 141 145 1395-96 تعداد 2آموزشی)تعداد مدارس روستایی( 3

4 

)امور  ایهای اجرا شده توسط فنی و حرفهدوره
سیسات، برق، أت باغی و زراعی، امور بازرگانی،

وری آصنایع خودرو و چرم و صنایع دستی، فن
 3کشاورزی، هنرهای تزیینی(التآاطالعات، ماشین 

 117 62 1397 دوره

 و اقتصادی
 یتولید

 29761 29761 1397 هکتار 4مساحت اراضی زراعی 5
 4347 4347 1397 هکتار 4مساحت اراضی باغی 6
 25216 21451 1397 راس 4تعداد دام سنگین 7

 29122 25216 1397 تن 4  تولید شیر 1
 1115 1662 1397 تن 4تولید گوشت قرمز 9
 72517 72217 1397 راس 4تعداد دام سبک 11
 1121 1721 1397 تن 4تولید گوشت سفید)طیور( 11
 131 126 1397 تن 4تخم مرغ خوراکی 12
 215 213 1397 تن 4تولید عسل 13
 54 49 1397 واحد پرورش ماهیمزرعه  14

 و یزیرساخت
 ییزیربنا

 14 3 1397 تعداد آبادی 5تعداد روستاهای هدف گردشگری 15

 3531593 3531593 1397 متر مکعب 6جمع تولید آب یکساله 16
 71 57 1395-96 تعداد آبادی 7تعداد روستاهای دارای خانه بهداشت 17
 14 9 1395-96 آبادیتعداد  7سالمت جامع خدمات مرکز 11
 19 71 1397 تعداد آبادی 1تعداد روستاهای برخوردار از گاز 19
 19 71 1395 تعداد آبادی 9دیها طرحتعداد روستاهای دارای  21
 61 52 1397 تعداد 11تعداد معادن 21
 211 211 1395 کیلومتر 11آزاد راه -بزرگراه 22
 553 553 1395 کیلومتر 2و  1راه اصلی درجه  23
 251 116 1395 کیلومتر 1جاده فرعی 24
 134 234 1395 کیلومتر 2جاده فرعی  25
 55 55 1395 کیلومتر راه آهن 26

 1395مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  - 

 http://abepi.ir  1397مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش، - 2

 1397ای، مأخذ: سازمان آموزش فنی و حرفه - 3

http://abepi.ir/
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 های توسعهگیریجهت-2-9

  یریگجهتصنایع دستی و محصوالت مسی های مناسب گردشگری و وجود آثار تاریخی و مکانبخش گردشگری در    

 گردد.توسعه در این منطقه قلمداد میمهم 

های امور دامی، دامپروری یکی دیگر از اولویت ةقابلیت این بخش در توسعه امور زراعی و باغی و توسعبا توجه به توان و 

ر د و صنایع تبدیلی وریآفر واحدهای و صنایع استقرار ها وفعالیت ةتوسع رود.مهم توسعه در این بخش به شمار می

 تواند مهم تلقی شود.این بخش می

 :دار روستایی عبارتند ازپای ةدستیابی به توسعش نیازها برای مهمترین پی

 ؛برداری پایدار از منابع طبیعی با توجه به ظرفیت بخشبهره 

 ؛نجیره ارزش محصوالت عمده کشاورزیجایگاه اقتصادی بخش با تکمیل ز یارتقا 

 و ، ظروف بافی، فرش صنایع دستی )گلیم بافیاشتغالزایی به ویژه  آفرینی وکار ةآموزش روستاییان در زمین

 ؛(مسیاشیای 

 ؛روستا محیط در باغداری و به فعالیت دامداری، زراعت بخشیدن انتظام 

 ؛روستا از جمله صنایع دستی محیط در غیرکشاورزی اشتغال به بخشیدن تنوع و کردن تقویت 

 ؛باالبردن سطح آگاهی، نوآوری در کاربرد نهادهای تولید و خدمات پشتیبان تولید 

  ؛های روستاییاز طریق اشتغالزایی متناسب با قابلیت های روستاییانمهاجرتکاهش 

 به خصوص در روستاهای هدف  ی گردشگریهاساختمین اعتبارات الزم برای ایجاد تسهیالت و احداث زیرأت

