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 پیشگفتار

از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات،  متأثرروستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور 

 یهایگذارهیسرماکه،  یاگونهبه ؛های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کرده اندتحولات متفاوتی را در زمینه 

را تغییر داده و سطح انتظارات جامعه روستایی را به  هاآنکالبدی روستاها، چهره و کالبد  یهارساختیزگسترده در 

تغال در روستا دستخوش تغییرات جامعه شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اش

 محدودتری بوده است. 

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

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

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

درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  5۵ از بیش اقتصادی نشان می دهد که رشد مطالعات

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

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

 یبهره ور یارتقا یبرا یگذار استیو س یگذار هیسرما تسریع نمود.سرمایه گذاری های جدید تحول در روستا را با 

 است. یندیو فرآ کیستماتیس کردیرو ازمندین یبعد کیو  ینگاه پروژه ا یوستا به جادر اقتصاد ر یعموم

در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها با راهبری اداره 

. نظارت و رصد اجرای ه استگرفتکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و با مشارکت دستگاه های اجرائی مورد اهتمام قرار 

ماهه به شورای برنامه ریزی  6سند بخش ها در چارچوب رویه های جاری دنبال خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

بند الف  1جزء شامل  “یروستائ یو اشتغالزائ یبرنامه توسعه اقتصاد”خاستگاه  و توسعه استان گزارش خواهد شد.

و توسعه  ییاقتصاد روستا تیو تقو یامنطقه یزیربرنامه یمکلف است در راستا دولت”قانون برنامه ششم  27ماده 

 یهاتیهزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفقانون برنامه هر سال، در پنج یمحور در طول اجرا اقتصاد صادرات

 ،یبانک لاتیاز تسه یریگبهرهو با  یمحل یروهایآن منطقه، با مشارکت ن یاقتصاد -یمحل تیو قابل یطیو مح یبوم

 لهیوس آن روستاها را به ییو اشتغالزا یبرنامه توسعه اقتصاد ،یبخش خصوص یگذارهیو سرما یدولت یهاتیحما

و  "ب" یبندها یبازنگر “استان مربوطه برساند. یزیرتوسعه و برنامه یشورا بیکند و به تصو هیسازمان استان ته

 بصورت سالانه انجام خواهد شد. "ج"مرتبط برنامه هفتم( و بند  نی)در چارچوب مضام 14۵1 در سال "د"

 یزیو اصول برنامه ر یا بر راهبرد شبکه منطقه دیتاک با ،ییروستا یمنظومه ها داریتوسعه پا ییفضا یزیر برنامه

 ،ییاجتما تهافیسارمان  یوندهایو پ یروابط مکمل، افق تیتقوو  ییبه دنبال توسعه هماهند منظومه روستا ،یدربراه

در  یو مل یمنطقه ا ،یبا اقتصاد محل رصهع نیا وندیو پ ییروستا-یهرنقاط ش نیب یطو ارتبا یاقتصاد ،یفرهنگ

 یمنظومه ها داریطرح توسعه پا”خاستگاه  می باشد. انییو روستا یمحل جوامعبا مشارکت  یشبکه ا یساختار

دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت طی آن  هک می باشد قانون برنامه پنجم 194بند ح ماده “یروستائ

ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه

های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری

ساماندهی روستاها در نتیجه مطالعات طرح منظومه روستایی  ازم را از اقدامات زیر به عمل آورد.شهری، حمایت ل

 خواهد بود. رسانی بهتر و مؤثرترمنظور خدماتهای روستایی بهقالب مجموعه

در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و دستگاه های مرتبط با توسعه نواحی روستایی در این طرح 

برنامه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها با مدیریت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد اهتمام قرار خواهد 

 6گرفت. نظارت و رصد اجرای سند بخش ها در چارچوب رویه های جاری دنبال خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

انتظار و نتیجه مورد نظر از طرح های توسعه پایدار  .دماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گزارش خواهد ش
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ی تبدیل نقاط روستایی بخش مرکزی ماهنشان به روستائ یو اشتغالزائ یبرنامه توسعه اقتصادمنظومه روستایی و 

کاهش فقر، تحقق معیشت پایدار، شکل گیری پایداری مناطقی قابل زیست، ارتقای کیفیت زندگی روستائیان، 

 ایش بهره برداری پایدار از منابع می باشد.جمعیتی و افز

 مقدمه 

 لازمه برنامه ریزی درست و اصولی اگاهی از وضعیت موجود نواحی و براساس شاخص ها می باشد. 

 شاخص های وضعیت توسعه بخش -8-8

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص

مقدار  /سهم

 غیر/شاخص)درصد(مت

 استان شهرستان

ی
نگ

ره
و ف

ی 
اع

تم
اج

 

 26۵1 5664 1395 نفر 22261 جمعیت

 81/۵ -44/۵ 1395 درصد -16۵1 (139۵-1395رشد سالانه جمعیت )

 3267 74 1395 درصد 77 روستانشینیمیزان 

 2369 2763 1395 درصد 2762 جوانی نرخ

 6964 6562 1395 درصد 6469 نرخ میانسالی

 667 764 1395 درصد 765 نرخ سالمندی

 48 14 1395 نفر 16 تراکم نسبی جمعیت

 - 1661 1395 نرخ 1662 نرخ موالبد

 8468 7462 1395 درصد 7361 نرخ با سوادی )کل(

 8۵63 6761 1395 درصد 6668 نرخ با سوادی زنان

 6964 6169 1395 درصد 6164 نرخ با سوادی زنان در نقاط روستایی

 3662 45 1395 دوره 31 شده توسط آموزش فنی و حرفه ای اجرا آموزشی های دوره

ی
ید

تول
 و 

ی
اد

ص
اقت

 

