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  کلیات

تباطات، تحوالت ثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارأمت ،استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور یروستاها

های گسترده در گذاریسرمایهای که، گونهاند. بههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

شهری  ةه جامعبروستایی را  ةی کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعهاساختزیر

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

 بوده است. 

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

 ؛دهداهش میکخرتر را أمت گذاریسرمایهبازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  ةبه سرعت مشمول قاعد گذاریسرمایه

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

ه ارتقا و رشد به ویژه در روستاها وابسته ب ،درصد رشد اقتصادی 50 از بیش رشد دهداقتصادی نشان می مطالعات 

و سایر  توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناهادر روستاها را می گذاریسرمایههای زمینه .وری استبهره

بع آن تحول در تو به  اقتصاد روستا رشدفرآیند دار، اولویتای هوژهرمالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پ

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

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

 کننده وقفمت 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 
و  تولیددد تددا مصدددرف

مت با تغییرات قی های 
 گسترده

زیادی  وجود دارد؛ به نحوی که بخش مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
اهش کشود. این شکاف به 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

یاس در گذاری صنعتی بزرگ مقگیری 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 

دی مد نظر بوده است، معموالً اهداف اقتصاتی صرفاً معیشها 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

رش در سه تغییرات اقلیم و محدودیت با .های محوری اقتصاد روستا استهاز ارکان و نهادآب یکی 
بی افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آ ،گذشته ةده
های فناوری از طرفی عدم انتشار و تعمیق و سوبه این 1360های 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 استاز محل فعالیت درآمد روستا

 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

 ورزیکشا 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

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

 است.

4 
 انها و متولیوجود دستگاه

ناهمسو در سیاستگذاری 
 روستا

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

 .روستا شده استة ها در حوزگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست

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

 وریبهره
 فرایند و تبعات

5 

نسددبت باالی سدداختار 
یان  تای جمعیتی روسددد

نت به نیروی سددد گرا 
انسددددانددی مدداهددر و 

 گراتخصص

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

هارت و سرسختی دنها نسبت به تغییر رفتار و عادات سنتی در کشت و کار و مقاومت در برابر م
است. شده این دستهدانش نیروی متخصص جوان این امر منجر به شکاف ساختاری و رفتاری بین 

باشد، میهای دیرینه ها مطابق سنتزمین تملیکدر این میان به دلیل آنکه قواعد و قوانین مالک و 
ود، خباشند یا با مخالفت و سرکوب نیروی جوان متخصص یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های سرمایه شوند که با این شرایط باعث کاهش  نیروی کار ماهر، کارآفرین  ومجبور به مهاجرت می
دد. در آمریکا گروری پایین میانسانی و حفظ بافت جمعیتی سنت گرا و اغلب غیر ماهر و با بهره

ز دارند، درصد جمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات نی 3فقط 
عیشتی به در کشاورزی سنتی و م درصد اشتغال در بخش کشاورزی عموماً 33اما در ایران با وجود 

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

، زعفران های زینتی، داروییتغییر 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 

برداری بین نسلی در بهره
 از منابع طبیعی

باید عدالت باشد میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میخاک، چراگاهاز آنجا که منابع آب، 
تی را نیز برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

ی، گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادمحفوظ بدارد. متأسفانه فقدان سیاست
رود با ادامه این های تجدید ناپذیری زده که انتظار میه این منابع دارای آستانههای جدی بآسیب

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

7 

مات  خد به  لب  غا توجه 
رفدداهی و زیرسدددداختی 

گذاری جای سدددرمایهبه
 اقتصادی در روستا

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

رفیت ی و ظحوزة دخالت دولت در روستا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندساز
 سازی اقتصادی آنها مورد تأکید نبوده است. 

8 
های کوچک نبود کارگاه

 مقیاس 

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

 باشد. ربط مینظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

الت فناورانه متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روسددتاها سددنتی و کمتر متأثر از تحو
ست. در برخی بخش شیوه پرورش و بازده بوده ا سبک،  تفاوت  آنها، به عنوان مثال، در حوزة دام 

 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 کشاورزی که آنجا از

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

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

ساختار آموزش،  گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییرسیاست ةدار در حوززمان و تغییرات معنی نیازمند

و آثار مورد  نی بر اهداف، رویکردها، دستاوردهاتدانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مب ،بینش

بخش ده گزارش های روستایی، چکیانتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 .دشومیبه شرح سرخط های زیر ارائه  سلطانیهشهرستان  مرکزی
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 مقدمه

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

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

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

 زوده شد. از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها اف

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

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

ت در شهرها های ناشی از فروش نفله انباشت عظیم سرمایهئسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسأعللی چند، صورت ت

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

تاییان به شدیدی برای روس ةروستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذب ةمهاجرین گسترد

شهرها و  های مسری، بر جمعیتوضعیت بهداشتی و مهار بیماری ةآمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از توسع وجود

که محل جذب  یان به شهرهایروستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستا

های فقر ینی، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنهدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. حاشیه نش

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

الاستفاده بزراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و  ةشدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمد

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

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 ا هدف ایجادبروستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها  ةمطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئل

زان مشارکت محلی را فراهم ساخت و می ةجامع افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

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

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

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

سائل کلیدی مهای روستایی تالش شده که پایدار منظومه ةاقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةدر تدوین سند برنام

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

ست که این سند اایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شود. اما بدیهی هروژهمطرح و در نهایت پ

روستایی  هاینظومهمپایدار ة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسع ةتوسع ةای از مطالبی که در رابطه با برنامتنها گزیده

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

اف مورد نظر یی در نظر گرفته شود تا به اهدهاسیاستهر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با آنها راهبردها و 

 در افق طرح دست یافت.



 نی استان زنجاهای روستایاقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه ةتوسع ةسند برنام ................................................... 10

 روستاهای بخش تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 1

انی د اقتصادی و کالبدی طی روندهای مک –و اجتماعی  اکولوژیکی –های محیطی از بر هم کنش متقابل ساخت

ضایی درون فها و پیوندهای ها، جریانباغ حلی شکل گرفته و مجموعة روابط و فعالیت منظومهزمانی ساختار فضایی 

کنونی یی دهی به سازمان فضاانجامیده و در شکل فضایی منظومهگیری سازمان ر نهایت به شکلای دو برون منظومه

 اند. بسیار اثر گذار بوده منظومه

ختار به ویژه سا اکولوژیکی –کارکردی در بخش نخست، عوامل محیطی -بر اساس جمع بندی مطالعات ساختاری 

و  وشدددش مرتعی( و منابع آب سدددطحی )رودخانه زنجانرود(زمین و اشدددکال ناهمواری، به همراه پوشدددش گیاهی )پ

  اند.داشته فضایی منظومهگیری ساختار و سازمان زیرزمینی و منابع خاک نقش مهمی در شکل

ون البرز غربی سلطانیه است که عمدتاً در ز -بخشی از پهنه ساختاری زنجانین منظومه از نظر موقعیت استقرار ا

این  .باشدیک مپالئوزویی ،دوران سنوزوییک، مزوزوییک، پروتروزوییکشناسی مربوط به چینهاز نظر . واقع شده است

جز هبرد. متوسددط و زیاد زلزله قرار دا مناطق با خطردر زمره منظومه در حریم گسددل اصددلی سددلطانیه واقع شددده و 

قیه ب خطر متوسددط زلزله اسددتقرار یافته اند،  ةکه در پهن روسددتاهای بویین و دوسددنگان در شددمال شددرق منظومه

ستقرار یافته هایسکونتگاه سلطانیهاند. منظومه در پهنه باخطر باالی زلزله ا سنبل آشهر ستاهای  شهر، ، رو باد، مهمان

سدین االیش، حوارجین، اولنگ، چپ دره، طهماسدب آباد، عباس آباد، کبود گنبد، ندیرآباد، المکی، قلعه، مشدک آباد، 

 این پهنه استقرار یافته اند.  در  ویکار، قیاسیه و س، چشمه، ویر، اسدآباد، ترکاندهآباد

ستقرار منظوم ساختاری زنجان سلطانیه مرکزی ةا ستانی ب -در پهنه  سیمایی کوه شیده سلطانیه به منظومه  خ

ضی مرتفع منظوم ست. ارا سلطانیه ها شاهده می مرکزی  شرقی و جنوب غربی منظومه م شمال  شوند. در در بخش 

سایی 1900-2400و 1700-1900 ، 1500-1700، 1000-1500طبقه ارتفاعی عمده  4 مرکزیمنظومه  شده  شنا

 اند. شده است که روستاهای منظومه در این طبقات ارتفاعی توزیع

ضی افزایش می ،با افزایش ارتفاع ضی در بخشهیابد بشیب ارا شیب ارا ستانی منظومه طوریکه   ه ویژهبهای کوه

شرقی  شمال  سمت غرب و بخش میانی منظومهمنظومه افزایش میشرق و   شرق به  شمال  ضی از  شیب ارا  یابد. 

( استقرار درصد 5عمدتاً شیب کمتر از روستاهای پرجمعیت و مهم منظومه در اراضی با شیب کمتر ) شود.کاسته می

شکل. محدودیت توپوگرافیک در بخشاندیافته شرقی و جنوب غربی به   شمال  ستاهای  ستاهای کوه  ونی گیری رو

 ر این مناطق انجامیده است. ( دپایکوهی )مشرف به اراضی زراعی

ستقرار، منظومأمت شرایط توپوگرافیک و موقعیت ا سلطانیه ةثر از  شرایط اقلیمی نیم مرکزی  سرد دارای  ه خشک 

ست. سط دما ا ساالنه منظومه متو ست.  9/9ی  ساالسانتی گراد ا تر گزارش میلیم 287انه بیش از میانگین بارندگی 

تا  مهرروز از سدددال ) 140نی بوده و حدود یخبندان طوال ةشدددده اسدددت که به دلیل کوهسدددتانی بودن منظومه دور

 دهد. ( در منظومه یخبندان رخ میاردیبهشت

اه شرایط آب م آبانتا  دیبهشت، مرطوب و از اواسط خردادتا اردر مجموع  شرایط آب و هوایی منظومه از فرورین 

های فعالیت برایشددرایط اقلیمی از خرداد تا اواسددط مهرماه به لحاظ آسددایش اقلیمی باشددد. و هوایی خشددک می

 حضور گردشگران در منظومه مناسب است. گردشگری و
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وده و دارای ها و مناطق همجوار بآن با منظومه یاکولوژیک –منظومه تابعی از پیوستگی ساختار محیطیمنابع آب 

ودخانه از ای منظومه اسدت. این رترین جریان رودخانهزنجانرود اصدلی ةای اسدت. رودخاندرون و برون منظومه أمنشد

ن ییر پاکیلومتر د 150ن و طی مسیری حدود جنوب شرق به شمال غرب در جریان بوده و پس از عبور از شهر زنجا

ست  شی از جریان رودخانه آق زوج چای در واحد هیدرپیونددبه قزل اوزن می« ین یرج» د شاخه و بخ سر ولوژیک . 