 ؛گردشگری

  ؛بخش ةجانبه اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعتوانمندسازی همه 

 بازار؛ در موجود روستایی انسانی نیروی سازی توانمند 

 ییروستا پذیرسطح زندگی اقشار آسیب یها و صنایع جهت ارتقاظرفیت سازی برای دسترسی به فرصت 

 ؛ان، زنان و جوانان(نیازمند)

 راهبردها: -2-4

 اقتصادیالف(  

 ؛محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق افزایش تولید محصوالت دامی 

 ؛و کیفی محصوالت کشاورزیبه منظور توسعه کمی های تولید بهبود روش 

 ؛در زمینه کشاورزی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 ؛افزایش نرخ اشتغال کشاورزی 

 ؛اشتغال پایدار روستاییان با تکیه بر بخش کشاورزی 

 ؛محیطی هایظرفیت از بهینه گیریبهره 

 ؛های اصالح نژاد شدهدام ةتوسع 
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 ؛جدید محصوالت تولید و کارها و کسب اندازی راه در تسهیل و الگوسازی 

 های صنایع و محصوالت مسیفعالیت ةتوسع. 

 اجتماعی ب(  

 های اجتماعیهای نهادی برای انسجام بخشی به فعالیتیندهای توسعه مشارکتی و شبکهآتقویت فر-

 ؛نیازمندان ،زنان، جوانان ،اقتصادی

 ؛اجتماعی روستاییانهای حمایتی و تأمین تقویت و گسترش برنامه 

 ؛های اعتباریحمایت و تشویق صندوق 

 اقتصادی -های اجتماعیهای نهادی برای انسجام بخشی به فعالیتیندهای توسعه مشارکتی و شبکهآتقویت فر

 ؛جوانان

 ؛گیرییند تصمیم سازی و تصمیمآدخالت دادن مردم در فر 

 ؛یت نهادهای مشارکتی موجود در بخشاستفاده از ظرف 

  ؛کار گیری فارغ التحصیالن کشاورزیبه 

 ؛زمینه سازی تعامل بین نهادها و مردم 

 ؛تربیت نیروهای ماهر برای فعالیت در واحدهای صنعتی و معدنی 

 زیست محیطیج(  

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

 ؛طبیعیهای مناسب برای مقابله با مخاطرات مدیریت و طراحی برنامه 

 ؛زاید و سیستم فاضالب( مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛های گیاهی و جانوری و حفاظت از آنهاشناسایی گونه 

 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 ؛برای کاهش آلودگی زیست محیطی کارخانجات ریزیبرنامه 

 ؛شونده تجدید طبیعی منابع از قانونی هایحمایت افزایش 

 توسعه زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش. 

 فضایی -کالبدید(  

 ؛های مورد نیاز در بخش صنعت و معدنتکمیل زیر ساخت 

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛های همپیوند بخشد میان سکونتگاهکید بر ایجاد روابط و پیونأت 

 ؛ارتباطیی هاساختسیسات زیربنایی و زیرأت ةتوسع 

 ؛هاخدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی و ورزشی سکونتگاه ةتوسع 

 روستایی یهاتأمین ایمنی سکونتگاه. 

 گردشگریه(  

 ؛کشاورزی در بخش -گردشگری روستاییو  توسعه گردشگری بومی 

 ؛توسعه توریسم تاریخی و مذهبی بخش 

 ؛های مناسب برای توسعه گردشگریایجاد زیر ساخت 
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 فرش بافی و گلیم بافی، ملیله حمایت و تشویق از هنرهای دستی و صنایع دستی از جمله محصوالت مسی ،

 ؛کاری

 ؛ی در بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریگذارسرمایه 

 ؛تقویت مسیرهای گردشگری و ایجاد امکانات رفاهی در این مسیرها 

 های زیست محیطیمتناسب با ظرفیتهای بخش در زمینه توسعه گردشگری استفاده از توان. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5
 اقتصادیالف(  

  ؛کاشت و برداشت محصوالت گلخانه ایترویج 

  دامی و توسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی بخش مرکزی شهرستان زنجان بر روی محصوالت عمده