 3864 4162 1395 درصد 4163 اقتصادی مشارکت نرخ

 - - 1395 نفر 261 بار تکفل اقتصادی

 - - 1395 درصد 662 استان از بخش کشت زیر سطح

 1۵66 - 1395 درصد 667 نرخ بیکاری

 - - 1395 هکتار 1611 بهره بردار هر زراعی اراضی میانگین

 - - 1397 راس 1264 میانگین تعداد دام سبک هر دامدار

 36۵9 66۵5 1396 تن 55۵۵ تولید شیرخام

 1658 52 1396 تن 768 طیور تولید گوشت

 6692 61 1396 تن 11۵3 قرمز تولید گوشت
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 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص

مقدار  /سهم

 غیر/شاخص)درصد(مت

 استان شهرستان

 2644 53 1396 تن 281 مرغ تولید تخم

ی
ید

تول
 و 

ی
اد

ص
قت

 

 5645 52 1396 تن 51 تولید عسل

 53 22۵۵۵ 1396 تن - تولید زردآلو

 55646 93 1396 تن 81۵5 تولید آبزیان 

ی
یع

طب
 

 - - 1397 هکتار 32۵۵ کشاورزی اراضی فرسایش

 - - 1397 درصد 65 دار شیب اراضی سطح

 43 8 1397 تعداد 6 روستاهای هدف گردشگری

ی و
خت

سا
یر

ز
 

ی
نای

یرب
ز

 

 57646 22618 1395 درصد 21667 آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن درصد

 - - 1395 درصد 81 شده کشی لوله سالم شرب مندازآب بهره روستاهای

 - - 1395 درصد 96 برق از مند بهره سکنه دارای روستاهای

 - - 1395 درصد 4۵66 طبیعی گاز برخورداراز روستاهای

 - - 1395 درصد 81 هادی طرح مطالعات از مند هرهروستاهای ب

 - - 1397 درصد 1۵۵ پوشش خانه های بهداشتی

 ۵ ۵ 1395 کیلومتر ۵ آزاد راه

 ۵ ۵ 1395 کیلومتر ۵ بزرگراه

 ۵ ۵ 1395 کیلومتر ۵ راه اصلی

 11676 5263 1395 کیلومتر 1۵6 راه فرعی

 9649 5366 1395 کیلومتر 4۵۵ راه روستایی

 ۵ ۵ 1396 واحد ۵ تعداد اقامتگاه

 

 قابلیت ها -8-2

 اقتصادی

 ؛باغات توسعه برای اوزن قزل رودخانه درحاشیه بخصوص مستعد اراضی وجود -1

 ؛دامداری زمینه در بویژه تولیدات میزان بالایودن -2

 ؛کشاورزی تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه امکان -3

 ؛دامی محصولات فرآوری کارخانه ایجاد امکان -4

 ؛بخش سطح در دستی صنایع توسعه امکان -5
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 ؛صنعتی نیمه و صنعتی های دامداری توسعه امکان -6

 ؛آبی به دیم اراضی تبدیل امکان -7

 ؛آن وابسته فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت -8

 ؛آب صنایع توسعه امکان -9

 .استخراج برای معدنی مواد های پتانسیل وجود -11

 اجتماعی

 جمعیت طبیعی رشد صعودی روند -1

مذهبی در  سمامروابط حسنه میان ساکنان روستاها و غنای آداب و رسوم جمعی نظیر برگزاری با شکوه ر -2

 مناسبت های؛

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا روابط مسالمت آمیز -3

 ؛اجتماعی سرمایه سطح بودن مناسب -4

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی های تشکل ایجاد امکان -5

 ؛آموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت -6

 .گانه سه تحصیلی مقاطع در آموزان دانش قبولی درصد بودن بالا -7

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 ؛ودهمحد عمتنو آب منابع و قلیمیا یطاشر -1

 ؛اوزن قزل فصلی و دایمی رودخانه وجود -2

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود -3

 ؛بخش آبریز های حوضه در سطحی آبهای مثبت بیلان -4

 ؛ زیرزمینی آبهای منابع آلودگی کاهش در آن تأثیر و بالایی قرمز نفوذناپذیر های لایه وجود -5

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تکمیلی آبیاری امکان -6

 ؛آنها از برداری بهره و سیلابها مهار امکان -7

 .جانوری و گیاهی نادر های گونه وجود و جانوری و گیاهی های گونه تنوع -8

 یفضای-کالبدی

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل توسعه ظرفیت های مناسب برای -1

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای -2

 ؛آبی و معدنی های تانسیلپ وجود بلحاظ مسافر و کالا تبادل و آسان دسترسی امکان -3

 ؛حلب به دوزکند -ماهنشان مشمپا، -ماهنشان بین راه درجه افزایش -4

 .بخش سطح در روستایی های راه نسبت بالابودن -5

 گردشگری

 ؛روستاها بیشتر در متعدد یخیرتا آثار دجوو -1

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در هنیذ داوری پیش دجوو معد -2
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 ؛پرآب و متعدد های چشمه وجود -3

 ؛گردشگری های زیرساخت بخش در گذاری سرمایه امکان -4

 ؛گردشگری توسعه برای مناسب اقلیم و شرایط -5

 .(بهستان قلعه)  منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق از یکی گرفتن رقرا -6

 محدودیت ها و تنگناها -8-9

 اقتصادی

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلو امکانات کمبود -1

 ؛مکانیزاسیون ضعف -2

 ؛شده اجرا تأسیسات از برداری بهره برای خصوصی بخش برای جاذبه فقدان -3

 ؛کشاورزی محصولات رآوریف برای مناسب تبدیلی صنایع وجود عدم -4

 و روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی های کارگاه و ای حرفه و فنی زشموآ یها یرساختز دجوو معد -5