شرق–طارم  شمال  سمت منظومه هم خلخال در  ست. منظومه به  ه ببا توجه جوار )بخش مرکزی طارم( در جریان ا

 ندارد. منظومه در شمال شرق جریان رودخانه آق زوج چای تأثیر چندانی در داخل منظومههای توپوگرافی ویژگی

 ه بوده است.مترمکعب بر ثانی 111/0برابر  مرکزی سلطانیهرودخانه زنجانرود در منظومه  ةمتوسط آبدهی ساالن

جریان  ت و در مسیرهای باالدستی و در داخل منظومه برخوردار اسمنابع آب سطحی از کیفیت مناسبی در بخش

 شود.به پایین دست از کیفیت آب کاسته می

شی از آبخوان زنجان که در منظومه برداربهرهعالوه بر  سطحی بخ سلطانیهی از منابع آب  ست مرکزی  شده گ رده 

دهنه  527گیرد. همچنین برداری قرار میمورد بهرهمجاز حلقه چاه غیر 128 حلقه چاه مجاز و  464اسدددت از طریق 

خش میانی رشته قنات نیز در ب 38ی هستند.  برداربهرهدر شمال شرق و جنوب غربی منظومه در حال  چشمه عمدتاً

 ی ساکنین هستند. برداربهرهجنوب و جنوب غرب منظومه مورد شمال غربی، به سمت 

 د. ا متوسط هستنی در منظومه از نظر کشاورزی دارای کیفیت خوب تبرداربهرهمنابع آب زیرزمینی مورد 

سبتاً مناسب در این مناطق،   ر شمالپوشش مرتعی دبه دلیل گستردگی مناطق کوهستانی در منظومه و بارش ن

شدهشرق  سترده  سیو جنوب غربی گ ساس برر شده اند. بر ا ساحت منظومه ) 6/49های انجام  صد کل م  25466در

ضی مرتعی عمدتاً حاوی گیاهان مرغوب مرتعی همرا صاص دارد. ارا شش مرتعی اخت ضی با پو ه با توزیع هکتار( به ارا

 قابل توجهی از انواع گیاهان دارویی است. 

ومه ثر بر سداختار و سدازمان فضدایی منظؤاکولوژیک م –عوامل محیطی  ندیمجموعه عوامل اشداره شدده جمع ب

 است.  مرکزی سلطانیه

صل در بخش نخ –رگذاری عوامل محیط اث ضایی منظومه که به طور مف سازمان ف ساختار و  ست اکولوژیک بر 

  همگن ساختاری در منظومه انجامیده است. ةمطالعات مورد بررسی قرار گرفته است به شکل گیری دو حوز

 ًشددود.  سددطح این میمتر به باال را شددامل  1500ارتفاعی باالی  ةطبق پهنه کوهسددتانی و مرتفع که عمدتا

شیده از ست. پهنانواع گونه محدوده پو ستانی بخش ةهای مرتعی ا شرقی منظومه و جنکوه شمال  وب های 

 شود. غربی منظومه را شامل می

 شامل می شتی و هموار که بخش میانی منظومه را  س ةشود. این پهنه بین دو بخش از پهنپهنه د تانی کوه

شرق منظو شرق و جنوب  شمال  ست. رودخانمه در  شده ا و راه  زنجان –ود و آزاد راه قزوین زنجانر ةواقع 

ختصاص اهای کشاورزی آبی کنند. بخش میانی منظومه به فعالیتآن عبور می تبریز از میان –آهن تهران 

 دارد. 
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سب منابع محیطی  سانی بوده وهاکولوژیکی که در دو پهنه کوهستانی و دشتی در اختیار گر –به تنا ست های ان ا

سلطانیه  روستایی و شهرسکونتگاه  21های متعدد انسانی با مقیاس متفاوت شکل گرفته است. در مجموع سکونتگاه

 اند.در منظومه استقرار یافته

فر در ن 29462درصد به 6/0با رشد ساالنه  1390نفر در سال  28592این منظومه از شهری و روستایی جمعیت 

 یافته است.  افزایش 1395سال 

اند. شکل ضو بودهعنفر در هر خانوار  3/3طوریکه هسط استانی و کشوری بوده بعد خانوار در منظومه تابعی از متوبُ

 ر است.عد خانواترین دالیل کاهش بُای از عمدهگیری خانوارهای جدید، تغییر نوع خانوار از گسترده به هسته

طوریکه نسبت هدهد. بدو جنس زن و مرد نشان می های متفاوتی را بینبررسی وضعیت سواد در منظومه نسبت

سوادی از  سال  3/77با صد در  سال  5/79به  1385در صد در  شاخص در می 1395در ست. این  ان افزایش یافته ا

مردان  میان درصددد افزایش یافته اسددت. بنابراین نرخ سددواد در 3/86به  85درصددد در سددال  83مردان روسددتایی از 

شاخص در میان زنان  سیار بهتری دارد. اما این  ضعیت ب شاخص کل منظومه و سبت به  ستایی ن  شتهتغییری ندارو

سوادی زنان از  سبت با ست. ن سال  1/72ا صد در  صد  8/72به  1385در سیدهدر ست.  ر مات کمبود امکانات و خدا

گیری عیت باسواد زن از منظومه در پی شکلخروج بخشی از جمآموزشی در سطح منظومه و ترک تحصیل دختران، 

سران به دلیل محدودیت صیل پ شتر به امر تح شویی و ازدواج، توجه بی شی )زندگی زنا های ژگیویهای فرهنگی، آموز

 برایلیه های دسترسی و کمبود وسایل نق(، نامناسب بودن راهو تأثیر آن بر کاهش تحصیل دخترانفرهنگی  –قومی

ان در منظومه ترین دالیل پایین بودن نرخ سواد زناستفاده جمعیت الزم التعلیم در دسترسی به مراکز آموزشی عمده

 آیند.بشمار می

ای همگن اسدددت. بررسدددی فرهنگی جامعه –جمعیت سددداکن در محدوده مطالعاتی از نظر سددداختار اجتماعی 

اکنین فرهنگی بین س –قومی باالی همگنی و همگرایی وجود سطح های انسجام و اعتماد اجتماعی حاکی از شاخص

ست.  ومه به اختالفات و درگیری قومی و فرهنگی گسترده در سطح منظ محدود بودنروستاهای مستقر در منظومه ا

ترین ویژگی اجتماعی از نظر زبان و مذهب عمده ویژهگی جمعیت ساکن منظومه بههمراه یکپارچگی اجتماعی و فرهن

 آید. شمار میهمعه ساکن در منظومه بفرهنگی جا –

نتایج ذیل  است. بررسی ساختار اقتصادی منظومه یاکولوژیک –ساختار اقتصادی منظومه تابعی از منابع محیطی 

 دهد: را در اختیار قرار می

 های ش( بر سدددایر بخرداریهای بخش کشددداورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زنبوغلبه فعالیت

 اقتصادی؛

 ؛تولید محصوالت باغی با کیفیت باال از جمله محصول سیب 

 ؛توسعة فعالیتهای زنبورداری و وجود مراتع و قابلیت پرورش گیاهان دارویی 

 صنعتی و امکان فعالیت برای فعالین شهرک  صنایع کارخانه ای در امتداد جادة ارتباطی و  صادی  وجود  اقت

 ؛منظومه
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 لید های صددنعتی از جمله صددنایع غذایی )رشددته بری(، توبرخی از فعالیت ةوجود نیروی متخصددص در زمین

 ؛البسه

  در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه و..وجود معادن مهم با ظرفیت باالی تولید. . 

دهد اغلب ها و پیوندهای فضددایی حاکم بر منظومه نشددان میبررسددی سدداختار فضددایی منظومه بر اسدداس جریان

ضایی منظومه )های جریان صول، افراد، کاال و ف سرمایه، فنآوری و اطالعاتجریان مح سویه هخدمات  ستند. ( یک 

ها در درون منظومه پیوند تمامی سکونتگاه ةیکدیگر داشته و تنها نقط های منظومه حداقل ارتباط افقی را باسکونتگاه

سلطانیه ) سی  –به عنوان مرکز اداری شهر  ستان و سیا ست.بخششهر سکونتگاه ( ا شترین ارتباط  های سپس بی

ترین نقطه سکونتگاهی برقرار است. شهر زنجان جذاب( زنجان )مرکز استانشهر خدماتی با  –منظومه به لحاظ اداری 

نه مامی زمی مه در ت مامی روابطبرون منظو یان ،ها بوده و ت ماعی جر های اجت ند صدددادی فرهنگی و اقت –ها و پیو

سلطانیه  ههای منظومسکونتگاه شهر  شش باالیی بسلطانیه پس از  شدت و ک ست و از  شهر برقرار ا رخوردار با این 

ستان امرکز سپس و ای( رون منظومهن سکونتگاهی به سوی مرکز شهرستان )داست. بنابراین روابط شکل گرفته بی

 ( است.ایبرون منظومه)

و  یاکولوژیک –های محیطی قابل سدداختدهد، از بر هم کنش متهای انجام شددده نشددان میجمع بندی بررسددی

ضایی منظومه  -صادی و کالبدی طی روندهای مکانیاقت –اجتماعی  ساختار ف سلطانیهزمانی  فته و شکل گر مرکزی 

گیری سدازمان ای در نهایت به شدکلفضدایی درون و برون منظومه ها، جریان ها و پیوندهایمجموعه روابط و فعالیت

ضایی منظومه انجامیده و سیار اثر گذار بوده ف ضایی کنونی منظومه ب سازمان ف شکل دهی به  ضایی در  سازمان ف اند. 

