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 کلیات

جان همانند سایر روستاهای کشور متـارر از جریـان وسـیع تغییـرات فنـاوری و ارتباطـات، نزر استان ها دوستار

ی هاگذاریسـرمایهای کـه، بـه گونـه ؛اندی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردههازمینهتحوالت متفاوتی را در 

ح انتظارات جامعـه روسـتایی را بـه طسغییر داده و های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تگسترده در زیرساخت

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

 محدودتری بوده است. 

بنـای . البتـه رشـد فـرفار بـر موری متکـی اسـتو رشد بهره گذاریسرمایهرشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

متـاخرتر را کـاهش  گذاریسـرمایهبه سرعت مشمول قاعده بازده نزولـی عوامـل تولیـد شـده و بـازده  اریذگسرمایه

 .شودمیجدید مقرون به فرفه نبوده و به سرعت متوقف  گذاریسرمایهدهد. بنابراین رشد روستا به فرف انجام می

ویژه در روستاها وابسته به ارتقـا و  هب شد اقتصادیدرفد ر 51 از بیش که رشد دهدمیاقتصادی نشان  مطالعات

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سـایر در روستاها را می گذاریسرمایهی هازمینه .وری استرشد بهره

ول در و به تبـع آن تحـ اقتصاد روستا رشدفرآیند  دار،اولویتی هاپروژهمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب 

 تسریع نمود.ی جدید هاگذاریسرمایهبا  ارروستا 

ای و یـک وری عمومی در اقتصاد روستا بـه جـای نگـاه پـروژهگذاری برای ارتقای بهرهو سیاست گذاریسرمایه 

 متوقـف یـا و کاهنـده عوامـل تـوانمی کلـی بندیدسته یک در بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :بندی کردروستاها را در قالب محورهای زیر طبقه ردوری رهای بهارتق کننده

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

1 

ـــکاف  ـــی دار ش معن

 تولید تا مصرف قیمت

ـــا  و قیمـــت هـــای ب

 تغییرات گسترده

از  وجود دارد؛به نحوی کـه بخـش زیـادی مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفافله معنی دار

. ایـن شـکاف بـه کـاهش شودمیها ه بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب واسطهدوارزش افز

ی هاسیاسـت. و بـه دلیـل ناکارآمـدی شـودمیروسـتاییان منتهـی  گذاریسـرمایهدرآمد و انگیزه های 

 دهدمیافالحی، فرایند تار عنکوبتی قیمت در بیشتر محصوالت رخ 

2 

ـــــرد  ـــــا  خ مقی

ــافعالیت ــش  ه در بخ

 یزرکشاو

فـنعتی بـزرم مقیـا  در  گذاریسیاسـتگیری تارر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شـکلم

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

ر نگرفته و بهای ارادی مد نظر قفرفار معیشتی بوده است، معموال اهداف اقتص هافعالیتدلیل آنکه مبنای 

 تمام شده محصوالت نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 

ــدودیت ــل  و مح تقلی

 منابع آبی

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

حفـر و ر کشـت آبـی یزگسترش اراضی افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با  ،گذشته

هـای کـاهش از طرفی عدم انتشار و تعمیق فنـاوری و به این سو 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه چاه

و درآمد روستا از  وریبهره ارتقاییکی از عوامل محوری در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب مصرف آب 

تولیـد را دو تـا سـه  تـوانمیزی روب در بخش کشا. با مصرف موجود آی کشاورزی استهافعالیتمحل 

 برابر افزایش داد.

4 

ــ هادســتگاه  انو متولی

ناهمسو  گذاریتسسیا

 روستادر 

از  روسـتایی و ... فاضـالب آب طبیعـی، منـابع ای،منطقـه آب ی اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،هادستگاه

دسـتگاهی و ضـعف  نبـی اهمـاهنگی جمله نهادهای ارـر گـذار در تحـول و توسـعه روسـتاها هسـتند. ن

 ها در حوزه روستا شده استگذاریسیاستویی ناهمس موجب متوازن گذاریسیاست
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 ردیف
 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره

 فرآیند و تبعات

5 

کمبود نیروی انسـانی 

 ماهر و متخصص

 حیین بـودن سـطاپـ شـود.که تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری می شودمیدر اقتصاد بیان 

سواد و تخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کـم آنـان در  کنـار پـارادایم ذهنـی مقـاوم و 

وکشت خود در برابـر مهـارت و دانـش نیـروی کـار جـوان منجربـه شـکاف  سخت آنها به تغییر رفتاری

ها نیز نک و تملک زمیساختاری و رفتاری بین این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل آن که مال

باشند یا با مخالفت گراها میدسته دوم یا مجبور به تسامح با سنت باشد،از آن سنتی گراهای دیرینه می

که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر، کـارآفرین و  شوندمیو سرکوب خود، مجبور به مهاجرت 

گـردد. در وری پـایین میبا بهـره ر وب غیر ماهگرا و اغلهای انسانی و حفظ بافت جمعیتی سنتسرمایه

درفد جمعیت، کشاورز و روستا نشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلـی، فـادرات هـم 3آمریکا فقط 

درفـد اشـتغال در بخـش کشـاورزی عمومـار در کشـاورزی سـنتی و  33کنند اما در ایران با وجـود می

 برد.معیشتی به سر می

دانش و مهارت و بالتبع تر  از تغییر، به ندرت دست به تغییر  موه فکری و عدروستاییان با توجه به شی

هـای زینتـی، دارویـی، زعفـران و سـایر الگوی سنتی و کاشت محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 پردازند.یممحصوالت کشتی دیگر 

6 

نبــــود مــــدیریت  و 

نظـــارت مســـتمر و 

برقراری عـدالت بـین 

ی بـرداربهرهنسلی در 

 عییباز منابع ط

باید عدالت بین باشد، میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب، خاک، چراگاه

برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیـز محفـوظ ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهنسلی به گونه

های جـدی بـه خدادادی، آسیب عظارت بر منابافولی و مدیریت و ن گذاریسیاستبدارد متاسفانه نبود 

های تجدید ناپذیری زده،که با ادامه این روند در آینده نه چنـدان دور بـا بحـران این منابع دارای آستانه

 منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

ــاختی  ــاهی و زیرس رف

 گذاریســرمایهبجــای 

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ بـا وجـود در حوزه هی سنگینی کهاگذاریسرمایهبا وجود 

میانگین درآمد روستاها افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالـت 

سـازی اقتصـادی دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت

 است. هدید نبورد تاکنها موآ

1 

 هایکارگاهعدم وجود 

 کوچک مقیا 

کوچـک مقیـا   هـایکارگاهدر حـال توسـعه،  در روستاهای ایران بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و

بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علـت ایـن امـر عـدم آمـوزش، عـدم دانـش، تخصـص و اگـاهی کـافی 

و از سویی عدم حمایت، پشـتیبانی و ترغیـب   نری سنتی به مدروستاییان و گذار از دامداری و کشاورز

 .باشدمیآنها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی ربط 

9 

تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متارر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متارر از تحـوالت فناورانـه بـوده 

ل در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنی داری با اثبه عنوان م اهبخشاست. در برخی 

 چندین دهه و قرن گذشته ندارد

 

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

 بخش کشاورزی وابسته است. رد وریبهرهول ، بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحشودمیروستاها محسوب 

، میتوان گفت که کاهش و تعدیل آرار این عوامل وریبهرهبر اسا  نتایج حافل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

گذاری، اختصاص منابع مالی، افالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، دار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و  دانش و کیفیتبینش فکری، 