 ؛جوزراعی، شیر و گوشت و گندم و 

 ؛محصوالت کشاورزی ةتوسعه صنعت بیم 

 ؛های کشاورزی بخشتکنولوژی یارتقا 

 ؛الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی بخش یارتقا 

 ؛های دامداری و مرغداری در بخش با توجه به پتانسیل موجودفعالیت ةتوسع 

 ؛ایترویج و توسعه کشت گلخانه 

 ؛دامپروری اصالح نژاد شده ةتوسع 

  ؛نگهداری محصوالت کشاورزیافزایش واحدهای صنایع تبدیلی و 

 های بالقوه خود در مشاغل خانگیلیت درآوردن تواناییاتوانا ساختن زنان برای به فع. 

 اجتماعی ب(  

 ؛صنایع فرآوری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛توسعه خدمات بیمه روستایی 

 ؛سالم، خودمراقبتی و جامعه پایدارزندگی  ةآموزش و جلب مشارکت فعاالنه جامعه در موضوع شیو 

  اهمیت حضور آنها در تصمیم سازی  ( ازنیازمندان)زنان، جوانان،  و مشارکت تمامی قشرهاآگاه سازی مردم

 ؛و تصمیم گیری سکونتگاه

 ؛استفاده از افراد معتمد محلی 

 ؛های فنیفراهم نمودن شرایط آشنایی و تسلط افراد بر مهارت 

  ؛ها محلیها و تعاونیشوراها، دهیاریاستفاده از نهادهای 

 ؛های معیشت محور دوستدار محیط زیستآموزش و ترویج ایجاد کارگاه 

 ؛های مختلف بخشآگاه سازی نهادهای مدیریتی محلی از نقش و اهمیت تعامالت مابین گروه  

 آنها،  با مبارزه شیوه و گیاهی های بیماری و آفات با )آشناییهای آموزشی مورد نیاز کشاورزیبرگزاری دوره

آنها، اشنایی با گیاهان دارویی، نحوه افزایش راندومان  کاربرد موارد و سموم انواع با آبیاری، آشنایی بهینه اصول

 تولید و ...(

 زیست محیطیج(  

 ؛های آبیاری نوینتوسعه روش 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

 ؛و جانوری بخشهای گیاهی آموزش ساکنین و مشارکت آنها در حفاظت از گونه 
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 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛های واقع در پهنه خطر باالمقاوم سازی ساخت و سازهای کالبدی درون سکونتگاه 

 ؛داخل روستاجلوگیری از ریختن فضوالت حیوانی در معابر عمومی 

 ؛ییروستا یهاسکونتگاههای تصفیه فاضالب خانگی در ایجاد و توسعه سیستم 

 ؛آموزش نحوه استفاده صحیح از سموم و کودهای شیمیایی 

 ؛ترویج کاشت و برداشت محصوالت ارگانیک کشاورزی 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 ؛های زیرزمینی)چاه(جلوگیری از برداشت بی رویه و غیرمجاز آب 

 ؛مدیریت و توزیع مناسب آب رودخانه زنجانرود 

 ؛های زیرزمینیها و آبرودخانهیری از آلودگی جلوگ 

 های کاهش اثرات آلودگی صنایع؛سیاست 

 فضایی -کالبدید(  

  ؛ی صنعتی و معدنیهافعالیتی الزم برای توسعه هازمینهایجاد 

  ؛ی صنعتی و معدنیهافعالیتتوسعه 

 ؛های غذاخوری محلیراه اندازی سالن 

 ؛های اعتباری در سطح بخشعه صندوقایجاد و توس 

 ؛دسترسی مناسب به امکانات آموزشی 

 ؛تقویت همپیوندی و تعامل فعال در  بین سکونتگاه ها 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویکرد خوشهتقویت سکونتگاه 

 ؛های بخشویت روابط مکمل سکونتگاهتق 

 ؛ی ارتباطیهاساختاصالح، بهبود و توسعه زیر 

  ؛دیهاطرحی هادی روستاهای فاقد هاطرحتهیه و اجرای 

 ؛های روستاییمورد نیاز سکونتگاه تأمین خدمات عمومی 

 دسترسی پذیری ساکنین به خدمات عمومی ةتسهیل و بهبود نحو. 