سمت درونسلطانیه  مرکزی منظومه سلطانیه  تمرکزگرا به  شهر  دل)غیر تعا ضعفو دارای  بودهمنظومه با مرکزیت 

ست. تطابقمتوازن(  شان منظومه فضایی سازمان و فضایی ساختار شةنق دو ا نظومه م فضایی ساختاربین  دهدمی ن

صادی اجتماعی، کالبدی، محیطی، ساختار هایبرآیند الیه) سی( و اقت ضایی سازمان با سیا و  ملکردهاع برآیند(آن ف

 .نیستند منطبق هم بر و ندارد هماهنگی وجود)ایمنظومه درون هایجریان

 بخش توسعةهای وضعیت شاخص -1-1

 -اجتماعی و فرهنگی، اقتصددادی  ةلفؤبخش مرکزی شددهرسددتان سددلطانیه در چهار م توسددعةهای وضددعیت شدداخص

ستان شاخص  51تولیدی، طبیعی، زیرساختی و زیربنایی در قالب  رفته و گقرار مورد مقایسه در سطح شهرستان و ا

  منعکس شده است. 1در جدول شماره 
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های بیان وضعیت موجود: متغیرها و شاخص 1جدول شماره   

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص مولفه

 سهم/ مقدار
شاخص  /ریمتغ

 )درصد(
 استان شهرستان

ی
نگ

ره
و ف

ی 
ماع

جت
ا

 

 7/32 1/74 1395 5/57 درصد نسبت روستانشینی در منظومه
 3/67 1/43 1395 5/42 درصد نسبت شهرنشینی

 نرخ رشد جمعیت
 (1390-95اخیر   ساله 5 )

 9/0 درصد  کل منظومه
95-

1390 
6/0 8/0 

 5/0 درصد  روستایی
95-

1390 
1/5 4/1- 

 4/1 درصد  شهری
95-

1390 
4/1 0/2 

 بعد خانوار
 28/3 23/3 1395 3/3 نفر کل منظومه

 32/3 21/3 1395 2/3 نفر روستایی
 26/3 29/3 1395 3/3 نفر شهری

 نرخ سواد 
 ) درصد باسوادی (

 8/84 2/81 1395 79 درصد کل 
 3/80 4/75 1395 7/67 درصد زنان

 3/89 0/87 1395 92 درصد مردان

ی
ید

تول
 و 

ی
اد

ص
اقت

 

 8/31 2/19 1395 8/37 درصد مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت )
 4/87 7/94 1395 3/94 درصد نرخ اشتغال
 6/12 3/5 1395 7/5 درصد نرخ بیکاری

 1/2 2/2 1395 2/2 درصد واقعیبارتکفل 
 3/4 3/59 1397 9/18593 هکتار سطح زیر کشت زراعی

 8/4 8/60 1397 1/99398 تن تولیدات زراعی
 3/1 8/67 1397 1/1079 هکتار سطح زیرکشت باغی

 8/16 5/78 1397 4/29944 تن تولیدات باغی
 1/2 1/57 1397 8 واحد معدن

)در حال  واحد نگهداری محصوالت کشاورزی
 ی(برداربهره

 5/12 100 1397 1 واحد

 1/3 8/53 1397 7 واحد واحدهای صنعتی همجوار روستا

ی
یع

طب
 

 - - 1397 7/80 درصد درصد 2میزان اراضی با شیب کمتر از 
 2-7باالترین میزان جمعیت ساکن در طبقات شیب 

 درصد
 -- -- 1395 12/40 درصد

نسبت جمعیت روستایی ساکن در پهنه با خطر 
 خیزیباالی لرزه 

 - 6/62 1395 5/55 درصد

9/9 1397 9/9 درجه سانتی گراد میانگین دمای ساالنه  18-10  

 - 140 1397 140 روز تعداد روزهای یخبندان

3/287 1397 3/287 میلی متر میانگین بارندگی ساالنه  
-250

400 

 - دوره خشک بر اساس منحنی آمبروترمیک
خرداد تا 
 اواسط مهر

1397 - - 

 - تقسیم بندی اقلیمی
نیمه خشک 

 میانه
1397 - 

نیمه 
خشک 
 فراسرد
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 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص مولفه

 سهم/ مقدار
شاخص  /ریمتغ

 )درصد(
 استان شهرستان

 - شاخص اقلیم گردشگری
خرداد تا تیر 

 عالی
- - - 

 - - - 111/0 مترمکعب بر ثانیه متوسط آبدهی ساالنه زنجانرود

8/52 1397 464 درصد-حلقه تعداد چاه مجاز  - 
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 )دنباله( های بیان وضعیت موجود: متغیرها و شاخص 1جدول شماره 

 سال مقدار واحد عنوان متغیر/ شاخص مولفه

 سهم/ مقدار
شاخص  /ریمتغ

 )درصد(
 استان شهرستان

ی
یع

طب
 

2/34 1397 128 درصد-حلقه تعداد چاه غیر مجاز   - 

 هاچاه ةمجموع تخلی
 میلیون مترمکعب

 درصد-
8/65 1397 7/55  - 

6/55 1397 4/89 درصد هامیزان مصرف کشاورزی از آب چاه  - 

2/58 1397 527 درصد-دهنه تعداد چشمه های منظومه  - 

9/37 1397 05/54 درصد هامیزان مصرف کشاورزی از آب چشمه  - 

3/63 1397 38 درصد-رشته تعداد قنوات منظومه  730 

7/63 1397 8/70 درصد از آب قنوات میزان مصرف کشاورزی  - 

3/63 1395 5/90 درصد روستاهای واقع در پهنه خطر باالی لرزه خیزی  - 

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

 18 6/33 1397 1/12 کیلومتر بزرگراه -آزاد راه 
 9/5 7/39 1397 18/136 کیلومتر راه بین شهری

 7/1 3/28 1397 86/71 کیلومتر راه بین روستایی
 197 5/49 1397 49/12 درصد-کیلومتر راه آهن

 - 100 1397 100 درصد مندی از آب آشامیدنی سالممیزان بهره
 - 100 1397 100 درصد مندی از برقمیزان بهره

 - 2/55 1397 16 تعداد خانه بهداشت فعال
 - 2/47 1397 34 تعداد مندی از خدمات آموزشیبهره

رح توسعة پایدار طها به ماخذ گزارش تفصیلی برنامه توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و ها و شاخصمآخذ : منتخبی از متغیر

 های روستایی منظومه

 

بت جنسی، اقتصادی بخش مرکزی شامل: نرخ سواد، بعد خانوار، نس -های اجتماعی در ادامه نیز برخی از شاخص

ستان مورد های اهای شهرستان سلطانیه و سایر شهرستاننرخ بیکاری، با سایر بخشنرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و 

 در قالب نمودار نمایش داده شده است.مقایسه قرار گرفته و 
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 1395جنس در سال  کیو به تفک های استانشهرستان یی بخش مرکزی باروستا تینرخ سواد جمع سهیمقا: 1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395در سال  های استانشهرستان بایی بخش مرکزی روستابعد خانوار  ةسیمقا:2نمودار
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 1395در سال  های استانشهرستان یی بخش مرکزی باروستانسبت جنسی  ةسیمقا: 3نمودار

 

 

 1395در سال  های استانشهرستان یی بخش مرکزی باروستانرخ رشد  ةسیمقا: 4نمودار
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 1395سال  در های استانشهرستان با بخش مرکزینرخ اشتغال  ةسیمقا: 5نمودار

 

 
 1395سال  در های استانشهرستان نرخ بیکاری بخش مرکزی با سهیمقا: 6نمودار
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 هاقابلیت-2-2

 اقتصادیالف( 

 های کشاورزی در منظومه؛تنوع فعالیت 

 در منطقه؛ طلوب و امکان ایجاد صنایع تبدیلیتولیدات باغی با کیفیت م 

 محصول سیب  از جملهصورت برند در سطح ملی و فراملی )ه به ئتولیدات باغی با کیفیت مطلوب با قابلیت ارا

 در روستاهای سنبل آباد، ویر و... (؛

  ؛مورد نیازدسترسی به نیروی کار 

 وجود پیشینه کشاورزی و خصوصاً دامداری و باغداری در منظومه؛ 

 های زنبورداری؛پرورش گیاهان دارویی، توسعة فعالیت وجود مراتع و قابلیت توسعة 

 های کشاورزی؛قابلیت مناسب خاک برای فعالیت 

 های ارتباطی مهم و اساسی؛موقعیت ارتباطی مناسب در بخش میانی منظومه به سبب وجود شریان 

 ؛بری در برخی از روستاهای منظومههای رشتهوجود کارگاه 

 یکروزه در کشور؛ ةوجود شرکت مرغک به عنوان بزرگترین شرکت تولید جوج 

 ه؛ای در امتداد جاده ارتباطی و امکان فعالیت برای فعالین اقتصادی منظوموجود صنایع کارخانه 

 لید های صنعتی از جمله صنایع غذایی )رشته بری(، تووجود نیروی متخصص در زمینه برخی از فعالیت

 البسه؛

  و.. .وجود معادن مهم با ظرفیت باالی تولید در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 30 درصد شهرنشینی در منظومه؛ 

 ( ؛ 2/3تبعیت بعد خانوار در منظومه از متناظر استانی و کشوری)نفر عضو در هر خانوار 

 ( ؛101وجود نسبت جنسی تقریباً متعادل در سطح منظومه) 

  ةرمنفی جمعیت در دودر مقایسه با رشد  1390-95افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی طی مقطع آماری 

 آماری قبل؛

 ( درصد  3/86باال بودن نرخ سواد در میان مردان روستایی)؛ 

 یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن منظومه از نظر زبان و مذهب؛ 

 .محدود بودن اختالفات و درگیری قومی و فرهنگی در سطح منظومه 

 

 

  یطیمح ستیز ج(

 شرایط اقلیمی طی ماه سب بودن  شگرانفعالیت جهتهای خرداد تا مهر منا ضور گرد شگری و ح  های گرد

 ؛در منظومه



 21 ....................................................................................................................................................................... شهرستان سلطانیه/بخش مرکزی

 

 ؛جریان رودخانه زنجان رود در میانه منظومه با جهت جریان از جنوب شرق به شمال غرب 

  ؛اروییدبا پوشش مرغوب مرتعی همراه با توزیع قابل توجهی از انواع گیاهان  نسبتاً غنیمراتع وجود 

 هک، سیلیس و . )معادن آ.تولید در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه و. وجود معادن مهم با ظرفیت باالی

 .آهن(

  فضایی  -کالبدید(

 ؛همجواری منظومه با مرکز استان 

 شریان شهری( با اهمیت و عملکرد فرام اطی متعدد )خط آهن، آزادراه و جادةارتب هایعبور  ، اینظومهبین 

 ؛ملی آن از بخش میانی منظومه -ایفرامنطقه

 ؛خدمات و کاال نقل و حمل ةخدمات پشتیبان در زمین توسعة برای الزم هایوجود پتانسیل 

 نزدیکی منظومه به مرکز استان؛ 

 های منظومه در بخش میانی و سدددهولت رسدددانی به آبادیهای بزرگ و موثر در خدماتقرارگیری آبادی

 .هادسترسی به آن

 گردشگریه(

 گنبد های متعدد گردشگری سلطانیه با محوریت شهر سلطانیه و وجود جاذبه مرکزی قدمت تاریخی بخش(

صنایع دستی گن سلطانیه، بازارچه  سی گنبد  شنا ستان  سلطنتی، چمن بسلطانیه، موزه با سلطانیه، ارگ  د 

در حاشیه روستای ویر،  کسنمعبد تاریخی داششاه بالغی،  ةطبیعی سلطانیه، تپه نور، حمام ساالر، چشم

 ؛(یآرامگاه مالحسن کاشو  آرامگاه چلبی اوغلو، روستای تاریخی ویر

 ضور های گردشگری و حفعالیت توسعة برایهای خرداد تا مهر مناسب بودن شرایط اقلیم آسایش طی ماه

 ؛گردشگران در منظومه

  ؛.( منظومه.قالی، گلیم و .بومی ) محصوالت و دستی صنایع توسعهامکان  

 ؛پرآب در بخش مرکزی و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در گذاریسرمایه امکان 

 ؛منطقه این در استان گردشگری ةنمون مناطق بودن دارا 

 (منظومه )روستای ویر روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود. 

