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 ه و کلیات مقدم: 1

 

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

شور متاثر از  ستاهای ک سایر رو ستان زنجان همانند  ستاها در ا سیع تغییرات فناورانه و ارتباطات، تحوالت رو جریان و

وسییع اقتصیادی، اجتما ی و فرهن ی را تجربه نمودا اند. از  ن سیو سیرمایه ی اری های یهیتردا در زیرسیا تهای 

کالبدی روسییتاها، رهرا و کالبد  نها را تغییر دادا اسییی. ایی تغییرات به یونه ایهییی که سییطا انتظارات در جامعه 

ستایی  سا تار تولید و رو سی. با همه ایی تغییرات اجتما ی  شهری همهویی و قرابی بیشتری پیدا کردا ا به جامعه 

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات محدودتری بودا اسی. 

. البته رشد صرفا بر مبنای سرمایه رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد سرمایه ی اری و رشد بهرا وری متکی اسی

 ی مشمول قا دا بازدا نزولی  وامل تولید شدا و بازدا سرمایه ی اری متا رتر را کاهش می دهد. ل ا ی اری به سر

 رشد روستا به صرف انجام سرمایه ی اری جدید به سر ی متوقف می شود.

وری درصد رشد اقتصادی به ویژا در روستاها وابهته به ارتقا و رشد بهرا ۵۰ از بیش رشد اقتصاد مطالعات اساس بر 

سی سایر مالحظات  .ا سنجی و تحلیل تن ناها و  ستاها را می توان از طریق قابلیی  سرمایه ی اری در رو زمینه های 

ستخراج نمود و در قالب پروژا های مختلف فر یند  شدنظیر بازار ا ستا ر صاد رو ستا را با  اقت و به تبع  ن تحول در رو

 تهریع نمود.سرمایه ی اری های جدید 

ستا به جای ن اا پروژا ای و تقریبا یک سرمایه ی ا  صاد رو سی ی اری برای ارتقا بهرا وری  مومی در اقت سیا ری و 

سی. هتماتیک و فر یندی ا سی سته یک در بعدی نیازمند رویکرد   متوقف یا و کاهندا  وامل توان می کلی بندی د

 :کردوری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی ارتقای بهرا کنندا

ستااز  نجا که  صاد رو صلی اقت شاورزی محور ا سی ک صادی و اجتما ی  ا در و تحول در  ن نیز از ارکان تحوالت اقت

 ، بخش مهمی از تحول بهرا وری به تحول بهرا وری در بخش کشاورزی وابهته اسی.روستاها محهوب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی 

 مانع ارتقا
 وریبهره

 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار اف شک
تولید تا  قیمتی
و قیمی های  مصرف

 با تغییرات یهتردا

صله معنی دار وجود دارد و بخش مهمی از ارزش افزودا بخش کشاورزی را از  مزر ه و قیمی مصرف کنندا درقیمی  ی بییفا
ییان منتهی می شود. روستا  ارج و نصیب واسطه ها می کند. ایی شکاف به کاهش در مد و ان یزا های سرمایه ی اری روستا

صالحی، فرایند تار  نکوبتی  سی های ا سیا شتباا به کشاورزان می دهد. به دلیل فقدان توان  شدید قیمی نیز  الئم ا تغییرات 
 قیمی در بیشتر محصوالت رخ می دهد  

2 
مقیاس  رد فعالیی 

ها در بخش 
 کشاورزی

شکلم ضی و قانون ارث و  دم  هیم ارا شته ییری تاثر از قانون تق صنعتی بزرگ مقیاس در رندیی دهه ی  سی ی اری  سیا
شاورزیمقیاس  هیار کورک  تولید ک ستاها ب سیدر رو شدا ا سی. مقیاس کورک تولید موجب  شدا ا در  و کورک تر نیز 

ت و بهای تمام شدا محصوال و مبنای فعالیی صرفاً معیشتی می باشد نباشدمورد نظر از تولید بهیاری از موارد هدف اقتصادی 
کشورهای در حال توسعه بخش کشاورزی امل اصلی بیکاری در و  ، ازنظر والتر یالنهون از  در دامنه اقتصادی  ن قرار ن یرد.

  ایی اسی که زمیی نمی تواند جمعیی روز افزون روستاها را به کارییرد 

3 
تقلیل  و محدودیی
 منابع  بی

سیا از ارکان و نهاداب  ستا ا صاد رو شته .های محوری اقت سه دهه ی  شدید  ،تغییرات اقلیم و محدودیی بارش در  افزایش 
شی  بی با حفر راا های مجاز و غیرمجاز از دهه  ضی زیر ک هترش ارا شاورزی با ی صرف  ب در بخش ک ضای م به ایی  ۶۰تقا

از  وامل محوری یکی در بخش کشاورزی با فقدان بازار  ب از طرفی  دم انتشار و تعمیق فناوری های کاهش مصرف  ب  و سو
. با مصرف موجود  ب در بخش کشاورزی می توان تولید را ارتقاء بهرا وری و در مد روستا از محل فعالیی های کشاورزی اسی

 دو تا سه برابر نمود.

4 
و  ها وجود دست اا

سیاست  اری  انمتولی
 روستاناهمهو در 

شاورزی، ضالب  ب طبیعی، منابع ای،منطقه  ب جهاد ک ستا فا ستا  یی و ...رو سعه رو از جمله نهادهای اثر ی ار در تحول و تو
هئله ههتند. ر داد سی ی اری متوازن بیی هماهن ی م سیا سی ی اری ها در همه  دم موجب دست اهی و فقدان  سیا ویی 

 حوزا روستا شدا اسی

۵ 
کمبود نیروی انهانی 

 ماهر و متخصص

پاییی بودن سییطا سییواد و تخصییص  شییود.رزش افزودا بیشییتری میدر اقتصییاد بیان می شییود که  تخصییص منجر به ایجاد ا
شی  ود  سخی  نها به تغییر رفتاری  و ک شاورزان و در مد کم  نان در  کنار پارادایم ذهنی مقاوم و  سی باالی ک شاورزان و  ک

رون مالک و تملک در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شیکاف سیا تاری و رفتاری بیی ایی دو دسیته یردیدا و 
باشیید  دسییته دوم یا مجبور به تغییر ال وی فکری و رفتاری و کنار  مدن با سیینی زمینها نیز از  ن سیینتی یراهای دیرینه می

های  باشییند یا با  دم کنار  مدن و سییرکوب  ود، به سییر وردیی و مهاجرت نیروی کار ماهر، کار فریی  و سییرمایهیراها  می
درصیید جمعیی، 3یردد. در  مریکا فقط وری پاییی  میجمعیتی  سیینی یرا  و اکارا غیر ماهر و با بهراانهییانی و  حفب بافی 

صادر هم می کنند اما در ایران  ضمی تأمیی نیاز دا لی،  هتند که  شیی ه ستا ن شاورز و رو صد  33ک شتغال در بخش  در ا
 هنوز غالباً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد.   کشاورزی

وستاییان با توجه به شیوا فکری و  دم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دسی به تغییر ال وی سنتی و  کاشی ر
 پردازند.محصوالت جای زیی و پربازدا همانند  یلهای زینتی، دارویی، ز فران و سایر محصوالت کشتی دی ر  می

۶ 

 دم مدیریی  و 
نظارت مهتمر و 
بیی  برقراری  دالی

نهلی در بهرا برداری 
 از منابع طبیعی

هلی به یونه  شد باید  دالی بیی ن هل فعلی و  یندا می با با توجه به ایی که منابع  ب،   اک،  ررایاا ها و مراتع جزء منابع ن
هل ضعییع حق ن هل  یندا یا ت هل حاضر مجبور به فداکاری  ود به نفع  ن شد که ن د نهل های  تی با مصرف بیش از حای با

فعلی نشود و به قول قا دا طالیی، از همان دسی که می ییری  از همان دسی نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیاسی ی اری 
های جدی به ایی منابع دارای  سییتانه های تجدید ناپ یری زدا که اصییولی و مدیریی و نظارت بر ایی منابع  دادی،  سیییب

 ور با بحران منابع مواجه شویم.انتظار می رود در در  یندا نه رندان د

۷ 

 به غالب توجه
 و رفاهی  دمات

 بجای زیرسا تی
 ی اری سرمایه

 روستاها در اقتصادی

دولی سییرمایه ی اری های سیین ینی در حوزا های زیرسییا تی و رفاهی روسییتاها انجام دادا ولی با ایی وجود میان یی در مد 
ی شته ن اا غالب به حوزا د الی دولی در روستا تامیی نیازهای رفاهی و  روستا افرایش متناسبی نداشته اسی. در رند دهه

 زیرسا تی بودا اسی و توانمندسازی و ظرفیی سازی اقتصادی انها مورد تاکید نبودا اسی. 

۸ 
 دم وجود 

کارکاههای کورک 
 مقیاس 

هیار کم و به ندرت وجود در روستاهای ایران  بر  الف سایر کشورهای پیشرفته ودر حال توسعه، کاریاهای کو رک مقیاس ب
دارد. .  لی ایی امر  دم  موزش،  دم دانش، تخصص و ایاهی کافی روستاییان و ی ار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  

 و از سویی  دم حمایی، پشتیبانی و ترغیب  نها از نظر مالی و  لمی از سوی مهئولیی ذی ربط می باشد. 

۹ 
زی تله نهادی کشاور

 و تولید سنتی
متاثر از  وامل پیش یفته نهادی، نظام تولید در روستا ها سنتی و کمتر متاثر از تحوالت فناورانه بودا اسی. در بر ی بخش ها 

 به  نوان ماال در حوزا دام سبک، شیوا پرورش و بازدا  ن تفاوت معنی داری با رندیی دهه و قرن ی شته ندارد

محدود نمودن آثار عوامل کاهنده بهره وری راه حل آسان و سریعی وجود ندارد که بتوان  برای تخفیف یاجمع بندی: 

گذاری، تزریق آن را تجویز و پیشنهاد داد. تغییرات در آنها مستلزم زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

الت در روستا و بخش کشاورزی منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش و کیفیت مداخ

 است. 
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی  –اکولوژیک و اجتما ی  –از بر هم کنش متقابل سا ی های محیطی 

ضایی منظومه  سا تار ف سلطانیهیییی زمانی    شکل یرفته و مجمو ه روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای مرکزی 

فضییایی درون و برون منظومه ای در نهایی به شییکل ییری سییازمان فضییایی منظومه انجامیدا و در شییکل دهی به 

 سازمان فضایی کنونی منظومه بهیار اثر ی ار بودا اند. 

اکولوژیک به ویژا  –کارکردی در بخش نخهییی،  وامل محیطی  -بر اسییاس جمع بهییی مطالعات سییا تاری 

همواری، به همراا پوشش ییاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع  ب سطحی ) رود انه زنجانرود سا تار زمیی و اشکال نا

 سازمان فضایی منظومه داشته اند. ( و زیرزمینی و منابع  اک نقش مهمی در شکل ییری سا تار و 

ستقرار ا سا تاری زنجانیی منظومه از نظر موقعیی ا شی از پهنه  سی که  مدتاً در زون ا -بخ لبرز سلطانیه ا

سی شدا ا سی مربوط به رینهاز نظر . غربی واقع  سنوزوئیک، مزوزوئیک، پروتروزوئیکشنا پالئوزوئیک می  -دوران 

شد سط و زیاد زلزله قرار دارد.  ایی  .با شدا و جزء مناطق با  طر متو سلطانیه واقع  صلی  هل ا منظومه در حریم ی

شرق منظومه شمال  سن ان در  ستاهای بوییی و دو ستقرار یافته اند،  بقیه که  بجز رو سط زلزله ا در پهنه  طر متو

شهرسلطانیه، روستاهای سنبل  باد، روستاهای منظومه در پهنه با طر باالی زلزله استقرار یافته اند.  سکونت اا های

مهمانشیییهر، ارجیی، اولنچ، رر درا، طهماسیییب  باد،  باس  باد، کبود ینبد، ندیر باد، المکی، قلعه، مشیییک  باد، 

 در ایی پهنه استقرار یافته اند.  االیش، حهیی  باد، ویر، اسد باد، ترکاندهخ، رشمه سار، قیاسیه و ویک ( و

ستقرار منظومه سا تاری زنجان سلطانیه مرکزی ا سلطانیه به منظومه سیمایی کوههتانی بخشیدا  -در پهنه 

ضی مرتفع منظومه  سی. ارا سلطانیها شرقی و جنوب غ مرکزی  شمال  شاهدا میدر بخش  شوند. در ربی منظومه م

شدا  شناسایی 1۹۰۰-24۰۰و 1۷۰۰-1۹۰۰ ، 1۵۰۰-1۷۰۰، 1۰۰۰-1۵۰۰طبقه ارتفا ی  مدا  4 مرکزیمنظومه 

 اند. شدااسی که روستاهای منظومه در ایی طبقات ارتفا ی توزیع

 انی منظومه به ویژابا افزایش ارتفاع شیب اراضی افزایش می یابد بطوریکه شیب اراضی در بخش های کوههت

شرقی  شمال  سمی غرب و بخش میانی منظومه شرق و   شرق به  شمال  ضی از  شیب ارا منظومه افزایش می یابد. 