 گردشگریه(  

 ؛ریگردشگ ةهای دولتی در راستای همسو شدن با اهداف توسعو ارگان هادستگاهثر با ؤتعامل و ایجاد ارتباط م 

 ؛تاریخی و مذهبی و حفظ و نگهداری این آثار طبیعی، هایمعرفی جاذبه 

 ؛و اعطای تسهیالت بانکی با نرخ بهره پایین گذارسرمایههای گردشگری با جذب ساختتوسعه زیر 

 ؛از جمله محصوالت مسی های عرضه صنایع دستیایجاد غرفه 

 ؛بین راهی در مسیرهای گردشگری –های خدماتی بهبود مجتمع 

 هاسیاست و اهداف تحقق الزامات تعیین-2-6

رای لذا ب ؛سازدپیش نیازهای الزم است که اگر رعایت نشود این امر را غیر ممکن می برای رسیدن به توسعه پایدار   

یجاد ا مستلزم پایدار بخش مرکزی ةراه و برنامه ضرورتی انکار ناپذیر است. توسع ةداشتن دورنما، نقش ،تحقق اهداف

 است. و استفاده بهینه از منابع طبیعی ی، تولید و اشتغال، مدیریت گذارسرمایهزمینه رشد 
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 ها،برابریمیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی، کاهش ناایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات، کاهش محرو 

 ؛مشارکت همه جانبه مردم محلی

 ( بافی ، فرشمسیچاقو، و ظروف و اشیای مشاغل غالب در مرکزی در سه حوزه صنایع دستی،)  کشاورزی

استراتژیک  ریزیبرنامه. بدون شک توجه به مشاغل و باشدمیمعدن و گردشگری   ( وباغی-ی)دامی و زراع

مین کند. حوزه مشاغل صنایع تواند توسعه پایدار و هم جانبه بخش را تضها از هم اکنون میدر این حوزه

زه کند. این حودر حال حاضر با بیشترین ظرفیت در سطح بخش فعالیت می محصوالت مسیبویژه دستی 

طح بخش، ش در سوفر ةتولید مواد خام و اولیمسی، حمایت از مسگران های نیاز به مدرن سازی کارگاه

یابی و شناسایی مشتری مستمر، حمایت بازار ،محصوالت و ظروف مسیش وو جشنواره فربرگزاری نمایشگاه 

، ثبت برند و نشان تجاری است. در بخش کشاورزی )زراعت و ان  بخش خصوصیگذارسرمایهاد و جلب اعتم

یت ن باید فرآوری فعالصنعت و معد ة. در حوزباشدمیبندی دامداری( نیازمند صنایع تبدیلی، فرآوری و بسته

گردشگری یکی از  ةبا در نظر گرفتن الزامات زیست محیطی توسعه یابد. بدون شک در آیند مواد معدنی

ها و بناهای تاریخی و موزهرود. وجود آثار تاریخی، به شمار می مرکزیبخش  ةهای استراتژیک توسعحوزه

گردشگری و ایجاد  ةتنها بخشی از وضعیت ممتاز موجود هستند. تدوین سند توسع اقلیم مناسب، هاهامامزاد

خش ب ةر این حوزه، یکی از الزامات تخصصی توسعاری دذگگروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایهکار

خش های قابل ارتقا بثیر مستقیم و شگرفی در سایر ظرفیتأگردشگری ت ةدر آینده است. شکوفایی توسع

 نیز خواهد داشت.مرکزی 

 آوری اطالعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن های نوین باالخص فنآوریحرکت در مسیر تحوالت علمی و فن

های اقتصادی و توانمندی ها وتتوان قابلیآوری میاین اهداف است که با استفاده از این فن برای تحقق

توان آوری ارتباطات با استفاده از این قابلیت میفن  ةبه عنوان نمونه درحوزاجتماعی بخش را بیشتر ارتقا داد؛ 

نمایش گذاشت.  ةو محصوالت کشاورزی ویژه بخش را به عرص محصوالت مسیاز جمله  صنایع دستی

د که برای نباشمیهایی اینترنتی سایتایی از نمونهاینفلوئنسرها  و سالم، کتدیلر، کاال روستا های باسایت