های روستایی، چکیده آرار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 .شودمیهای زیر ارائه گزارش بخش مرکزی شهرستان ماهنشان به شرح سرخط



 9 ..........................................................................................................................  ............................................................. شان / بخش مرکزینشهرستان ماه

 مقدمه 
در روستاها وابسته به ارتقا و  ژهیوبهدرفد رشد اقتصادی  51 از بیش که رشد دهدیماقتصادی نشان  تاعمطال

از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر  توانیمدر روستاها را  یگذارهیسرما یهانهیزم .وری استرشد بهره

آن تحول در  تبعبهو  اقتصاد روستا رشدفرآیند  ،دارتیواول یهاوژهرپمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب 

 تسریع نمود.جدید  یهایگذارهیسرماروستا را با 

 یزیربرنامهو افول  یابر راهبرد شبکه منطقه دیتاک با ،ییروستا یهامنظومه داریتوسعه پا ییفضا یزیربرنامه

 ،یاجتماع افتهیسارمان  یوندهایو پ یابط مکمل، افقور تیتقوو  ییامنظومه روست همانندبه دنبال توسعه  ،یدبرراه

در  یو مل یامنطقه ،یبا اقتصاد محل رفهع نیا وندیو پ ییروستا-هرینقاط ش نیب طیو ارتبا یاقتصاد ،یفرهنگ

 “ییاروست یهامنظومه داریطرح توسعه پا”خاستگاه  .هست انییو روستا یمحل جوامعبا مشارکت  یاشبکه یساختار

بهبود وضعیت روستاها در زمینه  منظوربهدولت مکلف است که طی آن  است قانون برنامه پنجم 194ه دابند ح م

سطح درآمد و کیفیت  ارتقایاجرائی،  یهادستگاهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین ، برنامهیگذاراستیس

ی، عشایری و جامعه شهری، حمایت یان جامعه روستهای موجود بیزندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری

های ساماندهی روستاها در قالب مجموعهنتیجه مطالعات طرح منظومه روستایی  الزم را از اقدامات زیر به عمل آورد.

 خواهد بود. رسانی بهتر و مؤررترمنظور خدماتروستایی به
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 های بخشتبیین و تحلیل وضع موجود روستا -8

پرداخته  ماهنشانوضع موجود روستاهای بخش مرکزی  لیو تحله بررسی، تبیین ب ز ارائه سندر بخش اول اد

 .شودیم

 وضعیت توسعه بخش یهاشاخص -8-8

در چهار مولفه اجتماعی و  ماهنشانوضعیت توسعه بخش روستاهای بخش مرکزی شهرستان  یهاشاخص

 قرارگرفتهرسی رخص مورد بشا کیوچهل و ییربنایو ز یرساختیزفرهنگی، اقتصادی و تولیدی، طبیعی و 

 است.

 ی بیان وضعیت موجودهاشاخص:  متغیرها و  8جدول  

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص

مقدار  /سهم

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

ی
نگ
ره
و ف
ی 
ماع
جت
ا

1  

 11/2 4/56 1395 نفر 22261 جمعیت

 -43/1 -16/1 1395 ددرف -11/1 (1391-1395) روستایی رشد ساالنه جمعیت

 1/32 14 1395 درفد 11 روستانشینیمیزان 

 9/23 3/21 1395 درفد 2/21 جوانی نرخ

 4/69 2/65 1395 درفد 9/64 یسالانیمنرخ 

 1/6 4/1 1395 درفد 5/1 نرخ سالمندی

 41 14 1395 نفر 16 تراکم نسبی جمعیت

 - 61/1 1395 نرخ 62/1 دیموالنرخ 

 1/14 2/14 1395 درفد 1/13 )کل( یباسوادنرخ 

 3/11 1/61 1395 درفد 1/66 زنان یباسوادنرخ 

 4/69 9/61 1395 درفد 4/61 زنان در نقاط روستایی یباسوادنرخ 

 62/3 45 1395 دوره 31 یاحرفهتوسط آموزش فنی و  اجراشده آموزشی یهادوره
ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

2  
 4/31 2/41 1395 درفد 3/41 اقتصادی مشارکت نرخ

 2/2 1/2 1395 نفر 1/2 بار تکفل اقتصادی

 - - 1395 درفد 2/6 استان از بخش کشت زیر سطح

 6/11 - 1395 درفد 1/6 نرخ بیکاری

 - - 1395 هکتار 11/1 برداربهره هر زراعی اراضی میانگین

 - - 1391 را  4/12 میانگین تعداد دام سبک هر دامدار

 19/3 15/6 1396 تن 5511 مخا ریشلید وت

 51/1 52 1396 تن 161 طیور تولید گوشت

 92/6 61 1396 تن 1113 قرمز تولید گوشت

 44/2 53 1396 تن 211 مرغتخمتولید 

اد
ص
اقت

و  ی

ی
ید
تول

 

 45/5 52 1396 تن 51 تولید عسل

 53 22111 1396 تن - تولید زردآلو

 4/55 93 1396 تن 1115 تولید آبزیان 

                                                           
 استخراج شده است. 1395سال  یموجود از سرشماراجتماعی و فرهنگی  شاخص های مولفه مربوط به  یمنبع آمارها -1

 http://abepi.ir، 1391 یاستعالم جهاد کشاورز -2
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 ی بیان وضعیت موجود )دنباله(هاشاخص:  متغیرها و  8جدول  

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص

مقدار  /سهم

 متغیر/شاخص)درصد(

 استان شهرستان

ی
یع
طب

 

 - - 1391 هکتار 3211 کشاورزی اراضی فرسایش

 - - 1391 درفد 65 داربیش سطح اراضی

 43 1 1391 تعداد 6 1روستاهای هدف گردشگری

 و 
ی
خت
سا
یر
ز

ی
نای
یرب
ز

2  

 46/51 11/22 1395 درفد 21.61 آرمه بتون و فلزی اسکلت با مساکن درفد

 - - 1395 درفد 11 شده یکشلوله سالم شرب آب از مندبهره روستاهای

 - - 1395 درفد 96 برق از مندبهره سکنه دارای روستاهای

 - - 1395 درفد 6/41 ییعطب گاز زبرخوردار ا روستاهای 

 - - 1395 درفد 11 هادی طرح مطالعات ازمند بهرهروستاهای  

 - - 1391 درفد 111 ی بهداشتیهاخانهپوشش  

 1 1 1395 کیلومتر 1 آزادراه 

 1 1 1395 کیلومتر 1 بزرگراه 

 1 1 1395 کیلومتر 1 راه افلی 

 1/11 3/52 1395 کیلومتر 116 راه فرعی 

 49/9 6/53 1395 رومتکیل 411 ستاییراه رو 

 1 1 1396 واحد 1 تعداد اقامتگاه 

ز 
ی
نای
یرب
و ز
ی 
خت
سا
یر

 

 - - 1395 درفد 6/41 طبیعی گاز زبرخوردار ا روستاهای

 - - 1395 درفد 11 هادی طرح مطالعات ازمند بهرهروستاهای 

 - - 1391 درفد 111 ی بهداشتیهاخانهپوشش 

 1 1 1395 رکیلومت 1 آزادراه

 1 1 1395 کیلومتر 1 بزرگراه

 1 1 1395 کیلومتر 1 راه افلی

 1/11 3/52 1395 کیلومتر 116 راه فرعی

 49/9 6/53 1395 کیلومتر 411 راه روستایی

 1 1 1396 واحد 1 تعداد اقامتگاه

 