شیب کمتر از  شیب کمتر )  مدتاً  ضی با  ستاهای پرجمعیی و مهم منظومه در ارا شود.رو سته می  صد (  ۵کا در

ال شییرقی و جنوب غربی به  شییکل ییری روسییتاهای اسییتقرار یافته اند. محدودیی توپویرافیک در بخش های شییم

 ر ایی مناطق انجامیدا اسی. مشرف به اراضی زرا ی ( دکوههتانی و پایکوهی  ) 

ستقرار، منظومه  شرایط توپویرافیک و موقعیی ا سلطانیهمتاثر از  شک  مرکزی  شرایط اقلیمی نیمه   دارای 

سی. ساالنه منظومه  سرد ا سط دمای  سی. سانتی یراد  ۹.۹متو سالیانه بیش از ا میلیمتر  2۸۷میان یی بارندیی 

مهر تا  روز از سال ) 14۰نی بودا و حدود یزارش شدا اسی که به دلیل کوههتانی بودن منظومه دورا یخبندان طوال

 اردیبهشی ( در منظومه یخبندان رخ می دهد. 

شی  شرایط  ب و هوایی منظومه از فروریی تا اردیبه سفند ماا  و "مرطوب"در مجموع   سط مهرماا تا ا از اوا

شرایط اقلیمی جهی فعالیی های یردش ری وحضور شرایط  ب و هوایی  شک می باشد. از  رداد تا اواسط مهرماا 

 یردش ران در منظومه مناسب اسی.
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اکولوژیک  ن با منظومه ها و مناطق همجوار بودا و  –منابع  ب منظومه تابعی از پیوسییت ی سییا تار محیطی 

تریی جریان رود انه ای منظومه اسییی. ایی ی منشییاء درون و برون منظومه ای اسییی. رود انه زنجانرود اصییلیدارا

کیلومتر  1۵۰رود انه از جنوب شرق به شمال غرب در جریان بودا و پس از  بور از شهر زنجان و طی مهیری حدود 

از جریان رود انه  ق زوج رای در واحد پیوندد . سییرشییا ه و بخشییی به قزل اوزن می« رجئیی » در پائیی دسییی 

جوار ) بخش مرکزی طارم ( در جریان  لخال در شییمال شییرق منظومه به سییمی منظومه هم–هیدرولوژیک طارم 

اسی.  با توجه به ویژیی های توپویرافی منظومه در شمال شرق جریان رود انه  ق زوج رای تأثیر رندانی در دا ل 

 منظومه ندارد.

مترمکعب بر ثانیه بودا  111/۰برابر  مرکزی سییلطانیهسییاالنه رود انه زنجانرود در منظومه متوسییط  بدهی 

 اسی.

سبی در بخش سطحی از کیفیی منا هیر منابع  ب  سی و در م ستی و در دا ل منظومه بر وردار ا های باالد

 جریان به پاییی دسی از کیفیی  ب کاسته می شود.

س شی از  بخوان زنجان که در منظومه  الوا بر بهرا برداری از منابع  ب  سلطانیهطحی بخ هتردا  مرکزی  ی

حلقه راا غیر مجاز  مورد بهرا برداری قرار می ییرد. همچنیی  12۸ حلقه راا مجاز و  4۶4شیییدا اسیییی از طریق 

رشته قنات نیز در  3۸دهنه رشمه  مدتا در شمال شرق و جنوب غربی منظومه در حال بهرا برداری ههتند.   ۵2۷

 جنوب و جنوب غرب منظومه مورد بهرا برداری ساکنیی ههتند. شمال غربی، خش میانی به سمی ب

 منابع  ب زیرزمینی مورد بهرا برداری در منظومه از نظر کشاورزی دارای کیفیی  وب تا متوسط ههتند. 

سب در ایی مناطق،  هبتاً منا هتانی در منظومه و بارش ن هتردیی مناطق کوه شش مبه دلیل ی رتعی در پو

شداشرق  شمال شدا  و جنوب غربی یهتردا  سی های انجام  ساس برر درصد کل مهاحی منظومه )   4۹.۶اند. بر ا

هکتار ( به اراضی با پوشش مرتعی ا تصاص دارد. اراضی مرتعی  مدتاً حاوی ییاهان مرغوب مرتعی همراا با  2۵4۶۶

 توزیع قابل توجه ای از انواع ییاهان دارویی اسی. 

شارا شدا جمع بهی  وامل محیطی مجمو اکولوژیک موثر بر سا تار و سازمان فضایی منظومه  – ه  وامل ا

 اسی.  مرکزی سلطانیه

ضایی منظومه که به طور مفصل در بخش نخهی  –اثری اری  وامل محیط  سازمان ف سا تار و  اکولوژیک بر 

 سا تاری در منظومه انجامیدا اسی. مطالعات مورد بررسی قرار یرفته اسی به شکل ییری دو حوزا هم ی 

هتانی و مرتفع که  مدتا طبقه ارتفا ی باالی  .1 سطا  1۵۰۰پهنه کوه شود.   شامل می  متر به باال را 

ایی محدودا پوشیییدا از  انواع یونه های مرتعی اسییی. پهنه کوههییتانی بخش های شییمال شییرقی 

 منظومه و جنوب غربی منظومه را شامل می شود. 

هموار که بخش میانی منظومه را شییامل می شییود. ایی پهنه بیی دو بخش از پهنه پهنه دشییتی و  .2

سی. رود انه زنجانردود و  زاد راا  شدا ا شرق منظومه واقع  شرق و جنوب  شمال  هتانی در  کوه

تبریز از میانه  ن  بور می کنند. بخش میانی منظومه به فعالیی  –زنجان و راا  هی تهران  –قزویی 

 بی ا تصاص دارد. های کشاورزی  
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سب منابع محیطی  هانی بودا  –به تنا شتی در ا تیار یروا های ان هتانی و د اکولوژیکی که در دو پهنه کوه

سی. در مجموع  شکل یرفته ا هانی با مقیاس متفاوت  سکونت اا های متعدد ان سی  شهر سکونت اا  21ا ستایی و  رو

 سلطانیه در منظومه استقرار یافته اند.

نفر  2۹4۶2درصد به ۶/۰با رشد ساالنه  13۹۰نفر در سال  2۸۵۹2ایی منظومه از روستایی  شهری وجمعیی 

 یافته اسی.  افزایش 13۹۵در سال 

شوری بودا بطوریکه بعد  انوار در منظومه تابعی از متو ستانی و ک ضو بودا اند.  3/3سط ا نفر در هر  انوار  

 هتردا به ههته ای از  مدا تریی دالیل کاهش بعد  انوار اسی.شکل ییری  انوارهای جدید، تغییر نوع  انوار از ی

شان می دهد. بطوریکه  هبی های متفاوتی را بیی دو جنس زن و مرد ن سواد در منظومه ن ضعیی  سی و برر

سوادی از  هبی با سال  ۷۷.3ن صد در  سال  ۷۹.۵به  13۸۵در صد در  شا ص در  13۹۵در سی. ایی  افزایش یافته ا

ستایی سال  ۸3از  میان مردان رو صد در  سواد درمیان مردان  ۸۶.3به  ۸۵در سی. بنابرایی نرخ  صد افزایش یافته ا در

شا ص در میان زنان  هیار بهتری دارد. اما ایی  ضعیی ب شا ص کل منظومه و هبی به  ستایی ن شتهرو  تغییری ندا

کمبود امکانات و  دمات درصد کاهش یافته اسی.  ۷2.۸به  13۸۵درصد در سال  ۷2.1اسی. نهبی باسوادی زنان از 

 روج بخشی از جمعیی باسواد زن از منظومه در پی شکل ییری  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل د تران، 

زندیی زناشویی و ازدواج، توجه بیشتر به امر تحصیل پهران به دلیل محدودیی های فرهن ی،  موزشی ) ویژیی های 

صیل –قومی  سایل نقلیه  فرهن ی و تأثیر  ن بر کاهش تح سی و کمبود و ستر سب بودن راا های د د تران (، نامنا

سواد زنان در  شی  مدا تریی دالیل پاییی بودن نرخ  سی به مراکز  موز ستر ستفادا جمعیی الزم التعلیم در د جهی ا

 منظومه بشمار می  یند.

اسییی. بررسییی  فرهن ی جامعه ای هم ی –جمعیی سییاکی در محدودا مطالعاتی از نظر سییا تار اجتما ی 

فرهن ی بیی  –شیییا ص های انهیییجام و ا تماد اجتما ی حاکی از وجود سیییطا باالی هم نی و هم رایی  قومی 

سییاکنیی روسییتاهای مهییتقر در منظومه اسییی.  دم وجود ا تالفات و درییری قومی و فرهن ی یهییتردا در سییطا 

ساکی منظومه ب ه ویژا از  از نظر زبان و م هب  مدا تریی منظومه به همراا یکپارر ی اجتما ی و فرهن ی جمعیی 

 فرهن ی جامعه ساکی در منظومه بشمار می  ید.  –ویژیی اجتما ی 

صادی منظومه تابعی از منابع محیطی  صادی منظومه نتایج  –سا تار اقت سا تار اقت سی  سی. برر اکولوژیک ا

 ذیل را در ا تیار قرار می دهد: 

یتهای زرا ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( بر سییایر بخش های غلبه فعالیی های بخش کشییاورزی )فعال •

 اقتصادی 

 تولید محصوالت باغی با کیفیی باال از جمله محصول سیب •

 وجود مراتع و قابلیی توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ییاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداری •

 و امکان فعالیی برای فعالیی اقتصادی منظومه وجود صنایع کار انه ای در امتداد جادا ارتباطی •

 وجود نیروی متخصص در زمینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غ ایی )رشته بری(، تولید البهه •

 در روستای ترکاندا، اسد  باد، قیاسیه و..وجود معادن مهم با ظرفیی باالی تولید  •
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ساس جریان ها سا تار فضایی منظومه بر ا شان می دهد اغلب  بررسی  و پیوندهای فضایی حاکم بر منظومه ن

جریان های فضایی منظومه ) جریان محصول، افراد، کاال و  دمات سرمایه، فی  وری و اطال ات ( یک سویه ههتند. 

سیییکونت اا های منظومه حداقل ارتباط افقی را بایکدی ر داشیییته و تنها نقطه پیوند تمامی سیییکونت اا ها در درون 

بخش ( اسی. سپس بیشتریی ارتباط سکونت اا شهرستان و سیاسی  –) به  نوان مرکز اداری  شهر سلطانیه ه منظوم

ستان (  دماتی با  –های منظومه به لحاظ اداری  شهر زنجان ج اب تریی نقطه  شهر زنجان ) مرکز ا سی.  برقرار ا

فرهن ی و  –ان ها و پیوندهای اجتما ی سیییکونت اهی برون منظومه در تمامی زمینه ها بودا و تمامی روابط جری

سکونت اا های منظومه  صادی  سلطانیه اقت شهر  شدت و کشش باالیی  سلطانیه پس از  سی و از  شهر برقرار ا با ایی 

شهرستان  سوی مرکز  سکونت اهی به  شکل یرفته بیی  سی. بنابرایی روابط  سپس و ) درون منظومه ای ( بر وردار ا

 ه ای ( اسی.برون منظوم مرکز استان )

اکولوژیک و  –جمع بندی بررسی های انجام شدا نشان می دهد، از بر هم کنش متقابل سا ی های محیطی 

شکل یرفته و  مرکزی سلطانیهاقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی ییی زمانی سا تار فضایی منظومه  –اجتما ی 

ضایی درون سازمان  مجمو ه روابط و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  ف شکل ییری  و برون منظومه ای در نهایی به 

ضایی  سازمان ف هیار اثر ی ار بودا اند.  ضایی کنونی منظومه ب سازمان ف شکل دهی به  ضایی منظومه انجامیدا و در  ف

سمی درونمنظومه  سلطانیه  سلطانیه  تمرکزیرا به  شهر  و دارای  دم تعادل) غیر متوازن (   بودامنظومه با مرکزیی 

بر یند ( منظومه  فضایی بیی سا تار دهد می نشان منظومه فضایی سازمان و فضایی سا تار نقشه دو تطابق اسی.