 

 ها و تنگناهامحدودیت-1-3

 اقتصادیالف( 

 محدودیت وجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه؛ 

 کشاورزی؛ بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت کمبود 

 الت شرقی و شرقی منظومه و محدودیت در انتقال محصوهای شمالهای دسترسی به بخشنامناسب بودن راه

 کشاورزی و دسترسی به بازار؛

https://www.kojaro.com/attraction/27196-بقعه-چلبی-اوغلی/
https://www.kojaro.com/attraction/27196-بقعه-چلبی-اوغلی/
https://www.kojaro.com/attraction/27194-ارامگاه--ملا-حسن-کاشی/
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 های شغلی در منظومه؛مهاجرت نیروی فعال به خارج از منظومه به دلیل کمبود فرصت 

  خری در خرید محصوالت زراعی و باغی؛وجود روابط داللی و سلف 

 سنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژه دامداری و پایین بودن راندمان تولید؛ 

 ر اقتصاد های مربوط به صنایع دستی و به حاشیه رفتن زنان روستایی دضعف و یا نابودی برخی از فعالیت

 روستاهای منظومه؛

 ؛بروز مشکل مالکیت اراضیوستاها و اوقافی بودن اراضی در بسیاری از ر 

  ه.کشاورزی منظومه از جمله حبوبات برای بسته بندی به خارج از منظومتولیدات بخشی از انتقال 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

  و سالخورده؛تغییر و انتقال تدریجی جمعیت از ساختاری جوان به ساختاری میانسال 

 بخش؛ روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین 

 استانی؛ میانگین از کمتر درصد( 8/72مرکزی) بخش سواد زنان روستایی ساکن در پایین سطح 

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطح منظومه و ترک تحصیل دختران؛ 

 فرهنگی؛ هایکانون و مراکز کمبود 

  یت های غربی و شرقی منظومه و اثرات آن در پایین بودن تعداد جمعبخشوجود شرایط سخت طبیعی در

 ها؛آن

 مطلوب میل و گرایش تنزلی رشد جمعیت به ویژه روند رشد منفی جمعیت در روستاهای واقع در شرایط نا

 طبیعی؛

 .وجود اختالفات و تفاوت از لحاظ نرخ باسوادی بین دو گروه جنسی زن و مرد 

  یطیمح ستیز ج(

  ؛متر 1000کوهستانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از 

 ؛استقرار سکونتگاهها در زون با خطر باال و متوسط زلزله 

 ؛حاکمیت اقلیم نیمه خشک سرد بر منظومه 

 ت های زمستان و تابستان با جهفصول و با شدت بیشتر در فصل ةوزش بادهای شدید، مخصوصًا در هم

 ؛شمال به جنوب

  ؛منظومهوقوع سرمازدگی در 

  ؛ینیرزمیتمام پهنه منظومه در محدوده ممنوعه به لحاظ برداشت آب ز یریقرارگ 

 ویر،  وجود خطر وقوع سیل در بخش میانی منظومه به دلیل عبور رودخانه زنجانرود و تهدید روستاهای

 ؛بادآباد، سنبل آمشک 

 ؛های قابل توجهی از منظومهخطر فرسایش متوسط در بخش 

 و شکل  زمین لغزش در نیمه شرقی منظومه به دلیل وجود شیب زیاد و اراضی کوهستانی خطر وقوع رانش و

 ؛ایگردنه
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 نه های بزرگ و خطر آلودگی زیست محیطی )کارخااستقرار واحدهای صنعتی آالینده در مجاورت آبادی

 .معادن برداشت سنگ آهن( تولید اسید،

  فضایی کالبدید( 

  درصدددد کل  5/45خانوار در منظومه ) 50کوچک، با جمعیت کمتر از تعدد روسدددتاهای بسدددیار کوچک و

 ؛(های روستاییسکونتگاه

 ایی، شامل ترانس زمینی و هوه ویژه فرسودگی شبکة برق رسانی )های عمومی بکیفیت نامناسب زیرساخت

 ؛(ی چراغ برق در طول معابر روستاییافت فشار برق، قرارگیری نامناسب تیرها

 ؛ورزشی –ت فرهنگی امنظومه از خدمات و امکان محرومیت روستاهای 

 ؛وبمطل فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی باسکونتگاه کارکرد به توجهیبی 

  مایحتاج؛تأمین  برایمراجعه جمعیت منظومه به مرکز استان 

 ؛شده سازی مقاوم مساکن سطح بودن پایین 

 ستایی و مقاوم ضعف ساکن رو ستاهای منظومه  کالبد سازی م ویژه  مخاطرات طبیعی به با مقابله برایرو

 ؛سیل، رانش، زمین لغزش و فرسایش

 حریم و الیروبی. دنکرن عایتر در طول جریانات آب سطحی به سبب خطر سیالب و آب گرفتگی 

 گردشگریه(

 ملی، هایرسانه شهرستان سلطانیه در گردشگری های جاذبه معرفی و بازاریابی برنامه های نامناسب بودن 

 ؛های مجازی و ...شبکه

  ؛گردشگری بخش مرکزی هایجاذبه از بهینه برداری مناسب وبهرهضعف 

 ؛گردشگری ةپتانسیل و جاذب دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح و گردشگری در رفاهی –و خدمات تفریحی  امکانات کمبود 

 ؛گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل نپایی سطح 

 ؛گردشگری و هنر دستی ةدستی در روستاهای دارای جاذب صنایع محصوالت عرضه هایفروشگاه کمبود 

 گردی در سطح منطقه و ملیهای گردشگری روستایی و طبیعتمعرفی مناسب جاذبه ضعف در. 

 ل کلیدی بخش یمسا -1-4

ضایی های ساختار و سازمان فویژگی بندیمرکزی سلطانیه بر اساس جمع ةل کلیدی منظومیشناسایی مسا   

های هم ستادی، میدانی، برگزاری نشستهای انجام شده در بخش نخست شامل مطالعات مجموعه بررسی)منظومه 

  انجام شده است.  ن محلی، نظرات مسولین محلی و ...(اندیشی با نمایندگان جامعه محلی، خبرگا

 اقتصادیالف( 

 کشاورزی؛ بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی هایزیرساخت ضعف 

 منظومه؛های شغلی مناسب در سطح محدودیت دسترسی به فرصت 

 های اقتصادی در سطح منظومه؛محدود بودن تنوع فعالیت 
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 محصوالت  در ویژههب )فروش و فرآوری تولید، فرایند ها،نهاده مینأت(تولیدی محصوالت ارزش زنجیره نبود

 روستایی؛ دستی صنایع و دامپروری کشاورزی،

 تبدیلی؛ صنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزش ةزنجیر عدم تکمیل و تولید تنوع پایین بودن 

 های یتبا توجه به قابل) های مختلف اقتصادی به ویژه کشاورزیبخش در تخصصی هایتشکل نیافتگی توسعة

 کشاورزی منظومه ( ؛

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

 ی مناسب از محصوالت تولیدی.برداربهرهو عدم  تولید مشکالت 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 بخش؛ روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین 

  توانمندسازی در مدیریت منظومه به ویژه در میان زنان روستایی؛فقدان رویکرد 

 درصد (؛ 8/72مرکزی )  بخش سواد زنان روستایی ساکن در پایین سطح 

 کمبود امکانات و خدمات آموزشی در سطح منظومه و ترک تحصیل دختران؛ 

 مدیریت و تصمیم سازی محلی؛ در روستاییان مشارکت ضعف 

 فرهنگی؛ هایکانون و مراکز کمبود 

 .ضعف اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی  

  یطیمح ستیز ج(

 ؛منظومه و شمال شرقی گستردگی اراضی شیبدار در بخش شرقی 

 ؛در زون با خطر باال و متوسط زلزله سکونتگاههای روستایی استقرار 

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

 ؛های غیر مجازهای آب زیرزمینی از طریق حفر چاهی بی رویه از سفرهبرداربهره 

  تعادل دام و مرتع به ویژه در نیمه شرقی منظومهنامو چرای مفرط. 

 فضایی  -کالبدید( 

  ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی هایپیوند بودن ینپای 

  ؛لوبمط فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی باسکونتگاه کارکرد بهکم توجهی 

 محدود جمعیت شمار با کوهستانی هایآبادی پراکندگی. 

 گردشگریه( 

 ملی، های رسددانه در بخش مرکزی گردشددگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه نامناسددب بودن 

 ؛و ... مجازی هایشبکه

 ؛تفریحی در سطح منظومه –نیافتگی امکانات و خدمات رفاهی  توسعة 

 ؛بخش مرکزی گردشگری هایجاذبه از بهینه ی مناسب وبرداربهره عدم 

 ؛های گردشگری منظومهها و جاذبهناکافی بودن آشنایی جامعه محلی با صنعت گردشگری و قابلیت 
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 ؛و جاذبه گردشگری پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح در رفاهی –و خدمات تفریحی  امکانات کمبود 

 گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل ینپای سطح . 
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 ساختار و سازمان فضایی موجود  -1-5

  
 : ساختار فضایی موجود بخش مرکزی شهرستان سلطانیه1نقشه

 سازمان فضایی موجود بخش مرکزی شهرستان سلطانیه: 2نقشه 
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 بندی جمع-1-6

ا معیشت بهای روستایی ای از سکونتگاهمرکزی سلطانیه مجموعه ةمنظوم ؛دهدمطالعات حاضر نشان می جمع بندی

،  هماهنگ سیاسی شهرستان –است. شهر سلطانیه به عنوان مرکز منظومه و مرکز اداری  دامداری و غالب  کشاورزی

ضایی منظومه نقش مهمی را در ساختار ف بوده و ها و پیوندهای بین سکونتگاهیروابط، جریان ةدهند کننده و پیوند

 کند..( ایفا میهمچنین منظومه همجوار )باغ حلی مرکزی و

 تصاد روستاییدر ساختار اق (و زنبورداری های زراعی، باغداری، دامداریهای بخش کشاورزی )فعالیتفعالیت ةغلب

ملی و فراملی  در سطحقابلیت توزیع به بازارهای تقاضا تولیدات باغی با کیفیت مطلوب با است.  مرکزی سلطانیهبخش 

های باغداری فراهم فعالیت توسعة ةای را در زمینشرایط ویژه (از جمله محصول سیب در روستاهای سنبل آباد، ویر و...)