 هاتیقابل -8-2

 اقتصادی یهاتیقابل -8-2-8

 ؛باغات توسعه برای اوزنقزل رودخانه هیدر حاش بخصوص مستعد اراضی وجود -1

 ؛دامداری زمینه در ژهیوبه تولیدات میزان باالیودن -2

 ؛کشاورزی تکمیلی و یتبدیل صنایع توسعه امکان -3

 ؛دامی محصوالت فرآوری کارخانه ایجاد امکان -4

                                                           
 1391 یو گردشگر یفرهنگ راثیاستعالم م -1

 ادیاستعالم بنی، استعالم علوم پزشکو استعالم از  1395سال  یاز سرشمار یزیرساختی و زیربنایمولفه   یمربوط به شاخص ها یمنبع آمارها -2

 .ی می باشدراه و شهرسازو  مسکن
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 ؛بخش سطح در یدستعیصنا توسعه امکان -5

 ؛یصنعتمهین و صنعتی یهایدامدار توسعه امکان -6

 ؛آبی به دیم اراضی لدیتب امکان -7

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

 ؛آب صنایع توسعه امکان -9

 .استخراج برای معدنی مواد یهالیپتانس وجود -11

 اجتماعیی هاقابلیت -8-2-2

 ؛جمعیت طبیعی رشد فعودی روند -1

مذهبی در  سمامرزاری با شکوه روابط حسنه میان ساکنان روستاها و غنای آداب و رسوم جمعی نظیر برگ -2

 ها؛مناسبت

 ؛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 هس تحصیلی اطعقم در آموزان دانش قبولی درفد بودن باال -1

 

 (خاک و آب)  محیطی زیستی هاقابلیت -8-2-9

 ؛ودهمحد عمتنو آب منابع و قلیمیا یطاشر -1

 ؛اوزن قزل فصلی و دایمی دخانهرو وجود -2

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود -3

 ؛بخش آبریز هایحوضه در سطحی هایآب مثبت بیالن -4

 ؛ زیرزمینی آبهای منابع آلودگی کاهش در آن تأریر و باالیی قرمز نفوذناپذیر هایالیه وجود -5

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

 ؛هاآن از یبرداربهره و هابسیال مهار امکان -1

 .جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع -1

 فضایی-کالبدی یهاقابلیت -8-2-4

 ؛خدمات و کاال لقن و حمل توسعه ی مناسب برایهاظرفیت -1

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای -2

 ؛آبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظب مسافر و کاال تبادل و آسان دسترسی امکان -3

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

 .بخش سطح در روستایی هایراه نسبت باالبودن -5

 یگردشگر یهاتیقابل -8-2-5

 ؛روستاها بیشتر در متعدد یخیرتا آرار دجوو -1

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در هنیذ داوری پیش دجوو معد -2

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود -3
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 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در گذاریسرمایه امکان -4

 ؛گردشگری توسعه برای مناسب اقلیمو  شرایط -5

 .(بهستان قلعه)  منطقه این در استان گردشگری نمونه طقمنا از یکی تنگرف قرار -6

 و تنگناها هامحدودیت -8-9

 اقتصادیی هامحدودیت -8-9-8

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلو امکانات کمبود -1

 ؛مکانیزاسیون ضعف -2

 ؛شده اجرا تأسیسات از یبرداربهره برای خصوفی بخش برای جاذبه فقدان -3

 ؛کشاورزی محصوالت فرآوری برای مناسب تبدیلی فنایع وجود عدم -4

 روز علـوم بـا مـردم شـناییآ بـرای آموزشـی هـایکارگاه و ایحرفهوفنی زشموآ یهایرساختز دجوو معد -5

 ؛وکارآفرینی

 ؛دامی محصوالت واسطه بدون فروش بازار نبود -6

 .ها واسطه به تولیدی محصوالت فروش -1

 اجتماعی یهامحدودیت -8-9-2

 ؛نناز نمیا در پایین ادیباسو خنر -1

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نرخ بودن باال -2

 ؛روستایی نقاط پیرامون تعمرا از یبرداربهرهه دلیل نحوه ب 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 یهامحدودیت -8-9-9

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

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

 ؛سطحی هایآب مناسب مدیریت عدم و خیزی سیل -3

 ؛سطحی هایآب از هادشت و مستعد اراضی بودن دور -4

 ؛شدید خیلی و شدید فرسایش کال  با اراضی هکتار 3211 وجود -5

 ؛طبیعی هایرواناب پتانسیل از استفاده عدم و یبرداربهره راندمان بودن ییناپ -6

 ؛اطالعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم -1

 .مکانیزه آبیاری اجرای برای آن بودن مانع و اوزن قزل اطراف  هایخاک  EC بودن باال -1

 فضایی-کالبدی یهامحدودیت -8-9-4

 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی های جاده به نامناسب بشدت سیدستر و اییافیجغر انزوای -1

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی -2

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -3



  استان زنجـان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 14

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

 ؛روستایی های راه کیفیت سطح بودن ینپای -5

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

 .برق انرژی با مرتبط و بزرم های گذاری سرمایه عدم -1

 گردشگری یهامحدودیت -8-9-5

 ؛گذارسرمایه جذب راستای در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای وجود نبود -1

 ؛آرار معرفی در تبلیغات ضعف و ییاجرا ریزیامهبرن فقدان و گردشگری جامع طرح نبود -2

 ؛سنتی هنرهای و دستی فنایع محصوالت هایفروشگاه یا هابازارچه وجود عدم -3

 ؛شناسی مردم هایپژوهش و نگاری مردم مطالعات در ضعف -4

 .خارجی و داخلی هاینمایشگاه در شرکت و هانمایشگاه و هاجشنواره وجود نبود -5

 مسائل کلیدی  -8-4
 توسعه ی مختلف توسعه در بخش مرکزی شهرستان ماهنشان و با هدفهاحوزهبررسی وضعیت اسا  نتایج  رب

 : می بایست در مسایل زیر فورت پذیرد توسعه فرایند نتایج و اقدام رویکرد، حوزه در حولت ،ایمنطقه پایدار

 

 اقتصادی مسائل -8-4-8

 ؛کشاورزی بخش به بستهاو خدمات و لیتفعا پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت بودن ینپای -1

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

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

 ؛اییسترو دستی فنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛بخش سطح در اقتصادی یهافعالیت تنوع سطح بودن نپایی -4

 ؛ماهنشان بخش تولیدی محصوالت برای بازاریابی نبود -5

 ؛اقتصادی یهافعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن  تیسن -6

 ؛زنان اقتصادی فعالیت نرخ بودن نییپا -1

 ؛تولیدی عوامل وریبهره سطح بودن ینپای -1

 .الکترونیک تجارت جمله از انیبازرگ نوین اتخدم بخش ضعیف رشد -9

 اجتماعی مسائل -8-4-2

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن نپایی -1

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

 ؛فرهنگی های کانون و مراکز کمبود -3

 ؛دمیرم و مشارکتی تمدیری تقویت و ها استراتژی و اهداف تعیین در یانروستای مشارکت ضعف -4

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشکل کمبود -5

 ؛روستایی مدیریت فرایند در کرده تحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده بودن نپایی -6
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 ؛ها دهیاری پایدار درامدهای سطح بودن ینپای -1

 .جوان سنی ساختار وجود -1

 (خاک و آب)  محیطی زیست مسائل -8-4-9

 ؛(ماهی پرورش)  بخش سطح در شده انجام اقتصادی یهافعالیت 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 افلخیزح اراضی در ها سکونتگاه کالبدی رشد -4

 ؛یماه پرورش هایواحد 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 ایروستاه از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن ینپای -1