صادی اجتما ی، کالبدی، محیطی، سا تار های الیه سی و اقت ضایی سازمان با  )سیا و   ملکردها بر یند(    ن ف

 .هتندنی منطبق هم بر و ندارد هماهن ی وجود   )ای منظومه درون های جریان
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 (1395، 1396، 1397متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود )

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 1جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص  ردیف
جایگاه متغیر/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان

1 

ی
یع
طب

 

 - - - درصد 7/80 درصد 2میزان اراضی با شیب کمتر از 

 2-۷باالتریی میزان جمعیی ساکی در طبقات شیب  2
 درصد

 - - - درصد 12/40

نهبی جمعیی روستایی ساکی در پهنه با  طر باالی  3
 لرزا  یزی

 - - 1395 درصد 7/93

4 
 9/9 میان یی دمای ساالنه

درجه سانتی 
 گراد

- - - 

 - - - روز 140 تعداد روزهای یخبندان ۵

 - - - میلی متر 3/287 ندیی ساالنهمیان یی بار ۶

۷ 
 دورا  شک بر اساس منحنی  مبروترمیک

خرداد تا اواسط 
 مهر

 - - - 

۸ 
 تقهیم بندی اقلیمی

نیمه خشک 
 میانه

 - - - 

۹ 
 شا ص اقلیم یردش ری

خرداد تا تیر 
 عالی

 - - - 

1۰ 
 0.111 متوسط  بدهی ساالنه زنجانرود

مترمکعب بر 
 ثانیه

- - - 

 - - -  خوب تا متوسط کیفیی  ب زنجانرود به لحاظ کشاورزی 11

 - - - حلقه 464 تعداد راا مجاز 12

 - - - حلقه 128 تعداد راا غیر مجاز  13

14 
 8/65 مجموع تخلیه راهها

میلیون 
 مترمکعب

- - - 

 - - - درصد 4/89 میزان مصرف کشاورزی از  ب راهها 1۵

 - - - دهنه 527 تعداد رشمه های منظومه 1۶

 - - - درصد 05/54 میزان مصرف کشاورزی از  ب رشمه ها 1۷

 - - - رشته 38 تعداد قنوات منظومه 1۸

 - - - درصد 8/70 میزان مصرف کشاورزی از  ب قنوات 1۹

 - - - درصد 9/90 روستاهای واقع در پهنه  طر باالی لرزا  یزی 2۰

21 

ی
ن 
ره
و ف
ی 

ما 
جت
ا

 

 7/32 1/74 1395 درصد 57.5 شینی در منظومهنهبی روستان

 3/67 1/43 1395 درصد 42.5 نهبی شهرنشینی 22

23 
 نرخ رشد جمعیی

 (13۹۰-۹۵ا یر   ساله 5 )

 8/0 6/0 1390-95 درصد  0.9 کل منظومه

 -4/1 1/5 1390-95 درصد  0.5 روستایی 24

 0/2 4/1 1390-95 درصد  1.4 شهری 2۵

2۶ 
 بعد  انوار

 28/3 23/3 1395 نفر 3.3 کل منظومه

 32/3 21/3 1395 نفر 3.2 روستایی 2۷

 26/3 29/3 1395 نفر 3.3 شهری 2۸

2۹ 
 نرخ سواد 

 ) درصد باسوادی (

 8/84 2/81 1395 درصد 79 کل 

 3/80 4/75 1395 درصد 67.7 زنان 3۰

 3/89 0/87 1395 درصد 92 مردان 31

32 

ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

 

 4/38 - 1395 درصد 37.8 نرخ فعالیی ) مشارکی اقتصادی (

 5/33 - 1395 درصد 36.1 نرخ اشتغال 33

 5/12 - 1395 درصد 4.7 نرخ بیکاری 34

 - - 1395 درصد 3.4 بارتکفل  3۵
 3/4 3/59 1397 هکتار 9/18593 سطا زیر کشی زرا ی 3۶

 8/4 8/60 1397 تن 1/99398 تولیدات زرا ی 3۷

 3/1 8/67 1397 هکتار 1/1079 سطا زیرکشی باغی 3۸

 8/16 5/78 1397 تن 4/29944 تولیدات باغی 3۹
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 1/2 1/57 1397 واحد 8 معدن 4۰

واحد ن هداری محصوالت کشاورزی)در حال بهرا  41
 برداری(

 5/12 100 1397 واحد 1

 1/3 8/53 1397 واحد 7 واحدهای صنعتی همجوار روستا 42

43 

یر
ز

ی
نای
یرب
و ز

ی 
 ت
سا

 

 18 6/33 1397 کیلومتر 12.1 بزریراا - زاد راا 

 9/5 7/39 1397 کیلومتر 136.18 راا بیی شهری 44

 7/1 3/28 1397 کیلومتر 71.86 راا بیی روستایی 4۵

 - - 1397 کیلومتر 12.49 راا  هی 4۶

 - - 1390 درصد 100 میزان بهرا مندی از  ب  شامیدنی سالم 4۷

 - - 1390 درصد 100 میزان بهرا مندی از برق 4۸

 - - 1390 تعداد 16  انه بهداشی فعال 4۹

 - - 1390 تعداد 34 بهرا مندی از  دمات  موزشی ۵۰

شتغالزائی و طرح 1مالحظه  صادی و ا سعه اقت صیلی برنامه تو شا ص ها به ما   یزارش تف  : منتخبی از متغیر ها و 

)شامل متغیرها/ شا ص های تولیدی، زیربنائی/زیرسا تی، اجتما ی، فرهن ی،  ی روستاییتوسعه پایدار منظومه ها

  موزشی و طبیعی(

 

 مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه( -2

ه های سا تار و سازمان فضایی منظومویژیی بندیشناسایی مهائل کلیدی منظومه مرکزی سلطانیه بر اساس جمع

) مجمو ه بررسی های انجام شدا در بخش نخهی شامل مطالعات ستادی، میدانی، بریزاری نشهی های هم 

   اندیشی با نمایندیان جامعه محلی،  بریان محلی، نظرات مهئولیی محلی و ... (  انجام شدا اسی. 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 ظومهمن و شمال شرقی یهتردیی اراضی شیبدار در بخش شرقی -

 استقرار در زون با  طر باال و متوسط زلزله -

 و سطحی  ب منابع اتالف و ها شیوا ایی پاییی راندمان و سنتی  بیاری های شیوا بودن غالب -

 زیرسطحی

 بهرا برداری بی رویه از سفرا های  ب زیرزمینی از طریق حفر راا های غیر مجاز -

 ر نیمه شرقی منظومهررای مفرط دام و  دم تعادل دام و مرتع به ویژا د -

 فضایی کالبدی

 سکونت اهی نقاط بیی ارتباطی و فیزیکی های پیوند بودن ییپای 

 فضایی سازمان در حوزا  ملکردی نقش به توجه های روستایی با سکونت اا کارکرد به توجه  دم -

 مطلوب

 محدود جمعیی شمار با کوههتانی های  بادی پراکندیی -

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سهم بودن پاییی -

 فقدان رویکرد توانمندسازی در مدیریی منظومه به ویژا در میان زنان روستایی -

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سهم بودن پاییی -

  درصد ( ۷2.۸) مرکزی  بخش سواد زنان روستایی ساکی در پائیی سطا -

 رانکمبود امکانات و  دمات  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل د ت -

  مدیریی و تصمیم سازی محلی در روستائیان مشارکی ضعف -
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 فرهن ی های کانون و مراکز کمبود -

 ا تماد اجتما ی روستاییان به بخش اجرایی دم  -

 اقتصادی

 کشاورزی بخش به وابهته  دمات و فعالیی پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای ضعف -

 فرصی های شغلی مناسب در سطا منظومهدسترسی به  دم  -

 م تنوع فعالیی های اقتصادی در سطا منظومه د -

 کشاورزی بخش به وابهته  دمات و فعالیی پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای کمبود و نامناسب بودن -

هادهها، تامیی( تولیدی محصیییوالت ارزش زنجیرا نبود - ید، فرایند ن  در بویژا )فروش و فر وری تول

 اییروست دستی صنایع و دامپروری محصوالت کشاورزی،

 تبدیلی صنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزش زنجیر تکمیل دم  و تولید تنوع پاییی بودن -

سعه نیافت ی - شکل تو صادی به ویژا  بخش در تخصصی های ت شاور های مختلف اقت ) با توجه به  یزک

 قابلیی های کشاورزی منظومه (

 کشاورزی و معدن صنعی، بخش در انهانی نیروی و سرمایه وری بهرا بودن پاییی -

 صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه توسعه دم  -

 و  دم بهرا برداری مناسب از محصوالت تولیدی  تولید مشکالت -

 گردشگری

 درشهرستان سلطانیه  شهرستان یردش ری های جاذبه معرفی و بازاریابی های برنامه نامناسب بودن -

 و ... مجازی های شبکه ملی، های رسانه

 تفریحی در سطا منظومه –توسعه نیافت ی امکانات و  دمات رفاهی  -

 بخش مرکزی یردش ری های جاذبه از بهینه بهرا برداری مناسب و  دم -

 ناکافی بودن  شنایی جامعه محلی با صنعی یردش ری و قابلیی ها و جاذبه های یردش ری منظومه -

 جاذبه یردش ری و پتانهیل دارای روستاهای در ارتباطی های زیرسا ی ضعف -

 بخش سطا در رفاهی –و  دمات تفریحی  امکانات کمبود -

  یردش ری بخش در ی اری سرمایه به تمایل ییپای سطا -

 قابلیت ها-3 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

حضور  مناسب بودن شرایط اقلیمی طی ماا های  رداد تا مهر جهی فعالیی های یردش ری و -

 یردش ران در منظومه

 از جنوب شرق به شمال غربد انه زنجان رود در میانه منظومه با جهی جریان جریان رو -

دهنه  ۵2۷،  حلقه راا غیر مجاز در منظومه1۵2حلقه راا مجاز و  ۵۹2 وجو منابع  ب زیرزمینی ) -

 ( رشته قنات در بخش غربی و جنوب غربی 3۸ رشمه، 

ی همراا با توزیع قابل توجه ای از وجود مراتع سرسبز در نیمه شرقی منظومه با پوشش مرغوب مرتع -

 انواع ییاهان دارویی

وجود معادن مهم با ظرفیی باالی تولید در روستای ترکاندا، اسد  باد، قیاسیه و.. ) معادن  هک، سیلیس  -

 و  هی (
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  فضایی  -کالبدی

 همجواری منظومه با مرکز استان -

شهری( با اهمیی و  ملکرد فرامنظومه ای  بور شریانات ارتباطی متعدد ) ط  هی،  زادراا و جادا بیی  -

 ملی  ن از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

  دمات و کاال نقل و حمل توسعه  دمات پشتیبان در زمینه  جهی الزم های وجود پتانهیل -

قرارییری  بادی های بزرگ و موثر در  دمات رسانی به  بادی های منظومه در بخش میانی و سهولی  -

 نهادسترسی به  

 اجتماعی

 در منظومه شهرنشینیدرصد  3۰ -

 نفر  ضو در هر  انوار ( 3.2مه از متناظر استانی و کشوری ) تبعیی بعد  انوار در منظو -

 ( 1۰1)  وجود نهبی جنهی تقریباً متعادل در سطا منظومه -

درصد در مقایهه با رشد  ۰.۵۵به  13۹۰-۹۵افزایش نرخ رشد جمعیی روستایی طی مقطع  ماری  -

 ی جمعیی در دورا  ماری قبل منف

 درصد (   ۸۶.3باال بودن نرخ سواد در میان مردن روستایی )  -

 یکپارر ی اجتما ی و فرهن ی جمعیی ساکی منظومه از نظر زبان و م هب -

  دم وجود ا تالفات و درییری قومی و فرهن ی یهتردا در سطا منظومه -

 اقتصادی

را ی، باغداری، دامداری و زنبورداری ( در سا تار غلبه فعالیی های بخش کشاورزی )فعالیتهای ز -

 مرکزی سلطانیهاقتصادی بخش 

 تنوع نهبی در تولیدات زرا ی، باغی و دامی -

 و امکان ایجاد صنایع تبدیلی  در منطقهتولیدات باغی با کیفیی مطلوب  -

از جمله محصول   تولیدات باغی با کیفیی مطلوب با قابلیی ارائه به صورت برند در سطا ملی و فراملی ) -

 سیب در روستاهای سنبل  باد، ویر و... (

 دسترسی به نیروی کار بالقوا و بالفعل -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پیشینه کشاورزی و  صوصاً  -

 وجود مراتع و قابلیی توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ییاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زنبورداری -

)  بور رود انه زنجانرود از میانه منظومه ( شامل  بهای سطحی ) کافی و الزم ( اسب منوجود منابع  بی  -