 و فعالیت بانپشتی و اقتصادی زیرساختهای و کمبودصنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی  بودننموده است. اما 

 ترین نقاط ضعف اقتصاد منظومه است. از عمده بخش این به وابسته خدمات

، اینظومهخط آهن، آزادراه و جاده بین شهری با اهمیت و عملکرد فراممهم از جمله عبور شریانات ارتباطی 

ای و ملی دارد. نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه با سطح منطقه ملی آن از بخش میانی منظومه -ایفرامنطقه

 . برخوردارندامناسبی از کیفیت ن بوده وراه خاکی  روستا  2و در  روستا آسفالته 20در های ارتباطی بین روستاییشبکه راه

ساختهمچنین  سودگی های عمومی بزیر سانی ) ةشبکه ویژه فر شار برق، برق ر شامل ترانس زمینی و هوایی، افت ف

ت روستاهای منظومه از خدمات محرومیو شبکه آب و  (ی چراغ برق در طول معابر روستاییقرارگیری نامناسب تیرها

شی –ت فرهنگی او امکان شتی و درمانی و  ورز سب بودن امکانات و خدمات بهدا شکالاز عمدهناکافی و نامنا ت ترین م

 آیند.منظومه بشمار می
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 روستاهای بخش توسعةتصویر کالن -2

 اهداف کلی -2-1

  مرکزی سلطانیهبخش  توسعةاهداف کالن 
 ؛برداریهای بهرهحفظ منابع طبیعی و تجدید ناپذیر منظومه با اصالح شیوه 

 سازگار با جایگاه اقتصادی منظومه از طریق ایجاد و تقویت زمینه یارتقا پایدار  وسعةتهای فعالیت جدید و 

 ؛منظومه

 ؛(زیربنایی –و کالبدی )زیرساختی فرهنگی  –های اجتماعی شاخص یارتقا 

 ؛های منظومهها و فعالیتفضایی سکونتگاه –مکانی  توسعة 

 ؛(ی محلیحکمروای توسعةها )ی در مشارکت و اجرای برنامهنهادسازی و تفویض اختیار به جوامع مدنی محل 

 ؛منابع موجود ةافزایش تولید محصوالت کشاورزی بر پای 

 ؛وری از منابع آبجویی و بهرههای صرفهشاخص یارتقا 

 های اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و گردشگریو بهبود زیرساخت هتوسع. 
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 اهداف کمی-2-2

 اهداف کمی بخش بر حسب سرفصل های کلی - 2جدول 

سر فصل های 

 کلی
 ردیف

 متغیر/ شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/ شاخص
پیش بینی/  سال پایه

ریزی در مهبرنا

 1405سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 32224 29462 1395 نفر جمعیت کل 1

 5/1   درصد 1395-1405نرخ رشد جمعیت   2

 59 5/57 1395 درصد میزان روستا نشینی 3

 20 21 1395 تعداد دارای سکنهروستاهای  4

 سرزمین
 3/547 3/547 1395 کیلومتر مربع مساحت 5

 8/58 9/58 1395 نفر در کیلومتر مربع تراکم نسبی جمعیت کل 6

 نیروی انسانی
 5738 5331 1395 نفر تعداد کل شاغلین 7

 3728 3321 1395 نفر تعداد شاغلین روستایی 8

 اقتصاد و تولید

 7/4 2/4 1395 نفر اقتصادیبار تکفل  9

 95/18593 95/18593 1397 هکتار *سطح کل زیر کشت 10

 75/11166 75/11166 1397 هکتار *سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

 2/7427 2/7427 1397 هکتار سطح زیر کشت آبی )زراعت( 12

 4/29944 4/29944 1397 هکتار *سطح باغات 13

 37000 37025 1397 تعداد *دام سبک 14

 6000 3506 1397 تعداد *دام سنگین 15

زیرساختی و 

 زیربنایی

 100 6/32 1395 درصد مساکن با اسکلت فلزی و بتون آرمه 16

 21 21 1397 تعداد کشیمند از آب سالم لولهروستاهای بهره 17

 21 21 1397 تعداد روستاهای برخوردار از برق 18

 21 20 1397 تعداد از گاز طبیعیروستاهای برخوردار  19

 19 17 1397 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 20
 

 1397،مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه -  *مآخذ: 

 1395مرکز آمار ایران،  –سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 

 1397مدیریت آبفای شهرستان سلطانیه، - 

 1397شرکت گاز استان زنجان، - 

  محاسبات مشاور- 

 

 هتوسعهای جهت گیری -2-3

های ا به فرصتها و تبدیل تهدیدهجویی از فرصت، برمحور بهرهمرکزی سلطانیه ةپایدار منظوم توسعةچشم انداز    

روستایی   پایدار توسعةمحورهای اساسی چشم انداز گردد. های ساختاری، استوار میجدید و کنترل و مدیریت ضعف

 عبارتند از:  این منظومه

 ؛پایدار منظومه توسعةدر فرآیند ی اکولوژیک –های محیطی ها و پتانسیلبرداری از ظرفیتبهره 
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 ( ی و ...ورزی، دامداری، صنایع دستگردشگری، کشاهای اقتصادی بخش )ها و پتانسیلی از ظرفیتبرداربهره

 ؛پایدار منظومه توسعةدر فرآیند 

 ؛فضایی -اجتماعی و کالبدی –اقتصادی  توسعةها و زیربناها برای برخورداری از زیرساخت 

  ؛ایو حکمروایی ناحیه توسعةتوانمندسازی جامعه محلی برای مشارکت در فرآیند 

 ادی کالبدی و اقتص توسعةاندازهای خرد روستایی در فرآیند ای و خرد و پسساماندهی منابع سرمایه

 ؛(آفرینی)کار

 سیل بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی؛ی از پتانبرداربهره 

 ؛های مختلف اقتصادی تولید در بخش ةایجاد و تکمیل زنجیر 

 گردیبوم وتوریستی، گردشگری روستایی وهای اکهای گردشگری منظومه به ویژه جاذبهبرداری از جاذبهبهره. 

 راهبردها  -2-4

 اقتصادیالف( 

 منابع موجود؛ یهبر پا یارتقاء عملکرد محصوالت کشاورز 

 ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی برای ایجاد ارزش افزوده در تولیدات کشاورزی؛ 

 وری و تکنولوژی در تولیدات بخش کشاورزی؛آبهبود سطح فن 

 احیای صنایع دستی منسوخ شده؛ 

 ارزش تولید؛ ةتکمیل زنجیر 

 ها و اصناف.تشکل توسعة 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 افزایش نرخ رشد جمعیت؛ 

 افزایش نرخ سواد زنان روستایی؛ 

 افزایش سهم زنان در مدیریت روستا؛ 

 تحصیل زنان. ةفراهم نمودن امکان ادام 

  یطیمح ستیز ج(

 ؛های نوو انرژی گردشگری ها از جملهفعالیت توسعة برایهای اقلیمی گیری از ویژگیبهره 

 وری منابع آبمدیریت و بهره. 

  فضایی  -کالبدید(

  ؛خدمات و امکانات زیر ساختیبهبود کیفیت 

 ؛بازسازی و بهسازی منازل مسکونی 

 ؛های دسترسیبهبود راه  

 های روستایی و ایفای نقش آنها در حوزه عملکردی تقویت نقش کارکردی سکونتگاه. 

 گردشگریه(
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 ؛منظومهگردشگری  توسعة 

 ؛بومگردی و اگروتوریسم در روستاهای منظومه توسعة 

 محصوالت  صنایع دستی؛ ةعرض 

 ؛های گردشگریایجاد و بهبود خدمات و زیرساخت 

  گردشگری توسعةجذب سرمایه گذاران در. 

 های اجراییسیاست -2-5

 اقتصادیالف( 

 ید؛تول یها یوهعملکرد در واحد سطح و اصالح ش یشافزا 

 و ایجاد صنایع تبدیلی و جانبی مرتبط با تولیدات روستا؛ توسعه 

  های روز؛راندمان مکانیزاسیون و آموزش کشاورزان به منظور آشنایی با تکنولوژیارتقای 

 ای صنایع دستی؛ایجاد واحدهای آموزشی برای احی 

 های تعاونی تولید، شرکت تعاونی فرشبافان و اصناف.تشکیل اتحادیه تعاونی تولید، شرکت 

 اجتماعیب( 

 ها و های شغلی برای نگهداشت جمعیت در روستاظرفیتهای اقتصادی  افزایش گذاریایجاد زمینه سرمایه

 تحقق مهاجرت معکوس؛

 اماکن آموزشی و نیروهای مورد نیاز برای ادامه تحصیل دانش آموزان به ویژه زنان؛ توسعة 

 .توانمندسازی زنان روستایی برای مشارکت در مدیریت روستا 

  یطیمح ستیزج( 

 ؛های نوین آبیاریسیستم توسعة 

  ؛مدیریت بهینه مصرف آب کشاورزی برایهای آموزشی و ترویجی کالسبرگزاری 

 استفاده از انرژی های نوین 

  فضایی -د( کالبدی

 ؛های مخابراتیزیرساخت توسعةآب شرب،  ةبرق، بهبود شبک ةاصالح شبک 

 ه با زمین استاندارد و اعطای تسهیالت الزم برای نوسازی آنها برای مقابلشناسایی مساکن فرسوده و غیر

 ؛های احتمالیلرزه

  ؛های بین روستاییراه توسعةاصالح، تعمیر و 

 های مرکزیهای مورد نیاز در سکونتگاهو ایجاد زیرساخت توسعة.  

 گردشگریه( 

  ؛مسافرتی برای جذب توریسم –مراکز خدماتی  توسعةایجاد و 

  ؛صنعت گردشگری توسعةجذب گردشگر و  برایاستفاده از چشم اندازهای کشاورزی 

 ؛های عرضه محصوالت صنایع دستیایجاد فروشگاه 
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  ؛های گردشگریزیرساخت توسعةایجاد و 

 گردشگری توسعةمحلی برای  ةهای خُرد جامعجذب سرمایه. 