  ها کاربرد دارند.فی و  فروش محصوالت تولیدی روستامعر

 :باشدمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 ؛فقر، مهاجرت و توسعه اقتصاد محلی، مدیریت منابع طبیعی ةتوجه به مسئل 

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

 ؛هاسازی محصوالت مختص بخشبه برند نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 

 ؛و بومی سازی نوین هایآوریفن به دستیابی کارهای و ساز فراهم سازی 

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

  ؛ای بخشی توسعههاطرحها و در برنامه اهالیی مشارکت هازمینهفراهم کردن 

 و  کسب ها،پروژه ند. اینباشمی زیر جدول صورته ب مقیاس متوسط محرک پیشنهادی کارهای و کسب

تولیدی  هایسرمایه و تولیدی محصوالت ارزش زنجیره ةکنند تکمیل اجرا صورت در که هستند کارهایی

 .باشدمی

 اسیمق متوسط محرک یکارها و وکسب اقدامات نیعناو -9جدول
ناعنو ردیف  

 ایاحداث واحدهای گلخانه 1

 احداث سردخانه 2

 صنعتیاحداث دامپروری  3
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 لبنیاتکارخانه فرآوری  4

 خدمات گردشگری هایو مجتمع اردوگاه ایجاد 5

 ایجاد کارگاه رشته بری  6

 ایجاد باغ رستوران 7

 وری گیاهان داروییآایجاد واحدهای بسته بندی و فر 1
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 هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7

 
 ساختار فضایی پیشنهادی بخش مرکزی -9نقشه 

 
 پیشنهادی بخش مرکزیسازمان فضایی  -4نقشه 
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 )سند پیوست( بخش توسعه های پروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 4جدول  -ی ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی هافعالیتاقدامات و  -9-8

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

   6جدول  –پروژه های عمرانی الویت بندی شده در سطح بخش  -9-9

 سند یبازنگر و نظارت ، ییاجرا نظام-4

 سازمان اجرایی -4-8

شار ساةز  الزتتم ان ظیزی ت کیاتتای این سازماز  بز هتی رزت ایة ز سزماز   ریزیب ظزاه این سازماز  می  ظر  میتة 

یب و کیسله اسةز  به کصی ریزیب ظزاهو اتاره مل ب تزت اساتن اظالا  اسااان اساةز  مظ ز  تر شیرای  ریزیب ظزاه ا ی یم و

 خیاه  رست ت

 نظارت بر اجرا -4-2

مل ب تزت  ةهز کیسااا اتاراسااةز ا اا ای اساا زت ب   ریزیب ظزاهتر قزتب چزرچی  هزی اال ر ام ساایی ساازماز  ا ی یم و 

اسةز  گزارش  و کیسل  ریزیب ظزاهازهه به شیرای  6اساتن اظالا  اسااان ظرزری و ر   خیاه  ش ت ظةزین ظرزری تر االز   

 خیاه  ش ت

 بازنگری سند -4-9
 یری سزالظه اظ زم هب "3")تر چزرچی  اضازاتن ا کطا ب ظزاه هتة(  و ب    0411تر ساز   "4"و  "2"بزمظگ ی ب  هزی 

مل ب تزت استن اظالا  اساان اسةز  مظ ز  و کصییب  ةو اتار ریزیب ظزاه  شا ت بز هتیا رزت ایة ز سزماز  ا ی یم و خیاه

و کیساله اساةز ا ام خ ازی ار  ساتن ایازور ا  ی اازتلزی به ن یا  کسارت گ ا  اا ا و بزمظگ ی س    ریزیب ظزاهشایرای 

 اسةتزته خیاه  ش ت
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  (8)تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییی ذیربط هافعالیتفهرست اقدامات و  -4جدول 

 ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان ردیف

 امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی های زراعیجلوگیری از خرد شدن زمین 1

 مسکن بانک ،کشاورزی بانک ( ... و بازپرداخت ةنحو ضامن، (وام اعطای بهینه تخصیص 2

 مدیریت امور اراضی منابع طبیعی و ساکنان روستا ةحل اختالف بین ادار 3

 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی/ بانک های بومگردی در روستاهاهمکاری و اعطای تسهیالت برای ثبت اقامتگاه 4

