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 1 ................................................................................................................................  ................................................... شهرستان سلطانیه/ بخش باغ حلی

 پیام استاندار

ای و ایجاد بسوتر لاز  برای شوکوفایی و پیشرفت عدالت ریزی توسوعه منطقهدر همسوویی و همگرایی با اهداف برنامه

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومه 22بند الف ماده  1جرای جزء محور روسوتاها  ا

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 22/12/26ریزی و توسووعه اسووتان )مورخ روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

ر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح منج "های روسووتایی اسووتاناقتصووادی  اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار منظومه

 های استان زنجان به عنوان سنتز مطالعات شده است.های تابعه شهرستانبخش

به  بخشیاشوتغال پایدار و رونق کسوب و کار  تقویت اقتصواد محلی رادرات محور  توانمندسازی اقتصادی و تنو 

وری  به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی رهاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درومد و ارتقاء سطح به

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

ای هبرنامه توسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه"بواسوطه اهمیت اهداف برشومرده  مطالعات 

راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد  های منتخب ملی و اسوتانی بوده که بادر زمره طرح "روسوتایی اسوتان

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسکن انقلا  اسلامی مسوکن انقلا  اسولامی کشوور و اهتما  سوازمان مدیریت و برنامه

 استان و مشارکت مسئولان استانی و شهرستانی در وستانه اجرای نتایج قرار گرفته است.

ومیز های به عمل ومده و به منظور انجا  موفقیتاران در همراهی و همکاریضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرک

 نماید.های اجرایی استان را به الزامات زیر جلب مینتایج اجرایی مطالعات  نظر فرمانداران و مدیران محتر  دستگاه

جرای سوووند بخش/ فرمانداران محتر  با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله اجرای نتایج مطالعات  عوامل ا -1

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتهای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شوود و دهیاران و ریزی شووهرسووتانناشووی از محدودیت منابع  مبتنی بر تصوومیمات کمیته برنامه

گذاری های سووورمایههای عمرانی و طرحها  پروژهیتمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م در در پیشوووبرد فعال

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبو  استانی و فرمانداری و همچنین های بخشی و فرابخشی شهرستاندسوتگاه -2

 با رعایت ملاحظات لاز  به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

گی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه  ریزی اسووتان  ضوومن هماهنسووازمان مدیریت و برنامه -3

نسوبت به راهبری تخصویص منابع و امکانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کموی و کیفی 

 مورد انتظار اهتما  نماید.

ها روژهای پاداره کل بنیاد مسوکن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی  نسبت به اجر -1

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدا  و گزارع عملکرد دسووتگاه 12های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه

گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر وموزع و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات  با بهره -5

های اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا  در تأمین رفیتاسوتفاده از سازمان و  

 کند.های پیشنهادی تأدیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه



 های روستایی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه  ....................................................................... 2

ها و سازی قابلیت( وغاز و با فعال1122بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداو   1125های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق رفیتاندازی  راه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

ا زایی روستایی بهای توسوعه روستایی  تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاع و اجرای برنامه

  22بند الف ماده  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تکالیف جزء د محلی و منطقههدف تقویت اقتصووا

روورت سالانه در استان و برنامه به 22هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  5ها را مکلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

تان قرار گرفت. این مهم در تکمیل شورح خدمات معین با محوریت سوازمان برنامه و بودجه کشوور در دسوتور کار اس

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی  بای به برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسولسوله برنامه

ه های توسعها و روسوتاهای اسوتان منتهی گردید تا برنامه ومایش سورزمین و استان  برنامههای کل بخشتهیه برنامه

ی روسووتایی در هامنظومه داریپاهای طرح توسووعه ها را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق برنامهفضووایی شووهرسووتان

خانوار( به  22های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتایی )برای تما  روستاهای بالای با برنامه گانه 12های بخش

همراهی اداره کل بنیاد مسکن انقلا  اسلامی ریزی و توسعه استان با عنوان تصمیم راهبردی به تصویب شورای برنامه

نامه اسووتانی منتهی شوود و مقرر گردید ضوومن اجرای شوورح خدمات دوگانه و تهیه و تدوین اسووناد و مبادله موافقت

 ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتما  قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (بخشی/ روستایی/ تلفیقی)

ریزی و توسوعه اسوتان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد به تائید شوورای برنامه امید اسوت نتایج حاروله که 

مسکن انقلا  اسلامی کشور رسیده است  به رشد و شکوفایی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و ودار 

ها  همزمان با رشد رار برنامههای وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استماقتصوادی ون را در سوال

 اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

ریزی  نظارت و ومایش سوورزمین  کلیه در انتهای کلا   فررووت را مغتنم شوومرده و از همکاران محتر  امور برنامه

ی اسووتان و همچنین کلیه ریزی و بنیاد مسووکن انقلا  اسوولامعوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشکر میفرمانداران  مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسکن انقلا  اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلرزیی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، استانداری، دست

گاهرزیی، فرمانداریاهی ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اهی اجرایی.اه و دست

 سفیدان و معتمدین محلی.ریش اه، اعضای شورای اسالمی روستااه، دهیاران،اه و روستااه: بخشداریبخش

انداز سامان، راژان آب زاگرس، سبز ساماهن رزیی چشمسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمه
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.
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 کلیات

همانند سوایر روستاهای کشور متأدر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات  تحولات روسوتاها در اسوتان زنجان 

ر های گسترده دگذاریای که  سرمایهبه گونه ؛اندهای اقتصوادی  اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

نتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه ها را تغییر داده و سووطح اهای کالبدی روسووتاها  چهره و کالبد ونزیرسوواخت

شووهری نزدیک و همسووو کرده اسووت. با وجود این اقدامات  سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع تغییرات 

 محدودتری بوده است.

. البته رشود روورفار بر مبنای وری متکی اسووتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمایه

گذاری متأخرتر را کاهش به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایهگذاری سوورمایه

 ود.شگذاری جدید مقرون به ررفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به ررف انجا  سرمایه؛ دهدمی

در روستاها وابسته به ارتقا و  دررد رشد اقتصادی به ویژه 52 از بیش دهد که رشوداقتصوادی نشوان می مطالعات

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

و به تبع ون تحول در  اقتصاد روستا رشودفرویند  دار اولویتهای ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعدی وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسورمایه 

 کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته یک در نیازمند رویکرد سوویسووتماتیک و فرویندی اسووت.

 :بندی کردتاها را در قالب محورهای زیر طبقهوری در روسارتقای بهره

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشکاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوی که بخش زیادی از  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ی بیندارفارله معنی

شود. این شکاف به کاهش ها میخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهافزوده بارزع

های به دلیل ناکارومدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتاییان منتهی میهای سوورمایهدرومد و انگیزه

 دهدارلاحی  فرایند تار عنکبوتی قیمت در بیشتر محصولات رخ می

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عد  شکل تأدرم

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

رفته و گها رورفار معیشتی بوده است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نبه دلیل ونکه مبنای فعالیت

 بهای تما  شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهو  یکی 

و ی شت وبافزایش شدید تقاضای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر ک  دهه گذشته

های از طرفی عد  انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6213مجاز و غیرمجاز از دهه  هایچاهحفر 

وری و درومد یکی از عوامل محوری ارتقاء بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار و  کاهش مصرف و  

توان تولید را می. با مصرف موجود و  در بخش کشاورزی های کشاورزی استروسوتا از محل فعالیت

 دو تا سه برابر افزایش داد.

1 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستایی و ... فاضلا  و  طبیعی  منابع ای منطقه و  های اجرایی نظیر جهاد کشواورزی دسوتگاه

هی و ضووعف دسووتگا بین جمله نهادهای ادرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگی

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

 پایین بودن سطح شود.افزوده بیشتری میتخصوص منجر به ایجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان می

کنار پارادایم ذهنی مقاو  و  در سوواد و تخصوص کشواورزان و سون بالای کشاورزان و درومد کم ونان

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شکاف  ها به تغییر رفتاریسوخت ون

ها که مالک و تملک زمینسواختاری و رفتاری بین این دو دسوته شده است؛ در این میان به دلیل ون

باشند یا با می گراهاجبور به تسامح با سنتدسوته دو  یا م باشود نیز از ون سونتی گراهای دیرینه می

شوند که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر  مخالفت و سورکو  خود  مجبور به مهاجرت می

 نوری پاییو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسوانی و حف  بافت جمعیتی هایکاروفرین و سورمایه

نیاز داخلی   تأمینکشاورز و روستانشین هستند که ضمن جمعیت   دررد 3گردد. در ومریکا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  دررد  33کنند اما در ایران با وجود روادرات هم می

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

روسوتاییان با توجه به شویوه فکری و عد  دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر  به ندرت دسووت به 

های زینتی  دارویی  زعفران و کاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل ییر الگوی سونتی وتغ

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

باید عدالت باشوود  میبع نسوول فعلی و وینده میها و مراتع جزء مناچراگاه خاک  از ونجا که منابع و  

برداری بهینه از منابع  حقوق نسل وتی را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهبین نسولی به گونه

های گذاری ارولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی  وسیبمحفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

با ادامه این روند در وینده نه چندان دور  که دید ناپذیری زدههای تججدی به این منابع دارای وستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

2 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

 دهای زیرساختی و رفاهی روستاها انجا  شده؛ با وجوهای سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

میانگین درومد روسووتاها افرایش متناسووبی نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوزه 

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و  رفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

1 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه  کارگاه یراندر روسوتاهای ا

بسووویوار کم و بوه ندرت وجود دارد. علت این امر عد  وموزع  عد  دانش  تخصوووص و وگاهی کافی 

و از سویی عد  حمایت  پشتیبانی و ترغیب  روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن

 باشد.ربط میلی و علمی از سوی مسئولین ذیها از نظر ماون

2 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأدر از عوامل پیش گفته نهادی  نظا  تولید در روستاها سنتی و کمتر متأدر از تحولات فناورانه بوده 

ری داها به عنوان مثال در حوزه دا  سبک  شیوه پرورع و بازده ون تفاوت معنیاست. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درو تحول در ون نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  است کشواورزی محور ارولی اقتصاد روستااز ونجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.  بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودروستاها محسو  می

توان گفت که کاهش و تعدیل ودار این عوامل وری  میوانع عمومی ارتقای بهرهبر اساس نتایج حارل از بررسی م

گذاری  اختصاص منابع مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزع  دار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

ار یکردها  دستاوردها و ودبینش فکری  دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف  رو

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

 .شودهای زیر ارائه میبه شرح سرخط سلطانیهشهرستان  باغ حلیبخش 
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 مقدمه

ای و تحولات بنیادین شد. تغییراتی که چهرة جغرافی تاریخ بشریت در گذر از عصر کشاورزی به عصر رنعتی دچار تغییر