رشته قنات  3۸دهنه رشمه،   ۵2۷حلقه راا مجاز و حلقه راا غیر مجاز در منظومه ،  ۵۹2) و زیرزمینی

 در بخش غربی و جنوب غربی (

 قابلیی مناسب  اک برای فعالیتهای کشاورزی -

 در بخش میانی منظومه به سبب وجود شریانهای ارتباطی مهم و اساسیموقعیی ارتباطی مناسب  -

 ر ی از روستاهای منظومه وجود کاریاههای رشته بری در ب -

 وجود شرکی مرغک به  نوان بزریتریی شرکی تولید جوجه یکروزا در کشور -

 منظومه وجود صنایع کار انه ای در امتداد جادا ارتباطی و امکان فعالیی برای فعالیی اقتصادی -

وجود نیروی متخصص در زینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غ ایی )رشته بری(، تولید  -

 البهه
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 وجود معادن مهم با ظرفیی باالی تولید در روستای ترکاندا، اسد  باد، قیاسیه و..  -

 منظومه به مرکز استان ینزدیک -

 گردشگری

نیه و وجود جاذبه های متعدد یردش ری  )ینبد قدمی تاریخی بخش سلطانیه با محوریی شهر سلطا -

سلطانیه، موزا باستان شناسی ینبد سلطانیه، بازارره صنایع دستی یند سلطانیه، ارگ سلطنتی، رمی 

در حاشیه روستای  کهیمعبد تاریخی داشطبیعی سلطانیه، تپه نور، حمام ساالر، رشمه شاا بالغی، 

 (  رام اا مالحهی کاشیو   رام اا رلبی اوغلو، ویر، روستای تاریخی ویر

هر جهی توسعه فعالیی های یردش ری و مناسب بودن شرایط اقلیم  سایش طی ماا های  رداد تا م -

 حضور یردش ران در منظومه

 منظومه  بومی ) قالی، یلیم و .. ( محصوالت و دستی صنایع امکان بهرا برداری از -

 در بخش مرکزی پر ب و متعدد های رشمه وجود -

 یردش ری های زیرسا ی بخش در ی اری سرمایه امکان -

 منطقه ایی رد استان یردش ری نمونه مناطق بودن دارا -

 ) روستای ویر ( منظومه روستاهای در تاریخی های جاذبه وجود -

 

 محدودیت ها و تنگناها-4
 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 متر 1۰۰۰کوههتانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از  -

 استقرار در زون با  طر باال و متوسط زلزله -

 حاکمیی اقلیم نیمه  شک سرد بر منظومه -

ید، مخصوصًا در همه فصول و با شدت بیشتر در فصل های زمهتان و تابهتان با وزش بادهای شد -

 جهی شمال به جنوب

 وقوع سرمازدیی در منظومه -

 ینیرزمیتمام پهنه منظومه در محدودا ممنو ه به لحاظ برداشی  ب ز یریقراری  -

ویر، د روستاهای  بور رود انه زنجانرود و تهدی به دلیلبخش میانی منظومه وجود  طر وقوع سیل در  -

  مشک اباد، سنبل اباد

 متوسط در بخش های قابل توجهی از منظومهفرسایش   طر -

و  طر وقوع رانش و زمیی لغزش در نیمه شرقی منظومه به دلیل وجود شیب زیاد و اراضی کوههتانی  -

 شکل یردنه ای

هیییی محیطی  بادی های بزرگ و  طر  لودیی زی مجاورتاسیییتقرار واحدهای صییینعتی  الیندا در  -

 )کار انه تولید اسید، معادن برداشی سنچ  هی(

  فضایی کالبدی

درصد کل  4۵.۵در منظومه )   انوار ۵۰با جمعیی کمتر از کورک، تعدد روستاهای بهیار کورک و  -

 سکونت اا های روستایی (

و کیفیی نامناسب زیرسا ی های  مومی به ویژا فرسودیی شبکه برق رسانی ) شامل ترانس زمینی  -

 هوایی، افی فشار برق، قرارییری نامناسب تیرهای رراغ برق در طول معابر روستایی (

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/
https://www.kojaro.com/attraction/27194-ارامگاه--ملا-حسن-کاشی/
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 ورزشی –ی روستاهای منظومه از  دمات و امکانی فرهن ی یمحروم -

 توزیع در فضایی ا تدال منظور به  نها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی های سکونت اا ضعف -

  دمات

 فضایی سازمان در حوزا  ملکردی نقش به توجه وستایی باهای ر سکونت اا کارکرد به توجه  دم -

 مطلوب

 مراجعه جمعیی منظومه به مرکز استان جهی تأمیی مایحتاج  -

 شدا سازی مقاوم مهاکی سطا بودن ییپای -

مخاطرات طبیعی به ویژا  با مقابله روستاهای منظومه جهی کالبد سازی مهاکی روستایی و مقاوم  دم -

 و فرسایشسیل، رانش، زمیی لغزش 

  طر سیالب و  ب یرفت ی در طول جریانات  ب سطحی به سبب  دم ر ایی حریم و الیروبی  -

 اجتماعی

 تغییر و انتقال تدریجی جمعیی از سا تاری جوان به سا تاری میانهال و سالخوردا -

 بخش روستاهای مدیریی در زنان سهم بودن پاییی -

 استانی میان یی از کمتر درصد ( ۷2.۸) یمرکز بخش سواد زنان روستایی ساکی در ییپای سطا -

 کمبود امکانات و  دمات  موزشی در سطا منظومه و ترک تحصیل د تران -

 فرهن ی های کانون و مراکز کمبود -

های غربی و شرقی منظومه و اثرات  ن در پاییی بودن تعداد  وجود شرایط سخی طبیعی در بخش -

 جمعیی  نها

در روستاهای واقع در شرایط نامطلوب  جمعییروند رشد منفی یژا میل و یرایش تنزلی رشد جمعیی به و -

 طبیعی

 وجود ا تالفات و تفاوت از لحاظ نرخ باسوادی بیی دو یروا جنهی زن و مرد -

 اقتصادی

  دم وجود صنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه -

 کشاورزی خشب به وابهته  دمات و فعالیی پشتیبان و اقتصادی زیرسا تهای ضعف -

ه بخش های شمالشرقی و شرقی منظومه و محدودیی در انتقال راههای دسترسی ب نامناسب بودن -

 محصوالت کشاورزی و دسترسی به بازار

 به  ارج از منظومه به دلیل کمبود فرصی های شغلی در منظومهمهاجرت نیروی فعال  -

 وجود روابط داللی و سلف  ری در  رید محصوالت زرا ی و باغی -

 ییی بودن راندمان تولیددامداری و پاسنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژا  -

ضعف و یا نابودی بر ی از فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و به حاشیه رفتی زنان روستایی در اقتصاد  -

 روستاهای منظومه

 مالکیی اراضی  اوقافی بودن اراضی در بهیاری از روستاها و بروز مشکل -

 شاورزی )زرا ی، باغی، دامی و زنبورداری(وجود  فتهای ک -

 انتقال تولیدات کشاورزی منظومه از جمله حبوبات جهی بهته بندی به  ارج از منظومه -
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 گردشگری

 شهرستان سلطانیه در شهرستان یردش ری های جاذبه معرفی و بازاریابی برنامه های نامناسب بودن -

 های مجازی و ... شبکه ملی، های رسانه

 یردش ری بخش مرکزی های جاذبه از بهینه بهرا برداری مناسب و  دم -

 پتانهیل و جاذبه یردش ری دارای روستاهای در ارتباطی های زیرسا ی ضعف -

 بخش سطا درو یردش ری  رفاهی –و  دمات تفریحی  امکانات کمبود -

  یردش ری بخش در ی اری سرمایه به تمایل پائیی سطا -

دستی در روستاهای دارای جاذبه یردش ری و هنر  صنایع حصوالتم  رضه های فروش اا  دم وجود -

 دستی

 در سطا منطقه و ملی یردش ری روستایی و طبیعی یردیجاذبه های مناسب  دم معرفی  -

 

 

 ساختار و سازمان فضائی موجود )نقشه(-5
 

از  13۹۵ سال مهکی و نفوس  مومی سرشماری با مطابق سلطانیه شهرستان مرکزی بخش سکونت اهی شبکه

 .تشکیل شدا اسی شهر سلطانیهروستایی دارای سکنه و  نقطه  22
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 جمعبندی-6

جمع بهی مطالعات حاضر نشان می دهد، منظومه مرکزی سلطانیه مجمو ه ای از سکونت اا های روستایی 

سیاسی شهرستان،   –اسی. شهر سلطانیه به  نوان مرکز منظومه و مرکز اداری  دامداری و با معیشی غالب  کشاورزی

نقش مهمی را در سا تار فضایی  بودا و هماهنچ کنندا و پیونددهندا روابط، جریان ها و پیوندهای بیی سکونت اهی

 منظومه مرکزی و همچنیی منظومه همجوار ) باغ حلی ( ایفا می کند..

در سییا تار اقتصییاد  و زنبورداری ( غلبه فعالیی های بخش کشییاورزی )فعالیتهای زرا ی، باغداری، دامداری

ستایی سلطانیهبخش  رو سی.  مرکزی  سطا ا ضا  در  تولیدات باغی با کیفیی مطلوب با قابلیی توزیع به بازارهای تقا

شرایط ویژا ای را در زمینه توسعه فعالیی  ( از جمله محصول سیب در روستاهای سنبل  باد، ویر و... ملی و فراملی )

 زیرسیا تهای و کمبود دم وجود صینایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشیاورزی ا های باغداری فراهم نمودا اسیی. ام

 از  مدا تریی نقاط ضعف اقتصاد منظومه اسی.  بخش ایی  به وابهته  دمات و فعالیی پشتیبان و اقتصادی

 ط  هی،  زادراا و جادا بیی شییهری با اهمیی و  ملکرد فرامنظومه مهم از جمله  بور شییریانات ارتباطی  

نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه با سییطا منطقه ای و ملی  ملی  ن از بخش میانی منظومه -ای ، فرامنطقه ای

از کیفیی  بودا وراا  اکی  روسییتا  2روسییتا  سییفالته بودا و در  2۰در  شییبکه راا های ارتباطی بیی روسییتاییدارد. 

 . ندنامناسبی بر وردار

سا ی های  مومی به ویژاهمچنیی  شامل ترانس زمینی و هوایی، افی  زیر سانی )  شبکه برق ر سودیی  فر

محرومیننی روسییتاهای و شییبکه  ب و  فشییار برق، قرارییری نامناسییب تیرهای رراغ برق در طول معابر روسییتایی (

از ناکافی و نامناسییب بودن امکانات و  دمات بهداشییتی و درمانی و  ورزشییی –ت فرهن ی امنظومه از  دمات و امکان

 دا تریی مشکالت منظومه بشمار می  یند. م

 

 پایان برنامه هفتم( 1405تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اهداف کلی/ چشم انداز -1

  مرکزی سلطانیهاهداف کالن توسعه بخش 

 حفب منابع طبیعی و تجدید ناپ یر منظومه با اصالح شیوا های بهرا برداری 

 از طریق ایجاد و تقویی زمینه های فعالیی جدید و  ارتقاء جای اا اقتصیییادی منظومه

 سازیار با توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –و کالبدی ) زیرسا تی فرهن ی  –ارتقاء شا ص های اجتما ی 

  فضایی سکونت اا ها و فعالیی های منظومه –توسعه مکانی 

  ها برنامهنهادسیییازی و تفویخ ا تیار به جوامع مدنی محلی در مشیییارکی و اجرای

 ) توسعه حکمروایی محلی (

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی بر پایه منابع موجود 

 ارتقاء شا ص های صرفه جویی و بهرا وری از منابع  ب 

 توسعه و بهبود زیرسا ی های اقتصادی وابهته به بخش کشاورزی و یردش ری 
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 14۰۵در افق سلطانیه  مرکزیرشم انداز بخش  -2-1
، برمحور بهرا جویی از فرصی ها و تبدیل تهدیدها به فرصی مرکزی سلطانیهوسعه پایدار منظومه رشم انداز ت

سعه  شم انداز تو سی ر سا ستوار می یردد. محورهای ا سا تاری، ا ضعف های  های جدید و کنترل و مدیریی 

  بارتند از:  ایی منظومهپایدار منظومه های روستایی 

 اکولوژیک در فر یند توسعه پایدار منظومه –یل های محیطی بهرا برداری از ظرفیی ها و پتانه -

بهرا برداری از ظرفیی ها و پتانهیل های اقتصادی بخش ) یردش ری، کشاورزی، دامداری، صنایع  -

 دستی و ... ( در فر یند توسعه پایدار منظومه

 اجتما ی و کالبدی –برای توسعه اقتصادی  و زیربناها ر ورداری از زیرسا تهاب -

 انمندسازی جامعه محلی برای مشارکی در فر یند توسعه و حکمروایی ناحیه ای تو -

سییاماندهی منابع سییرمایه ای و  رد و پس اندازهای  رد روسییتایی در فر یند توسییعه کالبدی و  -