 شگاهینجهاد دا ،جهاد کشاورزی سسات عالی در ارتباط با مرکز تحقیقات اصالح نژاد دام و بهبود تولیدات دامیؤهمکاری دانشگاه و م 5

                                                           
 مشکالت و مسایل فصل و حل به ناظر اقدامات شامل و عمرانی های پروژه و گذاری سرمایه های طرح پشتیبان / ساز زمینه اجرائی، و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به ناظر های فعالیت 1.
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 یگذارسرمایهی هاطرحفهرست  -5جدول

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 ) روستا(
 موضوع طرح  شعاع عملکردی 

کارآفرین 

 محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 بخش

 یدستگاه اجرای

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

 3 311 بومگردیهای تجهیز خانه 1

ـــفلی، آچـایرلو،  ،الر قبالغ حومه، تهم، آزاد س

گلجیک، چورزق، رامین، پایایی، رازبین، دیزج 

که ،گلیجه سفلی،خشآباد، قلتوق، قزل تپه بیات

 گلیجه علیا)گلیجه،کلکش،طاهراباد،گلهرودرود،

ـــام ( ـــاد،ام ـــی اب ـــی ـــح ـــی ،ی ســـــول

کرده ،ابراهیم ابــاد،قوزلجــا،قلعــه،طرازوج،چــای

ـــلمـانلو،بنـدینقطـه ،نـاب داش ،اقچه پیره،س

ره ق،سقل طولی، قاضی اباد،اردین،گوالی،کسـن

ـــیـاابـاد،بوالغ گل ،حاجی کندی، تـازه کنـدض

 گلیجه،سنقر،دهشیر سفلی،بداغ

فراکالن / 

 شهرستان و باالتر
 بله گردشگری

لویت وا

 اول

کل میراث  ةادار

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

 بله

2 
ـــوالت کـارگاه  فراوری  محص

 لبنی
1111 2 

چایرلو/ چورزق/ حسن ابدالی/ نیماور/امام/ زرنان/ 

 امین اباد/ ینگیجه/سهله/بناب/پاپایی
 متوسط / دهستان

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 

 صنعتیاحداث دامپروری  3
27 

 )میلیارد(
3 

ذاکر/ زنگل  سهله/ قزل تپه بیات/بوالماجی/

، اباد/ حسن ابدالی/ نیماور/حسین اباد/ الر

 چیر/ ماللر/ بارروت اغاجی

 متوسط / دهستان
صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

الویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
 بله

 نیماور 3 1111 کارگاه چیپس سیب زمینی 4
فراکالن / 

 شهرستان و باالتر

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

5 
رش و فراوری پروکــارگــاه 

 گیاهان دارویی
51 2 

رامین/ قلتوق/ ازاد سفلی/ دوران/ قره گوزلو/ 

ابراهیم اباد/ گوگجه قیای مرکزی/ گلجه سفلی/ 

 چایرلو
 متوسط/دهستان

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

6 
ــعة ــاغل خانگی از توس  مش

  بافی جمله گیوه
 کوچک امین آباد، چیر 2 3

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 
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 حسن ابدالی 2 311 واحد بومگردی 15تأسیس  7
فراکالن / 

 شهرستان و باالتر
 بله گردشگری

اولویت 

 اول

کل میراث  ادارة

فرهنگی، صنایع 

 دستی و گردشگری

- 

 متوسط / دهستان ینگیجه، چیر، امین آباد 3 11111 کارگاه تولید پیاز خشک 1
فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

9 
 کارگاه رب گوجه

 کالن بخش سهله 3 111
اولویت  صنعت )با

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 
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 گذاری )دنباله(ی سرمایههاطرحفهرست  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 ) روستا(