غالب شهری با  اندازچشمدامداری  به -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجهان را از چشم

تولیدات انبوه رنعتی تغییر داد. در این تحولات بنیادین و با شیو  مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها عمومار از 

 معیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد.ج

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

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

های ناشی از فروع نفت در شهرها به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه انگیزیتأسفرت عللی چند  رو

و عد  رنعتی شدن شهرها به رورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عد  تولید اشتغال در سطح انبوه  نیازی به 

ا  جاذبة شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درومدهای نفتی در شهره

های مسری  بر جمعیت شهرها و وضعیت بهداشتی و مهار بیماری توسعهوجود ومد. همچنین ازدیاد جمعیت  ناشی از 

روستاها افزود. با افزایش جمعیت  عد  اشتغال و درومد ناکافی  بسیاری از این روستاییان به شهرها که محل جذ  

 های فقر  مشاغل غیررسمی و گسترع پهنهنشینیحاشیهتمرکز رنایع بود  روی ووردند. درومدهای نفتی و محل 

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مکمل پاسخ شهر بود. عد  رنعتی -شهری پاسخ اجتماعی

ابع روستایی و بلااستفاده شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراعت  دامداری و باغداری باعث رها شدن من

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

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 یجادها با هدف امطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستا

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  جامعه افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار  اشتغال

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

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

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

های روستایی تلاع شده که مسائل پایدار منظومه توسعهدر تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح 

ها و راهبردهای ون جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش  اهداف  سیاستکلیدی هر بخش به رورت 

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

های پایدار منظومه توسعهایی و طرح اقتصادی و اشتغالز توسعهای از مطالبی که در رابطه با برنامة سند تنها گزیده

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

هایی در نظر گرفته شود تا به های هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با ونها راهبردها و سیاستمحدودیت

 .ح دست یافتاهداف مورد نظر در افق طر
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 ودی و کالبدی طی روندهای مکانی اقتصا –و اجتماعی  اکولوژیکی –های محیطی هم کنش متقابل ساختاز بر 

و پیوندهای فضایی درون ها ها  جریانروابط و فعالیت ةباغ حلی شکل گرفته و مجموع هزمانی ساختار فضایی منظوم

 دهی به سازمان فضایی کنونیانجامیده و در شکل همنظوم گیری سازمان فضاییای در نهایت به شکلو برون منظومه

 اند.بسیار ادر گذار بوده همنظوم

به ویژه ساختار  اکولوژیکی –ارکردی در بخش نخست  عوامل محیطیک -مطالعات ساختاری  بندیجمعبر اساس 

( و زیرزمینی ناهمواری  به همراه پوشش گیاهی )پوشش مرتعی( و منابع و  سطحی )رودخانه زنجانروداشکال  زمین و

 اند.داشته همنظوم سازمان فضاییگیری ساختار و و منابع خاک نقش مهمی در شکل

ی ون البرز غربسلطانیه است که عمدتار در ز -بخشی از پهنه ساختاری زنجاناز نظر موقعیت استقرار  همنظوم ینا

 این اشد.بیک مییپالئوزو -یکییک  پروتروزوییک  مزوزویشناسی مربوط به دوران سنوزوچینهاز نظر واقع شده است. 

 نیمه شرقی در حریم گسل ارلی سلطانیه واقع شده و جزء مناطق با خطر متوسط و زیاد زلزله قرار دارد. همنظوم

شود. روستاهای بالوف  پرنگین  چمرود  چمه  امیروباد  ط را شامل میپهنه با خطر متوس مرکز منظومهتا  همنظوم

مرکز ز اند. او کاکاوباد در این پهنه استقرار یافته وبادبرنقور  قشلاق  ونونان  بوجی  کنگه  اقزو   سرخه دیز   علی 

د    قره بلاغ  خیروباادوببه سمت جنو  غربی پهنه با خطر بالای زلزله گسترده شده است. روستاهای یوسف  منظومه

 ساریجالو  کردنا   سبزدرق  سلمان کندی  شکوروباد  کردرق  خرمدرق و گوزلدره سفلی در این پهنه استقرار دارند.

سیمایی کوهستانی بخشیده است. اراضی  هسلطانیه به منظوم -ساختاری زنجان ةباغ حلی در پهن هاستقرار منظوم

قه طب باغ حلی سه هشوند. در منظوممشاهده میمنظومه  ل شرقی و جنو  غربیباغ حلی در بخش شما همرتفع منظوم

در این طبقات منظومه  شده است که روستاهای شناسایی 2122-2122و  1622-2122  1522-1622ارتفاعی عمده 

 اند.شده ارتفاعی توزیع

ویژه  بهمنظومه  کوهستانی هایشبخطوریکه شیب اراضی در  هیابد ببا افزایش ارتفا  شیب اراضی افزایش می

یابد. شیب اراضی از شمال شرق به سمت غر  و بخش دررد افزایش می 22از به بیش منظومه  شرق وشمال شرقی 

 5منظومه در اراضی با شیب کمتر )عمدتار شیب کمتر از  روستاهای پرجمعیت و مهم .شودمیکاسته منظومه  میانی

اهای روست گیریشکل شمال شرقی و جنو  غربی به هایبخشیت توپوگرافیک در اند. محدوددررد( استقرار یافته

 ر این مناطق انجامیده است.)مشرف به اراضی زراعی( د کوهستانی و پایکوهی

 باغ حلی دارای شرایط اقلیمی نیمه خشک سرد است. همنظوم در از شرایط توپوگرافیک و موقعیت استقرار أمت

میلیمتر گزارع شده  212میانگین بارندگی سالیانه بیش از گراد است. سانتیدرجه  2/2 منظومه متوسط دمای سالانه

در ( روز از سال )مهر تا اردیبهشت 112ی بوده و حدود یخبندان طولان ةدورمنظومه  است که به دلیل کوهستانی بودن

 دهد.یخبندان رخ می منظومه

شرایط  اسفندماهو از اواسط مهرماه تا  "مرطو "اردیبهشت تا  فروردیناز منظومه  شرایط و  و هوایی در مجمو 

حضور گردشگران  گردشگری و هایفعالیتباشد. از خرداد تا اواسط مهرماه شرایط اقلیمی جهت و  و هوایی خشک می

 مناسب است. در منظومه
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 همجوار بوده و دارای ها و مناطقمنظومه ون با اکولوژیکی –تابعی از پیوستگی ساختار محیطی منظومه  منابع و 

است. این رودخانه از منظومه  ایترین جریان رودخانهاست. رودخانه زنجانرود ارلیای منظومه منشاء درون و برون

کیلومتر در  152جنو  شرق به شمال غر  در جریان بوده و پس از عبور از شهر زنجان و طی مسیری حدود 

هیدرولوژیک جریان رودخانه وقزو  چای در واحد . سرشاخه و بخشی از پیونددمی اوزنقزلبه  «ینیرج» دستپایین

با توجه به طار ( در جریان است.  بخش مرکزیجوار )منظومة هم به سمتمنظومه  خلخال در شمال شرق–طار  

 ندارد.منظومه  در شمال شرق جریان رودخانه وقزو  چای تأدیر چندانی در داخلمنظومه  های توپوگرافیویژگی

 مترمکعب بر دانیه بوده است. 111/2باغ حلی برابر منظومة  وسط وبدهی سالانه رودخانه زنجانرود درمت

برخوردار است و در مسیر جریان  ظومهمن بالادستی و در داخل هایبخشمنابع و  سطحی از کیفیت مناسبی در 

 شود.از کیفیت و  کاسته می دستپایینبه 

باغ حلی گسترده شده است از منظومة  و  سطحی بخشی از وبخوان زنجان که دربرداری از منابع علاوه بر بهره

برداری ورد بهرهم منظومه در بخش میانی و غربی و جنو  غربی غیرمجازچاه  حلقه 216چاه مجاز و حلقه  111طریق 

 داری هستند.بردر حال بهره در شمال شرق و جنو  غر  منظومه دهنه چشمه عمدتار  322گیرد. همچنین قرار می

 .گیردمیقرار  برداریبهرهمورد  منظومه رشته قنات نیز در بخش میانی به سمت جنو  و جنو  غر  22

 از نظر کشاورزی دارای کیفیت خو  تا متوسط هستند. منظومه در برداریبهرهمنابع و  زیرزمینی مورد 

در این مناطق  پوشش تنک جنگلی در و بارع نسبتار مناسب  منظومه به دلیل گستردگی مناطق کوهستانی در

 هایاند. بر اساس بررسیرا شکل داده منظومه شمال محدوده و پوشش مرتعی در شمال و شرق محدوده پوشش گیاهی

دررد  21/3( به اراضی با پوشش جنگلی و مرتعی )هکتار 21/226223) منظومه عررهکل از دررد  2/52انجا  شده 

اند  گسترده شده منظومه شرقی ة( اختصاص دارد. اراضی مرتعی که در نیمی مرتعیدررد اراض 2/11ی جنگلی  اراض

 عمدتار حاوی گیاهان مرغو  مرتعی همراه با توزیع قابل توجهی از انوا  گیاهان دارویی است.

باغ  منظومه بر ساختار و سازمان فضایی م در اکولوژیکی –عوامل محیطی  بندیجمعمجموعه عوامل اشاره شده 

 لی است.ح

که به طور مفصل در بخش نخست منظومه  بر ساختار و سازمان فضایی اکولوژیکی – یعوامل محیطادرگذاری 

 انجامیده است. منظومه گیری دو حوزه همگن ساختاری درمطالعات مورد بررسی قرار گرفته است به شکل

شود. سطح این محدوده را شامل میمتر به بالا  1522طبقه ارتفاعی بالای  عمدتار پهنه کوهسوتانی و مرتفع .1

مال ش هایبخشکوهستانی  ةهای جنگلی تنک و پراکنده است. پهنهای مرتعی و گونهانوا  گونهپوشیده از 

 شود.را شامل می منظومه یجنو  غربو  منظومه و شمال شرقی

پهنه کوهستانی بین دو بخش از  ةشود. این پهنرا شوامل میمنظومة  دشوتی و هموار که بخش میانی ةپهن .2

 وهنراهزنجان و  –قزوین  وزادراهود و واقع شده است. رودخانة زنجانر همنظوم در شمال شرق و جنو  شرق

 کشاورزی وبی اختصاص دارد. هایفعالیتبه  منظومه کنند. بخش میانیتبریز از میانه ون عبور می –تهران 

ت های انسانی بوده استانی و دشتی در اختیار گروهکوهس ةکه در دو پهن اکولوژیکی –به تناسب منابع محیطی 

 .انداستقرار یافته در منظومهسکونتگاه  22متعدد انسانی با مقیاس متفاوت شکل گرفته است. در مجمو   هایسکونتگاه
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شهری بوده و  ةفاقد نقط منظومه هستند. این سکنهخالی از  سکونتگاه 6سکنه و  سکونتگاه دارای 23از این تعداد 

 .سیاسی مرکز بخش است –از نظر اداری  سفلی روستای گوزلدره

 نماید:می ارائهنتایج ذیل را  1325الی  1325از سال  همنظوم هایبررسی روند تغییرات مقیاس وبادی

 وبادی؛ 11وبادی به  3نفر(  از  122)کمتر از  افزایش تعداد وبادی 

 ( از  122-212کاهش تعداد روستاهای کوچک )روستا؛ 1ستا به رو 2نفر 

 ( از 252-122کاهش تعداد روستاهای متوسط )روستا؛ 3روستا به  5 نفر 

 ( از نفر 222 -522افزایش تعداد روستاهای بزرگ )؛روستا 1روستا به  2 

 ؛روستا 3روستا به  6 ای مرکزی ازهکاهش تعداد روستا 

 نفر 2522 شهر با جمعیت بیش از -به روستا منظومه تبدیل شدن یکی از روستاهای. 