 ) کار  فرینی (اقتصادی 

 ژا سیببهرا برداری از پتانهیل بالقوا و بالفعل بخش کشاورزی با تأکید بر محصوالت باغی به وی -

 در بخش های مختلف اقتصادی  ایجاد و تکمیل زنجیرا تولید -

بهرا برداری از جاذبه های یردشییی ری منظومه به ویژا جاذبه های اکوتوریهیییتی، یردشییی ری  -

 روستایی و بوم یردی
 

 شاخص های هدف )منتخب متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود(  -2

درصد( اراضی زرا ی دیم  2/۵۹هکتار )  1۰۷۵۸) هکتار  1۸1۶2زرا ی  بی و دیم مهاحی اراضی  -

 1۰۷۷و سییطا زیر کشییی باغات  بی و دیم درصیید( اراضییی زرا ی  بی (  ۸/4۰هکتار ) ۷4۰4و  

 هکتار

بر ورداری از راا های ارتباطی به ویژا راا  هی،  زاد راا، بزریراا و جادا های بیی روستایی اصلی و  -

 فر ی

 ی های کالبدی و اقتصادی بر ورداری از امکانات و زیرسا  -

 درصد ( ۶۷و  4.۶درصد ، زنان و مردان به ترتیب  3۶.1منظومه  ) کل نرخ اشتغال -

 درصد ۸/۷2نرخ سواد زنان روستایی  -

درصد  1.4درصد، در نقاط شهری ) شهر سلطانیه (  ۰.۹در کل منظومه نرخ رشد جمعیی درصد  -

 درصد ۰.۵و در نقاط روستایی منظومه 

 درصد   ۵۷.۵درصد، و نهبی روستانشینی  42.۵ نهبی شهرنشینی -

 راهبردها و سیاست ها -3

راهبردهای توسعه پایدار منظومه های روستایی، در راستای رشم انداز توسعه، منابع و پیوندهای درون و برون 

 منظومه ای به شرح زیر اسی:

ا اسییتفادا از بهداشییتی،  موزشییی در سییطا روسییتاها برفاهی،  - مومیتوسییعه  دمات زیهییتی،   -

 مشارکی جامعه محلی ا تبارات  مرانی و

ارتقاء ارزش افزودا فر یندهای تولیدی منظومه با ایجاد  وشیییه های صییینعتی کورک محلی و  -

 ) کهب و کارهای  رد محلی (  ان ی
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با رویکرد حفب  و افزایش تولید و طیور (  یکشیییاورزی ) زرا ی، باغتوسیییعه زنجیرا فعالیی های  -

 ناپ یر منابع تجدید

 توسعه صنایع دستی بومی با مشارکی جامعه زنان محلی -

 طبیعی یردی، بوم یردی، یردش ری روستایی و ... (  وشه های یردش ری )توسعه سازمان یافته  -

 توانمندسازی جامعه محلی با محوریی زنان برای مشارکی فعال در توسعه پایدار روستا -

 توسعه واحدهای صنفی، تعاونی و  دماتی  -

 محورهای پیشران توسعه بخش-9

 مدیریی و بهرا وری منابع  ب -

 توسعه زنجیرا فعالیی های کشاورزی ) زرا ی ، باغی ، دام و طیور ( و افزایش تولید -

 توسعه فعالیتهای زنبورداری، پرورش ییاهان دارویی با توجه به وجود مراتع غنی در منظومه -

  مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی -

 ه تخصصی صنایع دستیایجاد  وش -

 توسعه امکانات و  دمات یردش ری  -

 ایجاد و ساماندهی واحدهای کاریاهی و کورک  ان ی با محوریی زنان -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه(-10
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 مقرراتی و اجرائی فعالیی ها شامل تصمیمات و مصوبات -1

طرح های سرمایه ی اری الویی بندی شدا در سطا بخش به تفکیک کشاورزی، صنعتی و  دماتی، روستا،  -2

صورت  صی )در  صو صه کار فرینی و ا تبار مورد نیاز با تعییی  وردا بخش   شخ مقیاس  ملکرد، دارای م

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

ر سیییطا بخش به تفکیک محیطی، کالبدی، اجتما ی و فرهن ی، پروژا های  مرانی الویی بندی شیییدا د -3

 دست اا مجری و روستا و ا تبار الزم )پیشنهاد در صورت نیاز(

سرمایه ی اری و پروژا های  مرانی تاثیر ی ار  ستا در بخش، در الویی بندی طرح های  اهمیی و جای اا رو

 باشد.

سرما ۵مالحظه  سنواتی : منابع ا تباری مورد نیاز طرح های  یه ی اری و پروژا های  مرانی در قالب بودجه 

 و سایر منابع تامیی ا تبار منظور  واهد شد.

: فیلد های اطال اتی فعالیی ها، طرح ها و پروژا ها باید مهییتند به شییرح  دمات برنامه و طرح  ۶مالحظه 

رارروب بودجه های سنواتی توسعه و ا تبارات مورد نیاز طرح های سرمایه ی اری و پروژا های  مرانی به 

 )به ما   سازمان مدیریی و برنامه ریزی استان( مهتند باشد.

: فهرسییی فعالیی ها، طرح های سییرمایه ی اری، پروژا های  مرانی و جمعبندی ا تبارات مورد  ۷مالحظه 

 ایی )با ر 4، جدول شییمارا 3، جدول شییمارا 2نیاز پروژا های  مرانی به ترتیب در قالب جدول شییمارا 

 ارائه  واهد شد.   ۵( و جدول شمارا 4مطالب منعکس در مالحظه 

 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

شکیالت ایی  -1 شهرستان فعالیی می نماید. ت سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی  سند : ایی  سازمان اجرائی 

نیاد مهکی انقالب اسالمی استان سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریی و برنامه ریزی و ادارا کل ب

 زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب  واهد رسید.

سناد  -2 ستان، اجرای ا سازمان مدیریی و برنامه ریزی ا سوی  نظارت بر اجراء : در قالب رارروب های مقرر از 

ست اا شارکی د سالمی و با م هکی انقالب ا های اجرائی مورد اهتمام  بخش ها با راهبری ادارا کل بنیاد م

قرار  واهد یرفی. نظارت و رصیید اجرای سییند بخش ها در رارروب رویه های جاری دنبال  واهد شیید. 

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزارش  واهد شد. ۶نتایج نظارت در مقاطع 

سند : بازن ری بندهای  -3 سال  "د"و  "ب"بازن ری  ضامی 14۰1در  ی مرتبط برنامه هفتم( و )در رارروب م

 بصورت ساالنه انجام  واهد شد. "ج"بند 

: با پیشینهاد مشیترک سیازمان مدیریی و برنامه ریزی و ادارا کل بنیاد مهیکی انقالب اسیالمی  ۸مالحظه 

استان زنجان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از  دمات مهندسیی مشاور مجری مطالعات به 

 ران اجرای سند استفادا  واهد شد.. نوان تههیل 

 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (1د

در رارروب رویکرد مشییارکتی محقق  مرکزی سییلطانیهمدیریی اجرای طرح توسییعه پایدار منظومه روسییتایی 

هجم و یکپارره  سازمانی من ست اا های اجرایی در قالب  شد. در ایی رویکرد جامعه محلی و د مدیریی پایدار  واهد 

 منظومه روستایی را بر  هدا  واهند داشی.   
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مشارکی روستاییان در امر مدیریی پایدار روستایی منظومه با توجه به رویکردهای پایداری طرح که مشارکی 

ای در تبییی کننداناپ یر و ضییروری اسییی. زیرا جامعه محلی نقش تعیییجامعه محلی از الزامات  ن اسییی، اجتناب

شش جوامع سیسیا ستاها با تالش و کو سطا رو شرفی در  شته و فر یند تحول و پی سازی دا صمیم  ها، طرحها و ت

ییری، مشییکالت و محلی محقق  واهد شیید. به  بارتی با حضییور و مشییارکی مردم در فر یند برنامه ریزی و تصییمیم

 ها به درستی شناسایی شدا و برای رفع  نها اقدام  واهد شد. نارسایی

 

 یین نحوه اجرای طرح )سازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارکتی(تع

 مرکزینحوا اجرای طرح م کور بر مبنای رویکرد مشارکتی استوار اسی از اینرو تعییی ال وی مدیریی منظومه 

اداری  -در افق طرح بهیار ضروری و مهم اسی. در ایی راستا با توجه اینکه  ملکرد طرح به لحاظ تقهیمات سیاسی

شود. سا تار مدیریتی منظومه های در مقیاس بخش  واهد بود، ال وی مدیریی منظومه نیز در ایی سطا تعییی می

توان به دو بخش اسییی در وضییعیی فعلی را می سییلطانیهشییهرسییتان  یمرکزکه منطبق بر بخش  مرکزیروسییتایی 

سا تار دولتی منظومه ،که بخشدار به  نوان نمایندا هیم: الف(  تریی مقام منظومه و بخش محهوب دولی و  الی تق

شامل میمی شورای بخش را  ستا و  شورای رو سا تار مردمی مدیریی منظومه که دهیار،  شود که در ایی شود. ب( 

زمینه دهیار  مدتا وظایف اجرایی و شییورای بخش و روسییتا وظایف نظارتی دارند. بخشییدار به  نوان نمایندا دولی 

 شود. تواند به مدیریی منظومه کمک کند اشارا مید که به بر ی از مهمتریی  نها که میوظایفی متعددی دار

 ماموریی. حوزا در دولی  مومی سیاسی حفب

 محلی. اقتصاد و اجتما ی اوضاع پیشرفی و بهبود در مراقبی

 .مدیریی محلی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و نظارت بر امرکشاورزی) زرا ی و باغداری

سیس و فر ی راههای بویژا راهها سا تی بر رتنظا ش اهها ، پارکها تا شویق طریق از  ن نظایر و با  ت

  ودیاری. به مردم

  یریه. جمعیی های و سازمانها به مربوط امور جریان حهی و پیشرفی در مها ی تشریک و مراقبی

مدیریی محلی )   اریوای و محلی امور در  نان مشییارکی و  ودیاری امر به یممرد یبغتر و تشییویق

 مردم) جامعه محلی (. روستایی ( به

 اسالمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربوط. مصوبات پی یری و مقررا وظایف اجرای برای بخش ... و کمیهیونها ، شوراها مرتب تشکیل

 دولی.  مومی سیاسی جهی در بخش دولتی دست اا های فعالیتهای کردن هماهنچ

سی هب بر نیاز مورد راتا تبا بر ورد و برر ستورالعمل های ح ستانداری طرف از ابالغی د  مقامات به ا

 . مربوطه حهابهای ن هداری و و تهلیم مقررات طبق مربوطه

که در واقع بخش مردمی مدیریی  مرکزیکه بیان شیید از دی ر  ناصییر مدیریی منظومه روسییتایی  همان طور

قانون وظایف شوراهای اسالمی،  ۷۰ی داشته و بر اساس مادا شود، شورای بخش اسی که کارکرد نظارتمحهوب می

 وظایف و ا تیارات  ن به شرح ذیل اسی:
کمبودهای اجتما ی، ارائه طرحها و پیشییینهادهای اصیییالحی به مهیییاولیی اجرایی منطقه جهی رفع  

 بخش.فرهن ی،  موزشی، اقتصادی،  مرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی

صرا    شنهادهای م کور ومقامات  -تب سی طرحها و پی سخ حداکار  اجرائی ذیربط موظف به برر ارائه پا

مو د مقرر مراتب جهی انجام اقدامات  ظرف مدت دو ماا به شورا ههتند. در صورت  دم ارائه پاسخ در

 قانونی به اطالع مقامات مافوق  واهد رسید.
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 ع در محدودا بخش.ایجاد هماهن ی الزم بیی شوراهای اسالمی روستاهای واق 

 نظارت بر شوراهای روستاها به منظور ر ایی وظایف قانونی. 

 روستا اسی.رسیدیی به امور  مرانی بخش که  ارج از حیطه ا تیارات و وظایف شورای 

که به هر دلیل فاقد شورای ایفای وظایف شورای روستا در مزارع مهتقل، مکانها و  بادیها و روستاهایی 

 ند.باشروستا می

کشیییاورزی، حمل و نقل،  های  مرانیی اری در امور و برنامهتشیییویق مردم به همکاری و سیییرمایه 

 م هبی بخش.بهداشی، صنایع روستایی و دستی، امور فرهن ی و

ربط جهی مراجع ذیید طرح های هادی روسییتاهای واقع در محدودا بخش و ارسییال بهبررسییی و تأی 

  تصویب نهایی.