شعاع 

 عملکردی 
 موضوع طرح 

کارآفرین 

 محوری 

اولویت 

طرح در 

سطح 

 بخش

دستگاه 

 اجرایی مرتبط 

 توضیح

 دارد 

کارگاه چیپس سیب  11

 زمینی
 یامچی 3 1111

فراکالن / 

 شهرستان و باالتر

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 

کارگاه تولید کمپوت  11

 آلبالو
 کالن بخش آزاد سفلی 3 11111

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

12 
 سهله - )میلیارد(2 اکتشافات زغال سنگ

متوسط / 

 دهستان

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

الویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

تبدیل فضوالت دامی به  

کمپوست در روستاهای 

 دام)سهله(دارای بیشترین 

 حسن ابدالی/ نیماور/ ینگیجه/ سهله - -
متوسط / 

 دهستان
 بله محیط زیست

اولویت 

 دوم
 محیط زیست

- 

مرکز تحقیقات اصالح نژاد  13

 دام و بهبود تولیدات دامی
 اژدهاتور، بناب 3 )میلیارد(11

متوسط / 

 دهستان

صنعت )با اولویت 

 صنایع تبدیلی( و معدن
 بله

لویت وا

 دوم

صنعت، سازمان 

 معدن و تجارت
 بله

14 
 اسفجین 3 3111 کارگاه رب گوجه فرنگی

متوسط / 

 دهستان

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

15 

 اسفجین 3 711 ایجاد باغ رستوران
فراکالن / 

 شهرستان و باالتر
 بله گردشگری

اولویت 

 اول

اداره کل میراث 

صنایع فرهنگی، 

دستی و 

 گردشگری

- 

16 

 - - کارگاه فرش بافی

امین آباد، اسفجین، قلتوق، چایرلو، قزل تپه علیقلی، 

اژدهاتور، دیزج آباد، نیماور، زرنان، قزل تپه بیات، 

آزاد سفلی، چیر، یامچی، سقل طولی، اردین، شیخ 

جابر، دوران، ذاکر، پنبه جوق، زنگل آباد، اقبالغ 

 آباد، حسن ابدالی، ینگیجه، الرحومه، مجینه،امین 

- - - - - 

- 
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 ندیببستهکارگاه تولید و  17

 نخود و عدسی
 قزل تپه بیات 3 2111

متوسط / 

 دهستان

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 دوم

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت
- 
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 گذاری )دنباله(ی سرمایههاطرحفهرست  -5جدول 

 عنوان طرح ردیف

مورد اعتبار 

 نیاز

میلیون 

 ریال

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 ) روستا(
 موضوع طرح  شعاع عملکردی 

کارآفرین 

 محوری 

اولویت 

طرح در 

سطح 

 بخش

دستگاه اجرایی 

 مرتبط 

 توضیح

 دارد 

19 
 3 3111 کارگاه رشته بری

رامین ،قلتوق، رازبین، بوالماجی، اژدهاتور، حسن 

 ابدالی
 متوسط / دهستان

شهرستان و فراکالن / 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

برگزاری جشنواره  21

 گل محمدی
 متوسط / دهستان ابراهیم اباد، ازاد سفلی، تهم،کناوند - -

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

ایجاد خدمات  21

گردشگری)سفره 

خانه سنتی، 

اقامتگاه، رستوران 

 فضاهای تفریحی(

 متوسط / دهستان حسن ابدالی، گاوازنگ، دیزج اباد، دو اسب،کاوند - -
فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

22 
 متوسط / دهستان دو اسب، گلهرود، دیزج اباد - - بافی قالی

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

23 
 متوسط / دهستان رازبین، مهتر، اژدهاتور، پنبه جوق - - چاقو سازی

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

کارگاه چرم سازی  24

از پوست گاو 

 گوسفند

- - 
ابدالی، دیزج نظام اباد، حسین اباد، کرده ناب، حسن 

 باال
 متوسط / دهستان

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

اولویت 

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 

برگزاری نمایشگاه  25

ظروف و اشیای 

 مسی، چاقو و ملیله
 متوسط / دهستان اژدهاتور، دو اسب، پنبه جوق،دیزج اباد، رازبین - -

فراکالن / شهرستان و 

 باالتر
 بله

 اولویت

 اول

سازمان صنعت، 

 معدن و تجارت

- 
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 (88)موضوع ستون یگذارسرمایهی هاطرحتوضیحات  -5ضمیمه جدول

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 دامپروری ةمتناسب با توان روستا در زمین )بز و گوسفند( احداث دامپروری کوچک 3