 -21/1با رشد سالانه  1325نفر در سال  11211طور مطلق روستانشین هستند از هکه ب همنظوم جمعیت این 

درردی  16/2افزایش  22نخست دهه  ةنفر کاهش یافته است. ضمن اینکه رشد جمعیت طی پنج سال 11123دررد به 

شود. کاهش رشد طبیعی جمعیت به همراه رزیابی میمثبت ا ون های گذشته رشدنسبت به دوره ؛ کهدهدرا نشان می

 ویند.شمار می ههای مورد بررسی بطی دوره منظومه ترین دلایل کاهش جمعیتشهری عمده –های روستایی مهاجرت

اند. نفر در هر خانوار عضو بوده 2/3طوریکه  هتابعی از متوسط استانی و کشوری بوده ب منظومه بعد خانوار در

 ترین دلایل کاهش بعد خانوار است.ای از عمدهخانوارهای جدید  تغییر نو  خانوار از گسترده به هسته گیریشکل

 طوریکه نسبت هب ؛دهدهای متفاوتی را بین دو جنس زن و مرد نشان مینسبت منظومه بررسی وضعیت سواد در

فته است. این شاخص در میان مردان افزایش یا 1325دررد در سال  22به  1315دررد در سال  2/22باسوادی از 

مردان روستایی نسبت  در میانبنابراین نرخ سواد ؛ دررد افزایش یافته است 22به  15دررد در سال  2/13روستایی از 

اما این شاخص در میان زنان نه تنها طی دهه مورد بررسی بهبود ؛ وضعیت بسیار بهتری دارد منظومه به شاخص کل

دررد کاهش یافته  2/62به  1315دررد در سال  1/22ز یافته است. نسبت باسوادی زنان از نداشته بلکه کاهش نی

خرو  بخشی از جمعیت باسواد زن و ترک تحصیل دختران   منظومه کمبود امکانات و خدمات وموزشی در سطحاست. 

های به دلیل محدودیتگیری زندگی زناشویی و ازدوا   توجه بیشتر به امر تحصیل پسران در پی شکل از منظومه

ترسی های دس(  نامناسب بودن راهو تأدیر ون بر کاهش تحصیل دخترانفرهنگی  –های قومی ویژگیفرهنگی  وموزشی )

بودن  ترین دلایل پایینو کمبود وسایل نقلیه جهت استفاده جمعیت لاز  التعلیم در دسترسی به مراکز وموزشی عمده

 ویند.میبشمار  در منظومهنرخ سواد زنان 

های ای همگن است. بررسی شاخصفرهنگی جامعه –جمعیت ساکن در محدوده مطالعاتی از نظر ساختار اجتماعی 

ساکنین روستاهای فرهنگی بین  –قومی همگرایی  انسجا  و اعتماد اجتماعی حاکی از وجود سطح بالای همگنی و

به همراه  منظومه و فرهنگی گسترده در سطحاختلافات و درگیری قومی  محدود بودناست.  در منظومهمستقر 

 –ترین ویژگی اجتماعی از نظر زبان و مذهب عمدهبه ویژه  منظومه یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن

 وید.بشمار می منظومه فرهنگی جامعه ساکن در
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یج ذیل نتا منظومه دیاست. بررسی ساختار اقتصا اکولوژیکی –تابعی از منابع محیطی  منظومه ساختار اقتصادی

 دهد:را در اختیار قرار می

  هایبخش( بر سووایر ی  باغداری  دامداری و زنبورداریزراع هایفعالیتبخش کشوواورزی ) هایفعالیتغلبه 

 ؛اقتصادی

 ؛تولید محصولات باغی با کیفیت بالا از جمله محصول سیب 

 ؛زنبورداری ایهفعالیت توسعه و وجود مراتع و قابلیت پرورع گیاهان دارویی 

  و امکان فعالیت برای فعالین اقتصووادی  و شووهرک روونعتی ارتباطی جادهدر امتداد  ایکارخانهوجود روونایع

 ؛منظومه

  (  تولید بریرشووتهروونعتی از جمله روونایع غذایی ) هایفعالیتبرخی از  زمینهوجود نیروی متخصووص در

 ؛البسه

 ن جهان نمای سرخه دیز وجود معادن مهم با  رفیت بالای تولید مانند معد. 

دهد اغلب نشان می منظومه ها و پیوندهای فضایی حاکم بربر اساس جریان منظومه بررسی ساختار فضایی

هستند.  سویهیک( و اطلاعات فناوریجریان محصول  افراد  کالا و خدمات سرمایه  ) منظومه های فضاییجریان

 منظومه وندر در هاسکونتگاهپیوند تمامی  ةیکدیگر داشته و تنها نقط حداقل ارتباط افقی را با منظومه هایسکونتگاه

 منظومه یهاسکونتگاه( است. سپس بیشترین ارتباط سیاسی بخش –به عنوان مرکز اداری ) سفلی روستای گوزلدره

گاهی کونتس ةترین نقطبرقرار است. شهر زنجان جذا  -شهر سلطانیه  –خدماتی با مرکز شهرستان  –به لحاظ اداری 

فرهنگی و اقتصادی  –ها و پیوندهای اجتماعی ها بوده و تمامی روابط جریاندر تمامی زمینه منظومه برون

ابراین بن؛ باغ حلی در درجه اول با این شهر برقرار است و از شدت و کشش بالایی برخوردار است ةمنظوم هایسکونتگاه

 ون/ بر منظومه خار  ازرستان و بیش از همه مرکز استان )روابط شکل گرفته بین سکونتگاهی به سوی مرکز شه

 ( است.ایمنظومه

ی و اجتماع اکولوژیکی –های محیطی دهد  از بر هم کنش متقابل ساختهای انجا  شده نشان میبررسی بندیجمع

و  عه روابطباغ حلی شکل گرفته و مجمو ةمنظوم اقتصادی و کالبدی طی روندهای مکانی و زمانی ساختار فضایی –

 منظومه گیری سازمان فضاییای در نهایت به شکلمنظومه فضایی درون و برون ها و پیوندهایها  جریانفعالیت

حلی  باغ منظومه اند. سازمان فضاییبسیار ادر گذار بوده منظومه دهی به سازمان فضایی کنونیانجامیده و در شکل

ت. اس (غیر متوازنتعادل ) فاقدشهر زنجان و سپس سلطانیه بوده و با مرکزیت  منظومه تمرکزگرا به سمت خار  از

 هایبرویند لایه منظومه فضایی بین ساختار دهدمی نشان منظومه فضایی سازمان و فضایی ساختار نقشه دو تطابق

 درون هایو جریان عملکردها برویند) ون فضایی سازمان با سیاسی و اقتصادی اجتماعی  کالبدی  محیطی  ساختار

 .نیستند منطبق هم بر و هماهنگی وجود ندارد ای(منظومه
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 و استان زنجان سلطانیهشهرستان  باغ حلیبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخصمتغیر  -9-9

هزار نفر و ضرایب  252 1  جمعیت استان زنجان بیش از 1325بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 دررد بوده است. 3272و  6273در استان به ترتیب ی نیروستانشی و نیشهرنش

روستا دارای سکنه و  223هزار نفر در  311  به تعداد بیش از هزار نفر 316از جمعیت روستایی استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مکان  مزرعه و ...( ساکن  هایوبادهزار نفر در  5به میزان بیش از 

 123خانوار   22روستا و تعداد روستاهای کمتر از  212خانوار و بیشتر   22رای   تعداد روستاهای دا1325در سال 

 روستا بوده است.

)روستاهای  روستاهادررد  52دررد جمعیت روستایی  در حدود  22در مناطق روستایی استان زنجان  حدود 

 22تاها )روستاهای دارای دررد روس 22دررد جمعیت روستایی  در حدود  171خانوار و بالاتر(  حدود  62دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررد جمعیت روستایی  در  176 حدودخانوار( و  62خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  22کمتر از 

 .باشدیم 1به شرح جدول شماره  سلطانیه شهرستان  باغ حلی بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان سلطانیهشهرستان  باغ حلیبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

ضریب  جمعیت )نفر(

روستا 

نشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مکان  

مزرعه و 

 کل روستایی شهری کل ...