 ؛کارآفرینی

 ؛دامی محصولات واسطه بدون فروش بازار نبود -6

 .ها واسطه به تولیدی محصولات فروش -7

 اجتماعی

 ؛نناز نمیا در پایین ادیباسو خنر -1

 ؛بخش سطح در ارفرستیمه نرخ بودن بالا -2

 ؛روستایی نقاط پیرامون مراتع از ه دلیل نحوه بهره برداریب عشایری جمعیت با چالش -3

 ؛جمعیت سالمندی نرخ افزایش به رو روند -4

 .زنان به مربوط اجتماعی های تشکل وجود عدم -5

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 ؛اراضی نبودن یکپارچه و بخش اراضی درصد 65 از بیش در زیاد شیب -1

 ؛شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و آهکی شور، خاکهای و آلی مواد فقر -2

 ؛سطحی آبهای مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل -3

 ؛سطحی آبهای از ها دشت و مستعد اراضی بودن دور -4

 ؛شدید خیلی و شدید فرسایش کلاس با اراضی هکتار 32۵۵ وجود -5

 ؛طبیعی روانابهای پتانسیل زا استفاده عدم و برداری بهره راندمان بودن پایین -6

 ؛اطلاعاتی بانک فقدان و خاك و آب جامع مطالعات عدم -7

 .مکانیزه آبیاری اجرای برای آن بودن مانع و اوزن قزل اطراف  هایخاك EC 1 بودن بالا -8

 فضایی-کالبدی

                                                             
1  
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 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی های جاده به نامناسب بشدت دسترسی و جغرافیایی انزوای -1

 ؛شهرستان روستاهای راکندگیپ -2

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -3

 ؛مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی لحاظه ب خصوصی بخش گذاری سرمایه در محدودیت -4

 ؛روستایی های راه کیفیت سطح بودن ینپای -5

 ؛پیرامون روستاهای به رسانی خدمات در ها حوزه مرکز امکانات ضعف -6

 .برق انرژی با مرتبط و بزرگ های یگذار سرمایه عدم -7

 گردشگری

 ؛گذار سرمایه جذب راستای در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای وجود عدم -1

 ؛آثار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزی برنامه فقدان و گردشگری جامع طرح وجود عدم -2

 ؛سنتی هنرهای و دستی صنایع محصولات های فروشگاه یا ها بازارچه وجود عدم -3

 ؛شناسی مردم های پژوهش و نگاری مردم مطالعات در ضعف -4

 .خارجی و داخلی های نمایشگاه در شرکت و ها نمایشگاه و ها جشنواره وجود عدم -5

 مسائل کلیدی بخش  -8-4

 توسعه بر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه های مختلف توسعه در بخش مرکزی شهرستان ماهنشان و با هدف

  :می بایست در مسایل زیر صورت پذیرد توسعه فرایند نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در تحول ای، منطقه رپایدا

 اقتصادی

 ؛کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت بودن ینپای -1

 ؛تکمیلی و تبدیلی عصنای و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه تنوع نپایی سطح -2

 محصولات در بویژه( فروش و فرآوری تولید، فرایند ها،نهاده تامین) تولیدی محصولات ارزش زنجیره نبود -3

 ؛روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛بخش سطح در اقتصادی های فعالیت تنوع سطح بودن نپایی -4

 ؛ماهنشان بخش تولیدی محصولات برای بازاریابی نبود -5

 ؛اقتصادی های فعالیت سایر و کشاورزی محصولات تولید بودن  یسنت -6

 ؛زنان اقتصادی فعالیت نرخ بودن نییپا -7

 ؛تولیدی عوامل وری بهره سطح بودن ینپای -8

 .الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش ضعیف رشد -9

 اجتماعی

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن نپایی -1

 ؛استانی میانگین از کمتر ماهنشان بخش در سواد نپایی سطح -2

 ؛فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -3

 ؛مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و ها استراتژی و اهداف تعیین در یانروستای مشارکت ضعف -4
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 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل کمبود -5

 ؛روستایی مدیریت فرایند در کرده تحصیل جوانان های ظرفیت از استفاده بودن نپایی -6

 ؛ها دهیاری پایدار درامدهای سطح بودن ینپای -7

 .جوان سنی ساختار وجود -8

 (خاک و آب)  محیطی زیست

 ؛(ماهی پرورش)  بخش سطح در شده انجام اقتصادی های فعالیت پایداری نپایی سطح -1

 ؛مرتع و دام تعادل عدم و مفرط چرای -2

 ؛بخش زیرزمینی و سطحی های آب منابع از رویه بی استفاده -3

 ؛کشاورزی اصلخیزح اراضی در ها سکونتگاه کالبدی رشد -4

 ؛ماهی پرورش واحدهای توسط شیمیایی مواد حد از بیش مصرف علت به اوزن قزل رودخانه آب آلودگی -5

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود -6

 ؛بخش روستاهای از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن ینپای -7

 .کشاورزی بخش خاکی منابع بالای فرسایش -8

 فضایی-کالبدی

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی های پیوند بودن نپایی -1

 ؛ برخوردار کم و محروم روستاهای در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) زیرساختی های شبکه ناکافی توسعه -2

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن ینپای -3

 عتدال فضایی در سکونتگاه هایمرکزی و دسترسی های دشوار؛عدم توزیعمناسب خدمات به دلیل ضعف ا -4

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه با ها سکونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم -5

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله برای روستا کالبد سازی مقاوم عدم -6

 ؛منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی های زیرساخت ضعف -7

 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی های آبادی پراکندگی -8

 .نامناسب ارتباطی راههای با روستایی های سکونتگاه تعدد -9

 گردشگری

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

 ؛یداروی گیاهان بومی، محصولات و دستی صنایع

 ؛سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،مایشه برگزاری کمبود -2

 های شبکه ملی، های رسانه در شهرستان گردشگری های جاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -3