 گردی به ازای روستاواحد بوم 15 خانه های بومگردی 1

 خانوار 21به ازای هر  نژاد دام و بهبود تولیدات دامیاصالح  13
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 عمرانی هایپروژه فهرست -6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 ییدستگاه اجرا

کد شعاع 

 عملکردی

لویت وا

 پروژه 

توضیح 

 دارد

1 
 های مجتمعو  اردوگاه ایجاد و مطـالعـه

 خدمات گردشگری
 گردشگری

برنامه توسعه گردشگری 

 داخلی
- 

های هدف اروست

 ریگشگرد

میراث  سازمان

 و گردشگری، فرهنگی

 دستی صنایع

 دهستان متوسط/
اولویت 

 اول
- 

2 

ـــعة  ایجاد (بین راهی پذیرایی مراکز توس

 محلی، غذاهای رســـتوران پذیرایی مراکز

 ) پیرامون بین المللی و ملی

 گردشگری
برنامه توسعه گردشگری 

 داخلی
- 

مسیرهای 

 گردشگری

میراث  سازمان

 و گردشگری، فرهنگی

 دستی صنایع

 کالن/ بخش
اولویت 

 اول
- 

 گاز رسانی به کل روستاها 3
فصل توسعه و خدمات 

 روستایی و عشایری شهری،

ارائه خدمات شهری  ةبرنام

 و روستایی
 دهستان متوسط/ اداره گاز روستاهای فاقد -

اولویت 

 اول
 بله

4 
سـیس خانه بهداشــت در روستاهای فاقد أت

 خانه بهداشت

فصل توسعه و خدمات 

 روستایی و عشایری شهری،

ارائه خدمات شهری  ةبرنام

 و روستایی
 دهستان متوسط/ علوم پزشکی دانشگاه روستاهای فاقد -

اولویت 

 اول
 بله

5 
  تعداد ســازیمقاوم و رودخانه ســاماندهی

 سیالب مقابل بخش در روستای
 فصل منابع آب

مهندسی  ةبرنام

 ها و سواحلرودخانه
- 

روستاهای در 

 معرض خطر سیل
 بخش / کالن ایمنطقهآب 

اولویت 

 اول
- 

 آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی، 6
فصل آموزش و پرورش 

 عمومی

آموزش ابتدایی،  ةبرنام

دوم  اول متوسطه،

 متوسطه

- 
های کمبود اروست

 خدمات آموزشی
 بخش / کالن پرورش و آموزش

 اولویت

 اول
 بله
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 (84)موضوع ستون های عمرانیوژهتوضیحات پر – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه ردیف

 خزظیار ایلتم 21روسةزهزی بزالی   ب ای م ت رسانی به کل روستاهاگاز 3

 مةزب زظههزی کالییةن و ام ای ه وسزیل آمازییگزهنا ماس ؛ و هسة  آایمشن روبروسةزهزی ب   مه بز میطیت ااتزظزی   ب ای م ت آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی، 6

 خزظیار 21وسةزهزی بزالی رهزی بر اشم تر اح اث خزظه تاسیس خانه بهداشت در روستاهای فاقد خانه بهداشت 4

 

  عمرانی( های پروژه اعتبارات )جمعبندی اجرایی یهادستگاه ایسرمایه هاییدارای تملک یهاطرح اعتبار -7جدول 

 شماره

طبقه 

 بندی

 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

دوران 

 اجرا

 اعتبار میلیون ریال

سال 

 اول

سال 

 دوم

های سال

 بعد
 جمع

     یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان گردشگری داخلی ةبرنامه توسع /گردشگری 1

 گردشگری داخلی ةبرنامه توسع گردشگری/ 2
 نقل، و حمل و راهداری سازمان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 روستایی فاضالب و آب، جاده
     یکساله

3 
 ةروستایی و عشایری/ برنامه ارائ فصل توسعه و خدمات شهری،

 خدمات شهری و روستایی

 آب ،گاز اداره ،جاده ،نقل و حمل و راهداری سازمان مسکن بنیاد

 ایمنطقه
     یکساله

     یکساله ایمنطقه آب ،طبیعی منابع اداره ها و سواحلبرنامه مهندسی رودخانهفصل منابع آب/  4
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