 22 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

22 

 خانوار

 کل

 22 

و  رخانوا

 بالاتر

کمتر از 

22 

 خانوار

 کل

 22 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

22 

 خانوار

 112 5 21 123 321 121 5 633 335 121 311 123 212 223 3272 211 316 122 211 161 252 1 استان

 121 12 515 113 22 612 21 231 21 1 32 15 2171 112 21 631 2 112 22 شهرستان سلطانیه

 125 1 631 125 31 352 11 311 11 5 11 23 12272 123 11 2 123 11 بخش باغ حلی

 3 11 512 122 51 222 12 316 12 3 12 22 5275 312 12 631 2 212 12 بخش مرکزی

         172 671 671 171 572 572   673 171 271 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش باغ حلی به 

 شهرستان
3272 272 5276   5171 11.6 6275 5271 5271 1173         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
6172 12272 1271   1172 5171 3275 1276 1276 5172         

 1325ماخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
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های اجتماعی اقتصادی بخش باغ حلی شامل: نرخ سواد  بعد خانوار  نسبت جنسی  در ادامه نیز برخی از شاخص

ان مورد ستهای اشهرستان سلطانیه و سایر شهرستان هایبخشجمعیت  نرخ اشتغال و نرخ بیکاری  با سایر  نرخ رشد

 در قالب نمودار نمایش داده شده است.و  مقایسه قرار گرفته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نس ج کیو به تفک های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستا تینرخ سواد جمع ةسیمقا-9نمودار 

 9915در سال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9915در سال  های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستابعد خانوار  سهیمقا-2نمودار   
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 9915در سال  های استانشهرستان یی بخش باغ حلی باروستانسبت جنسی  سهیمقا -9نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9915در سال  تانهای اسشهرستان یی بخش باغ حلی باروستانرخ رشد  سهیمقا -4نمودار 
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 9915سال  در های استانشهرستان نرخ اشتغال بخش باغ حلی با سهیمقا -5نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9915سال  در های استانشهرستان نرخ بیکاری بخش باغ حلی با سهیمقا -2نمودار 

 هاقابلیت -9-2

 اقتصادیالف( 

   کشاورزی در منظومه؛ هایفعالیتتنو 

 له از جم ؛تواند به رورت برند در سطح ملی و فراملی عمل نمایدغی با کیفیت مطلو  که میتولیدات با

 و...؛ قدر روستاهای گوزلدره سفلی  خرمدرمحصول سیب 

  ؛موردنیازدسترسی به نیروی کار 
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 وجود پیشینه کشاورزی و خصورار دامداری و باغداری در منظومه؛ 

  زنبورداری؛ هایفعالیت توسعهن دارویی  پرورع گیاها توسعهوجود مراتع و قابلیت 

  کشاورزی؛ هایفعالیتقابلیت مناسب خاک برای 

 ارتباطی مهم و اساسی؛ هایشریانبه سبب وجود  منظومه موقعیت ارتباطی مناسب در بخش میانی 

 وجود سیلوی قره بلاغ؛ 

 لی؛در برخی از روستاها از جمله روستاهای گوزلدره سف بریرشتههای وجود کارگاه 

  و امکان فعالیت برای فعالین  و استقرار شهرک رنعتی ارتباطی جادهای در امتداد وجود رنایع کارخانه

 اقتصادی منظومه؛

  لبسه؛(  تولید ابریرشتهرنعتی از جمله رنایع غذایی ) هایفعالیتبرخی از  زمینهوجود نیروی متخصص در 

 ن جهان نمای سرخه دیز .مانند معد  وجود معادن مهم با  رفیت بالای تولید 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 گسترده در سطح منظومه یو فرهنگ یقوم یریعد  وجود اختلافات و درگ 

 ساکن منظومه از نظر زبان و مذهب یتجمع یو فرهنگ یاجتماع یکپارچگی 

 ییروستا یرو به رشد نرخ باسواد روند 

 متعادل در سطح منظومه یبارتقر ینسبت جنس وجود 

 زیربنایی – یرفاه هایزیرساختو  یشتی  به مشارکت در بهبود وضع معمرد تمایل 

 مانند مسجد و مدرسه یدر توسعه و ساخت اماکن عموم یجامعه محل یو مال یو مشارکت انسان همکاری 

 یجامعه محل یبودن سطح اعتماد جمع بالا 

 محیطیزیست ج(

 گردشگران در  و حضورگردشگری  هایالیتفعهای خرداد تا مهر جهت مناسب بودن شرایط اقلیمی طی ماه

 ؛منظومه

 ؛با جهت جریان از جنو  شرق به شمالغر  منظومه ةجریان رودخانه زنجان رود در میان 

 ی از انوا  مرتعی همراه با توزیع قابل توجهبا پوشش مرغو   منظومه وجود مراتع سرسبز در نیمه شرقی

 ؛گیاهان دارویی

 ؛(استخرا  )معادن برداشت سنگ وهن جهت معدنی مواد هایپتانسیل وجود 

 ؛جانوری ارزشمند پلنگ ةگون وجود 

 های جانوری از جمله روباه و گرازوجود سایر گونه. 

  فضایی  -کالبدید(

 ؛به سبب همجوار بودن با مرکز استان منظومه موقعیت 

 ( با اهمیت و عمل جاده  وزادراه و خط وهنعبور شریانات ارتباطی متعدد )ایکرد فرامنظومهبین شهری  

 ؛ملی ون از بخش میانی منظومه -ایفرامنطقه

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل زمینهخدمات پشتیبان در  توسعه جهت لاز  هایوجود پتانسیل 
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 در بخش میانی و سهولت دسترسی  منظومه هایبه وبادی رسانیخدماتدر  م درهای بزرگ و قرارگیری وبادی

 .به ونها

 گردشگریه(

 ؛جهت حضور گردشگران های خرداد تا مهرماهش از منظر گردشگری طی ماهیبودن شرایط اقلیم وسا مناسب 

  ؛با پوشش مرتعی منظومه کوهستانی هایبخشهای منحصر به فرد طبیعی به ویژه در اندازچشموجود 

  ؛گردیگردشگری روستایی و بوم هایفعالیت توسعهتمایل جامعه محلی جهت 

 های برداری از جاذبه( و امکان بهرههای گردشگری این شهر )گنبد سلطانیهانیه و جاذبههمجواری با شهر سلط

 ؛باغ حلی منظومه های اکوتوریستیگردشگری این شهر در پیوند با جاذبه

 ؛گردیواحدهای اقامتی بوم توسعهمحلی در  جامعهگذاری امکان سرمایه 

 ؛منظومه گردشگری هایزیرساخت توسعهگذاری در امکان سرمایه 

  بومی )قالی  گلیم و ...( منظومه. محصولات و دستیرنایعامکان توسعه 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف(

 محدودیت رنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی در منظومه؛ 

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

  و محدودیت در انتقال محصولات  منظومه شرقی و شرقیشمال هایبخشهای دسترسی به راهنامناسب بودن

 کشاورزی و دسترسی به بازار؛

  ؛العبوررعبمهاجرت نیروی فعال روستاهای واقع در مناطق 

 وجود روابط دلالی و سلف خری در خرید محصولات زراعی و باغی؛ 

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

  تصاد در اقو به حاشیه رفتن زنان روستایی  دستیرنایعمربوط به  هایفعالیتضعف و یا نابودی برخی از

 روستاهای منظومه؛

 (.اضی به دلیل وجود اراضی موقوفی )و مدیریت اوقاف بر این اراضیمشکلات مالکیت ار 

 اجتماعیب( 

 تیبودن تعداد جمع یینمنظومه و ادرات ون در پا یو شرق یغرب هایبخشدر  یعیسخت طب یطوجود شرا 

 هاون

 یعینامطلو  طب یطواقع در شرا یبالا در روستاها یرشد منف روند 

 زن و مرد یدو گروه جنس ینماب یاختلافات و تفاوت از لحاظ نرخ باسواد وجود 

 اهجنگلو  یعیمشارکت در حف  منابع طب یمرد  برا یلبودن تما پایین 

 مشترک هایگذاریسرمایهبودن سطح مشارکت مرد  در  پایین 

 یبودن سطح مشارکت مرد  در توسعه گردشگر پایین 

 یاراض سازییکپارچهبودن سطح مشارکت مرد  در  پایین 
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 هاتشکلدر قالب  یگروه هایفعالیت یبرا یبودن سطح مشارکت جامعه محل پایین 

 مربوط به عمران و توسعه روستا  هایالیتفعمشارکت در  یبرا یجامعه محل یمال ضعف 

  محیطیزیست ج(

 ؛متر 1522و ارتفا  بیش از  منظومه کوهستانی بودن 

  ؛در زون با خطر بالا و متوسط زلزله هاسکونتگاهاستقرار 

 ؛حاکمیت اقلیم نیمه خشک سرد بر منظومه 

 مستان و تابستان با جهت های زفصول و با شدت بیشتر در فصل ةوزع بادهای شدید  مخصورار در هم

 ؛شمال به جنو 

 وقو  سرمازدگی در منظومه؛ 

 ؛ینیرزمیممنوعه به لحاظ برداشت و  ز ةدر محدود منظومه ةاز پهن یابخش عمده یریقرارگ 

 شود و تهدید که محل عبور رودخانه زنجانرود محسو  می منظومه وجود خطر وقو  سیل در بخش میانی

  ؛وبادد و یوسف روستاهای قره بلاغ  خیروبا

 ؛قرارگیری اراضی روستای گوزلدره سفلی  کردنا   بالوف  چمرود  پرنگین و چمه در معرض فرسایش زیاد 

 ؛وجود شیب زیاد و اراضی کوهستانی به دلیل منظومه خطر وقو  رانش و زمین لغزع در نیمه شرقی 

 کارخانه تولید  محیطیزیستلودگی های بزرگ و خطر واستقرار واحدهای رنعتی ولاینده در مجاورت وبادی(

 ؛اسید  معادن برداشت سنگ وهن(

 فعالیت جوامع محلی ةجانوری در حال انقراض پلنگ با محدود ةگون  تداخل قلمرو زیست. 

  فضایی - کالبدید(

  هایسکونتگاهدررد کل  1/12) منظومه نفر در 122تعدد روستاهای بسیار کوچک و با جمعیت کمتر از 

 ؛(روستایی

 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی هایوبادی پراکندگی 

 ؛شهری در منظومه ةنقط نبود 

 ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه های ارتباطی بین روستایی و تعددکیفیت نامناسب شبکه راه 

 ؛()راه خاکی و شوسه منظومه نامناسب به ویژه در بخش شرقی و غربی

 ه ک منظومه از جمله بخش شرقی العبوررعبی واقع در مناطق کوهستانی و هادسترسی نامطلو  به وبادی

 های خاکی و شوسه هستند؛دارای راه عمدتار 

  شامل ترانس زمینی و هوایی ة برق رسانی )عمومی به ویژه فرسودگی شبک هایزیرساختکیفیت نامناسب 

 ؛(وستاییی چراغ برق در طول معابر رافت فشار برق  قرارگیری نامناسب تیرها

 ؛ورزشی –از خدمات و امکانات فرهنگی  منظومه محرومیت روستاهای 

 مکانات و خدمات بهداشتی و درمانی؛ناکافی و نامناسب بودن ا 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به ونها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی هایسکونتگاه ضعف 

 ؛جهت تأمین مایحتا به مرکز استان و شهرستان  منظومه مراجعه جمعیت  
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 ؛شده سازیمقاو  مساکن سطح بودن ینیپا 

 مخاطرات طبیعی به  با مقابله جهت منظومه روستاهای کالبد مساکن روستایی و سازیمقاو  محدود بودن

 ؛ویژه سیل  رانش  زمین لغزع و فرسایش

  لایروبی ونهارعایت حریم و  ضعف دردر طول جریانات و  سطحی به سبب  گرفتگیو خطر سیلا  و. 

 گردشگریه( 

 جذ  راستای در منظومه در گردشگری و تفریحی امکانات و مناسب ارتباطی مسیرهای محدودیت در 

 ؛و گردشگر گذارسرمایه

 ؛سنتی هنرهای و دستیرنایع محصولات عرضه مخصوص هایفروشگاه کمبود 

 ؛دستیرنایعهای شناسایی جاذبه ضعف در 

 های گردشگری منظومه؛ذبهمعرفی جاشناسایی و  ضعف در  

 های گردشگری منظومهمعرفی جاذبه در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان. 