  نظارت بر حهی اجراء مصوبات شورای اسالمی بخش 

  های  مرانی بخش.نظارت و پی یری اجراء طرحها و پروژا  

شی و مدیریی منظومه شنهادی مدیریی منظومه از دو بخش  مدیریی فرابخ شود که  سا تار پی شکیل می  ت

 دهند. ایی دو در ارتباط متقابل باهم مدیریی یکپارره منظومه را شکل می
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

های مدیریی روسییتایی در ایران فقدان مدیریی یکپارره روسییتایی و وجود ادارات و یکی از مهمتریی رالش

شسازمان صورت بخ هی که به  ستایی ه هجام و ای  مل میی و جزیراهای مختلف د یل در امور رو کنند و از ان

بخشیییی تحی  نوان مدیریی  ،هماهن ی الزم بر وردار نیهیییتند از اینرو در سیییا تار پیشییینهادی مدیریی منظومه

سازمان های د یل در مهایل روستایی را بر  هدا  واهد فرابخشی پیشنهاد شدا که وظیفه هماهن ی بیی ادارات و 

 شود.کاری ادارات در مهایل روستایی پیشنهاد میجهی ح ف بروکراسی اداری و موازی داشی در واقع ایی بخش در

 ارکان و ترکیب مدیریت فرابخشی 

فرهنچ و ارشییاد ، میراث فرهن ی،  ب منطقه ای، جهادکشییاورزی، فرمانداری،  شییورای برنامه ریزی اسییتان

سیییایر ادارات و ، ادارا کل محیط زیهیییی، فاضیییالب ادارا  ب و، ادارا یاز، نیروی انتظامی، راا و ترابری، اسیییالمی

 های اجراییدست اا
 ب (: مدیریت منظومه

مدیریی  منظومه به منظور  ملیاتی کردن رویکرد مشارکی از پاییی به باال و  همچنیی مشارکی جامعه محلی 

 ریزی، نظارت و اجرای طرح پیشنهاد شدا و دارای ارکانی به شرح زیر اسی.در امر برنامه

 شییورای  الی مدیریی منظومه،  ارکان مدیریی منظومه شییامل مدیر یا رئیس شییورای منظومه ،

 می شود. دبیر انه، شورای اجرایی

 ترکیب ارکان منظومه

شنهادی مدیریی اجرایی منظومه،  بخشدار به  نوان  الی سا تار پی تریی مقام دولتی بخش مدیر منظومه: در 

اسییی که ایی موضییوع به دلیل وظایف ذاتی  ن و همچنیی حاکمیی ایی نهاد بر  به  نوان مدیر منظومه تعییی شییدا

 های دولتی در مقیاس بخش و در راستای مدیریی هماهنچ و یکپارره پیشنهاد یردیدا اسی. سایر اریان

شداری جهی تمرکز  شنهادی با توجه به وظایف متعدد و متنوع بخ شورای  الی مدیریی منظومه: در رارت پی

شنهاد میبر اج سازمان مدیریی منظومه ایجاد یردد که وظایف و رای طرح م کور پی سازمانی تحی  نوان  شود نهاد/

 های  ن صرفا مرتبط با اجرای طرح  واهد بود.  مهوولیی

http://parliran.ir/neweditor/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn102
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اسییالمی یک نفر از ا ضییای شییورای  دهیار یا  شییورای اجرایی: ا ضییای ایی شییورا متشییکل از شییورای بخش و

 مایندیان جامعه محلی  واهد بود. و ن روستاهای منظومه 
در سا تار پیشنهادی حضور دائم نمایندا جامعه محلی ) به  نوان نمایندیان مردم( با توجه به حضور بخشدار، 

ریزی و مدیریی شییود جامعه محلی ) مردم ( حضییور  ود را در برنامه، با ث می دهیارانا ضییای شییورای بخش و 

تر انجام ییرد. در سیا تار پیشینهادی شیورای اجرایی، فر یند اجرای طرح سیریعمنظومه احهیاس کردا و در نتیجه 

 ای را بر هدا دارند:ییری/ تصمیم سازی به سه بخش تقهیم شدا که هر یک وظیفه ویژاتصمیم

ریزی، هماهن ی را در ییری اسی که وظایف برنامهریزی یکی از ارکان شورای تصمیمریزی: بخش  برنامهبرنامه

 ها، پی یری کارهای مربوط به طرح و غیرا را  هدا دار  واهد بود.ص جلهات، دریافی یزارشات، بازدید صو

تدویی شدا برای اجرایی شدن نیاز به تامیی  مرکزی سلطانیههایی که در طرح منظومه روستایی پروژا گذاری:سرمایه

های تدویی شدا و حتی بررسی پیشنهادات وژای اری مهوولیی ج ب سرمایه برای پرا تبار دارند که بخش سرمایه

 ی اری را بر  هدا  واهد داشی.جدید سرمایه

یکی دی ر از ارکان شورای اجرایی، بخش  مران و نظارت اسی که مهوولیی فعالیتهای  مرانی و  عمران و نظارت:

 بر  هدا ایی قهمی  واهد بود. مرکزینظارت طرح منظومه روستایی 

سعه پا شکیل می دبیر انه تو شداری ت شدار در بخ سی بخ سعه پایدار منظومه به ریا یدار منظومه: دبیر انه تو

 شود.
 واحد اطالع رسانی و هماه ی و ، مرکز اطال ات منظومه ،  رئیس دبیر انه سا تار دبیر انه شامل

 پشتیبانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شیوا های ذیل های م کور میقهمیهمچنیی الزم به ذکر اسی که تامیی نیروی کارشناسی برای 

 انجام شود: 

 های دولتی.الف( استفادا از بدنه کارشناسی سازمان

 ب( ج ب نیروی کارشناسی به صورت مهتقل توسط شورای اجرایی.

 

 مشارکت جامعه محلی -

ی اسی. ایی ، مشارکی جامعه محلمرکزییکی از مهمتریی رکی سا تار مدیریی پیشنهادی منظومه روستایی 

ای در توسییعه پایدار منظومه ایفا نماید بطوریکه شییناسییایی مهییائل و تواند نقش ویژارکی از مدیریی منظومه می

ریزی تواند به برنامهها از طریق جامعه محلی و دریافی نظرات  نها در زمینه توسییعه منظومه میمشییکالت سییکونت اا

شدن طرحواقع شارکی جامعه محلی میها و پروژابینانه و  ملیاتی  شکال مختلف ها کمک نماید. از اینرو م تواند در ا

ماهه( و همچنیی اسییتفادا از  نها به  2یا  1های زمانی مشییخص )از جمله تشییکیل جلهییات با جامعه محلی در بازا

ضای جامعه محلی صورت ییرد. ا  شکالت  هایل و م سایی م شنا   نوان بازوی اطال اتی مدیریی منظومه در جهی 

 شود ا ضاء جامعه محلی از اقشار زیر تشکیل شود.تواند از اقشار مختلف تشکیل شود ل ا پیشنهاد میمی

، نمایندا جامعه زار ان، نمایندا جامعه باغداران، سیییفیداننمایندا جامعه ریش، نمایندا شیییورا، دهیار

، االن صیینایع دسییتینمایندا جامعه فع، نمایندا جامعه سییلف  ران میوا و محصییوالت زرا ی و باغی

، نمایندا جامعه دانشیییجویان، نمایندا جوانان، نمایندا جامعه زنان، نمایندا جامعه صییینایع کاریاهی

عه محصیییلیی جام ندا  مای نان اداری، ن کارک عه  جام ندا  مای یا افراد دارای ، ن عه معلوالن  جام ندا  مای ن

 های  اص.بیماری
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 مرکزی سلطانیهستایی ساختار مدیریت اجرایی توسعه پایدار منظومه رو

 

 

 

 

 

 

 مدیر منظومه 

 ) بخشدار (

 دبیرخانه و شورای اجرایی

 نمایندگان جامعه محلی

 شورای برنامه ریزی استان

 سلطانیهفرمانداری 

 ادکشاورزیجه

 آب منطقه ای

 میراث فرهنگی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 راه و ترابری

 نیروی انتظامی

 اداره گاز

 اداره آب و فاضالب

 محیط زیست

های  گاه  ست سااایر اداراو و د

 شهرستان سلطانیه اجرایی

 

 مدیریت واحد ) یکپارچه ( منظومه

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

مدیریت اجرایی منظومه 

 تایی مرکزی سلطانیهروس

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظارو و عمران

مشارکت جامعه 

 محلی
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 وستائی:: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های ر 2جدول شماره 

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات دستگاه اجرائی مرتبط

1 
ندهی اجتما ی تشکل های محلی جهی اجرای پروژا های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار سازما

منظومه های روستایی )ایجاد مرکز مدیریی و ساماندهی محلی در مرکز بخش  با حوزا نفوذ تحی 

 پوشش تمامی روستاهای منظومه (

  سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / بخشداری

2 
کاریاههای مشارکتی، نشهی های تبادل اطال ات و  شنایی با پروژا های اجرایی   موزشی، نیازسنجی

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

  زمان صنایع و معادن و تجارتسازمان جهادکشاورزی، سا تههیل در فر یند ا   مجوز های مرتبط با ایجاد کاریاا های تولیدی و صنعتی کورک 3

4 
که  اقتصادی کاربریهای ایجاد جهی  کشاورزی جهاد سوی از شدا ایجاد تههیل در محدودیتهای

 ههتند ابنیه سا ی نیازمند
  کشاورزی جهاد سازمان

۵ 
مشکالت مربوط  و تههیل فر یند پردا ی تههیالت و وام بانکی به متقاضیان روستایی و رفع محدودیی

 .) ... و بازپردا ی نحوا ضامی،( به  ن
  مهکی بانک کشاورزی بانک

 مجوز تههیل صدور طریق از شهری و روستایی بیی های راا احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویی ۶

 - یردش ری و دستی فرهن ی،صنایع میراث کل ادارا

 نقل و حمل و راهداری کل ادارا،  طبیعی منابع کل ادارا

 ای جادا
 

 عییی تکلیف اراضی موقوفه ت ۷
اوقاف و امور  یریه و موقوفه مربوطه، بنیاد مهکی  ادارا

 انقالب اسالمی
 

۸ 
ها با ر ایی ضوابط  محدودییرفع ههتند،   طبیعی منابع ادارا که تحی مدیریی روستاها اطراف اراضی

 دامداری و کشاورزی های فعالیی در استفادا برای و الزامات
  طبیعی منابع کل ادارا

۹ 
دریافی ارزش افزودا از معادن واقع در محدودا منظومه و هزینه کرد  ن در سطا روستا و بخش زیر 

 نظر کاریروهی متشکل از نمایندیان فرمانداری، بخشداری و تعاونی دهیاران
  سازمان صنعی، معدن و تجارت

 ساز / پشتیبان طرح های سرمایه ی اری و پروژا های  مرانی، شامل اقدامات ناظر به حل و فصل مهائل و مشکالت فعالیی های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه -1
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 ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 3جدول شماره  -1

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

1 

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

 5اجرائی مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 

 ه با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگیراهبرد:ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظوم 

  برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد، توسعه و ساماندهی کارگاه های سنتی و خانگی بسته بندی حبوبات 

1 
هته بندی حبوبات  با محوریی  یایجاد واحدها  ان ی و کاریاهی ب

 واحد (  1۵زنان روستایی ) 
۷۵۰۰ 4۵ 

، ، ویرسنبل  باد

 حهیی  باد،

 المکی، بوییی

 - جهادکشاورزی اولویی دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا

2 
 موزش شیوا های نویی و بهداشتی بهته بندی و  رضه محصول به 

 جامعه روستایی با محوریی زنان
2۵۰  

، سنبل  باد، ویر

حهیی  باد، 

 المکی، بوییی

 متوسط/

 دههتان
 - جهاد کشاورزی الویی اول بله کشاورزی

 ، ویرسنبل  باد 12 4۵۰۰ مرکز جمع  وری و بازاریابی محصوالت )حبوبات (ایجاد  3
 کالن/

 بخش
 الویی اول بله کشاورزی

سازمان جهاد 

  -کشاورزی
- 

 ۹ 4۵۰۰ ایجاد کاریاا بوجاری حبوبات 4
المکی، حهیی 

 ،ویر باد
 - جهادکشاورزی اولویی دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا

۵ 
شتیبا شرکی  دمات پ  2نی واحدبازاریابی و فروش محصول )ایجاد 

 (واحد
 ، ویرسنبل  باد ۶ 2۰۰۰

کالن / 

 بخش
 الویی اول بله کشاورزی

سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 
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 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی طرح 

2 

کد 

کارآفرین 

محوری 

3 

الویت 

طرح در 

سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 ده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگیراهبرد: ارتقاء ارزش افزو 
  طیور بومی با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و کار خرد و کوچکبرنامه اقدام ) پیشران (: پرورش 