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات مجازی،

 ؛شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود -4

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی های زیرساخت ضعف -5
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 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -6

 .بخش گردشگری بخش در گذاری سرمایه به تمایل نپایی سطح -7

 سازمان فضایی موجود -8-5

 
 

 

 تصور کلان توسعه روستاهای بخش -2

 ق،یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تکم یلیتبد عیدر توسعه صنا شرویپ یشهرستان ماهنشان، شهرستان

 فراهم خواهد شد. داریتوسعه پا یرا برا نهیزم

 اهداف کلی -2-8

 پایداری جمعیتی. -

 . بهره برداری پایدار و اصولی ار منابع طبیعی -

 برقراری اعتدال فضایی. -
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 ارتقای بهره وری عوامل تولید در جامعه روستایی -

 تحقق معیشت پایدار روستائیان. -

 کمی اهداف -2-2

 سرفصل های

 کلی

 14۵5پیش بینی سال  سال پایه هدف کمی

 میزان 1395 سنجش واحد شاخص

 

جمعیت و 

 جوامع

 21255 22261 1395 نفر کل تیجمع

 -46/۵ -16۵1 1395 درصد  1395-14۵5 تینرخ رشد جمع

 64 77 1395 درصد ینینشروستا زانیم

 52 57 1395 تعداد سکنه یدارا یروستاها

 1282 1282 1395 کیلومتر مربع مساحت مینسرز

 16657 17636 1395 مربع لومتریکنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب

 نیروی

 انسانی  

 15329 14571 1395 نفر نیتعداد کل شاغل

 1۵571 1۵613 1395 نفر ییروستا نیتعداد شاغل

 

 

 

 اقتصاد و تولید 

 26۵1 261 1395 نفر یبار تکفل اقتصاد

 21553 21567 1393 هکتار کشت ریل زسطح ک

 13641 14۵52 1393 هکتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز

 5461 523۵ 1393 هکتار )زراعت( یکشت آب ریسطح ز

 2451 2285 1393 هکتار سطح باغات

 54371 59594 1393 تعداد دام سبک

 6871 413۵ 1393 تعداد نیدام سنگ

 

 

زیرساخت و 

 زیربنا

 52 21667 1395 درصد و بتون آرمه یاسکلت فلز مساکن با

 1۵۵ 81 1397 تعداد یبهره مند از آب سالم لوله کش یروستاها

 1۵۵ 96 1397 تعداد برخوردار از برق یروستاها

 1۵۵ 4۵66 1397 تعداد یعیبرخوردار از گاز طب یروستاها

 1۵۵ 81 1397 تعداد یطرح هاد یدارا یروستاها

 

 ی توسعهجهت گیری ها -2-9

 ؛زیست محیط یکپارچه اجزایی از مراقبت و طبیعی منابع از پایدار برداری بهره و مدیریت -3

 ؛کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت ارتقای -4

 ؛تکمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه به بخشی تنوع -5

 ؛روستایی – شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان پیوسته هم به وسعهت -6

 ؛روستایی نواحی در ویژه به جغرافیایی – فیزیکی انزوای از گذار برای ایشبکه جامعه توسعه -7

 ؛ماهنشان بخش به افراد تعلق حس افزایش و بخش هویت تقویت برای فرهنگی گذاریسرمایه -8

 بین در اطلاعات عصر ایپایه سوادهای توسعه و جامعه تربیت برای رورشپ و آموزش بر گذاری سرمایه -9

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان،
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 و فرهنگی صنایع ها،آن جانبی و تکمیلی صنایع و دامپروری کشاورزی، کاربردی هایمهارت آموزش -1۵

 ؛گردشگری

 ؛زندگی کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت ارتقای -11

 ؛درونی و محیطی هایشوك و هاآسیب با مواجهه در محلی عاجتما آوریتاب دامنه بهبود -12

 ؛بخش پیشرفت فرآیند در ذینفعان مشارکت و نهادی و اجتماعی فردی، پذیری مسئولیت بهبود -13

 ؛گردشگری یحوزه در ویژه به تجدید قابل و پایدار هایظرفیت توسعه -14

 ؛کارآفرینی و کار و کسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای -15

 ؛تولید پشتیبان خدمات و تولید هاینهاده کاربرد در فناوری و نوآوری آگاهی، سطح بهبود -16

  ؛آوری فن و دانش توسعه در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب -17

 .صنعتی هایخوشه توسعه و معدنی و صنعتی توسعه -18

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها

 ارائه آموزش در راستای افزایش توان مهارتی بهره برداران در بکارگیری فنون جدید

 عوامل تولید یافزایش بهره ور

 یمنطبق بر نیاز بازار و جامعه محل یصنعت، معادن و دام ،یزنجیره تولیدات کشاورز تکمیل

 عملکرد محصولات افزایش

 ید محصولات جدیدکسب و کارها و تول یو تسهیل در راه انداز یالگوساز

 از تشکلهای خصوصی و توسعه خدمات کشاورزی حمایت

 یمحیط یبهینه از ظرفیت ها یگیر بهره

 ی.معدن عیوصنا یدیتول انیآبز یو آموزش و انجام مطالعات جامع عمل اور ترویج

 یاجتماع یراهبردها

 برابری فرصتهای آموزشی و فراهم کردن آموزش یکسان برای لازم التعلیمان

 مشارکت شیجهت افزا انیروستائ یاز دانش بوم یریه گبهر

 یبه سطح محل  یو شهرستان یاز سطح استان ماتیتصم ییزدا تمرکز

 کرده لیجوانان تحص یها تیاز ظرف استفاده

 مشارکت زنان شیافزا

 یاجتماع یارزش ها سرمایه ها ،یاعتماد، آگاه ی( و هنجاری)شبکه ا یابعاد ساخت تقویت

 آسیب پذیر یت اجتماعاز طبقا حمایت

 یو نخبگان در فرایند برنامه ریز یانسان یظرفیت ها ،یاجتماع یاز سرمایه ها یگیر بهره

 .بخش و شهرستان یتوسعه و آبادان یمردم نهاد در راستا یسازمانها جادیو ا یگر لیتسه توسعه