 کلیدی بخش  مسائل -9-4

 همنظوم های ساختار و سازمان فضاییویژگی بندیجمعباغ حلی بر اساس  ةمنظوم کلیدی مسائلشناسایی    

ا ب اندیشیهمهای امل مطالعات ستادی  میدانی  برگزاری نشستهای انجا  شده در بخش نخست شی)مجموعه بررس

 ( انجا  شده است.لین محلی و ...محلی  خبرگان محلی  نظرات مسئو جامعهنمایندگان 

 اقتصادیالف( 

  اقتصادی در سطح منظومه؛ هایفعالیتمحدود بودن 

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

 محصولات  در ویژههب)فروع و فرووری تولید  فرایند ها نهاده مینأت (تولیدی محصولات ارزع ةزنجیر نبود

 روستایی؛ دستیرنایع و دامپروری کشاورزی 

 تبدیلی؛ رنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزع هزنجیر تکمیل و محدود بودن تولید تنو  پایین بودن 

 (؛منظومه های کشاورزیبا توجه به قابلیت) کشاورزی بخش در تخصصی هایشکلت نبود 

 کشاورزی؛ و معدن رنعت  بخش در انسانی نیروی و سرمایه وریبهره بودن پایین 

 برداری مناسب از محصولات تولیدی .و ضعیف بودن بهره تولید مشکلات 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 بخش؛ تاهایروس مدیریت در زنان سهم بودن پایین 

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

 دررد(؛ 2/62) یحلباغ  بخش ساکن درسواد زنان روستایی  پایین سطح 

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

 ؛مدیریت و تصمیم سازی محلی در روستاییان مشارکت ضعف 

 فرهنگی؛ هایکانون و مراکز کمبود 

 اجرایی. بخش به روستاییان اجتماعی پایین بودن اعتماد 
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  محیطیزیست ج(

 ؛گستردگی اراضی شیبدار در بخش شرقی منظومه 

 ؛در زون با خطر بالا و متوسط زلزله روستایی هایسکونتگاه استقرار 

 ؛زیرسطحی و سطحی و  منابع اتلاف و هاوهشی این پایین راندمان و سنتی وبیاری هایشیوه بودن غالب 

 ؛غیرمجاز هایچاههای و  زیرزمینی از طریق حفر رویه از سفرهبی برداریبهره 

 ؛چرای مفرط و عد  تعادل دا  و مرتع به ویژه در شمال و شمال شرق منظومه 

 به ویژه در بخش شمال شرقی منظومه فرسایش زیاد منابع خاک. 

  فضایی کالبدید(

 ؛(..و   گاز  تلفن  اینترنت و .)رفاهی  –عمومی  هایزیرساختیافتگی  توسعه رضعف د 

 ارتباطی هایراه با روستایی هایسکونتگاه های ارتباطی بین روستایی و تعددکیفیت نامناسب شبکه راه 

 ؛(و شوسه راه خاکی) منظومه شمالی و شرقینامناسب به ویژه در بخش 

  ه ب منظومه ناطق کوهستانی شمال و شرقمستقر در م هایسکونتگاهه ناسب بدسترسی م محدود بودن

 ؛دلیل برخورداری از راه ارتباطی نامناسب

 ؛سکونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیکی هایپیوند بودن ینیپا 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به ونها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی هایسکونتگاه ضعف 

  فضایی سازمان در حوزه عملکردی نقش به توجه روستایی با هایسکونتگاه کارکرد به توجهضعف در 

 ؛مطلو 

 نامناسب بودن شبکه وبرسانی روستایی.  

 گردشگریه( 

 ؛های طبیعی و روستاییبه ویژه جاذبه منظومه های گردشگریشناسایی جاذبه ضعف در 

 ؛تفریحی در سطح منظومه –امکانات و خدمات رفاهی محدودیت 

  ؛ای گردشگری منظومههو جاذبه هاقابلیتت گردشگری و محلی با رنع جامعهوشنایی ضعف 

 های شهرستان سلطانیه به ویژه جاذبه گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه نامناسب بودن

 ؛باغ حلی ةمنظوم گردشگری

 کیفیت  بهبود و توسعه رمنظو هنری بومی به – فرهنگی محصولات عرضة سنتی بازارهای کمبود

 ؛دارویی گیاهان و بومی محصولات  دستیرنایع

 گردشگر جذ  جهت مناسب کالبدی و محیطی هایزیرساخت بودن نامناسب. 
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 )نقشه(ی موجود یساختار و سازمان فضا -9-5

 ساختار فضایی موجود بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه -9نقشه 
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 اغ حلی شهرستان سلطانیهسازمان فضایی موجود بخش ب -2نقشه 
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 بندیجمع -9-2

روستایی با معیشت غالب   هایسکونتگاهای از باغ حلی مجموعه منظومه دهد نشان میمطالعات حاضر  بندیجمع

  روابط پیونددهندهو  کنندههماهنگو  منظومه به عنوان مرکز یفاقد نقطه شهر منظومه است. این دامداری و کشاورزی

 یوندهای بین سکونتگاهی است.  ها و پجریان

باغ  ةمنظوم ( در ساختار اقتصادیی  باغداری  دامداری و زنبورداریزراع هایفعالیتبخش کشاورزی ) هایفعالیت

املی ه بازارهای تقاضا در سطح ملی و فرتولیدات باغی با کیفیت مطلو  با قابلیت توزیع ب. نقش را دارد ترینمهم حلی

 هایفعالیت توسعه زمینهای را در شرایط ویژه (تاهای گوزلدره سفلی  خرمدرق و...در روس از جمله محصول سیب)

 هایزیرساخت و کمبودوجود رنایع تبدیلی مرتبط با تولیدات کشاورزی  محدودیتباغداری فراهم نموده است. اما 

همچنین است.  منظومه اقتصاد ترین نقاط ضعفاز عمده بخش این  به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان و اقتصادی

فا ای منظومه حداقل بوده و نقش کمی در ساختار اقتصادی منظومه رنعتی  خدماتی و بازرگانی در این هایفعالیت

 کنند.می

  ایبین شهری با اهمیت و عملکرد فرامنظومه جادهخط وهن  وزادراه و مهم از جمله عبور شریانات ارتباطی  

ما ای و ملی دارد. ابا سطح منطقه منظومه نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه ز بخش میانیملی ون ا -ایفرامنطقه

اسبی از کیفیت نامن ()راه خاکی و شوسه منظومه های ارتباطی بین روستایی به ویژه در بخش شرقی و غربیشبکه راه

شامل ترانس زمینی و هوایی  )ه ویژه فرسودگی شبکة برق رسانی عمومی ب هایزیرساخت. همچنین برخوردار است

 ت روستاهایمحرومیو  و  ةو شبک (ی چراغ برق در طول معابر روستاییافت فشار برق  قرارگیری نامناسب تیرها

از ناکافی و نامناسب بودن امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی و  ورزشی –ت فرهنگی ااز خدمات و امکان منظومه

 ویند.ر میشماهب منظومه ترین مشکلاتعمده

 

 روستاهای بخش توسعهتصویر کلان  -2

 اهداف کلی -2-9

 ؛برداریبهرههای با ارلاح شیوه منظومه حف  منابع طبیعی و تجدید ناپذیر 

 ایدار پ توسعههای فعالیت جدید و سازگار با از طریق ایجاد و تقویت زمینه منظومه جایگاه اقتصادی یارتقا

 ؛منظومه

 ؛(زیربنایی –و کالبدی )زیرساختیفرهنگی  –عی های اجتماشاخص یارتقا 

 ؛منظومه هایفعالیتو  هاسکونتگاهفضایی  –مکانی  توسعه 

 ؛(حکمروایی محلی توسعهها )ی در مشارکت و اجرای برنامهنهادسازی و تفویض اختیار به جوامع مدنی محل 

 ؛افزایش تولید محصولات کشاورزی بر پایه منابع موجود 

 ؛از منابع و  وریبهرهو  جوییررفههای شاخص ارتقای 

 اقتصادی وابسته به بخش کشاورزی و گردشگری هایزیرساختو بهبود  هتوسع. 
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 اهداف کمی -2-2

 های کلیسرفصل برحسباهداف کمی بخش  - 2جدول 

 هایسرفصل

 کل
 ردیف

 متغیر/ شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/ شاخص

/ بینیپیش سال پایه

سال  در ریزیبرنامه

9415 
 سال

 میزان

جمعیت و 

 جوامع

 621 11 11123 1325 نفر جمعیت کل 1

 1   دررد 1325-1125نرخ رشد جمعیت   2

1/51 122 1325 دررد میزان روستا نشینی 3  

 21 23 1325 تعداد روستاهای دارای سکنه 1

 سرزمین
3/532 1325 کیلومترمربع مساحت 5  3/532  

کیلومترمربعنفر در  تراکم نسبی جمعیت کل 6  1325 2/21  22 

 نیروی انسانی
 1222 3311 1325 نفر تعداد کل شاغلین 2

 1222 3311 1325 نفر ییتعداد شاغلین روستا 1

و  یاقتصاد

یتولید  

2/2 1325 نفر بار تکفل اقتصادی 2  3/2  

2/12222 1322 هکتار سطح کل زیر کشت 12  2/12222  

 1332 1332 1322 هکتار زیر کشت دیم )زراعت( سطح 11

2/1135 1322 هکتار سطح زیر کشت وبی )زراعت( 12  2/1135  

3/1122 1322 هکتار سطح باغات 13  3/1122  

 36222 35222 1322 تعداد دا  سبک 11

 12222 6531 1322 تعداد دا  سنگین 15

و  یزیرساخت

ییزیربنا  

6/31 1325 دررد ن ورمهتمساکن با اسکلت فلزی و ب 16  122 

 23 23 1322 تعداد کشیلولهمند از و  سالم روستاهای بهره 12

 23 23 1322 تعداد روستاهای برخوردار از برق 11

 23 11 1322 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 12

 21 11 1322 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 22

؛ 1325مرکز ومار ایران   -سرشماری عمومی نفوس و مسکن ؛ 1322 ورزی شهرستان سلطانیهمآخذ: مدیریت جهاد کشا*

 محاسبات مشاور؛ 1322شرکت گاز استان زنجان  ؛ 1322مدیریت وبفای شهرستان سلطانیه  
 

 هتوسع هایگیریجهت -2-9

و  های جدیدتهدیدها به فررت ها و تبدیلاز فررت جوییبهرهمحور    برباغ حلی ةمنظوم پایدار توسعه اندازچشم

 نظومهم اینروستایی   پایدار توسعه اندازچشمگردد. محورهای اساسی های ساختاری  استوار میکنترل و مدیریت ضعف

 عبارتند از: 

 ؛پایدار منظومه توسعهدر فرویند  اکولوژیکی –های محیطیها و پتانسیلاز  رفیت برداریبهره 

 ؛اجتماعی و کالبدی –اقتصادی  توسعهو زیربناها برای ها برخورداری از زیرساخت 

 ؛سط در نقاط روستایی منظومهکسب و کارهای خرد و متو توسعه 

  ؛ایو حکمروایی ناحیه هتوسعمشارکت در فرویند  جهتمحلی  جامعهتوانمندسازی  
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 و اقتصادی  کالبدی توسعهخرد روستایی در فرویند  اندازهایپسای و خرد و ساماندهی منابع سرمایه

 ؛(کاروفرینی)

 ؛از پتانسیل بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی با تأکید بر محصولات باغی به ویژه سیب برداریبهره 

 ردیگوتوریستی  گردشگری روستایی و بومهای اکبه ویژه جاذبه منظومه های گردشگریاز جاذبه برداریبهره. 