 .کشاورزی بخش خاکی منابع باالی فرسایش -1

 فضایی-کالبدی مسائل -8-4-4

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی پیوندهای بودن نپایی -1

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای در( اینترنت و تلفن گاز، برق، ،بآ) زیرساختی یهاشبکه ناکافی توسعه -2

 ؛دهش سازی مقاوم مساکن سطح بودن ینپای -3

 های دشوار؛مرکزی و دسترسی هایمناسب خدمات به دلیل ضعف اعتدال فضایی در سکونتگاه عدم توزیع -4

 مطلـوب فضـایی سـازمان در حـوزه عملکـردی نقش به توجه با هاسکونتگاه 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 تصادیاق هایزیرساخت ضعف -1

 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی هایآبادی پراکندگی -1

 .نامناسب ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه تعدد -9

 یشگرگرد مسائل -8-4-5

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

 ؛یداروی گیاهان بومی، محصوالت و دستی یعفنا

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

 مجازی، یهاشبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گریگردش هایذبهاج معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -3

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت

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

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف -5

 ؛بخش حسط در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود -6

 .بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل نییپا سطح -1
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 سازمان فضایی موجودساختار و  -8-5

 
 اختار فضایی موجود بخش مرکزی شهرستان ماهنشان: نقشه س 8شکل 

 
 شهرستان ماهنشان یش مرکزخب یی موجودفضا زمان: نقشه سا 2شکل 
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 تصور کالن توسعه روستاهای بخش -2

 ق،یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تکم یلیتبد عیدر توسعه فنا شرویپ ین، شهرستاماهنشانهرستان ش

 فراهم خواهد شد. ردایتوسعه پا یرا برا نهیزم

 اهداف کلی -2-8

 ؛پایداری جمعیت -

 ؛ی پایدار و افولی ار منابع طبیعیبرداربهره -

 ؛برقراری اعتدال فضایی -

 ؛معه روستاییعوامل تولید در جا وریبهرهارتقای  -

 یان.یمعیشت پایدار روستا ققتح -

 اهداف کمی -2-2

 : تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی 2جدول 

/برنامه پیش بینی سال پایه هدف کمی ای کلیسرفصل ه

 میزان 8935 واحد سنجش شاخص 8445سال  ریزی

 21255 22261 1395 نفر کل تیجمع جمعیت و جوامع

 -46/1 -11/1 1395 درفد  1395-1415 تینرخ رشد جمع

 64 11 1395 درفد ینینشروستا زانیم

 52 51 1395 تعداد سکنه یدارا یروستاها

 1212 1212 1395 لومتر مربعکی مساحت سرزمین

 51/16 36/11 1395 مربع لومتریکنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب

 نیروی

 انسانی  

 15329 14511 1395 نفر نیتعداد کل شاغل

 11511 11613 1395 نفر ییروستا نیتعداد شاغل

 11/2 1/2 1395 نفر یبار تکفل اقتصاد  قتصاد و تولیدا

 21553 21561 1393 تارهک کشت ریسطح کل ز

 13641 14152 1393 هکتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز

 5461 5231 1393 هکتار )زراعت( یکشت آب ریسطح ز

 2451 2215 1393 هکتار سطح باغات

 54311 59594 1393 دادتع سبکدام 

 6111 4131 1393 تعداد نیدام سنگ

 52 61/21 1395 درفد و بتون آرمه یمساکن با اسکلت فلز یرساخت و زیربناز

 111 11 1391 تعداد یبهره مند از آب سالم لوله کش یروستاها

 111 96 1391 تعداد برخوردار از برق یروستاها

 111 6/41 1391 تعداد یعیطب از گازبرخوردار  یروستاها

 111 11 1391 تعداد یطرح هاد یدارا یروستاها
 

 ههای توسعجهت گیری -2-9
 زیست؛ محیط یکپارچه اجزایی از مراقبت و طبیعی منابع از پایدار یبرداربهره و مدیریت -1

 ی؛کشاورز بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت ارتقای -2

 تکمیلی؛ و تبدیلی فنایع و کشاورزی حوزه در تولید ارزش زنجیره تکمیل و تولید حوزه به بخشی عتنو -3
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 روستایی؛ - شهری فعالیت و سکونت نظام فضایی سازمان پیوسته هم هب توسعه -4

 روستایی؛ نواحی در ویژه به جغرافیایی - فیزیکی انزوای از گذار برای ایشبکه جامعه توسعه -5

 ماهنشان؛ بخش به افراد تعلق حس افزایش و بخش هویت تقویت برای هنگیفر اریگذسرمایه -6

 بین در اطالعات عصر ایپایه سوادهای توسعه و جامعه تربیت رایب پرورش و آموزش بر گذاریسرمایه -1

 جوانان؛ و نوجوانان کودکان،

 و فرهنگـی یعفـنا ا،هـآن جـانبی و تکمیلـی فـنایع و دامپـروری کشـاورزی، کـاربردی هـایمهارت آموزش -1

 گردشگری؛

 زندگی؛ کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت ارتقای -9

 درونی؛ و محیطی هایشوک و هاآسیب با مواجهه در محلی اجتماع آوریتاب دامنه بهبود -11

 بخش؛ پیشرفت فرآیند در ذینفعان مشارکت و نهادی و اجتماعی فردی، پذیری مسئولیت بهبود -11

 گردشگری؛ یحوزه در ویژه به یدتجد بلقا و پایدار هایظرفیت توسعه -12

 کارآفرینی؛ و کار و کسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای -13

 تولید؛ پشتیبان خدمات و تولید هاینهاده کاربرد در فناوری و نوآوری آگاهی، سطح بهبود -14

  آوری؛ فن و دانش توسعه در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب -15

 تی.فنع ایهخوشه توسعه و معدنی و فنعتی توسعه -16

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها -2-4-8

 ؛ن در بکارگیری فنون جدیدابرداربهرهارائه آموزش در راستای افزایش توان مهارتی  -1

 ؛عوامل تولید وریبهرهافزایش  -2

 ؛یمنطبق بر نیاز بازار و جامعه محل یفنعت، معادن و دام ،یزنجیره تولیدات کشاورز تکمیل -3

 ؛التعملکرد محصو افزایش -4

 ؛کسب و کارها و تولید محصوالت جدید یاندازهو تسهیل در را یلگوسازا -5

 ؛ه خدمات کشاورزیهای خصوفی و توسعاز تشکل حمایت -6

 ؛یمحیط یهابهینه از ظرفیت یگیربهره -1

 ی.معدن عیوفنا یدیتول انیآبز یورآو آموزش و انجام مطالعات جامع عمل  ترویج -1

 یاجتماع یراهبردها -2-4-2

 ؛های آموزشی و فراهم کردن آموزش یکسان برای الزم التعلیمانی فرفتبرابر -1

 ؛مشارکت شیافزاجهت  انیروستائ یاز دانش بوم یریگبهره -2

 ؛یبه سطح محل یو شهرستان یاز سطح استان ماتیتصم ییزدا تمرکز -3

 ؛کرده لیجوانان تحص یهاظرفیتاز  استفاده -4

 ؛مشارکت زنان شیافزا -5

 ؛یاجتماع یهاها سرمایهارزش ،یاعتماد، آگاه یو هنجار( یاه)شبک یابعاد ساخت تقویت -6

 ؛آسیب پذیر یاز طبقات اجتماع حمایت -1

 ؛یریزو نخبگان در فرایند برنامه یانسان یهاظرفیت ،یاجتماع یهاسرمایهاز  گیریبهره -1

 .انبخش و شهرست یتوسعه و آبادان یمردم نهاد در راستا یهاسازمان جادیو ا یگرلیتسه توسعه -9
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 یطیمح ستیز یراهبردها -2-4-9