 یطیمح ستیز یراهبردها
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 اربهره برداری از منابع و خاك بر اساس اصل توسعه پاید

 توسعه بهره برداری از پتانسیل منابع آب سطحی جهت مصارف زراعی در نواحی مختلف

 حفظ پتانسیل آبدهی آبخوان و تداوم بهره برداری از این منابع اراضی دشتی

 افزایش حمایت های قانونی از منابع طبیعی تجدید شونده

 ان در رودخانه های فصلیآبخیزداری حوضه های آبریز رودخانه و طولانی تر نمودن زمان جری

 کنترل مداوم ظرفیت، تغذیه و تخلیه سفره های آب زیرزمینی در اراضی دشتی

 مدیریت بهره برداری از منابع آب پایه رودخانه و چشمه ها برای حفظ حیات وحش

 ی.و معدن یصنعت یها در واحده ا یو کاهش آلودگ یپرورش ماه یکنترل استفاده از سموم و نمک در واحدها

 ییفضا یکالبد یراهبردها

 ایجاد را ههای ارتباطی مناسب بین مناطق بمنظور ایجاد زمینه سرمایه گذاری

 راههای موجود و رفع نقاط حادثه ساز  تیفیارتقاء ک

 پیوندهای فیزیکی فرامنطقه ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای برتر توسعه تقویت

 استان زنجان با آذربایجان غربیپیوندهای منطقه ای فرااستانی  افزایش

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

 مراکز روستایی برتر

 در سطح سکونتگاه ها بر اساس نقش و عملکرد آنها در منطقه یو رفاه یخدمات یفضاها جادیا

 یبوم یو معمار داریپا شتیمع کردیراساس روب ییمساکن روستا یساز مقاوم

 سیاست ها -2-5

 یاقتصاد یها استیس

 اجرای عملیات تسطیح اراضی و اجرای تناوبهای مناسب

 محصولات یایجاد صنایع تبدیلی و فرآور

 دوره های آموزشی ترویجی در زمینه زراعت و باغداری افزایش

 مداریهای سنتی به نیمه صنعتی و صنعتیطرحهای اصلاح نژاد دام و طیور و تبدیل دا اجرای

 هر سکونتگاه ینسب تیمتناسب با مز یصنعت یواحدها گسترش

 از بخش خصوصی و تشکلهای مردمی در اجرای طرحها و پروژه ها استفاده

 ریزی در جهت افزایش تولید و بهره گیری از فناوریهای مدرن این صنعت برنامه

 ضریب مکانیزاسیون افزایش

 بر خدمات و صنعت یب ساختار اقتصادی تک بخشی مبتنی بر کشاورزی، به چند بخشی مبتنترکی تغییر

 تحت فشار یهاستمیو س ونیزاسیتوسعه مکان قیراندمان آب از طر شیافزا

 های نسبیهای صنعتی متکی بر مزیتو توسعه فعالیت ایجاد

 آموزش قیاز طر ییکار روستا یروین ییو کارا یوربهره بالابردن

 برداری سنتی، به مدرن و نوینبهره ییرالگوهایتغ

در محصولات  ژهیو فروش( بو یفرآور د،یتول ندیها، فرانهاده نی)تام یدیارزش محصولات تول رهیزنج لیتکم

 ییروستا یدست عیو صنا یدامپرور ،یکشاورز
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 سطح درآمدی و اشتغال بخشی ارتقای

 .بار تکفل و افزایش رفاه نسبی کاهش

 یاجتماع  یها استیس

 در برنامه ها انیمشارکت و شرکت روستائ شیجهت افزا انیروستائ یاز دانش بوم یریبهره گ

 مورد مطالعه با در نظر گرفتن نقش مردم یبه روستاها یخدمات عمران گسترش

 روستا یاسلام یو شورا یاریده اراتیو اخت فیساختار وظا یساز متنوع

 یح محلبه سط یاز سطح مل ماتیتصم ییزدا تمرکز

 یمحل تیریمد یبه نهادها یکارکرد -یساختار یبخش سامان

 مشارکت انها شیجهت افزا ریفق یتوسط بانک ها به خانوارها یاعتبارات مال ارائه

 ییروستا تیریمد ندیکرده در فرا لیجوانان تحص یها تیاز ظرف استفاده

 یزیتعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای برنامه ر برقراری

 ها یاریانها در شوراها و ده یریزنان و بکارگ یها یاز توانمند استفاده

 یطیمح ستیز یها استیس

 شناسایی مناطق مستعد جهت اجرای عملیات بخش سیلاب و آبخوانداری و معادن

 مطالعه و تهیه نقشه های مناطق سیل خیز و بحرانی

 بهبود وضع مراتع و دامداران تهیه و تصویب و واگذاری و اجرای طرحهای مرتعداری جهت

 طرح ساحل سازی حاشیه رودخانه ها

 مطالعه کنترل فرسایش و حفاظت آبراهه رودخانه ها

 عملیات پخش سیلاب و بهره برداری از سیلابها

 تخصیص اعتبار جهت احداث طرح بند انحرافی و کانال انتقال آب

 شده ییشناسا یعیعرض سوانح طبدر م یدر روستاها یعیکاهش مخاطرات طب یبرا یزیبرنامه ر

 ییفضا یکالبد یها استیس

 خدمات  عیدر توز ییبه آنها به منظور اعتدال فضا یدسترس لیو تسه یمرکز یسکونتگاه ها تیتقو