 راهبردها  -2-4

 اقتصادیالف( 

 منابع موجود؛ یهبر پا یلات کشاورزارتقاء عملکرد محصو 

  در تولیدات کشاورزی؛ افزودهارزعایجاد رنایع تبدیلی و تکمیلی در جهت ایجاد 

  و تکنولوژی در تولیدات بخش کشاورزی؛ فناوریبهبود سطح 

 منسوخ شده؛ دستیرنایع احیای 

 ارزع تولید؛ ةتکمیل زنجیر 

 ها و ارناف.تشکل توسعه 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 زایش نرخ رشد جمعیت؛اف 

 افزایش نرخ سواد زنان روستایی؛ 

 افزایش سهم زنان در مدیریت روستا؛ 

 .فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل زنان 

  محیطیزیست ج(

 ؛فعالیت گردشگری توسعههای اقلیمی جهت گیری از ویژگیبهره 

 ؛هافعالیت توسعههای اقلیمی در جهت گیری از ویژگیبهره 

 وری منابع و همدیریت و بهر. 

  فضایی  -کالبدید( 

  ؛زیرساختیبهبود کیفیت خدمات و امکانات 

 ؛بازسازی و بهسازی منازل مسکونی 

 های دسترسی؛بهبود راه 

  روستایی و ایفای نقش ونها در حوزه عملکردی هایسکونتگاهتقویت نقش کارکردی.  

 گردشگریه( 

 ؛منظومهگردشگری  توسعه 

 ؛یسم در روستاهای منظومهبومگردی و اگروتور توسعه 

  ؛دستیرنایععرضه محصولات 

  ؛گردشگری هایزیرساختایجاد و بهبود خدمات و 

   گردشگری توسعهان در گذارسرمایهجذ. 
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 های اجراییسیاست -2-5

 اقتصادیالف( 

 ید؛تول هایشیوهعملکرد در واحد سطح و ارلاح  یشافزا 

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

 های روز؛ارتقاء راندمان مکانیزاسیون و وموزع کشاورزان به منظور وشنایی با تکنولوژی 

 ؛دستیرنایع ایجاد واحدهای وموزشی برای احیای 

 های تعاونی تولید  شرکت تعاونی فرشبافان و ارناف.تشکیل اتحادیه تعاونی تولید  شرکت 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

  های شغلی برای نگهداشت جمعیت در روستاها و های اقتصادی  افزایش  رفیتگذاریمایهسر زمینهایجاد

 تحقق مهاجرت معکوس؛

 تحصیل دانش وموزان به ویژه زنان؛ ةبرای ادام موردنیازاماکن وموزشی و نیروهای  توسعه 

 .توانمندسازی زنان روستایی برای مشارکت در مدیریت روستا 

  محیطیزیست ج(

 ؛های نوین وبیاریتمسیس توسعه 

 ؛مصرف و  کشاورزی ةهای وموزشی و ترویجی در جهت مدیریت بهینبرگزاری کلاس 

  نوین هایانرژیاستفاده از. 

  فضایی  -کالبدید( 

    ؛مخابراتی هایزیرساخت توسعهارلاح شبکه برق  بهبود شبکه و  شر 

  ی ونها برای مقابله با برای نوسازو اعطای تسهیلات لاز   غیراستانداردشناسایی مساکن فرسوده و

 ؛احتمالی هایلرزهزمین

  ؛های بین روستاییراه توسعهو ارلاح  تعمیر 

 مرکزی. هایسکونتگاهدر  موردنیاز هایزیرساختو ایجاد  توسعه 

 گردشگریه( 

  ؛مسافرتی برای جذ  توریسم –مراکز خدماتی  توسعهایجاد و 

  ؛رنعت گردشگری توسعههت جذ  گردشگر و های کشاورزی در جاندازچشماستفاده از 

 ؛دستیرنایعمحصولات  ةهای عرضایجاد فروشگاه 

  ؛گردشگری هایزیرساخت توسعهایجاد و 

 گردشگری توسعهمحلی برای  جامعههای خُرد جذ  سرمایه. 

 ها تعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-2

 های ور وشنایی ونها با نقاط قوت و ضعف و پتانسیلتسهیلگری اجتماعی برای تمامی ساکنین روستایی به منظ

 ؛فضای زیستی ونها

 ؛ی از تمامی منابعورتفاده بهینه و افزایش شاخص بهرهاس 
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 ؛هایی که وابستگی کمتر به منابع و  دارندفعالیت توسعه 

 ؛های تولیدتکمیل زنجیره 

 ؛حف  منابع موجود و تجدید ناپذیر 

 ؛وری منابع و مدیریت و بهره 

 بهینه از ونها. ةع موجود و استفادمحلی با رویکرد حف  مناب جامعههای وموزشی برای گزاری کلاسبر 

 

 عناوین اقدامات و کسب و کارهای محرک متوسط مقیاس – 9جدول 

 عنوان ردیف

 منابع و  یورو بهره تیریمد 1

 یامکانات و خدمات گردشگر توسعه 2

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

 دیتول شیو افزا یکشاورز هایفعالیت رهیزنج توسعه 1

 ییدارو اهانیپرورع گ  یزنبوردار هایفعالیت توسعه 5

 دستیرنایع یخوشه تخصص جادیا 6

 ییروستا یدامدار یواحدها یمدرن ساز 2
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 )نقشه(ی هدف یساختار و سازمان فضا -2-7

 ایی افق در بخش باغ حلی شهرستان سلطانیهفض ساختار: 9نقشه 
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 : سازمان فضایی افق در بخش باغ حلی شهرستان سلطانیه4نقشه
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 بخش  توسعههای و پروژه اهها، طرحاقدامات، فعالیت -9

 4جدول  -تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  ربطذی هایفعالیتاقدامات و  -9-9

   5جدول  –شده در سطح بخش  بندیلویتاوی گذارسرمایههای طرح -9-2

   2جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتهای عمرانی پروژه -9-9

 

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 ی سند یسازمان اجرا -4-9

نماید. تشکیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک شهرستان فعالیت می ریزیبرنامه کمیتهاین سازمان زیر نظر    

 عهتوسریزی و کل بنیاد مسکن انقلا  اسلامی استان زنجان در شورای برنامه ةریزی و ادارسازمان مدیریت و برنامه

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

 ةها با راهبری ادارریزی استان  اجرای اسناد بخشهای مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامهدر قالب چارچو  

ی مورد اهتما  قرار خواهد گرفت. نظارت و ررد اجرای یهای اجرابنیاد مسکن انقلا  اسلامی و با مشارکت دستگاهکل 

ریزی و ماهه به شورای برنامه 6های جاری دنبال خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع ها در چارچو  رویهسند بخش

 استان گزارع خواهد شد. توسعه

 بازنگری سند -4-9

رورت هب "3")در چارچو  مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1122در سال  "1"و  "2"نگری بندهای باز    

کل بنیاد مسکن انقلا  اسلامی  ةریزی و اداربا پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه سالانه انجا  خواهد شد.

هندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان استان  از خدمات م توسعهریزی و استان زنجان و تصویب شورای برنامه

 تسهیلگران اجرای سند استفاده خواهد شد.
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 میو ضما هاپیوست

 
  تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذی هایفعالیتفهرست اقدامات و  - 1جدول 
  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

  ریگذاهای سرمایهتوضیحات طرح – 5ضمیمه جدول 
  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 
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 مات و مصوبات مقرراتی و اجرایی تصمی ربطذی هایفعالیتفهرست اقدامات و  -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
اد مرکز های روستایی )ایجپایدار منظومه توسعههای اشتغالزایی روستایی و های محلی جهت اجرای پروژهسازماندهی اجتماعی تشکل

 (مدیریت و ساماندهی محلی در مرکز بخش با حوزه نفوذ تحت پوشش تمامی روستاهای منظومه

/ فرمانداری/ بخشداری/ نهادمرد های سازمان

 تعاون  کار و رفاه اجتماعیادارة کل 

2 
پایدار منظومه و  توسعهای اجرایی ههای تبادل اطلاعات و وشنایی با پروژههای مشارکتی  نشستکارگاهبرگزاری وموزشی   نیازسنجی

 اشتغالزایی روستایی
 / فرمانداری/ بخشدارینهادمرد های سازمان

 های تولیدی و رنعتی کوچکتسهیل در فرویند اخذ مجوزهای مرتبط با ایجاد کارگاه 3
  سازمان رنایع و جهاد کشاورزیسازمان 

 معادن و تجارت

1 
 که نیازمند اقتصادی در چارچو  قوانین و ضوابط  هایکاربری ایجاد جهت  کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد هایتسهیل در محدودیت

 هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی جهاد سازمان

5 
  بازپرداخت و نحوه ضامن (ن مشکلات مربوط به و و تسهیل فرویند پرداخت تسهیلات و وا  بانکی به متقاضیان روستایی و رفع محدودیت

(... 
 مسکن بانک اورزیکش بانک

 مجوز تسهیل ردور طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداو طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت 6

 و دستیرنایعفرهنگی   میراو کل ادارة

  اداره طبیعی منابع ادارة کلی  گردشگر

 ایهنقل جاد و حمل و راهداری کل

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه  2
بنیاد مسکن انقلا    ر خیریهامواوقاف و  ادارة

 اسلامی

1 
استفاده در  یضوابط و الزامات برا تیها با رعاتیهستند  رفع محدود یعیمنابع طب ةادار تیریاطراف روستاها که تحت مد یاراض

 یو دامدار یکشاورز هایفعالیت
 طبیعی منابع کل ادارة

 و مشکلات مسائلهای عمرانی  شامل اقدامات نا ر به حل و فصل گذاری و پروژههای سرمایه/ پشتیبان طرحسازینهزمی  ینا ر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرا هایفعالیت-1