 2۵ 1۰۰۰۰ ایجاد واحدهای پرورش مرغ بومی ۶

دوسن ان، اسد باد، 

ترکاندا، رشمه سار، 

اولنچ،  قیاسیه، ارجیی،

رر درا، طهماسب  باد، 

  باس  باد، کبودینبد

 بله کشاورزی کالن / بخش
الویی 

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۷ 
های کورک  های  ان ی و مجتمع  حد جاد وا ای

 یلخانه ای تولید و پرورش قارچ
  یر کشاورزی کالن/بخش کبودینبد، ویک ۸ 2۰۰

اولویی 

 دوم

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

  یر کشاورزی  کالن / بخش سلطانیه ۵  2۰۰۰۰  مرکز جمع  وری و بازاریابی محصول ۸
الویی 

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 
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 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

عی کد موضو

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

3 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

5 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
  خانگی با محوریت زنان ) با هدف اشتغال زنان در کسب و کارهای خرد محلی(برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد کارگاه های کوچک 

 2۰ ۵۰۰۰ ایجاد کاریاا تولید البهه )  یاطی ( ۹
کبودینبد، ویر، اولنچ، 

 ترکاندا، حهیی  باد

فراکالن/شهرستان 

 و استان

صنعی و معدن و 

 تجارت
 الویی دوم بله

سازمان 

صنعی معدن 

 و تجارت

- 

1۰ 
سنتی ایجاد کاریا صوالت لبنی ) پنیر  ا تولید مح

) 
 متوسط/دههتان ویر، سنبل  باد، بوییی  2 1۰۰۰

صنعی ) با الویی 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 الویی دوم بله

سازمان 

صنعی معدن 

 و تجارت

- 

11 
حدهای  های  جمع  وری شییییر وا جاد بن اا  ای

 دامداری  ان ی
 الویی اول بله شاورزیک متوسط/دههتان بویییی ، ویر 12 ۸۰۰۰

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

12 
ایجاد کاریاا های  ان ی بهیییته بندی و فر وری 

 ییاهان دارویی
 الویی دوم  یر کشاورزی  کالن / بخش بویییواالیش،  12 ۹۰۰

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

13 

ایجاد واحدهای کورک صیینایع تبدیلی و تکمیلی 

و سییایر در زمینه فر وری سیییب زمینی ) ریپس 

 فر وردا ها (

 متوسط/ دههتان سلطانیه )شهرک صنعتی( 3 1۰۰۰

صنعی ) با الویی 

صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 الویی دوم بله

سازمان 

صنعی معدن 

 و تجارت

- 

 الویی اول  یر کشاورزی  کالن / بخش ، ویر، بویییترکاندا 2۰ 31 پشم و تابش ایجاد کاریاا رن رزی 14
سازمان 

 شاورزیجهادک
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 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
 اشتغال نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع عملکردی  
1 

 2کد موضوعی طرح 
کد 

کارآفرین 
 3محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی مرتبط 
5 

 توضیح
 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

 برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد و مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   

  1۰۰۰ اصالح نژاد دام سبک )افشاری( 1۶

 لی  باد، المکی، مشک  باد، ارجیی، 
طهماسب  باد، قلعه، اولنچ، رر درا، 
 باس  باد، حهیی  باد، ویر، واالیش، 
دوسن ان، سلطانیه، بوییی، قشالق، 

 سنبل  باد، 

 - سازمان جهادکشاورزی الویی دوم  بله کشاورزی متوسط/دههتان

1۷ 
سازی واحدهای دامداری ساماندهی و  مد رن 

 روستایی در مقیاس  ان ی
۵۰۰۰ 1۵ 

 2۰تمامی روستاهای با بیش از 
  انوار

 - سازمان جهادکشاورزی الویی دوم  بله کشاورزی متوسط/دههتان

 راهبرد: توانمند سازی جامعه محلی با محوریت زنان برای مشارکت فعال در توسعه پایدار روستایی 
 خوشه تخصصی صنایع دستی برنامه اقدام : ایجاد 

1۸ 
ایجاد و فعال سییازی صیینایع دسییتی  ان ی و 

بافی ( )  قالی  بافی،  حد  ۷۰بومی) یلیم  وا
  ان ی (

1۰۵۰۰۰ ۷۰ 

محور سییینبل  باد، واالیش، حهییییی 
  باد، بوییی و دوسن ان 

نچ، ارجیی،  یه، اول یاسییی محور ویر، ق
ترکاندا، رشییمه سییار، ندیر باد، رر 

 درا، طهماسب  باد

 اولویی دوم بله  صنعی وسط / دههتانمت
 صنعی،  -جهادکشاورزی

 معدن تجارت
- 

1۹ 
 ایجاد مرکز  موزش صنایع دستی

 
 ویر، بوییی  1۰ 3۰۰۰

فراکالن/شهرستان و 
 استان

صنعی ) با الویی صنایع تبدیلی 
 و تکمیلی( و معدن

 الویی اول بله
سازمان صنعی معدن و 

 تجارت
- 

2۰ 
د اولیه و  ام ، جمع ایجاد بن اا تأمیی موا

  وری، بازاریابی و  رضه مصنو ات دستی
 ویر، بوییی ۶ 3۰۰۰

فراکالن/شهرستان و 
 استان

صنعی ) با الویی صنایع تبدیلی 
 و تکمیلی( و معدن

 الویی اول بله
سازمان صنعی معدن و 

 تجارت
- 

21 
ایجاد رشته های جدید  موزشی در مدارس 

دارویی، کار و دانش شهر سلطانیه )ییاهان 
 کشاورزی و...(

  ادارا کل  موزش و پرورش الویی دوم بله  موزش فراکالن/شهرستان شهر سلطانیه  

22 
 موزش جامعه محلی و تههیل ری اجتما ی 

نحوا استفادا از توانمندسازی افراد و  برای
 قابلیی ها و امکانات موجود

لالویی او  یر  موزش متوسط / دههتان تمام روستاها ۶ 1۰۵۰  
ادارا کل کار، رفاا و تامیی 

 اجتما ی
 



 2۹ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 امحل اجر
 نام روستا

 1کد شعاع عملکردی  
کد 

موضوعی 
 2طرح 

کد کارآفرین 
  3محوری

الویت طرح 
در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی مرتبط 
5 

 توضیح
 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  وستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی منظومه: ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( ر1برنامه اقدام 

23 
 ایجاد و تجهیز اقامت اا های بوم یردی

 واحد ( ۷) 
1۷۵۰۰ 21 

محور شیییمال شیییرق ) بوییی، 
 دوسن ان(

محور یردشییی ری جنوب غربی  
باد)ویر بل   باد، ، سییین  ،اسییید 

 (رپدرا  قیاسیه،

 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر
کل میراث فرهن ی،  ادارا

 صنایع دستی و یردش ری
- 

 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  توسعه زیرساخت ها، امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری2برنامه اقدام : 

24 
ساماندهی و اصالح ورودی شهر طراحی و مطالعه 

تاریخی  المان هایسلطانیه با تاکید بر 
 شهرستان)مطالعه(

4۰۰۰  
 ور ابهرورودی شهر سلطانیه )مح

 (زنجان –
 الویی اول  یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر

شهرداری سلطانیه، ادارا کل 
میراث فرهن ی، صنایع دستی 

ادارا کل راا و -و یردش ری
 ترابری

 

  4۰۰۰ احیاء رمی سلطانیهمطالعه  
 ور ابهرورودی شهر سلطانیه )مح

 (زنجان –
 الویی اول  یردش ری 

کل منابع طبیعی و ادارا 
 شرکی  ب منطقه ای

 

2۵ 
رفاهی یردش ری )ایجاد  –ایجاد زیرسا ی های  مومی 

 سایی یردش ری(
۵۰۰۰  

ندا،  باد، رپدرا، ترکا بل   سییین
 قلعه، بوییی

 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر
ادارا کل میراث فرهن ی، 
 صنایع دستی و یردش ری

- 

 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر ویر 3۰ 1۰۰۰۰ ایجاد مجتمع یردش ری 2۶
ادارا کل میراث فرهن ی، 
 صنایع دستی و یردش ری

 

2۷ 
دهای ارائه غ ای ایجاد رستوران های محلی و واح

  ان ی و فر وردا های بومی
 واحد( ۵)

 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر ویر، سنبل  باد، رپدرا، قلعه 1۶ 4۰۰۰
ادارا کل میراث فرهن ی، 
 صنایع دستی و یردش ری

- 

2۸ 
ایجاد اورژانس جادا ای در فواصل مناسب  وشه های 

 یردش ری
 واحد( 2) 

نبل  بادس 4 2۵۰۰  الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر 
ادارا کل میراث فرهن ی، 
 صنایع دستی و یردش ری

- 
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 )دنباله(عه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توس 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 میزان

 اشتغال نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

3 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

 5اجرائی مرتبط 

 حتوضی

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 
 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های باغداری و افزایش تولید 

  4۰۸۰۰ اصالح و نوسازی باغات 32

رر درا، ندیر باد، کبود 

ینبد، اسد باد، رشمه 

 ،ویر، قیاسیهسار

متوسط / 

 دههتان
 لالویی او  یر کشاورزی

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های زنبورداری 

33 
یی  عال های ف حد عه وا جاد و توسییی ای

 زنبورداری
4۰۰۰ 1۶ 

رپدرا، اسد باد، قیاسیه، 

ویک، واالیش، ترکاندا، 

 دوسن ان، بوییی

 الویی اول بله کشاورزی ط/دههتانسمتو
ان سازم

 جهادکشاورزی
- 

 

2۹ 
 تجهیز مراکز بهداشتی برای ارائه  دمات اورژانهی 

 واحد( 2)
 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر سنبل  بادویر و   ۶  4۰۰۰

ی، صنایع ادارا کل میراث فرهن 
 دستی و یردش ری

- 

3۰ 
ایجاد واحدهای  دمات توریهتی مدرن برای بازاریابی فروش 

 تور و  تور یردانی و تبلیغات )در مقیاس ملی و محلی(
 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر سلطانیه 1۰ ۵۰۰

ادارا کل میراث فرهن ی، صنایع 
 دستی و یردش ری

- 

31 
 اا های  رضه محصوالت محلی، فرهن ی، صنایع احداث فروش

 واحد ( 3دستی )
 الویی اول بله یردش ری فرا کالن شهرستان و باالتر ویر،  بوییی و قلعه ۶ 3۰۰۰

ادارا کل میراث فرهن ی، صنایع 
 دستی و یردش ری

- 



 31 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 )دنباله(ری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذا 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد 

موضوعی 

 2طرح 

کد 

کارآفرین 

 3محوری 

الویت 

 طرح در

سطح 

 4بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

5 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 

34 
 رتقای شا ص بهرا بروری  ب از طریق:ا

  ملیات اجرایی- موزش ب -الف
  

تمام روستاهای 

 بخش مرکزی
      

 الف

 بریزاری کالس های  موزشی و ترویجی در موضو ات زیر: -الف

سعه یلخانه، صال- موزش تو صوالت  رقم رییتغ-ح برنامه کود دهی)تغ یه(ا مح

ن  یماشییی ی،یزم هیته یزمان کاشیییی، نحو هبهبود مدیریی های زرا ی )-

 شنا ی مصارف-(و ...... های ماریبهرز، مبارزا با  فات  یکاشی، کنترل  ل فها

 یزرا  اتیاصالح  مل- کنترل  نها یبرا داتیانجام تمه و ب مصرفی  دیرمفیغ

صرف  ب کاهشی برا صالح تار یم شی خیمال ا شی وایش رییتغ- ک  ماالً ک

شا یاجرا صالح روش  ب-یی کشی ن شهای)اریا سامانه یسنت یاز رو   یها به 

مصییرف کود و  ییریبا اصییالح مد همراای اریاصییالح رو ش  ب-ی( اری ب یینو

ند تنظ عاتیکاهش ضیییا یالزم برا داتیتمه-ی زرا  اتی مل  ادوات، میمان

 جادیو ا یفر ور یواحدها جادیمناسییب، ای بند شییی، بهییتهاصییالح زمان بردا

صرف دیتول رایزنج شی عاتیضاکاهش - تا م س محصول از زمان بردا  دنیتا ر

سی صرف کنندا بد شو- م ش کودها و یی ب هارات نا از مخاطرات بخش  ی 

شاورز ستفادا از دمندا ها، ک صوالت )ا سرمازدیی مح ی  راهکارهای مقابله با 

شکی ها و تقویم تغییر واریته و  صوالت، تغییر رژیم کوددهی،ایجاد باد رقم مح

  بیاری و ...(

1۰۵۰  

تمام روستاهای 

 بخش مرکزی

)پهنه بندی 

 جهاد کشاورزی(

 1الویی   یر کشاورزی کالن/بخش
سازمان 

 یجهادکشاورز
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 )دنباله(اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه 3جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 میزان