 ؛ی از منابع و خاک بر اسا  افل توسعه پایداربرداربهره -1

 ؛ی از پتانسیل منابع آب سطحی جهت مصارف زراعی در نواحی مختلفبرداربهرهتوسعه  -2

 ؛ی از این منابع اراضی دشتیبرداربهرهحفظ پتانسیل آبدهی آبخوان و تداوم  -3

 ؛طبیعی تجدید شونده منابع های قانونی ازافزایش حمایت -4

 ؛ی فصلیهاتر نمودن زمان جریان در رودخانههای آبریز رودخانه و طوالنیآبخیزداری حوضه -5

 ؛های آب زیرزمینی در اراضی دشتیکنترل مداوم ظرفیت، تغذیه و تخلیه سفره -6

 ؛ها برای حفظ حیات وحشی از منابع آب پایه رودخانه و چشمهبرداربهرهمدیریت  -1

 ی.و معدن یفنعت یها در واحدهایو کاهش آلودگ یپرورش ماه یده از سموم و نمک در واحدهااستفا کنترل -1

 ییفضا یکالبد یدهاراهبر -2-4-4

 ؛گذاریهای ارتباطی مناسب بین مناطق بمنظور ایجاد زمینه سرمایههایجاد را -1

 ؛سازهای موجود و رفع نقاط حادرهراه تیفیک ارتقای -2

 ؛ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای برتر توسعهرامنطقهیکی فپیوندهای فیز تقویت -3

 ؛ان زنجان با آذربایجان غربیای فرااستانی استپیوندهای منطقه افزایش -4

 ؛مراکز روستایی برتر تقویت روستایی از طریق -پیوندهای شهری تقویت -5

 ؛ها در منطقهرد آنها بر اسا  نقش و عملکدر سطح سکونتگاه یو رفاه یخدمات یفضاها جادیا -6

 .یبوم یو معمار داریپا شتیمع کردیبراسا  رو ییمساکن روستا یساز مقاوم -1

 ای گردشگریراهبرده -2-4-5

 ؛ییبازارهای سنتی عرضة محصوالت هنری ـ فرهنگی و غذا شکل گیری -1

 در فصول مختلف سال؛ یفرهنگ یدادهایها و روجشنواره ها،شیهما گسترش -2

 ،یمجاز یهاشبکه ،یمل یشهرستان در رسانه ها یگردشگر یجاذبه ها یو معرف یابیبازار یهابرنامهگسترش  -3

 ؛یو تخصص یعموم یاهمجالت و روزنامه

 به شهرستان؛ یگروه یهاگشت یزیرفعال به منظور برنامه یدفاتر خدمات مسافرت گسترش -4

 ل؛یپتانس یدارا یدر روستاها یارتباط یها رساختیز توسعه -5

 ی اجراییهایاستس -2-5

 یاقتصاد یهاسیاست -2-5-8

 ؛های مناسباجرای عملیات تسطیح اراضی و اجرای تناوب -1

 ؛محصوالت ید فنایع تبدیلی و فرآورایجا -2

 ؛های آموزشی ترویجی در زمینه زراعت و باغداریدوره افزایش -3

 ؛تی و فنعتیه فنعهای سنتی به نیمهای افالح نژاد دام و طیور و تبدیل دامداریطرح اجرای -4

 ؛هر سکونتگاه ینسب تیمتناسب با مز یفنعت یواحدها گسترش -5

 ؛هاپروژهها و ی مردمی در اجرای طرحهااز بخش خصوفی و تشکل استفاده -6

 ؛های مدرن این فنعتگیری از فناوریدر جهت افزایش تولید و بهره ریزیبرنامه -1

 ؛ضریب مکانیزاسیون افزایش -1

 ؛بر خدمات و فنعت یتک بخشی مبتنی بر کشاورزی، به چند بخشی مبتنصادی ترکیب ساختار اقت تغییر -9
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 ؛تحت فشار یهاستمیو س ونیزاسیانتوسعه مک قیراندمان آب از طر شیافزا -11

 ؛های نسبیهای فنعتی متکی بر مزیتو توسعه فعالیت ایجاد -11

 ؛آموزش قیاز طر ییکار روستا یروین ییو کارا یوربهره باالبردن -12

 ؛به تولید آبزیانربوط وری مآعمل  -13

  و فروش( یفرآور د،یتول ندیها، فرانهاده نی)تام یدیارزش محصوالت تول رهیزنج لیتکم -14

 ؛سطح درآمدی و اشتغال بخشی ارتقای -15

 .بار تکفل و افزایش رفاه نسبی کاهش -16

 یاجتماع  یهاسیاست -2-5-2

 ؛هادر برنامه نایتائمشارکت و شرکت روس شیجهت افزا انیروستائ یاز دانش بوم یریگبهره -1

 ؛مورد مطالعه با در نظر گرفتن نقش مردم یبه روستاها یخدمات عمران گسترش -2

 ؛روستا یاسالم یو شورا یاریده اراتیو اخت فیساختار وظا یساز متنوع -3

 ؛یبه سطح محل یاز سطح مل ماتیتصم ییزدا تمرکز -4

 ؛یمحل تیریمد یبه نهادها یکارکرد -یساختار یبخش سامان -5

 ؛هانآمشارکت  شیجهت افزا ریفق یها به خانوارهاتوسط بانک یرات مالاعتبا ارائه -6

 ؛ییروستا تیریمد ندیکرده در فرا لیصجوانان تح یهاظرفیتاز  استفاده -1

 ؛ریزیبرنامهتعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربومی برای  برقراری -1

 ؛هایاریو دهها در شوراها نآ یریزنان و بکارگ یهایاز توانمند استفاده -9

 یطیمح ستیز یهاسیاست -2-5-9

 ؛و معادن شناسایی مناطق مستعد جهت اجرای عملیات بخش سیالب و آبخوانداری -1

 ؛های مناطق سیل خیز و بحرانیمطالعه و تهیه نقشه -2

 ؛های مرتعداری جهت بهبود وضع مراتع و دامدارانتهیه و تصویب و واگذاری و اجرای طرح -3

 ؛هاانهرودخ طرح ساحل سازی حاشیه -4

 ؛هامطالعه کنترل فرسایش و حفاظت آبراهه رودخانه -5

 ؛های از سیالببرداربهرهعملیات پخش سیالب و  -6

 ؛تخصیص اعتبار جهت احداث طرح بند انحرافی و کانال انتقال آب -1

 ؛شده ییشناسا یعیدر معرض سوانح طب یدر روستاها یعیکاهش مخاطرات طب یبرا یزیرهبرنام -1

 ییفضا یالبدک یهاسیاست -2-5-4

  ؛تخدما عیدر توز ییبه آنها به منظور اعتدال فضا یدسترس لیو تسه یمرکز یهاسکونتگاه تیتقو -1

  ؛حفاظت از مراتع میدر حفاظت از مراتع در عرفه تصم ریکردن عشا میسه -2

 یهامنظومهمنظومه با  ایشبکه –ییمنظومه و انتظام فضا یسکونتگاها انیروابط مورر و مکمل م تیتقو -3

  ر؛مجاو

  ؛یکشاورز زیحافلخ یها در اراضسکونتگاه یتوسعه کالبد کنترل -4

در ارتباط با منظومه و  ربطیذ یهادستگاه یهاسیاستفرادست و  یهارحط یاتوسعه یهاتیبه اولو توجه -5