 حفاظت از مراتع  میدر حفاظت از مراتع در عرصه  تصم ریکردن عشا میسه

 یمنظومه با  منظومه ها ای شبکه – ییم فضامنظومه و انتظا یسکونتگاها انیروابط موثر و مکمل م تیتقو

 مجاور 

  یکشاورز زیحاصلخ یسکونتگاه ها در اراض یتوسعه کالبد کنترل

در ارتباط با منظومه و  ربطیذ یدستگاه ها یها استیفرادست و س یطرح ها یتوسعه ا یها تیبه اولو توجه

 مجاور  یمنظومه ها

 مطلوب منظومه  ییحوزه در سازمان فضا یه به نقش عملکرداز سکونتگاه ها با توج کیکارکرد هر  نییتع

 سکونتگاه ها با توجه به ساختارها و متناسب با نقش و کارکرد آنها  توسعه

  ییو هم افزا یتعامل یها تیسکونتگاه ها بااستفاده از ظرف تیتقو

  یو فرامنطقه ا ینقش منطقه ا یو سامانده تیتقو

 ی( در روستاهانترنتی)آب، برق، گاز، تلفن و ا رساختیز نیتام میصه تصمدر عر یرساختیز یشبکه ها توسعه

 محروم و کم برخوردار 

 یکالبد یمنیساخت مسکن و ا یبرا لاتیمساکن و تسه  یساز مقاوم
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 زلزله یبا خطر بالا یساخت و ساز در پهنه ها کنترل

 یو بهداشت یاموزش یرساختهایروستاها با توسعه ز هیو تخل ییروستا یاز مهاجرتها یریجلوگ

 ی.سکونتگاه نیب یکیزیف یوندهایپ تیمتعدد جهت تقو یو فرع یاصل یراه ها جادیا

 تعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست ها -2-6

 در بین جامعه روستایی. گفتمان جادیو ا یاقناع عموم

 فقرزدایی، لهمسأ به جمعی دسته و وجهی چند رویکردهای مستلزم ماهنشان مرکزی پایداربخش توسعه -1

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

 رویکرد. نیست کافی اما است، لازم ماهنشان مرکزی بخش پایدار توسعه برای کشاورزی بخش بر تمرکز -2

 و غیرکشاورزی اشتغال دایجا نهادی، سازی ظرفیت کشاورزی، فناوری و هازیرساخت تا است لازم یکپارچه

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه

 که باشد محلی امور اداره و سازی توانمند مشارکت، براساس باید ماهنشان مرکزی توسعه بخش -3

 کند؛ ترویج را بازار و خصوصی بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به بالا از شیوه هاینارسایی

 این در تجربه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تلاش به هارفیتظ و ماهنشان مرکزی بخش نهادهای توسعه -4

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

ها، کسب و باشند. این پروژهکسب و کارهای پیشنهادی محرك متوسط مقیاس بصورت جدول زیر می -5

های تولیدی ده زنجیره ارزش محصولات تولیدی و سرمایهکارهایی هستند که در صورت اجرا تکمیل کنن

 . باشدمی
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 سازمان فضایی افق -2-7

 
 

 

 

 اقدامات، فعالیت ها، طرح ها، پروژه های توسعه بخش )پیوست سند(-9
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پیوست و ضمائم



 19.................................................................................................................................................................................................ماهنشان / مرکزی .................

 2ییتصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرا فعالیت های ذیربط اقدامات و : فهرست 4جدول 

 ی مرتبطستگاه اجراید عنوان دیفر

1 
در صورت   و طبیعی منابع اداره توسط روستاها اطراف اراضی تعیین تکلیف 

 دامداری و کشاورزی های فعالیت در امکان جهت استفاده
 طبیعی کل منابع اداره

2 
 کاربریهای ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد های تسهیل در محدودیت

 هستند ابنیه ساخت نیازمند که اقتصادی
 کشاورزی سازمان جهاد

 بانک مسکن -بانک کشاورزی ... (. و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای تخصیص بهینه 3

4 
تقویت پیوندهای فیزیکی از طریق احداث راه های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل 

 صدور مجوز
 اداره -گریاداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش

 ای جاده نقل و حمل و راهداری اداره کل -طبیعی کل منابع

 طبیعی کل منابع اداره مراتع از حفاظت تصمیم  عرصه در مراتع از حفاظت در عشایر کردن سهیم 5

 

 

 

 

                                                             
 ناظر به حل و فصل مسائل و مشکلاتفعالیت های ناظر به تمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، زمینه ساز/پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی ، امل اقدامات  2
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 کندیقاضـی میراخور، 4 18۵۵ راسی 5۵ داشتی گوسفند 1
خرد / 

 روستا
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله

2 
 یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح با همراه
3۵۵ 8 

پری، خیرآباد، سـهندعلیا، 
، ، ینگجهکندیقاضـی

، قره بلاغکند،میراخور، ایلیآق

 گل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

، 

 

 

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

3 

 
 وهران 3 5۵۵ یداشت گوسفند سبک دام

خرد / 

 روستا
 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله

 گونی ،بلاغچناق 4 1۵۵۵ راس5۵ داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4
خرد / 

 روستا
 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 4 8۵۵۵ گوساله پرواربندی 5
 سـهندعلیا، خیرآباد،

 کندیقاضـی

/ خرد 

 روستا
 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 6 7۵۵۵ محلی و ایرانی دستبافت گلیم تولید 6