  هاتحقق اهداف و سیاست الزاماتتعیین  -2-6

  های تانسیلپآنها با نقاط قوت و ضعف و تسهیلگری اجتماعی برای تمامی ساکنین روستایی به منظور آشنایی

 ؛هافضای زیستی آن

 ؛ی از تمامی منابعوراده بهینه و افزایش شاخص بهرهاستف 

 ؛هایی که وابستگی کمتر به منابع آب دارندفعالیت توسعة 

 ؛های تولیدتکمیل زنجیره 

  ؛موجود و تجدید ناپذیرحفظ منابع 

 ؛وری منابع آبمدیریت و بهره 

 نها.آمحلی با رویکرد حفظ منابع موجود و استفاده بهینه از  ةهای آموزشی برای جامعبرگزاری کالس 

 عناوین اقدامات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس – 3جدول 

 عنوان ردیف

 منابع آب یورو بهره تیریمد 1

 یامکانات و خدمات گردشگر توسعة 2

 زنان تیبا محور یو کوچک خانگ یکارگاه یواحدها یو سامانده جادیا 3

 دیتول شیو افزا یکشاورز یهاتیفعال ةریزنج توسعة 4

 ییدارو اهانیپرورش گ ،یزنبوردار یهاتیفعال توسعة 5

 یدست عیصنا یتخصص ةخوش جادیا 6

 ییروستا یدامدار یواحدها یمدرن ساز 7
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 ساختار و سازمان فضایی هدف )نقشه( -2-7
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 .بخش )متضمن تحقق وضعیت هدف( توسعةهای و پروژه اهها، طرحاقدامات، فعالیت -3

 4جدول  -های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی اقدامات و فعالیت -3-1

  5جدول  –گذاری اولویت بندی شده در سطح بخش های سرمایهطرح -3-2

  6جدول  –بندی شده در سطح بخش  اولویتهای عمرانی پروژه -3-3

 

 ، نظارت و بازنگری سندییاجرا نظام -4

 سند ییسازمان اجرا -4-1

اد مشترک نماید. تشکیالت این سازمان با پیشنهریزی شهرستان فعالیت میبرنامه ةکمیتاین سازمان زیر نظر 

 توسعهریزی و ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای برنامهسازمان مدیریت و برنامه

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا  -4-2

ها با راهبری اداره کل ریزی استان، اجرای اسناد بخشز سوی سازمان مدیریت و برنامههای مقرر ادر قالب چارچوب

رصد اجرای  خواهد گرفت. نظارت ومورد اهتمام قرار  ییهای اجرابنیاد مسکن انقالب اسالمی و با مشارکت دستگاه

ریزی و مهاهه به شورای برنام 6های جاری دنبال خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع ها در چارچوب رویهسند بخش

 استان گزارش خواهد شد. توسعة

 بازنگری سند -4-3

صورت ساالنه هب "3")در چارچوب مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1400در سال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

سالمی استان کل بنیاد مسکن انقالب ا ةریزی و اداربا پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه انجام خواهد شد.

ران تسهیلگ استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان توسعةریزی و زنجان و تصویب شورای برنامه

 اجرای سند استفاده خواهد شد.
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 ی تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرای ی ذیربطهافعالیت اقدامات و فهرست -4جدول شماره 

 اجرایی مرتبطدستگاه  عنوان ردیف

1 

ایدار پهای اشتغالزایی روستایی و توسعة های محلی برای اجرای پروژهسازماندهی اجتماعی تشکل

حت تهای روستایی) ایجاد مرکز مدیریت و ساماندهی محلی در مرکز بخش با حوزة نفوذ منظومه

 پوشش تمامی روستاهای منظومه(

 های مردم نهاد/ فرمانداری / بخشداری سازمان

2 
های اجرایی های تبادل اطالعات و آشنایی با پروژههای مشارکتی، نشستآموزشی، کارگاه نیازسنجی

 پایدار منظومه و اشتغالزایی روستایی توسعة
 های مردم نهاد/ فرمانداری / بخشداری سازمان

 کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و تجارت سازمان جهاد های تولیدی و صنعتی کوچکهای مرتبط با ایجاد کارگاهتسهیل در فرآیند اخذ مجوز 3

4 
که  اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد هایتسهیل در محدودیت

 هستند ابنیه ساخت نیازمند
 کشاورزی جهاد سازمان

5 
الت مشک و محدودیتتسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت و وام بانکی به متقاضیان روستایی و رفع 

 ...) و بازپرداخت نحوة ضامن،( مربوط به آن
 مسکن بانک کشاورزی بانک

 مجوز رتسهیل صدو طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت 6

 - گردشگری و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل ادارة

نقل  و حمل و راهداری کل ، ادارهیطبیع منابع کل ادارة

 ایجاده

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه  7
ن اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطه، بنیاد مسک اداره

 انقالب اسالمی

8 
ها با رعایت ضوابط هستند، رفع محدودیت  طبیعی منابع ادارة که تحت مدیریت روستاها اطراف اراضی

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده و الزامات برای
 طبیعی منابع کل ادارة

9 
بخش زیر  ودریافت ارزش افزوده از معادن واقع در محدودة منظومه و هزینه کرد آن در سطح روستا 

 نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان فرمانداری، بخشداری و تعاونی دهیاران
 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 ل و مشکالتیل مساهای عمرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصهای سرمایه گذاری و پروژه، زمینه ساز/ پشتیبان طرحییمقرراتی و اجراهای ناظر به تصمیمات و مصوبات فعالیت -1
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 گذاری های سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

شعاع 

 عملکردی  

موضوعی 

 طرح 

کارآفرین 

 محوری

لویت طرح وا

در سطح 

 بخش

دستگاه 

 مرتبط ییاجرا

 توضیح

 دارد

1 
ندی  ته ب گاهی بسددد کار خانگی و  های  حد جاد وا ای

 واحد (  15حبوبات  با محوریت زنان روستایی ) 
7500  45  

سنبل آباد، ویر، حسین آباد، 

 المکی، بویین
 اولویت دوم بله کشاورزی خرد/ روستا

سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

2 
های نوین و بهداشددتی بسددته بندی و آموزش شددیوه

 روستایی با محوریت زنان ةمحصول به جامع ةعرض
250   3 

سنبل آباد، ویر، حسین آباد، 

 المکی، بویین

 متوسط/

 دهستان
 اول اولویت بله کشاورزی

سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

3 
حصدددوالت ایجدداد مرکز جمع آوری و بددازاریددابی م

 ()حبوبات
 سنبل آباد، ویر 12   4500

 کالن/

 بخش
 اول اولویت بله کشاورزی

سازمان جهاد 

  -کشاورزی
- 

 اولویت دوم بله کشاورزی خرد/ روستا ویر المکی، حسین آباد،  9 4500  ایجاد کارگاه بوجاری حبوبات 4
سازمان جهاد 

 یکشاورز
- 

5 
بازاریابی و  ایجاد شدددرکت خدمات پشدددتیبانی واحد

 واحد( 2فروش محصول )
 لویت اولوا بله کشاورزی کالن / بخش سنبل آباد، ویر 10 2000 

سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 

6 
خانگی و مجتمع های  حد جاد وا چک ای های کو

 ای تولید و پرورش قارچگلخانه
 کبودگنبد، ویک 10 4000

 کالن/

 بخش
 کشاورزی

 بله
 اولویت دوم

 سازمان جهاد

 کشاورزی
- 

 سلطانیه 5  20000  مرکز جمع آوری و بازاریابی محصول 7
کالن / 

 بخش
 کشاورزی 

 بله
 اول اولویت

 سازمان جهاد

 کشاورزی
- 
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 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  

کارآفرین 

 محوری

اولویت 

طرح در 

سطح 

 بخش

دستگاه 

اجرایی 

 مرتبط

 توضیح

 دارد

 20 5000 (ایجاد کارگاه تولید البسه )خیاطی 8
کبودگنبد، ویر، اولنگ، ترکانده، 

 حسین آباد

فراکالن/شهرستان 

 و استان

صنعت و معدن و 

 تجارت
 بله

 اولویت

 دوم

سازمان 

صنعت معدن 

 و تجارت

- 

9 
ید محصدددوالت لبنی ای گاه تول کار جاد 

 ()پنیر سنتی
 متوسط/دهستان ویر، سنبل آباد، بویین  2 1000

 اولویتصنعت ) با 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 بله
 اولویت

 دوم

سازمان 

صنعت معدن 

 و تجارت

- 

10 
بسدددته بندی و های خانگی ایجاد کارگاه

 فرآوری گیاهان دارویی
 بله کشاورزی  کالن / بخش بویینواالیش،  12 900

 اولویت

 دوم

 سازمان جهاد

 کشاورزی
- 

11 

صنایع تبدیلی و تکم یلی در ایجاد واحد 

نشداسدته، زمینة فرآوری سدیب زمینی )

 (هاو سایر فرآورده ، پورهچیپس

 متوسط/ دهستان سلطانیه )شهرک صنعتی( 10 20000

 اولویتصنعت ) با 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 بله
 اولویت

 دوم

سازمان 

صنعت معدن 

 و تجارت

- 

 اول اولویت بله کشاورزی  کالن / بخش ، ویر، بویینترکانده 20 31 پشم و تابش ایجاد کارگاه رنگرزی 12
 سازمان جهاد

 کشاورزی
 

13 
با  اصدددالح نژاد دام سدددبک )افشددداری(
 محوریت استفاده از قوچ های چندقلوزا

1000  

علی آباد، المکی، مشک آباد، 
ارجین، طهماسب آباد، قلعه، 
اولنگ، چپ دره، عباس آباد، 

حسین آباد، ویر، واالیش، 
دوسنگان، سلطانیه، بویین، قشالق، 

 سنبل آباد، 

 دوم  اولویت بله کشاورزی دهستان متوسط/
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 
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 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا
 موضوعی طرح  شعاع عملکردی  

کارآفرین 

 محوری

اولویت 

طرح در 

 سطح بخش

دستگاه اجرایی 

 مرتبط

 توضیح

 دارد

14 
سازی واحدهای مدرنساماندهی و 

 دامداری روستایی در مقیاس خانگی
5000 15 

تمامی روستاهای با بیش از 
 خانوار 20

 دوم  اولویت بله کشاورزی متوسط/دهستان
 سازمان جهاد

 کشاورزی
- 

15 
سازی صنایع دستی ایجاد و فعال

( )گلیم بافی، قالی بافی بومیخانگی و 
 (واحد خانگی 70)

105000 70 

باد، واالیش،  محور سدددنبل آ
ین و  ی بو ین آبدداد،  حسدددد
سیه،  دوسنگان محور ویر، قیا
اولنددگ، ارجین، ترکددانددده، 
چشددمه سددار، ندیرآباد، چپ 