 ؛مجاور یهامنظومه

  ؛مطلوب منظومه ییضاحوزه در سازمان ف یها با توجه به نقش عملکرداز سکونتگاه کیکارکرد هر  نییتع -6

  ؛هاها با توجه به ساختارها و متناسب با نقش و کارکرد آنسکونتگاه توسعه -1
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  ؛ییو هم افزا یتعامل یهاظرفیتاستفاده از  ها بانتگاهسکو تیتقو -1

 ؛ایمنطقهو فرا ایمنطقهنقش  یو سامانده تیتقو -9

 ی( در روستاهانترنتیگاز، تلفن و ابرق، )آب،  رساختیز نیتام میدر عرفه تصم یرساختیز یهاشبکه توسعه -11

 ؛محروم و کم برخوردار

 ؛یکالبد یمنیو ا ساخت مسکن یبرا التیمساکن و تسه یساز مقاوم -11

 ؛زلزله یبا خطر باال یهاساخت و ساز در پهنه کنترل -12

 ؛یو بهداشت یاموزش یهارساختیروستاها با توسعه ز هیو تخل ییروستا یهااز مهاجرت یریجلوگ -13

 ی.سکونتگاه نیب یکیزیف یوندهایپ تیمتعدد جهت تقو یو فرع یافل یهاراه جادیا -14

 ی گردشگریهاسیاست -2-5-5

 ؛های غیررسمی موجود در روستا جهت بهبود مشارکت مردم در توسعه گردشگریاستفاده از تشکل ایجاد و -1

 ؛گریگردش گردشگری آژانس های یابیبازار لهیبه روستا بوس ینقل دسترس حمل و لیبهبود وسا -2

 ؛فنعت گردشگری روستا زاتیو تجه التیتسه خدمات، بهبود امکانات، -3

در حـوزه  ییکسـب و کارهـا یانـدازراه یبـرا انییکم بهـره بـه روسـتا یعتبارو ا یمال التیارائه منابع و تسه -4

 ؛ییروستا یگردشگر

 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6
 عه روستایی.ن جامدر بی گفتمان جادیو ا یاقناع عموم -1

 یـی،فقرزدا مسـأله بـه جمعـی دسـته و وجهـی چند رویکردهای مستلزم ماهنشان مرکزی پایداربخش توسعه -2

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

 رویکـرد. نیسـت کـافی امـا اسـت، الزم ماهنشـان مرکـزی بخش پایدار توسعه برای کشاورزی بخش بر تمرکز -3

 و غیرکشـاورزی اشـتغال ایجـاد نهـادی، سازی ظرفیت کشاورزی، فناوری و هازیرساخت تا است الزم یکپارچه

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه

 هاینارسـایی کـه باشـد محلی امور اداره و توانمندسازی مشارکت، براسا  باید ماهنشان مرکزی توسعه بخش -4

 کند؛ ترویج را بازار و خصوفی بخش رشد همچنین و رطرفب را پایین به باال از شیوه

 ایـن در تجربـه و راهنمـایی. دارد نیـاز بلندمدت تالش به هاظرفیت و ماهنشان مرکزی بخش نهادهای توسعه -5

 .گیرد قرار نظر مطمح افلی هدف عنوان به باید پاسخگویی، اما است، مطلوب زمینه
 اسیمحرک متوسط مق یارهااقدامات و کسب و ک نیعناو:  9جدول 

 عنوان ردیف

 عمل آوری ماهی 1

 ایاحداث واحدهای گلخانه 2

 قارچ احداث واحدهای پرورش 3

 احداث سردخانه 4

 اعطای تسهیالت در جهت عمل اوری ماهیان 5

 ایجاد کشتارگاه فنعتی دام 6

 ایجاد کارخانه لبنیات 1

 اروییایجاد واحد بسته بندی و فرآوری گیاهان د 1
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 فضایی افق ساختار و سازمان -2-7

 
 افق یی: نقشه ساختار فضا 9شکل شماره 

 

 
 : نقشه سازمان فضایی افق 4شکل شماره 



 23 .......................................................................................................................  ............................................................. شان / بخش مرکزینشهرستان ماه

 ی توسعه بخش )پیوست سند(هاپروژه، طرح ها، هافعالیتاقدامات، -9

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

 5جدول  -شده در سطح بخش یبند تیاولو گذاریسرمایه یح هاطر -9-2

 6جدول  -ه در سطح بخششد یبند تیالو ی عمرانیهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-8

ک رمشـت نهادشـیسـازمان بـا پ نیـا التی. تشـکدیـنمایمـ تیشهرستان فعال یزیربرنامه تهینظر کم ریسازمان ز نیا

و توسـعه  یزیـربرنامـه یااستان زنجان در شور یمسکن انقالب اسالم ادیو اداره کل بن یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

 ادیبن ه کلتوسط ادار هابخشاسناد  یاستان، اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچوب

و توسـعه  یزیـرمـهابرن یماهـه بـه شـورا 6 نظارت در مقاطع جینظارت و رفد خواهد شد. نتا یمسکن انقالب اسالم

 گزارش خواهد شد. استان

 بازنگری سند -4-9

نه البصـاورت سـا "3"( و بنـد مرتبط برنامه هفتم نیدر چارچوب مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر

 اسـتان یمساکن انقـالب اسـالم ادیو اداره کل بن یزیرو برنامه تیریمشترک سازمان مد شنهادی. با پد شدخواه انجام

مطالعـات بـه عنـوان  یمشـاور مجـار نیو توسـعه اسـتان، از خـدمات مهندسـ یزیـربرنامه یشورا بیتصو زنجان و

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیتسه
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ئمپیوست و ضما



 25 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شان / بخش مرکزینشهرستان ماه

 5های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی: اقدامات و فعالیت  4 جدول

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

 یهـافعالیت در در فورت امکان جهت اسـتفاده  و طبیعی منابع اداره توسط روستاها اطراف اراضی کلیفتعیین ت 1

 دامداری و کشاورزی

 طبیعی کل منابع اداره

 سـاخت نیازمند که اقتصادی کاربریهای ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد یهایتحدودمتسهیل در  2

 هستند ابنیه

 ورزیکشا سازمان جهاد

 بانک های عامل، شبکه بانکی استان ... (. و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای تخصیص بهینه 3

 ه کلادار -طبیعی کل منابع اداره -اداره کل میراث فرهنگی، فنایع دستی و گردشگری  6تایی و شهری از طریق تسهیل فدور مجوزروس تقویت پیوندهای فیزیکی از طریق احداث راه های بین 4

 ای جاده نقل و حمل و راهداری

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

 

 

 

 

                                                           

 تاجرایی، زمینه ساز/پشتیبان طرح های سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی ، امل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکالی و فعالیت های ناظر به تمیمات و مصوبات مقررات -5

و حمل  یاداره کل راهدار توسطزگشایی محور برای نمونه محور گندی به ینگجه که به علت مخالفت منابع طبیعی و میراث فرهنگی  در فدور مجوز و همچنین محور خیرآباد به هشترود که با -6

 نشده است.آذربایجان شرقی انجام شده است ولی بخش مربوط به استان زنجان اقدامی انجام  یو نقل جاده ا
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 گذاریی سرمایهح ها: فهرست طر   5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
)میلیون 

 ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
 )روستا(

کد شعاع 
 عملکردی

 کد
موضوعی 

 طرح

کد 
کارآفرین 

 محوری

اولویت 
طرح در 
سطح 
 بخش

کد دستگاه 
اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

 خرد / کندیقاضـی میراخور، 4 1111 راسی 51 داشتی گوسفند 1
 تاروس

اولویت  بله کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 بله

 و فنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش 2
 (نژاد افالح با همراه یا

پــــری، خیرآبــــاد، ســـــهندعلیا،  1 311
، ، ینگجـــــــــهکندیقاضــــــــــی

 ، قره گلبالغکند،میراخور، ایلیآق

متوسط / 
 دهستان

اولویت  بله کشاورزی
 دوم

 سازمان جهاد
 ورزیکشا

 -خیر

3 
 

خرد /  وهران 3 511 داشتی گوسفند سبک دام
 روستا

اولویت  بله کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 بله

خرد /  گونی ،بالغچناق 4 1111 را  51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام 4
 روستا

اولویت  بله کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 بله

خرد /  کندیقاضـی سـهندعلیا، یرآباد،خ 4 1111 گوساله پرواربندی 5
 روستا

اولویت  بله کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

ــرون 6 1111 محلی و ایرانی افتدستب گلیم تولید 6 ــدی ب  ،قشــالق، ســـهندعلیا، گن
 موســی، علــم کنــدی، ، اوجباغچــه

 ، گونیبالغمادآباد، چناق

متوسط / 
 دهستان

 اولویت بله کشاورزی
 دوم

سازمان 
فنعت، معدن 
 و تجارت

 --ریخ

ــــدی ســــرین 4 411 زنبورداری 1 ــــج، دره، علمکن ، خل
 خضرچوبان

متوسط / 
 دهستان

اولویت  بله کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 ،ینگجـــه ،کندیمیراخـــور، قاضــــی 6 2111 شیری گاوداری 1
 کند، ایلی بالغآق

متوسط / 
 دهستان

یت اولو بله کشاورزی
 ومد

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

خرد /  قشالق، پری، خندقلو برون 2 311 محمدی گل گلستان ایجاد 9
 روستا

ولویت ا بله کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

ــرون 4 511 ها دستبافته و دستباف فرش 11 ــدی ســـهندعلیا، قشــالق، ب  ،گن
 کنــدی، علــم موســی، اوج ،باغچــه
 گونی ،بالغچناق مادآباد،

متوسط / 
 دهستان

فنایع 
 دستی

اولویت  بله
 دوم

سازمان 
فنعت، معدن 
 و تجارت

 -ریخ -
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 )دنباله(گذاریسرمایه : فهرست طرح های   5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
)میلیون 

 ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
 )روستا(

کد شعاع 
 عملکردی

کد 
موضوعی 

 طرح

کد 
کارآفرین 

 ریمحو

ولویت ا
طرح در 
سطح 
 بخش

کد دستگاه 
اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

 و فنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورش 11
 (نژاد افالح با همراه یا

خرد /  خانوار 21 باالی روستاهای تمامی 4 611
 روستا

اولویت  بله کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 بله

 یکســرام و ســفال تولیــدی کارگــاه راهنــدازی 12
 سرامیکی، های آبسردکن) وابسته های فرآورده
 ...(و سرامیکی های گل نما، آجرهای

کالن /  چتز 6 111
 بخش

فنایع 
 دستی

اولویت  بله
 سوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 کشـاورزی، مهندسـی فنـی و تخصصی خدمات 13
 پزشکی گیاه و دامپزشکی

کالن /  خیرآباد، پری، ایلی بالغ 25 14111
 شبخ

اولویت  بله اورزیکش
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

خرد /  کلیسا 1 5511 راسی 211 پرواری کوسفند 14
 روستا

اولویت  هبل کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 12  ای گلخانه محصوالت تولید 15
  میراخور، کند،آق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل رهق ،بالغایلی

کالن / 
 بخش

اولویت  خیر کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 14 5111 کشاورزی تکمیلی تبدیلی و غذایی فنایع 16
  میراخور، کند،آق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل قره ،بالغایلی

کالن / 
 بخش

فنایع 
 دستی

اولویت  خیر
 اول

سازمان 
فنعت، معدن 

 رتتجا و

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 12 911 دارویی گیاهان و زعفران 11
  میراخور، کند،آق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل قره ،بالغیایل

کالن /  3
 بخش

اولویت  خیر کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 5 111 قارچ پرورش واحدهای احداث 11
  میراخور، کند،آق ،ینگجه ،یکندقاضـی
 گل قره ،بالغایلی

کالن / 
 بخش

اولویت  خیر کشاورزی
 دوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 21 9111 سردخانه احداث 19
  میراخور، کند،آق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل قره ،بالغایلی

کالن / 
 بخش

اولویت  خیر فنعت
 اول

ن سازما
عت، معدن فن

 و تجارت

 -ریخ -
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 )دنباله(گذاری: فهرست طرح های سرمایه   5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز

ون )میلی
 ریال(

اشتغال 
 )نفر(

 محل اجرا
 )روستا(

کد شعاع 
 عملکردی

کد 
موضوعی 

 طرح

کد 
کارآفرین 

 محوری

اولویت 
طرح در 
سطح 
 بخش

کد دستگاه 
اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

 محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 21
 کشاورزی

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 11 1511
 ،میراخور،کندآق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل قره ،بالغایلی

کالن / 
 بخش

اولویت  خیر کشاورزی
 اول

سازمان 
فنعت، معدن 
 و تجارت

 --ریخ

 بــالغ، بهســتان، ایلــیخیرآبــاد، پــری،  15 9111 فشار تحت آبیاری اجرای 21
، آباد، خلـج بک،  مزرعهآغاج تکمزرعه
 لیالن

متوسط / 
 دهستان

اولویت  بله کشاورزی
 دوم

اد سازمان جه
 کشاورزی

 --ریخ

 ماکیـان و مـرغ پرورش خانگی واحدهای ایجاد 22
 بومی

کالن /  تمامی روستاهای بخش 25 311
 بخش

اولویت  بله کشاورزی
 اول

سازمان جهاد 
 یکشاورز

 --ریخ

 ســــــهندعلیا، خیرآبـــــاد، پـــــری، 15 1111 شیر آوریجمع مراکز ایجاد 23
 کند،میراخور،آق ،ینگجه ،کندیقاضـی
 گل قره ،الغبایلی

کالن / 
 بخش

اولویت  خیر خدماتی
 اول

سازمان 
فنعت، معدن 
 و تجارت

 --ریخ

خرد /  ، بهستانبالغایلی میراخور، 15 511 عمل اوری ماهی 24
 روستا

اولویت  بله رزیکشاو
 سوم

سازمان جهاد 
 کشاورزی

 بله

 رسـانی اطالع تبلیغات، پایگاه و  سیستم توسعه 25
ــازار و ــابی ب ــز ســایت دو) یگردشــگر ی  متمرک

 ماه نشان( شهر در افزاری نرم و افزاری سخت

کالن /  نشان ماه شهر 25 9111
 بخش

-
 گردشگری

اولویت  -بله
 -اول

سازمان 
 -گردشگری

 --ریخ
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  6موضوع کد  گذاریسرمایهتوضیحات طرح های  – 5 میمه جدولض

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 .شودمیخانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد  15ی هر به ازا راسی 51 داشتی گوسفند 1
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دام 3
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به را 51 داشتی آمیخته ندگوسف سبک دام 4
 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به (نژاد افالح با همراه یا و فنعتی اریدامد) سنگین و سبک دام پرورش 11
 شود. فادرخانوار مجوز یک واحد  21به ازای  ماهی عمل اوری 24

 

