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 ه و کلیات مقدم: 8

 

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

روستتاها در استتان زنجان هنانند ستایر روستاهای ر ور متاار از اریان وستغ تغتتران وناورانه و ارتااطان، تتو ن 

وستتتغ اقتصتتادی، ااتنا ی و ورهنای را تجربه ننودد اند. از ون ستتو ستترمایه ی اری های ی تتتردد در زیرستتا ت ای 

این تغتتران به یونه ای تت  ره ستتنت انتظاران در اامعه رالادی روستتتاها، ر رد و رالاد ون ا را تغتتر دادد استت . 

روستتایی به اامعه شت ری هن ویی و قراب  بت تری پتدا رردد اس . با هنه این تغتتران ااتنا ی سا تار تولتد و 

 اشتغال در روستا دستخوش تغتتران متدودتری بودد اس . 

. الاته رشد صروا بر مانای سرمایه د وری متکی اس رشتد اقتصتاد روستتا بر دو متور رشد سرمایه ی اری و رشد ب ر

ی اری به ستر   م نول قا دد بازدد نزولی  وام  تولتد شدد و بازدد سرمایه ی اری متا رتر را راه  می دهد. ل ا 

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

وری رشد اقتصادی به ویژد در روستاها واب ته به ارتقا و رشد ب رددرصد  ۰۵ از بت  رشد اقتصاد منالعان استا  بر 

زمتنه های سترمایه ی اری در روستتاها را می توان از طریق قابتت  سنجی و تتتت  تناناها و سایر مظاظان  .است 

ا روستا را ب و به تاغ ون تتول در اقتصتاد روستتا رشتدنظتر بازار استتخرا  ننود و در قال  پروهد های مختتف ورویند 

 ت ریغ ننود.سرمایه ی اری های ادید 

سترمایه ی اری و ستتاست  ی اری برای ارتقا ب رد وری  نومی در اقتصاد روستا به اای نااد پروهد ای و تقریاا ی   

 متوقف یا و راهندد  وام  توان می رتی بندی دستتته ی  در بعدی نتازمند رویکرد ستتت تتتناتت  و ورویندی استت .

 :وری در روستاها را در قال  متور های زیر طاقه بندی رردارتقای ب رد رنندد

در و تتول در ون نتز از ارران تتو ن اقتصادی و ااتنا ی  است  ر تاورزی متور اصتتی اقتصتاد روستتااز ونجا ره 

  .، بخ  م نی از تتول ب رد وری به تتول ب رد وری در بخ  ر اورزی واب ته اسروستاها مت وب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی مانع 

 وریبهره ارتقا
 مکانیزم و تبعات

1 
 معنی دار قتنتیشکاف 

و قتن   تولتد تا مصرف
 های با تغتتران ی تردد

واود دارد و بخ  م نی از ارزش  مزر ه و قتن  مصتتترف رنندد درقتن   ی بتنواصتتتته معنی دار
اوزودد بخ  ر تاورزی را از روستتا  ار  و نصتت  واسنه ها می رند. این شکاف به راه  درومد و 
اناتزد های ستترمایه ی اری روستتتایتان منت ی می شتتود. تغتتران شتتدید قتن  نتز  ظئ  اشتتتااد به 

رایند تار  نکوبتی قتن  در بت تر ر تاورزان می دهد. به دلت  وقدان توان ستتاس  های اصظای، و
 متصو ن رخ می دهد  

2 
مقتا   رد وعالت  ها 

 در بخ  ر اورزی

یتری ستاس  ی اری صنعتی بزرگ مقتا  در تاار از قانون تق تت  ارایی و قانون ار  و  دم شک م
 و رور  تر نتز شدد اس .در روستتاها ب تتار رور   تولتد ر تاورزیرندین دهه ی شتته مقتا  

 و نااشدمورد نظر از تولتد در ب تاری از موارد هدف اقتصادی  مقتا  رور  تولتد موا  شدد اس 
 و ب ای تنام شدد متصو ن در دامنه اقتصادی ون قرار ناترد. مانای وعالت  صتروا  معت تی می باشد

ر ورهای در اال توسعه این اس  بخ  ر اورزی ام  اصتی بتکاری در و  ، ازنظر والتر یالن ون از 
  ره زمتن ننی تواند انعت  روز اوزون روستاها را به راریترد 