 دره، طهماسب آباد

 اولویت دوم بله  صنعت متوسط / دهستان
 ، کشاورزی جهاد

 معدن تجارت صنعت،
- 

 ویر، بویین  10 3000 ایجاد مرکز آموزش صنایع دستی 16
فراکالن/شهرستان و 

 استان

 اولویتصنعت )با 
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

اول اولویت بله  
معدن  ،سازمان صنعت
 و تجارت

- 

17 

یه و خامایج ، اد بنگاه تأمین مواد اول
عرضددددجمع بی و   ةآوری، بددازاریددا

 مصنوعات دستی

 ویر، بویین 6 3000
فراکالن/شهرستان و 

 استان

 اولویتصنعت )با 
صنایع تبدیلی و 
 تکمیلی( و معدن

اول اولویت بله  
معدن  ،سازمان صنعت
 و تجارت

- 

18 
های جدید آموزشی در ایجاد رشته

مدارس کار و دانش شهر سلطانیه 
 )گیاهان دارویی، کشاورزی و...(

دوم اولویت بله آموزش فراکالن/شهرستان شهر سلطانیه  1000  
کل آموزش و  ةادار

 پرورش
 

19 

محلی و تسهیلگری  ةجامعآموزش 
توانمندسازی افراد و  اجتماعی برای

استفاده از قابلیت ها و امکانات  ةنحو
 موجود

اول اولویت خیر آموزش متوسط / دهستان تمام روستاها 6 1050  
اداره کل تعاون، کار و 

 رفاه اجتماعی
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 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

شعاع 
 عملکردی  

موضوعی 
 طرح 

کارآفرین 
 محوری

اولویت طرح 
در سطح 

 بخش
 دستگاه اجرایی مرتبط

 توضیح
 دارد

20 
 های بومگردیایجاد و تجهیز اقامتگاه

 واحد ( 7) 
17500 21 

مال شدددرق ) بویین،  محور شددد
محور گردشدددگری  دوسدددنگان(

، ، سدددنبل آبادجنوب غربی  )ویر
 (چپدره  قیاسیه، ،اسدآباد

فرا کالن 
شهرستان و 

 باالتر
 اول اولویت بله گردشگری

کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار
 دستی و گردشگری

- 

21 
رفاهی  –های عمومی ایجاد زیرسددداخت

 گردشگری )ایجاد سایت گردشگری(
5000  

نده،  کا پدره، تر باد، چ بل آ سدددن
 قلعه، بویین

فرا کالن 
شهرستان و 

 باالتر
 اول اولویت بله گردشگری

کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار
 دستی و گردشگری

- 

 ویر 30 10000 ایجاد مجتمع گردشگری 22
فرا کالن 

شهرستان و 
 باالتر

 اول اولویت بله گردشگری
کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار

 دستی و گردشگری
 

23 
واحدهای های محلی و ایجاد رسدددتوران

فرآوردهئددة ارا گی و  ن هددای غددذای خددا
 واحد( 5بومی)

 ویر، سنبل آباد، چپدره، قلعه 16 4000
فرا کالن 

شهرستان و 
 باالتر

 اول اولویت بله گردشگری
کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار

 دستی و گردشگری
- 

24 
ایجاد واحدهای خدمات توریستی مدرن 

گردانی برای بازاریابی فروش تور و  تور 
 و تبلیغات )در مقیاس ملی و محلی(

 سلطانیه 10 500
فرا کالن 

شهرستان و 
 باالتر

 اول اولویت بله گردشگری
کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار

 دستی و گردشگری
- 

25 
شگاه صوالت احداث فرو ضه مح های عر

نایع دسدددتی )  3محلی، فرهنگی، صددد
 واحد(

 ویر، بویین و قلعه 6 3000
فرا کالن 

شهرستان و 
 باالتر

 اول اولویت بله گردشگری
کل میراث فرهنگی، صنایع  ةادار

 دستی و گردشگری
- 
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 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح 
کارآفرین 

 محوری

اولویت 
طرح در 
سطح 
 بخش

دستگاه اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

 ویر 5 2000 ایجاد و توسعة باغات پرورش گل محمدی 26
متوسط/ 

 دهستان
 بله کشاورزی

اولویت 

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی

 خیر

 16 4000 ایجاد و توسعة واحدهای فعالیت زنبورداری 27

چپدره، اسدآباد، 
قیاسیه، ترکانده، 
ویک، واالیش، 
 دوسنگان، بویین

 بله کشاورزی دهستان متوسط/
 اولویت

 اول
 سازمان جهاد

 کشاورزی
- 

28 
 وری آب از طریق:ارتقای شاخص بهره

 عملیات اجرایی-آموزش ب -الف
  

تمام روستاهای بخش 
 مرکزی

      

 الف

 های آموزشی و ترویجی در موضوعات زیر:برگزاری کالس -الف
 رقم رییتغ، اصدددالح برنامه کوددهی)تغذیه( آموزش توسدددعة گلخانه،

 ن،یزم هیتهة زمان کاشت، نحو)های زراعی بهبود مدیریت، محصوالت
، (و ...... هایماریب، هرز، مبارزه با آفات یهان کاشت، کنترل علفیماش

صارف صرفی  دیرمفیغ شناخت م کنترل  یبرا داتیانجام تمه وآب م
 خیمثل اصالح تار یآب مصرف کاهشی برا یزراع اتیاصالح عمل ،آنها

شت شت وهیش رییتغ، ک شا یاجرا مثالً ک شت ن صالح روش ا ،ییک
سامانه یسنت یهاشاز رو) یاریآب صالح رو ،ی(اریآب نینو یهابه   شا
مد همراهی اریآب  ،یزراع اتیمصدددرف کود و عمل تیریبا اصدددالح 

ضا یالزم برا داتیتمه صالح زمان ادوات، میمانند تنظ عاتیکاهش   ا
سته شت، ب سب، ای بندبردا  رهیزنج جادیو ا یفرآور یواحدها جادیمنا

شت عاتیضاکاهش  ،مصرفتا  دیتول س محصول از زمان بردا  دنیتا ر
ست صرف کننده بد شو، م ش کودها و ییآب سارات نا از مخاطرات  یخ

شاورز ستفاده بخش ک صوالت )ا سرمازدگی مح ی راهکارهای مقابله با 
ایجاد  ها، تغییر واریته و رقم محصوالت، تغییر رژیم کوددهی،از دمنده
 .(ها و تقویم آبیاری و ..بادشکن

1050  
تمام روستاهای بخش 

بندی )پهنه مرکزی
 جهاد کشاورزی(

 1 اولویت خیر کشاورزی بخش کالن/
 سازمان جهاد

 یکشاورز
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 )دنباله(های سرمایه گذاری فهرست طرح - 5جدول 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 
 نیاز

میلیون 
 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  
موضوعی 

 طرح 
کارآفرین 

 محوری

اولویت طرح 
در سطح 

 بخش

دستگاه اجرایی 
 مرتبط

 توضیح
 دارد

 برنامه عملیات اجرایی -ب

 1ب 
ستم آبیاری تحت  سی ضی به  تجهیز ارا

 فشار
395000 300 

حسین آباد، قیاسیه، قلعه، سنبل آباد، 
عباس آباد، مشک آباد، واالیش، ویر، 

 دوسنگان،بویین،سلطانیه

 اول اولویت خیر کشاورزی  بخش کالن /
سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 300 39000 اجرای سیستم کم فشار 2ب 
اسدآباد، ترکانده، ارجین، چشمه سار، 
ندیرآباد، کبودگنبد، طهماسب آباد، 

 اولنگ، چپ دره
 اول اولویت خیر کشاورزی متوسط/دهستان

سازمان 
 جهادکشاورزی

 

 3ب 
شتی سنجی اجرای طرح یکجاک  امکان 
در روسددتاهای دارای جمعیت فصددلی و 

 غیر ساکن
 دوم اولویت خیر کشاورزی متوسط / دهستان سار، چپ دره، عباس آباد، ندیرآبادچشمه  3000

سازمان 
 جهادکشاورزی

 

 4ب 
جاد مجتمع  نهای خا ای) های کوچک گل

 صیفی جات (
17500 35 

حسین آباد، قیاسیه، المکی، بویین، سنبل 
 آباد، ویر

 اول اولویت بله کشاورزی  بخشکالن / 
سازمان 

 جهادکشاورزی
 

29 
ی )شددرکت برداربهرهایجاد الگوی نظام 

 تعاونی تولید روستایی(
1000 10 

، ویر، قیاسیه، اسدآباد، کبود گنبد، اولنگ
ارجین،  عباس آباد، قلعه، المکی، سنبل 

 آباد، حسین آباد
 اول اولویت خیر کشاورزی متوسط / دهستان

سازمان تعاون 
 روستایی

 

30 
ستایی در  ایجاد اتحادیه تعاونی تولید رو

 سطح شهرستان یا منطقه
 اول اولویت خیر کشاورزی متوسط / دهستان های تولید ایجاد شدهتعاونی 5 500

سازمان تعاون 
 روستایی

 

 اول اولویت بله گردشگری متوسط / دهستان ویر، سنبل آباد 6 1000 ایجاد تعاونی گردشگری 31
کل تعاون، کار  ةادار

 و رفاه اجتماعی
 

 3 1000 تعاونی فرش دست بافتایجاد شرکت  32
به مرکزیت سلطانیه و عضویت دارندگان 

 کارت فرش بافی و قالی بافی
 متوسط / دهستان

صنایع 
 دستی

 اول اولویت خیر
اداره کل تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی
 

33 
قل  مل و ن ماتی ح خد حد  جاد وا ای

 )باربری(
 شهر سلطانیه 4 1000

فرا کالن شهرستان 
 و باالتر

 دوم اولویت بله خدمات
سازمان حمل و نقل 

 و پایانه ها
 

 دوم اولویت خیر خدمات فرا کالن شهرستان شهر سلطانیه 4 1000 ایجاد اتحادیه کامیونداران 34
سازمان حمل و نقل 

 و پایانه ها
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 توضیحات طرح های سرمایه گذاری )موضوع دوره اجرایی طرح ها( -5ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 تحقق طرح در کوتاه مدت (گل محمدی کشت محصوالت تجاری پربازده ) توسعة 1

 تحقق طرح در کوتاه مدت روستایی دستی صنایع تولید هایکارگاه ایجاد برای تسهیالت اعطای 2

 تحقق طرح در کوتاه مدت های بوم گردیاقامتگاه ایجاد و تجهیز برای تسهیالت اعطای 3

4 
 طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در آموزشی هایبرگزاری دوره

 ... و دام جایگاه اصالح نژاد و اصالح
 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتحقق طرح تدریجی و 

5 
 محصوالت به زراعی کشت الگوی تغییر برایآموزشی  هایبرگزاری دوره

 .. و باغداری توسعة دارویی، گیاهان حبوبات، نظیر و تجاری  پربازده
 ت، میان مدت و بلند مدت (ه ) کوتاه مدتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنام

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتحقق طرح تدریجی و  آبی ماهیان سرد پرورش واحدهای ایجاد برای آموزشی هایبرگزاری دوره 6

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتحقق طرح تدریجی و  کشاورزی محصوالت فرآوری و بسته بندی واحدهای ایجاد 7
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 ییپایدار منظومه های روستا توسعةو طرح  ییاقتصادی، اشتغالزا توسعة: فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند  6جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 
 فصل

 عنوان برنامه
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 محل اجرا
 نام روستا

 شعاع عملکردی  ییدستگاه اجرا
 اولویت
 پروژه 

توضیح 
 دارد

1 
صالح  ساماندهی و ا انجام مطالعه و طراحی 

سلطانیه با تأکید بر ا شهر  های لمانورودی 
 تاریخی شهرستان)مطالعه(

 4000 ساماندهی طالعهم
ورودی شهر سلطانیه 

 (زنجان – )محور ابهر

 شهرداری سلطانیه، اداره کل
میراث فرهنگی، صنایع 

اداره کل -دستی و گردشگری
 راه و ترابری

فرا کالن 
 شهرستان و باالتر

اولویت 
 اول

 

 3000 احیاء و حفاظت طالعهم هیو حفاظت چمن سلطان ایاح ةانجام مطالع 2
ورودی شهر سلطانیه 

 (زنجان – )محور ابهر
منابع طبیعی و ادارة کل 

 ایشرکت آب منطقه
فرا کالن 
 شهرستان

اولویت 
 اول

 

 ورودی شهر سلطانیه 3000 احیاء و حفاظت طالعهم هیچمن سلطان یزیانجام طرح مم 3
اداره کل منابع طبیعی و 

 آبخیزداری
فرا کالن 
 شهرستان

اولویت 
 اول

 

4 
کیفیت شددبکه توزیع آب  یارتقا بهسددازی و

 7 سدطح روسدتایی ) شدبکه آب شدرب (در
 روستا

 زیرساختی
 آب شبکه تعویض

 آشامیدنی
10500 

، قلعه، کبود گنبد، ویر
سنبل آباد، بویین، واالیش، 

 دوسنگان
 دهستان/ متوسط روستایی فاضالب و آب

 اولویت

 اول
 خیر

5 
تعویض شددبکه توزیع آب روسددتایی )شددبکه 

 روستا 5 سطح آب شرب (در
 زیرساختی

 آب شبکه بهسازی
 آشامیدنی

7500 
قیاسیه، اسدآباد، اولنگ، 

 ندیرآباد، المکی
 دهستان/ متوسط روستایی فاضالب و آب

 اولویت

 اول
 خیر

6 
تجهیز منبع تامین آب )تجهیز چاه، احداث 

 اتاق فرمان، اجرای خط انتقال(
 زیرساختی

تجهیز چاه و اجرای خط 
 انتقال

10000 
ارجین، اولنگ، قیاسیه، 

 اسدآباد
 دهستان/ متوسط روستایی فاضالب و آب

 اولویت

 اول
 خیر

7 
ضطراری  شت ا شیر بردا تامین  برایاحداث 

 آب و آتش نشانی
 دهستان/ متوسط روستایی فاضالب و آب کبود گنبد، واالیش 500 احداث شیر برداشت اضطراری زیرساختی

 اولویت

 اول
 خیر

8 
ضالب و بازچرخان جادیا  یآب برا یشبکه فا

 یکشاورز
 264600 احداث شبکه فاضالب زیرساختی

 20تمام روستاهای باالی 
 خانوار

 روستا/ خرد روستایی فاضالب و آب
 اولویت

 اول
 خیر

9 
 در برق شددبکه تقویت و تعمیر و بهسددازی

 سطح تمامی روستاهای واجد شرایط
 100000 بهسازی و تقویت شبکه برق زیرساختی

تمامی روستاهای واجد 
 طهماسب آباد،شرایط 

 دهستان/متوسط اداره کل برق
 اولویت

 اول
 خیر

 خرد/ روستا سازمان ورزش و جوانان ویر 55000 ورزشی -فرهنگی  زیرساختی احداث سالن ورزشی 10
اولویت 

 اول
 خیر

11 
عة باطی  توسددد مات ارت خابراتی –خد )  م

تلفن تقویت پوشدددش آنتن دهی اینترنت و 
 همراه(

 زیرساختی
بهسازی و تقویت زیرساخت 

 های مخابراتی
50000 

طهماسب آباد، بویین، 
حسین آباد، کبودگنبد، 

 ترکانده، واالیش،
 دهستان/متوسط اداره کل پست و مخابرات

 اولویت

 اول
 خیر



 نی استان زنجاهای روستایاقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه ةتوسع ةسند برنام .................................................................................................................................................................................... 46

 )دنباله( توسعة اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه های روستایی: فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند  6جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 
 فصل

 عنوان برنامه
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 محل اجرا
 نام روستا

 دستگاه اجرایی
شعاع 

 عملکردی 
اولویت 
 پروژه 

توضیح 
 دارد

 زیرساختی ابتدایی احداث مدرسه 12
احداث مدرسه و تقویت 
 زیرساخت های آموزشی

 کالسه 1، ارجینکالسه 6ویر 16500
سازمان نوسازی 

 مدارس
 متوسط/بخش

 اولویت
 اول

 خیر

 تمام مدارس بخش 20000 تقویت زیرساخت های مدارس زیرساختی تجهیز مدارس 13
سازمان نوسازی 

 مدارس
 متوسط/بخش

 اولویت
 اول

 خیر

14 
کان و تجهیز مرکز آموزش فنی و  یت م تثب

 حرفه ای 
 زیرساختی

برای ارایه ایجاد بستر مناسب 
 خدمات آموزشی و مهارتی

 شهر سلطانیه 3000
سازمان آموزش 
 فنی و حرفه ایی

 کالن/شهرستان
اولویت 

 اول
 خیر

15 
کان و تجهیز مرکز آموزش فنی و  یت م تثب

 حرفه ای 
 زیرساختی

ایجاد بستر مناسب برای ارایه 
 خدمات آموزشی و مهارتی

 شهر سلطانیه 3000
سازمان آموزش 

 اییفنی و حرفه 
 کالن/شهرستان

اولویت 
 اول

 خیر

16 
مد مان  حداث سددداخت  یها تیفور تیریا

 هیسلطان یپزشک
 زیرساختی

 هیارا یبستر مناسب برا جادیا
 یپزشک یها تیخدمات فور

 شهر سلطانیه 3600
شبکه بهداشت و 

 درمان
 کالن/شهرستان

اولویت 
 اول

 خیر

17 
در مراکز  یتوسددعة امکانات بهداشددت زویتجه

بهداشدددت  یو خانه ها یدرمان - یبهداشدددت
 )مراکز دهستان(

 یرساختیز
 مراکز زیو تجه سیتاس

 یدرمان-یبهداشت
8400 

کبودگنبد، چشمه سار،چپدره، قلعه، 
 ن،ییبو ش،یآباد، واال نیدوسنگان، حس

 ترکانده،مشک آباد

شبکه بهداشت و 
 درمان

 متوسط/
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

18 
مراکز خدمات  یو توسدددعة کالبد یبهسددداز

 جامع سالمت
 یرساختیز

 مراکز زیو تجه سیتاس
 درمانی بهداشت

 سنبل آباد ر،یو 1800
شبکه بهداشت و 

 درمان
 متوسط/
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 یرساختیز احداث خانه بهداشت 19
 مراکز زیو تجه سیتاس

 درمانی بهداشت
 ویر 3000

شبکه بهداشت و 
 درمان

 متوسط/
 دهستان

اولویت 
 اول

 خیر

 زیرساختی (ITCارتباط روستایی ) دفتر واحد 1تاسیس  20
 دفتر واحد  4 تاسیس

 (ICTارتباط روستایی )
 دوسنگان 1200

پست و  کل اداره
 مخابرات

 / متوسط

 دهستان
 اولویت

 اول
 خیر

21 
واحد مسدکن   997 مقاوم سدازی و نوسدازی
 روستایی

 750000 مسکن نوسازی سکونتگاهی

اباد،  دره، طهماسب ارجین، اولنگ، چپ
اباد، قلعه، کبودگنبد، المکی،  عباس
اباد، بویین، دوسنگان، واالیش،  مشک

اباد، ویر، اسداباد،  اباد، سنبل حسین
 ترکانده، قیاسیه، ویک، چشمه سار

 مسکن بنیاد
 / خرد

 روستا
 اولویت

 اول
 خیر

22 
بهسددازی شددبکه راه های ارتباطی  و توسددعه

 ) جاده بین روستایی (ای درون منظومه
 100000 سازی راه سکونتگاهی

کبودگنبد، ترکانده، ارجین، دوسنگان، 
حسین آباد،  المکی، بویین، دوسنگان،  

 ویک، قیاسیه، ویر،

 نقل و حمل
 ای جاده

 / کالن

 بخش
 اولویت

 اول
 خیر
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 )دنباله( توسعة اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه های روستایی: فهرست پروژه های عمرانی پیوست سند  6جدول شماره 

 

 

  ییای دستگاه های اجراهای سرمایهییهای تملک داراطرح اعتبار:  7جدول شماره 

 شماره

 طبقه بندی
 ییاجرا عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 اعتبار میلیون ریال

 جمع سال های بعد سال دوم سال اول

    * یکساله دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث سازمان گردشگری 2

 زیرساختی 3
 فاضالب و آب جاده نقل و حمل و راهداری سازمان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 ، سازمان نوسازی مدارس، آموزش و پرورشروستایی
   *  یکساله

   *  یکساله ای منطقه آب -ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان مسکن بنیاد سکونتگاهی 4

   *  دوساله  ای منطقه آب -طبیعی منابع اداره محیطی 5

 3و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1تولید خواهد شد. * کد دوران اجرا : یکساله  4با استفاده از جدول شماره  5جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 
 فصل

 عنوان برنامه
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 محل اجرا
 نام روستا

 دستگاه اجرایی
شعاع 

 عملکردی 
اولویت 
 پروژه 

توضیح 
 دارد

 20000 بهسازی بافت کالبدی روستایی سکونتگاهی تکمیل اجرای طرح هادی 23
دوسنگان،  ن،ییبو ،یآباد، المک نیحس

سنبل آباد، طهماسب آباد، کبودگنبد، 
 اولنگ، چپدره، ش،یواال

 بنیاد مسکن
 / خرد

 روستا
 اولویت
 اول

 خیر

24 
یت اجرای طرح مدیر های آبخیزداری برای 

 های سطحیآب
 طهماسب آباد، ویک، ویرچپدره،   عملیات آبخیزداری محیطی

منابع طبیعی و 
 آب منطقه ای

 کالن / بخش
اولویت 

 اول
 خیر



 

 

 