 ،قشلاق، سـهندعلیا، گندی برون

 موسی، علم کندی، ، اوجباغچه

 ، گونیبلاغمادآباد، چناق

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 4 4۵۵ اریزنبورد 7
، خلج، دره، علمکندی سرین

 خضرچوبان

متوسط / 

 دهستان
 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 6 2۵۵۵ شیری گاوداری 8
 ،ینگجه ،کندیمیراخور، قاضـی

 کند، ایلی بلاغآق
متوسط / 
 دهستان

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

- 

 قشلاق، پری، خندقلو برون 2 3۵۵ مدیمح گل گلستان ایجاد 9
خرد / 

 روستا
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

- 
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 4 5۵۵ ها دستبافته و دستباف فرش 1۵

 ،گندی سـهندعلیا، قشلاق، برون

 کندی، علم موسی، اوج ،باغچه

 گونی ،بلاغچناق مادآباد،

متوسط / 

 دهستان

صنایع 

 دستی
 اولویت دوم بله

ان سازم

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

11 
 یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش

 (نژاد اصالح با همراه
6۵۵ 4 

 2۵ بالای روستاهای تمامی
 خانوار

خرد / 
 روستا

 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

 بله

12 
 های فرآورده سرامیک و سفال تولیدی کارگاه راهندازی

 گل نما، آجرهای سرامیکی، های آبسردکن) وابسته

 ...(و سرامیکی های

 چتز 6 8۵۵
کلان / 

 بخش

صنایع 

 دستی
 اولویت سوم بله

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

13 
 کشاورزی، مهندسی فنی و تخصصی خدمات

 پزشکی گیاه و دامپزشکی
 خیرآباد، پری، ایلی بلاغ 25 14۵۵۵

کلان / 

 بخش
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 اورزیکش

- 

 کلیسا 8 55۵۵ راسی 2۵۵ پرواری کوسفند 14
خرد / 

 روستا
 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 12  ای گلخانه محصولات تولید 15

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش
 اولویت دوم خیر کشاورزی

ان سازم

جهاد 

 کشاورزی

- 

 14 5۵۵۵ کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی صنایع 16

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش

صنایع 

 دستی
 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 12 9۵۵ دارویی گیاهان و زعفران 17

 سـهندعلیا، اد،خیرآب پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان /  3
 بخش

 اولویت دوم خیر کشاورزی

سازمان 
جهاد 

 کشاورزی

- 

 5 8۵۵ قارچ پرورش واحدهای احداث 18

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش
 اولویت دوم خیر کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 2۵ 9۵۵۵ سردخانه احداث 19

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش

سایر طرح 

 ها
 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

2۵ 
 حصولاتم فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد

 کشاورزی
85۵۵ 18 

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی

 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش
 اولویت اول خیر کشاورزی

سازمان 

صنعت، 

معدن و 

 تجارت

- 

 15 9۵۵۵ فشار تحت آبیاری اجرای 21

 خیرآباد، پری، ایلی بلاغ، بهستان،

آباد،  بک،  مزرعهآغاج تکمزرعه

 ، لیلانخلج

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

- 

 تمامی روستاهای بخش 25 3۵۵ بومی ماکیان و مرغ پرورش خانگی واحدهای ایجاد 22
کلان / 
 بخش

 اولویت اول بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 
 کشاورزی

- 

 15 8۵۵۵ شیر آوریجمع مراکز ایجاد 23

 سـهندعلیا، خیرآباد، پری،

 ،ینگجه ،کندیقاضـی
 قره ،بلاغایلی کند،میراخور،آق

 گل

کلان / 

 بخش

سایر طرح 

 ها
 اولویت اول خیر

سازمان 

صنعت، 
معدن و 

 تجارت

- 

 ، بهستانبلاغایلی میراخور، 15 5۵۵ عمل اوری ماهی 24
خرد / 

 روستا
 اولویت سوم بله کشاورزی

سازمان 

جهاد 

 کشاورزی

 بله
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 : فهرست طرح های سرمایه گذاری  5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 (ریال

اشتغال 

 (نفر)

 حل اجرام

 (روستا)

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

لویت وا

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد 

دستگاه 

ی یاجرا

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

25 
 بازار و رسانی اطلاع تبلیغات، پایگاه و  سیستم توسعه

 نرم و افزاری سخت متمرکز سایت دو) گردشگری یابی

 ماه نشان( شهر در افزاری

 - - - - - - نشان ماه شهر 25 9۵۵۵
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  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 5جدول  ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 خانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد می شود. 15به ازای هر  راسی 5۵ داشتی فندگوس 1

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

 شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به راس5۵ داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4

11 
 با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام رشپرو

 (نژاد اصالح
 .شود می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به

 انوار مجوز یک واحد صادر شود.خ 2۵به ازای  پرورش ماهی 24
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 توضیحات طرح های سرمایه گذاری  – 5ضمیمه جدول 

 تتوضیحا عنوان طرح ردیف

  خواهد محقق در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدریجی بصورت طرح این روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 

 
 پربازده محصولات به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در لازم آموزش ارائه

 توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان حبوبات، زعفران، کلزا، نظیر تر

 ... و باغداری

  خواهد محقق در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدریجی بصورت طرح این

 
 اصلاح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در لازم هایآموزش ارائه

 ... و دام جایگاه اصلاح نژاد،
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این

 
 و آبی گرم نماهیا پرورش واحدهای ایجاد جهت در لازم هایآموزش ارائه

 آبی سرد

 بلند در نیز بخشی و مدت میان در بخشی مدت، کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد تدریجی محقق بصورت طرح این

 شودمی محقق مدت

 
 صنایع ایجاد برای زنان بویژه روستایی خانوارهای به به لازم آموزش ارائه

 ... و بافی گلیم قالیبافی، نظیر دستی دستی
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این روستاها در دستی صنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیلات اعطای 