 ها(ی اجرایی طرحهادوره)موضوع  گذاریسرمایههای توضیحات طرح –5ضمیمه  جدول 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

  خواهد محقق ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتهادورهدر  تدریجی بصورت طرح این روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد 1

2 
 حبوبـات، زعفـران، کلزا، نظیر تر پربازده محصوالت به زراعی شتک ویالگ تغییر جهت در الزم آموزش ارائه

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان

  خواهد محقق ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتهادورهدر  تدریجی بصورت حطر این

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این ... و دام جایگاه الحاف ،نژاد افالح طیور، و دام نگهداری فحیح افول زمینه در الزم هایآموزش ارائه 3

4 
 میـان در بخشـی مـدت، کوتاه در آن از بخشی و شد خواهد تدریجی محقق بصورت طرح این آبی سرد و آبی گرم نماهیا پرورش واحدهای ایجاد جهت در الزم هایآموزش ارائه

 شودمی محقق مدت بلند در نیز بخشی و مدت

5 
 گلـیم قالیبافی، نظیر دستی دستی فنایع ایجاد برای زنان بویژه روستایی خانوارهای به به الزم شآموز ارائه
 ... و بافی

 شود. محقق باید کوتاه رد طرح این

 شود. محقق باید کوتاه در طرح این روستاها در دستی فنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیالت اعطای 6
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر بازدهپر تمحصوال کشت توسعه 1
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این کوچک و بزرم دام سانن، بز رنظی دامپروری واحدهای توسعه 1
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این زنبورداری واحدهای ایجاد 9
 شود. محقق باید کوتاه در طرح این دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث 11
  خواهد محقق ی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتهادورهدر  تدریجی بصورت طرح این کشاورزی محصوالت فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد 11
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 های عمرانی: فهرست پروژه  6جدول 

 مهبرناعنوان  عنوان فصل عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون )

 7(ریال

 محل اجرا

 (روستا)
 ییدستگاه اجر

کد شعاع 

 عملکردی

لویت وا

 پروژه

توضیح 

 دارد

1 

 دو) گردشـگری پشتیبان خدمات فعالیتهای وسعهت
 و امـداد سـایت یـک گردشـگری، مسافرتی آژانس
 کـانون یـا هنرسـتان یـک و هوایی و زمینی نجات
ــی ــوزش محل ــگری، ام ــک گردش ــگاهفر  ی  و وش
 بخش دستی فنایع محصوالت نمایشگاه

 برنامه توسعه گردشگری داخلی گردشگری

 
روستاهای 
هدف 
 گردشگری

ی و میراث فرهنگ
گردشگری، فنایع 

 دستی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 دوم

 خیر

2 

)  ای ناحیـه  درون خوراک و پذیرایی مراکز توسعه
 ،محلی غذاهای رستوران پذیرایی مرکز شش ایجاد
ــ ــین و یمل ــی ب ــون الملل  هــدف روســتاهای پیرام

 (گردشگری

 برنامه توسعه گردشگری داخلی گردشگری

 
 یروستاها
هدف 
 یگردشگر

و  یفرهنگ راثیم
 عیفنا ،یگردشگر
 یدست

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

3 
ــه خــدمات بهداشــت  بهداشت دهستان مراکز در درمانی-بهداشتی مراکز تجهیز برنامــه ارائ

 نیدرما روستایی
 مراکز حوزه 

دانشگاه علوم 
 پزشکی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

4 
 25 حـداقل سـطح در آشـامیدنی آب شبکه ایجاد
  تاروس

 آشامیدنی آب شبکه ایجاد آب و فاضالب
 

 روستاهای
فاقد شبکه 
 آب آشامیدنی

آب و فاضالب 
 روستایی

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

5 
 شـبکه بـه گـاز اقـدف ایروسـت 15 حـداقل الحاق

 سراسری گازرسانی

ــدمات  ــعه و خ ــل توس فص
 شهری،روستایی و عشایری

و  یبرنامــه ارائــه خــدمات شــهر
 ییروستا

 گازشرکت   
متوسط / 
 دهستان

 اولویت
 دوم

 خیر

6 

 تـامین و مخـابرات و پسـت دفتـر واحد 1 تاسیس
 دسترسی تامین و ITC دفاتر واحد 11 به دسترسی

ــه ــت ب ــویی سراســری یهــاشــبکه و اینترن  و رادی
 روستا 11 حداقل در تلویزیونی

ــدمات  ــعه و خ ــل توس فص
 شهری،روستایی و عشایری

ــامین، ــه ت ــعه، ت برنام ــر،توس  عمی
 تجهیـــز و نگهـــداری فضـــاها،

 اماکن ها،ساختمان
 پست  

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

                                                           

 در مرحله اجرایی ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تعیین و پیشنهاد خواهد شد. -1
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 های عمرانی: فهرست پروژه  6جدول 

 وان برنامهعن لعنوان فص عنوان پروژه ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

)میلیون 

 1ریال(

 محل اجرا

 )روستا(
 دستگاه اجریی

کد شعاع 

 عملکردی

اولویت 

 پروژه

توضیح 

 اردد

1 
 سـازی مقاوم و مسکونی واحد 211 تعداد نوسازی
 مسکونی واحد 411 تعداد

 سازی،مقاوم توسعه، برنامه تامین، فصل مسکن
 تجهیز و نگهداری فضـاها، تعمیر،
 آالتاماکن و ماشین ها،تمانساخ

 بنیاد مسکن  
خرد / 
 روستا

اولویت 
 اول

 خیر

1 
 2 رجهد فرعی های راه کیلومتر 111 حداقل ایجاد
 روستایی بین

 ایبرنامه توسعه حمل و نقل جاده فصل حمل و نقل
 راهداری  

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

9 
 مخصـوص ریلـی نقل و حمل شبکه کیلومتر 11 اد
خـط راه آهـن  بـه ماه نشـان شهر اتصال جهت بار

 سراسری

 ایبرنامه توسعه حمل و نقل جاده فصل حمل و نقل
  

ن اداره کل راه آه
 شمالغرب

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

11 
 بـرای آموزشـی امکانات تجهیز و بهسازی نوسازی،
 دبستان واحد 11 حداقل

ــرورش  ــوزش و پ فصــل آم
 عمومی

 اییابتدبرنامه آموزش 
 آموزش و پرورش  

کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

11 
ــاماندهی ــه س ــاوم و رودخان ــازی مق ــداد س  15 تع
 سیالب مقابل در بخش روستای

ها و برنامــه مهندســی رودخانــه فصل منابع آب
 سواحل

 ایمنطقهآب و   
کالن / 
 بخش

اولویت 
 اول

 خیر

12 
 هکتـار 3111 از بیش در آبخیزداری عملیات انجام
 بخش 2 درجه مرتعی ضیارا

 برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک فصل منابع آب
 منابع طبیعی  

متوسط / 
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 

 

 

 

 

                                                           

 پیشنهاد خواهد شد. ین ودر مرحله اجرایی ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تعی -1
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 های عمرانی(های اجرایی )جمع بندی اعتبارات پروژه: اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه  1جدول 

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا تگاهن دسعنوا فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 (میلیون ریال)اعتبار 

 سال دوم سال اول
های سال

 بعد
 جمع

    * یکساله گردشگری و فنایع دستیمیراث فرهنگی،  گردشگری 

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

   *  یکساله ایمنطقهآب  -گاز شرکت -ای و حمل و نقل جاده یراهدار -مسکنیاد بن سکونتگاهی 

   *  دوساله ایمنطقهآب  -منابع طبیعی محیطی 
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