 زنجوان استان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ................................................................................................................................................................................ 36

 (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول  

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  اهشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه گذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 یذارگسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 
 312 222 122 جمع

1 21612 
 یزاتبرداری تجهعملیات مرتبط با بهره

یکشاورز یاریوب  
هکتار 222کم فشار در سطح  یستمس یاجرا  32 222 21 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 2  5 222 12 

بورداریزن 21122 3 یزنبوردار یتفعال یواحدها توسعهو  یجادا   1 122 21 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 1  5 222 12 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 5  5 222 12 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 6  5 222 12 

2 11122 
ی هابجز لباس از پارچه -لباس دوزی 

های خزدارکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 

1 21132 
ها و جات  ریشهکاشت سبزیجات و ریفی

هاغده  

 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )

یمتر  
3 522 3 

حبوبات یکارگاه بوجار یجادا بوجاری حبوبات 12612 2  1 222 3 

12 21612 
 یزاتبرداری تجهعملیات مرتبط با بهره

یکشاورز یاریوب  

 122مجاز( در سطح  هایچاه یتحت فشار )برا یاریوب یستمبه س یاراض یزتجه

 هکتار
256 222 16 
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحسهیل گری  تهیه ی از رهگذر خدمات تگذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 جرامحل ا
تعداد 

   روستا
عا
ش

ی*
رد
لک
عم

ح* 
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ور  
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ح 
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ح 
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د 
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ت 
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قا

ی*
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 1 یباغ حل   
باد  شکورو ی سلمان کند ین پرنگ  یبوج یروباد وقزو   ام

 سبزدرق  خرمدرق  کردنا   کردرق  ونونان  برنقور  چمه  چمرود
استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 11  

یباغ حل سلطانیه 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 برنقور   

یباغ حل سلطانیه 3  
اقزو   کنگه   ونونان یروباد   چمه چمرود  برنقور  قشلاق  امینپرنگ

   سبزدرق  کردنا کردرق خرمدرق  ی بوج
استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 1 1  

یباغ حل سلطانیه 1 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 چمرود   

یباغ حل سلطانیه 5 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 چمه   

یباغ حل سلطانیه 6 استان یورزاداره کل جهاد کشا 2 1 1 1 1 1 خرمدرق   

یباغ حل سلطانیه 2  1 2 1 2 1 1 خرمدرق 
اداره کل رنعت  معدن و تجارت 

 استان

یباغ حل سلطانیه 1 یروبادخ  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1   

یباغ حل سلطانیه 2 یروبادخ  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 3 1   

یباغ حل سلطانیه 12  
وبادقره بلاغ   وسفی ی و سفل یاعل گوزلدره یز  د سرخه یروباد خ

یجالوو سار کاکاوباد  
استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1  

 (1) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحیه ی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهگذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 یگذارسرمایهعنوان طرح  ISICوان فعالیت عن

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

چندقلوزا هایقوچاستفاده از  یت( با محوریارلاح نژاد دا  سبک )افشار پرورع گوسفند و بز 21112 11  12 222 12 

چندقلوزا هایقوچاستفاده از  یت( با محوریشارارلاح نژاد دا  سبک )اف پرورع گوسفند و بز 21112 12  1 522 31 

13 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

11 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

باغ گل(گلستان ) 21122 15 یباغات پرورع گل محمد توسعهو  یجادا   3 222 5 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 16  5 222 12 

12 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

باغ گل(گلستان ) 21122 11 یباغات پرورع گل محمد توسعهو  یجادا   3 222 5 

12 11122 
های بجز لباس از پارچه -لباس دوزی 

های خزدارکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 

22 11122 
های بجز لباس از پارچه -وزی لباس د

های خزدارکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 



 32 ........................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................. باغ حلیبخش سلطانیه/شهرستان 

 
 

 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121سب با دوره دو ساله و متنا هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه گذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لک
عم
  
عا
ش

 

ح*
طر

  
ضو

مو
ور 
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ت 
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ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 11 یباغ حل  یبخش باغ حل یدر سطح روستاها  استان یاداره کل دامپزشک 1 1 1 1 1 1   

یباغ حل سلطانیه 12 یخش باغ حلب یدر سطح روستاها  استان یاداره کل دامپزشک 1 1 2 1 1 1   

یباغ حل سلطانیه 13 یجالوسار  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1   

یباغ حل سلطانیه 11 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1 سبزدرق   

یباغ حل سلطانیه 15 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 سبزدرق   

طانیهسل 16 یباغ حل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 سبزدرق   

یباغ حل سلطانیه 12 یز سرخه د  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1   

یباغ حل سلطانیه 11 یسلمان کند  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1   

یباغ حل سلطانیه 12 یسلمان کند  عت  معدن و تجارت استاناداره کل رن 1 2 1 2 1 1   

یباغ حل سلطانیه 22  اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 1 2 1 1 شکوروباد 

 (1) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )اروفرین محور است:  * ک
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  (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرح ی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیهگذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 یگذارسرمایهعنوان طرح  ISICن فعالیت عنوا

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

21 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 22  5 222 12 

23 11122 
های بجز لباس از پارچه -لباس دوزی 

های خزدارکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 21  5 222 12 

25 11122 
های بجز لباس از پارچه -لباس دوزی 

دارهای خزکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 26  5 222 12 

22 11122 
های بجز لباس از پارچه -لباس دوزی 

های خزدارکشباف و پوست  
(یاطیالبسه )خ یدکارگاه تول یجادا  3 222 1 

21 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

باغ گل(گلستان ) 21122 22 یباغات پرورع گل محمد توسعهو  یجادا   3 222 5 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 32  5 222 12 
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه گذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاتانشهرس ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

   روستا
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ش
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهطانسل 21 یباغ حل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1 قره بلاغ   

یباغ حل سلطانیه 22 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 قشلاق   

یباغ حل سلطانیه 23  اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 1 2 1 1 کاکاوباد 

یباغ حل سلطانیه 21 استان یکشاورزاداره کل جهاد  2 1 1 1 1 1 کردرق   

یباغ حل سلطانیه 25  اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 1 2 1 1 کردرق 

یباغ حل سلطانیه 26 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 کردنا    

یباغ حل سلطانیه 22  اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 1 2 1 1 کردنا  

یباغ حل سلطانیه 21 یلگوزلدره سف  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1   

یباغ حل سلطانیه 22 یگوزلدره سفل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 3 1   

یباغ حل سلطانیه 32 یگوزلدره سفل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1   

 (1) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )ن/( فراکلا3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه گذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامه مرتبط و کمیته هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 یگذارسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1321 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

31 22122 
زیارتی )تورهای -خدمات سیاحتی 

 مسافرتی(

گردانی و مات توریستی مدرن برای بازاریابی  فروع تور و تورایجاد واحدهای خد

)در مقیاس ملی و محلی( یغاتتبل  
1 222 12 

باغات یارلاح و نوساز خدمات باغبانی 21612 32  5 222 12 

33 21132 
جات  کاشت سبزیجات و ریفی

هاها و غدهریشه  
یمتر 1222واحد  یک یاکوچک گلخانه یهامجتمع یجاد( اجاتریفیاحداو گلخانه )  3 522 3 

باغ گل(گلستان ) 21122 31 یباغات پرورع گل محمد توسعهو  یجادا   3 222 5 

یخانگ یاسدر مق ییروستا یدامدار یواحدها یو مدرن ساز یسامانده گوسفنداری 21112 35  3 622 11 

 

 

 

 

 

 



 13 ........................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................. باغ حلیبخش سلطانیه/شهرستان 

 
 

 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  یگذارسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1122-1121و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه گذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 ا اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.تعدیل و ب هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لک
عم
  
عا
ش

 

ح*
طر

  
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

ی* 
ساز

د 
برن
ت 

بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 31 یباغ حل  یزلدره سفلگو   1 3 1 1 1 2 
و  یدست یعرنا ی فرهنگ یراواداره کل م

استان یگردشگر  

یباغ حل سلطانیه 32 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 ونونان   

یباغ حل سلطانیه 33 وباد یوسف  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1   

یباغ حل سلطانیه 31 وباد یوسف  استان یه کل جهاد کشاورزادار 2 1 1 1 1 1   

یباغ حل سلطانیه 35 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 23    

 (1) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )است:   * کاروفرین محور
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 گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح -5ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان طرح

 مدتکوتاهتحقق طرح در  کشت محصولات تجاری پربازده )گل محمدی( توسعه

مدتکوتاهتحقق طرح در  روستایی دستیرنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت تسهیلات اعطای  

مدتکوتاهتحقق طرح در  های بومگردیاقامتگاه ایجاد و تجهیز جهت تسهیلات اعطای  

 و دا  نگهداری رحیح ارول زمینه در وموزشی هایبرگزاری دوره

 ...    ودا جایگاه ارلاح نژاد و ارلاح طیور 
 (بلندمدتو  مدتمیان  مدتکوتاه)تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه 

 به زراعی کشت الگوی تغییر وموزشی جهت هایبرگزاری دوره

 گل محمدی  زعفران  حبوبات  نظیر پربازده و تجاری محصولات

 ... و باغداری توسعه و گل دارویی  گیاهان

 (بلندمدتو  مدتمیان  مدتکوتاه)ع زمانی برنامه تحقق طرح تدریجی و در مقاط

 (بلندمدتو  مدتمیان  مدتکوتاه)تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه  کوچک و بزرگ دا  دامپروری واحدهای توسعه

 (بلندمدتو  مدتمیان  مدتهکوتا)تحقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنامه  کشاورزی محصولات فرووری و بندیبسته واحدهای ایجاد
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول 

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان لهجم از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 1 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز   

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 2 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز   

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 3 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یقاو ارت یبهساز   

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 1 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 5  1326221222 
و  یلو توانمندسازی جوامع مح یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 6  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 2  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 1  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 2  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریهرهب  
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 12  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتابلاستفاده از ق نحوه  
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا

 اجرائی دستگاه عنوان روستاتعداد 

 *
ی
رد
لک
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  تاولوی 

1122  

دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 1 یباغ حل  یسلمان کند   122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 

یباغ حل سلطانیه 2  122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 کاکاوباد 

یباغ حل سلطانیه 3  122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 کردرق 

یباغ حل سلطانیه 1  122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 کردنا  

یباغ حل سلطانیه 5 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 اقزو    3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 6 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 اقزو    3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 2 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 امیراباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 1 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 برنقور   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 برنقور   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 12 استان یتماعاداره کل تعاون  کار و رفاه اج 1 بوجی   3 1 52  52 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 
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  (پروژه - هبرنام - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی د برنامهک عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 11  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس ی)برگزار و  یورشاخص بهره یارتقا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 12  1222132622  
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 13  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