 اشتغال نفر

 محل اجرا

 نام روستا

 کد شعاع 

 1عملکردی  

 کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 11 

 برنامه عملیات اجرایی -ب

  3۹۵۰۰۰ تجهیز اراضی به سیهتم  بیاری تحی فشار 1ب 

سنبل  باد، ، ارجیی، قیاسیه، قلعهد، احهیی  ب

طهماسب  باد،  باس  باد، کبود ینبد، مشک  باد، 

 واالیش، ویر، ویک

 اولالویی   یر کشاورزی  کالن / بخش
سازمان 

 دکشاورزیجها
 

  3۹۰۰۰ اجرای سیهتم کم فشار 2ب 
ارجیی، رشمه سار، ندیر باد، ، ترکاندا، اسد باد

 کبودینبد، طهماسب  باد، اولنچ، رر درا
 اولالویی   یر کشاورزی متوسط/دههتان

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 3 ب
اجرای طرح یکجاکشیییتی در روسیییتاهای 

 دارای جمعیی فصلی و غیر ساکی
 الویی دوم  یر کشاورزی متوسط / دههتان ر درا،  باس  باد، ندیر بادرشمه سار، ر  

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 4 ب
جاد م  نه ای) ای خا رک یل های کو جتمع 

 صیفی جات (
 الویی اول  یر کشاورزی  کالن / بخش سنبل  باد، ویرحهیی  باد، قیاسیه، المکی، بوییی،  3۰ 1۷۵۰۰

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

  :یو خدمات یتعاون ،یصنف یتوسعه واحدهاراهبرد   

1 
ایجاد ال وی نظام بهرا برداری )شرکی 

 تعاونی تولید روستایی(
1۰۰۰ 1۰ 

ویر، قیاسیه، اسد باد، کبود ینبد، اولنچ، ارجیی،  

 ، قلعه، المکی، سنبل  باد، حهیی  باد باس  باد
 الویی اول  یر کشاورزی متوسط / دههتان

سازمان تعاون 

 روستایی
 

2 
ایجاد اتحادیه تعاونی تولید روستایی در 

 سطا شهرستان یا منطقه
 الویی اول  یر کشاورزی متوسط / دههتان تعاونی های تولید ایجاد شدا ۵ ۵۰۰

سازمان تعاون 

 روستایی
 

 الویی اول بله یردش ری متوسط / دههتان ویر، سنبل  باد ۶ 1۰۰۰ د تعاونی یردش ریایجا 3
ادارا کل تعاون، کار 

 و رفاا اجتما ی
 

 3 1۰۰۰ ایجاد شرکی تعاونی فرش دسی بافی 4
به مرکزیی سلطانیه و  ضویی دارندیان کارت فرش 

 بافی و قالی بافی
 الویی اول  یر صنایع دستی متوسط / دههتان

ارا کل تعاون، کار اد

 و رفاا اجتما ی
 

 شهر سلطانیه 4 1۰۰۰ ایجاد واحد  دماتی حمل و نقل )باربری( ۵
فرا کالن شهرستان 

 و باالتر
 الویی دوم  یر  دمات

سازمان حمل و نقل 

 و پایانه ها
 

 الویی دوم  یر  دمات فرا کالن شهرستان شهر سلطانیه 4 1۰۰۰ ایجاد اتحادیه کامیونداران ۶
زمان حمل و نقل سا

 و پایانه ها
 



 33 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 رارروب. ۹: فهرسی طرح های سرمایه ی اری برای تولید و اشتغالزائی، مراجعه شود به صفحه  3توضیحات مربوط به کدهای جدول شمارا -۶

 3جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 3رایی پیوست جدول شماره جدستگاه ا

 وضیحاتت  نوان طرح ردیف

1 
 توسعه کشی محصوالت تجاری پربازدا ) ز فران، یل محمدی (

۹ 
 تحقق طرح در کوتاا مدت

 تحقق طرح در کوتاا مدت روستایی دستی صنایع تولید کاریاههای ایجاد جهی تههیالت ا طای 2

 تحقق طرح در کوتاا مدت اقامت اا های بوم یردی ایجاد و تجهیز جهی تههیالت ا طای 3

4 

 و دام ن هداری صحیا اصول زمینه در  موزشی زاری دورا هایبری

 دام جای اا اصالح نژاد و اصالح طیور،

 ... و

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاا مدتحقق طرح تدریجی و 

 

۵ 

 به زرا ی کشی ال وی تغییر  موزشی  جهی بریزاری دورا های

 توسعه دارویی، ییاهان حبوبات، یرنظ و تجاری  پربازدا محصوالت

 .. و باغداری

 ت، میان مدت و بلند مدت (ه ) کوتاا مدتحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنام

۶ 
ماهیان  پرورش واحدهای ایجاد جهی  موزشی بریزاری دورا های

  بی سرد
 دت (ت، میان مدت و بلند مدر مقاطع زمانی برنامه ) کوتاا مدتحقق طرح تدریجی و 

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاا مدتحقق طرح تدریجی و  کشاورزی محصوالت فر وری و بهته بندی واحدهای ایجاد ۸
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 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

  نوان برنامه  نوان فصل ان پروژا نو ردیف

ا تبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا
 دست اا اجرائی

کد شعاع 

 1 ملکردی 

الویی پروژا 

2 

توضیا 

 3دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 

  ت عمرانی و مشارکت جامعه محلیرفاهی، بهداشتی، آموزشی در سطح روستاها با استفاده از اعتبارا-توسعه خدمات زیستی، عمومی  :راهبرد 

1 
که توزیع  ب  یی شیییب قاء کیف بههیییازی وارت

 روستا ۷ سطا روستایی ) شبکه  ب شرب (در
 زیرسا تی

  ب شبکه تعویخ

  شامیدنی
 

، قلعه، کبود ینبد، سنبل  باد، بوییی، ویر

 واالیش، دوسن ان
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط روستایی فاضالب و  ب

2 
شبکه شبکه  ب  تعویخ  ستایی )  توزیع  ب رو

 روستا ۵ سطا شرب (در
 زیرسا تی

  ب شبکه بههازی

  شامیدنی
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط روستایی فاضالب و  ب قیاسیه، اسد باد، اولنچ، ندیر باد، المکی 

  یر اول اولویی دههتان/ متوسط روستایی فاضالب و  ب بوییی   ب هیسامانه تصف زیرسا تی ایجاد سامانه تصفیه  ب  3

4 
تجهیز منبع تامیی  ب )تجهیز راا، احداث اتاق 

 فرمان، اجرای  ط انتقال(
 زیرسا تی

تجهیز راا و اجرای  ط 

 انتقال
 ارجیی، اولنچ، قیاسیه، اسد باد 

 روستایی فاضالب و  ب
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط

۵ 
احداث شیر برداشی اضطراری جهی تامیی  ب 

 نشانیو  تش 
 زیرسا تی

احداث شیر برداشی 

 اضطراری
 کبود ینبد، واالیش 

 روستایی فاضالب و  ب
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط

  انوار 2۰تمام روستاهای باالی   احداث شبکه فاضالب زیرسا تی ایجاد شبکه فاضالب ۶
  یر اول اولویی روستا/  رد روستایی فاضالب و  ب

۷ 
سطا  در برق شبکه ییتقو و تعمیر و بههازی

 تمامی روستاهای واجد شرایط
 زیرسا تی

بههازی و تقویی شبکه 

 برق
 

) تمامی روستاهای واجد شرایط 

 طهماسب  باد،
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط ادارا کل برق

یر  اولویی اول  رد/ روستا سازمان ورزش و جوانان ویر،  ورزشی -فرهن ی  زیرسا تی احداث سالی ورزشی ۸  

۹ 
) تقویی  مخابراتی –توسعه  دمات ارتباطی 

 پوشش  نتی دهی اینترنی و تلفی همراا(
 زیرسا تی

بههازی و تقویی 

 زیرسا ی های مخابراتی
 

طهماسب  باد، بوییی، حهیی  باد، 

 کبودینبد، ترکاندا، واالیش، 
  یر اول اولویی دههتان/ متوسط ادارا کل پهی و مخابرات

 زیرسا تی تداییاب احداث مدرسه 1۰
احداث مدرسه و تقویی 

 زیرسا ی های  موزشی
  یر الویی اول متوسط/بخش سازمان نوسازی مدارس کالسه 1، ارجییکالسه ۶ویر 1۶21۰

 زیرسا تی مدارستجهیز  11
زیرسا ی های تقویی 

 مدارس
  یر الویی اول متوسط/بخش سازمان نوسازی مدارس مدارس بخشتمام  2۰۰۰۰
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  دماتی ایجاد دفتر حمل و نقل بار 12
حمل کاال و بار  مقصد 

 بازارهای هدف
 سازمان پایانه ها و حمل و نقل شهر سلطانیه 

کالن / 

 ناستا/بخش
  یر الویی اول

13 
مرکز  موزش فنی و  و تجهیز مکانتابیی 

  حرفه ای
 زیرسا تی

بهتر مناسب برای ایجاد 

ارایه  دمات  موزشی و 

 مهارتی

  یر الویی اول شهرستانکالن/  موزش فنی و حرفه اییسازمان  شهر سلطانیه 
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 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرائی

کد شعاع 

 1عملکردی 

ت الوی

 2پروژه 

توضیح 

 3دارد 

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ 1۰ 

۶ 

ارتباط  واحددفتر   4 تاسیس

 (ITCروستایی )

 

 زیرسا تی

  4 تاسیس

 دفتر واحد

ارتباط روستایی 

(ICT) 

 دوسن ان 

پهی  کل ادارا

 و مخابرات

 / متوسط

 دههتان

 اولویی

 اول

  یر

۷ 
  ۹۹۷ مقاوم سازی و نوسازی

 واحد مهکی روستایی
  مهکی نوسازی سکونت اهی

اباد، قلعه،  اباد،  باس درا، طهماسب ارجیی، اولنچ، رر

 اباد، بوئیی، دوسن ان، واالیش، حهیی کبودینبد، المکی، مشک

 اباد، ویر، اسداباد، ترکاندا، قیاسیه، ویک، رشمه سار اباد، سنبل

 مهکی بنیاد
 /  رد

 روستا

 اولویی

 اول

  یر

۸ 

توسعه شبکه راا های ارتباطی 

) جادا  ای بههازیمنظومهدرون 

 بیی روستایی (

  سازی راا سکونت اهی
کبودینبد، ترکاندا،، ارجیی، دوسن ان، حهیی  باد،  المکی، 

 بوییی، دوسن ان،  ویک، قیاسیه، ویر، 

 نقل و حمل

 ای جادا

 / کالن

 بخش

 اولویی

 اول

  یر

 سکونت اهی اجرای طرح هادی ۹
بههازی بافی 

 کالبدی روستایی
 

اد، المکی، بوییی، دوسن ان، سنبل  باد، طهماسب  باد، حهیی  ب

 کبودینبد، واالیش، اولنچ، رپدرا، 
 بنیاد مهکی

 /  رد

 روستا

الویی 

 اول
  یر

1۰ 
اجرای طرح های  بخیزداری 

 جهی مدیریی  ب های سطحی
 محیطی

 ملیات 

  بخیزداری
 ، ویررپدرا، طهماسب  باد، ویک 

منابع طبیعی 

و  ب منطقه 

 ای

 بخش /کالن 
اولویی 

 اول
  یر
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 : : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی( 5جدول شماره 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی

 شماره

 طبقه بندی
 اجرائی عنوان دستگاه فصل/ برنامه

 *کد

 دوران اجرا

 اعتبار میلیون ریال

 سال دوم سال اول
سال های 

 بعد
 جمع

1 2 3 4 ۵ ۶ ۷ ۸ 

    * یکهاله دستی صنایع و یردش ری فرهن ی، میراث سازمان یردش ری 2

 زیرسا تی 3

 راهداری سازمان یردش ری و فرهن ی میراث سازمان

، سازمان روستایی فاضالب و  ب جادا نقل و حمل و

 نوسازی مدارس،  موزش و پرورش

   *  یکهاله

 سکونت اهی 4
 - - جادا نقل و حمل و راهداری سازمان مهکی بنیاد

 ای منطقه  ب ادارا
   *  یکهاله

   *  دوساله - ای منطقه  ب طبیعی منابع ادارا محیطی ۵

 3و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1: یکهاله تولید  واهد شد. * کد دوران اجرا  4با استفادا از جدول شمارا  ۵جدول شمارا 



 

  

 

 