 و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصولات کشت توسعه 

... 
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه 

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این زنبورداری واحدهای ایجاد 

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 

  خواهد محقق در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدریجی تبصور طرح این کشاورزی محصولات فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 
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 : فهرست پروژه های عمرانی 6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 (میلیون ریال)

محل 

 اجرا

جر (روستا)
ه ا

گا
ست

د
ی

 ی

کد شعاع 

عملکردی 

8 

وا
ژه 

رو
ت پ

وی
ل

2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

1 

 آژانس دو) گردشگری پشتیبان خدمات فعالیتهای توسعه

 و زمینی نجات و امداد سایت یک گردشگری، مسافرتی

 گردشگری، اموزش محلی کانون یا هنرستان یک و هوایی

 بخش دستی صنایع محصولات نمایشگاه و فروشگاه  یک

 گردشگری

 فعالیتهای توسعه

 پشتیبان خدمات

 گردشگری

 

روستاهای 

هدف 

 گردشگری

فرهنگی و میراث 

گردشگری، صنایع 

 دستی

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت دوم

2 
 ایجاد)  ای ناحیه  درون خوراك و پذیرایی مراکز توسعه

 بین و ملی محلی، غذاهای رستوران پذیرایی مرکز شش

 (گردشگری هدف روستاهای پیرامون المللی

  پذیرایی مراکز توسعه گردشگری
 یروستاها

هدف 

 یگردشگر

و  ینگفره راثیم

 عیصنا ،یگردشگر

 یدست

 خیر اولویت اول کلان / بخش

 زیرساختی دهستان مراکز در درمانی-بهداشتی مراکز تجهیز 3
 تجهیز و تاسیس

-بهداشتی مراکز

 درمانی

 مراکز حوزه 
دانشگاه علوم 

 پزشکی

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

4 
 و روستا 25 حداقل سطح در آشامیدنی آب شبکه ایجاد

 روستا 12 حداقل در برق شبکه تقویت و یرتعم
 زیرساختی

 آب شبکه ایجاد

 آشامیدنی
 روستاهای 

آب و فاضلاب 

 روستایی

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

5 
 گازرسانی شبکه به گاز فاقد روستای 15 حداقل الحاق

 سراسری
 گازشرکت    گازرسانی زیرساختی

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول
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 : فهرست پروژه های عمرانی 6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 (میلیون ریال)

محل 

 اجرا

جر (روستا)
ه ا

گا
ست

د
ی

 ی

کد شعاع 

عملکردی 

8 

وا
ژه 

رو
ت پ

وی
ل

2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

6 

 دسترسی تامین و مخابرات و پست دفتر واحد 7 تاسیس

 و اینترنت به دسترسی تامین و ITC دفاتر واحد 1۵ به

 1۵ حداقل در تلویزیونی و رادیویی سراسری های شبکه

 روستا

 زیرساختی
 دفتر واحد 7 تاسیس

 مخابرات و پست
 پست  

متوسط / 

 دهستان
 خیر اولویت اول

7 
 تعداد سازی قاومم و مسکونی واحد 2۵۵ تعداد نوسازی

 مسکونی واحد 4۵۵
 خیر اولویت اول خرد / روستا بنیاد مسکن   نوسازی مسکن زیرساختی

8 
 بین 2 درجه فرعی های راه کیلومتر 1۵۵ حداقل ایجاد

 روستایی
 خیر اولویت اول کلان / بخش راهداری   راه سازی سکونتگاهی

9 
 تجه بار مخصوص ریلی نقل و حمل شبکه کیلومتر 7۵ اد

 خط راه آهن سراسری به ماه نشان شهر اتصال
   خط راه اهن سکونتگاهی

اداره کل راه آهن 

 شمالغرب
 خیر اولویت اول کلان / بخش

1۵ 
 حداقل برای آموزشی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،

 دبستان واحد 1۵
 سکونتگاهی

 امکانات تجهیز

 آموزشی
 خیر اولویت اول کلان / بخش آموزش و پرورش  
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 : فهرست پروژه های عمرانی 6جدول 

 عنوان برنامه عنوان فصل عنوان پروژه ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 (میلیون ریال)

محل 

 اجرا

جر (روستا)
ه ا

گا
ست

د
ی

 ی

کد شعاع 

عملکردی 

8 

وا
ژه 

رو
ت پ

وی
ل

2 

د 
دار

ح 
ضی

تو
9 

11 
 بخش روستای 15 تعداد سازی مقاوم و رودخانه ساماندهی

 سیلاب مقابل در
 خیر اولویت اول کلان / بخش آب و منطقه ای   رودخانه ساماندهی محیطی

12 
 اراضی هکتار 3۵۵۵ از بیش در آبخیزداری عملیات انجام

 بخش 2 درجه مرتعی
 منابع طبیعی   آبخیزداری عملیات محیطی

متوسط / 
 ندهستا

 خیر اولویت اول
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 بندی اعتبارات پروژه های عمرانی(ی )جمعی: اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرا  7جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

دوران  

 اجرا

 (میلیون ریال)اعتبار 

 سال دوم سال اول
سال 

 های بعد
 جمع

    * یکساله میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گردشگری 

   *  یکساله آب و فاضلاب روستایی -ای و حمل و نقل جاده یراهدار -میراث فرهنگی و گردشگری زیرساختی 

   *  یکساله آب منطقه ای -گاز شرکت -ای و حمل و نقل جاده یراهدار -بنیاد مسکن سکونتگاهی 

   *  دوساله آب منطقه ای -یمنابع طبیع محیطی 

 

 

 

 

 

 

 

 



  استان زنجـان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 32

 