3 
تقتت  منابغ  و متدودی 

 وبی

تغتتران اقتت  و متدودی  بارش در سه دهه  .های متوری اقتصتاد روستتا است د از ارران و ن اداب 
اوزای  شدید تقایای مصرف وب در بخ  ر اورزی با ی ترش ارایی زیر ر   وبی با افر  ،ی شته

از طروی  دم انت تتار و تعنتق وناوری های راه   و به این ستتو ۰۵راد های مجاز و غترمجاز از دهه 
یکی از  وام  متوری ارتقاء ب رد وری و درومد روستا در بخ  ر اورزی با وقدان بازار وب مصرف وب 

. با مصرف مواود وب در بخ  ر اورزی می توان تولتد را دو تا ز مت  وعالت  های ر تاورزی اس ا
 سه برابر ننود.

4 
و  ها واود دستااد

ستاستا اری  انمتولت
 روستاناهن و در 

از انته ن ادهای اار ی ار در  روستایی و ... وایظب وب طاتعی، منابغ ای،مننقه وب ا اد ر تاورزی،
 دستااهی و وقدان ستاس  ی اری متوازن بتن هناهنای م ئته توسعه روستا ه تند. ر دادتتول و 
 ویی ستاس  ی اری ها در اوزد روستا شدد اس هن   دم موا 

 

۰ 
رناود نتروی ان انی 

 ماهر و متخصص

ت پایتن بودن سن شود.در اقتصتاد بتان می شود ره  تخصص منجر به ایجاد ارزش اوزودد بت تری می
ستواد و تخصتص ر تاورزان و ستن با ی ر اورزان و درومد ر  ونان در  رنار پارادای   هنی مقاوم و 
ستتخ  ون ا به تغتتر روتاری  و ر تت   ود در برابر م ارن و دان  نتروی رار اوان منجربه شتتکاف 

از ون سنتی یراهای  ستا تاری و روتاری بتن این دو دستته یردیدد و رون مال  و تنت  زمتن ا نتز
باشتتتد  دستتتته دوم یا مجاور به تغتتر الاوی وکری و روتاری و رنار ومدن با ستتتن  یراها  دیرینه می

باشند یا با  دم رنار ومدن و سرروب  ود، به سر وردیی و م اارن نتروی رار ماهر، راروورین  و می
ردد. یوری پایتن  میتر ماهر و با ب ردهای  ان انی و  افظ باو  انعتتی  سن  یرا  و ارثرا غسرمایه

درصد انعت ، ر اورز و روستا ن تن ه تند ره ینن تأمتن نتاز دا تی، صادر ه  3در ومریکا وقط 
هنوز غالاا  در ر تتاورزی ستتنتی و   اشتتتغال در بخ  ر تتاورزی درصتتد  33می رنند اما در ایران 

 معت تی به سر می برد. 
کری و  دم دان  و م ارن و بالتاغ تر  از تغتتر، به ندرن دستت  به روستتتایتان با تواه به شتتتود و

تغتتر الاوی ستنتی و  راشت  متصو ن اایازین و پربازدد هنانند  یت ای زینتی، دارویی، ز فران و 
 پردازند.سایر متصو ن ر تی دیار  می

۰ 

 دم مدیری   و نظارن 
م تنر و برقراری  دال  

بتن ن تی در ب رد 
 ز منابغ طاتعیبرداری ا

با تواه به این ره منابغ وب،   اک،  ررایاد ها و مراتغ ازء منابغ ن تت  وعتی و ویندد می باشتتد باید 
 دال  بتن ن تتتی به یونه ای باشتتد ره ن تت  اایتتر مجاور به وداراری  ود به نفغ  ن تت  ویندد یا 

ا دد طظیی، از هنان های وتی با مصترف بت  از اد ن ت  وعتی ن ود و به قول قتضتعتتغ اق ن ت 
دس  ره می یتری  از هنان دس  نتز پس دهی. متاسفانه وقدان ستاس  ی اری اصولی و مدیری  و 

های ادی به این منابغ دارای وستانه های تجدید ناپ یری زدد ره نظارن بر این منابغ  دادی، وست 
 ی .انتظار می رود در در ویندد نه رندان دور با بتران منابغ موااه شو

۷ 

  دمان به غال  تواه
 زیرسا تی و رواهی
 ی اری سرمایه بجای

 روستاها در اقتصادی

دول  سترمایه ی اری های ستناتنی در اوزد های زیرسا تی و رواهی روستاها انجام دادد ولی با این 
واود متاناتن درومد روستتا اورای  متناستای نداشتته اس . در رند دهه ی شته نااد غال  به اوزد 

 سازی د ال  دول  در روستتا تامتن نتازهای رواهی و زیرسا تی بودد اس  و تواننندسازی و رروت 
 اقتصادی ان ا مورد تارتد ناودد اس . 