کشاورزیو   وریبهره  
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 11  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

امکانات موجودو  هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 15  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 16  2122213262  
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

افراد و  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 12  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

کشاورزی و  وریبهره  
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

و  تأمینبرنامه  1322223222 فصل منابع و  1322 11 و  شر  ینتأم   

12 1522 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

و عشایری ییروستا  
1522212222 

کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

ییروستا  
در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته  

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 22 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز   
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا

 اجرائی تگاهدس عنوان روستاتعداد 

  
عا
ش

 *
ی
رد
لک
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  

دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 
یهسلطان 11 یباغ حل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 بوجی   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 12 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 پرنگین   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 13 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 پرنگین   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 11 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 چمرود   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 15 استان یره کل تعاون  کار و رفاه اجتماعادا 1 چمه   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 16 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 خرمدرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 12 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 خرمدرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 11 1 522 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 خرمدرق    1 522 

یباغ حل سلطانیه 12 قره بلاغ-کردنا -سبزدرق  استان یمسکن انقلا  اسلام یاداداره کل بن 3   1 1 622  1 122 

یباغ حل سلطانیه 22  122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 خرمدرق 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1ن )شهرستا( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

یفصل وموزع و پرورع عموم 1121 21  1121222222 
و   تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینرنامه ب

ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری  
ییکلاسه ابتدا 6 مدرسهاحداو   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 22  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 23  1326212222 
 وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

یطبیع بعو منافصل کشاورزی  1326 21  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

و عرضه محصول به  بندیبستههای نوین و بهداشتی وموزع شیوه

روستایی با محوریت زنان جامعه  

25 1522 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

و عشایری ییروستا  
ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1522212222 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته   

26 1522 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

و عشایری ییروستا  
ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1522212222 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا   

22 1522 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

و عشایری ییروستا  
ییکالبدی شهری و روستا یاندهبرنامه سام 1522212222 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا   

21 1522 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

و عشایری ییروستا  
ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1522221222 در محدوده روستا یلرودخانه و مس یمبستر و حر یسامانده   

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 22  
)شبکه و   ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز

 شر (

شبکه برق یتو تقو یرو تعم یبهساز برنامه توسعه امور برق 1321215222 فصل انرژی 1321 32  
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 )دنباله( (پروژه - مهبرنا - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لک
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  

دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 21 یباغ حل  مدارس استان یزسعه و تجهتو ی اداره کل نوساز 1 خرمدرق   2 1 13 522  13 522 

یباغ حل سلطانیه 22 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 خیراباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 23 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 خیراباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 21 یروبادخ  اناست ایحرفهو  یاداره کل وموزع فن 1   2 2  52 52 

یباغ حل سلطانیه 25  
-یز سرخه د-یسلمان کند

 کردرق
استان یمسکن انقلا  اسلام یاداداره کل بن 3  1 2  622 1 122 

یباغ حل سلطانیه 26  
-یروبادخ-گوزلدره-برنقور-ینپرنگ

چمرود-قره بلاغ-شکوروباد-کنگه   
استان یمسکن انقلا  اسلام یاداداره کل بن 1  1 1 61 222  2261 2  

یباغ حل سلطانیه 22 ییدستگاه اجرا یبا هماهنگ  استان یمسکن انقلا  اسلام یاداداره کل بن 1    2  61 222 61 222 

یباغ حل سلطانیه 21 قره بلاغ -برنقور   استان یمسکن انقلا  اسلام یاداداره کل بن 2   1 1 13 132  13 132 

یباغ حل سلطانیه 22 یروبادخ  تانشرکت و  و فاضلا  اس 1   1 1 1 122  1 122 

یباغ حل سلطانیه 32 برق استان یروین یعشرکت توز 23 در سطح بخش   1 1 12 522  12 522 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 



 51 ........................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................. باغ حلیبخش سلطانیه/شهرستان 

 
 

  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 31  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع ییلگرو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 32  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

و فاضلا فصل و   1523 33 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222   
)شبکه و   ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز

 شر (

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 31  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

 یوانمندسازت یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 35  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

ییخدمات بهداشت روستا ارائهرنامه ب 1621222222 فصل بهداشت 1621 36  احداو خانه بهداشت 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 32  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 31  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 32  
)شبکه و   ییو  روستا یعبکه توزش یفیتک یو ارتقا یبهساز

 شر (

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 12  1326221222 
 یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو   

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایهپروژ فهرست -2 جدول

 در و لتعدی قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
 اجرائی دستگاه عنوان روستاتعداد 

  
عا
ش

 *
ی
رد
لک
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  
دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 31 یباغ حل  استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 ساریجالو   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 32 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 ساریجالو   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 33 یجالوسار   122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 

یحل باغ سلطانیه 31 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 سبزدرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 35 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 سبزدرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 36  1 سبزدرق 
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشک

استان یدرمان  
2 2  2 122 2 122 

یباغ حل سلطانیه 32 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1  سرخه دیز   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 31 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 سرخه دیز    3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 32 یز سرخه د   122 1  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 

یباغ حل سلطانیه 12 استان یاه اجتماعاداره کل تعاون  کار و رف 1 سلمان کندی   3 1 52  52 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه فصلعنوان  کد فصل

1 2 3 1 5 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 11  1326212222 
و   وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

و  تأمیننامه بر 1322223222 فصل منابع و  1322 12 و  شر  ینتأم   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 13  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهو   

یطبیع عو منابفصل کشاورزی  1326 11  1326212222 
و   وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

و  تأمینبرنامه  1322223222 فصل منابع و  1322 15 و  شر  ینتأم   

ییشهری و روستاخدمات و   ارائهبرنامه  1523223222 فصل و  و فاضلا  1523 16 )شبکه و  شر ( ییو  روستا یعشبکه توز یفیتک یو ارتقا یبهساز   

یفصل وموزع و پرورع عموم 1121 12  1121222222 
و   تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری  
ییکلاسه ابتدا 6 مدرسهاحداو   

یطبیع و منابعرزی فصل کشاو 1326 11  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهو   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 12  1326212222 
و   وریبهرهاری و بهبود وبی هایشبکهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
(یجیو ترو یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 52  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

افراد  یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهو   
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لک
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 هانا  روستا/ روستا بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  
دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 11 یباغ حل  استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 سلمان کندی   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 12 یسلمان کند   522 1  522 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 

یباغ حل سلطانیه 13 استان یکل تعاون  کار و رفاه اجتماعاداره  1 شکوراباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 11 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 شکوراباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 15  522 1  522 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 شکوروباد 

یباغ حل سلطانیه 16 12 21  122 1 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 شکوروباد   

یباغ حل سلطانیه 12 مدارس استان یزتوسعه و تجه ی اداره کل نوساز 1 شکوروباد   2 1 13 522  13 522 

یباغ حل سلطانیه 11 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 قره بلاغ   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 12 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 قره بلاغ   3 1 52  52 

نیهسلطا 52 یباغ حل  استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 قشلاق   3 1 52  52 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک تباراتاع) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  مرانیع هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 51  1326221222 
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهفراد و ا  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 52  1326212222 
وبیاری و  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهرهبهبود   

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 53  2132622122  
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 51  1326212222 
وبیاری و  هایشبکهبرنامه توسعه 

ورزیو  کشا وریبهرهبهبود   

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 55  1326221222 
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

انات موجودو امک هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 56  1326212222 
وبیاری و  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهرهبهبود   

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 52  1326221222 
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 51  1326221222 
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

 یتوانمندساز یراب یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 52  1326221222 
و توانمندسازی جوامع  یجبرنامه ترو

بردارانبهرهو  یمحل  

و عرضه محصول به  بندیبستههای نوین و بهداشتی وموزع شیوه

روستایی با محوریت زنان جامعه  

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 62  1326212222 
وبیاری و  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهرهبهبود   

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  
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 باله()دن (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا

 اجرائی دستگاه انعنو روستاتعداد 

 *
ی
رد
لک
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  
دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 51 یباغ حل  استان یعاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتما 1 کاکااباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 52 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 کاکااباد   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 53 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 کردرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 51 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 کردرق   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 55 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 کردنا    3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 56 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 کردنا    3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 52 استان یاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتماع 1 کنگه   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 51 استان یون  کار و رفاه اجتماعاداره کل تعا 1 گوزلدره سفلی   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 52 استان ایحرفهو  یاداره کل وموزع فن 1 گوزلدره سفلی   2 2  52 52 

یباغ حل سلطانیه 62 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 گوزلدره سفلی   3 1 52  52 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )فراکلان/ (3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 



 52 ........................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................. باغ حلیبخش سلطانیه/شهرستان 

 
 

  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

 1622222222 فصل درمان 1622 61
پیش  یپزشک هایفوریتخدمات  ارائهرنامه ب

یبیمارستان  
یپزشک هاییتفور یگاهپا  

یدست یعفصل رنا 1222 62 یدست یعبرنامه احیاء و رشد تولیدات رنا 1222221222   ایجاد مرکز وموزع رنایع دستی 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 63  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

 یتوانمندساز یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 61  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  

ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1621222222 فصل بهداشت 1621 65  احداو خانه بهداشت 

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 66  1326221222 
و  یو توانمندسازی جوامع محل یجبرنامه ترو

بردارانبهره  

 یسازتوانمند یبرا یاجتماع یلگریو تسه یمحل جامعهوموزع 

و امکانات موجود هایتاستفاده از قابل نحوهافراد و   

یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1326 62  1326212222 
وبیاری و بهبود  هایشبکهبرنامه توسعه 

و  کشاورزی وریبهره  

و  یوموزش یهاکلاس یو   )برگزار یورشاخص بهره یارتقا

(یجیترو  
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1122-1121 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا

 اجرائی دستگاه عنوان روستاتعداد 

 *
ی
رد
لک
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1122  
دو   اولویت 

1121 
 جمع

6 2 1 2 12 11 12 13 11 15 

یهسلطان 61 یباغ حل   1 گوزلدره سفلی 
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشک

استان یدرمان  
3 2 11 222  11 222 

یباغ حل سلطانیه 62 یگوزلدره سفل   1 
و  یدست یعرنا ی فرهنگ یراواداره کل م

استان یگردشگر  
3   5 222 5 222 

یباغ حل سلطانیه 63 استان یرفاه اجتماع اداره کل تعاون  کار و 1 ونونان   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 61 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 ونونان   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 65  1 ونونان 
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشک

استان یدرمان  
2 2  2 122 2 122 

یباغ حل سلطانیه 66 وبادیوسف   استان یاعاداره کل تعاون  کار و رفاه اجتم 1   3 1 52  52 

یباغ حل سلطانیه 62 وبادیوسف   استان یاداره کل جهاد کشاورز 1   3 1 52  52 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملکردی: خرد/ 



 

 
 

 