۸ 
 دم واود رارراه ای 

 رور  مقتا  

در روستتاهای ایران  بر  ظف ستایر ر تورهای پت تروته ودر اال توسعه، راریاهای رور  مقتا  
ب تتتتتار ر  و بته ندرن واود دارد. .  ت  این امر  دم وموزش،  دم دان ، تخصتتتص و ایاهی راوی 
روستایتان و ی ار از دامداری و ر اورزی سنتی به مدرن  و از سویی  دم انای ، پ تتاانی و ترغت  

 ون ا از نظر مالی و  تنی از سوی م ئولتن  ی ربط می باشد. 
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۹ 
تته ن ادی ر اورزی و 

 تولتد سنتی

متاار از  وام  پت  یفته ن ادی، نظام تولتد در روستا ها سنتی و رنتر متاار از تتو ن وناورانه بودد 
ون تفاون معنی استت . در بر ی بخ  ها به  نوان مثال در اوزد دام ستتا ، شتتتود پرورش و بازدد 

 داری با رندین دهه و قرن ی شته ندارد

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

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

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

 است. 

 

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصادی و رالادی طی روندهای مکانی  –ارولوهی  و ااتنا ی  –از بر ه  رن  متقاب  سا   های متتنی 

شک  یروته و مجنو ه روابط و وعالتت ا، اریان ها و پتوندهای   مررزی ستنانتهتتتت زمانی ستا تار وضتایی منظومه 

وضتتایی درون و برون منظومه ای در ن ای  به شتتک  یتری ستتازمان وضتتایی منظومه انجامتدد و در شتتک  دهی به 

 سازمان وضایی رنونی منظومه ب تار اار ی ار بودد اند. 

ارولوهی  به ویژد  – تت ،  وام  متتنی راررردی در بخ  نخ -بر استتا  انغ ب تت  منالعان ستتا تاری 

سا تار زمتن و اشکال ناهنواری، به هنراد پوش  یتاهی ) پوش  مرتعی ( و منابغ وب سنتی ) رود انه زنجانرود 

 سازمان وضایی منظومه داشته اند. ( و زیرزمتنی و منابغ  اک نق  م نی در شک  یتری سا تار و 

ستتنانته اس  ره  ندتا  در زون الارز  -خ تی از پ نه ستا تاری زنجانبین منظومه از نظر موقعت  استتقرار ا

ی پالئوزوئت  م -دوران سنوزوئت ، مزوزوئت ، پروتروزوئت شتناسی مربو  به رتنهاز نظر . غربی واقغ شتدد است 

ارد.  منظومه در اری  ی ت  اصتتی ستتنانته واقغ شتدد و ازء مناطق با  نر متوسط و زیاد زلزله قرار داین  .باشتد

ره در پ نه  نر متوسط زلزله استقرار یاوته اند،  بقته  بجز روستتاهای بویتن و دوستناان در شتنال شترظ منظومه

، ش رستنانته، روستاهای سنا  وبادروستاهای منظومه در پ نه با نر با ی زلزله استقرار یاوته اند.  ستکونتااد های

 اا  وباد، راود یناد، ندیروباد، النکی، قتعه، م تتت  وباد،  م نان تتت ر، اراتن، اولنچ، رر درد، ط ناستتت  وباد،

 در این پ نه استقرار یاوته اند.  وا ی ، ا تن وباد، ویر، اسدوباد، ترراندهخ، ر نه سار، قتاسته و وی  ( 

ستنانته به منظومه ستنایی روه تانی بخ تدد  -در پ نه سا تاری زنجان ستتنانته مررزی استتقرار منظومه

شوند. در در بخ  شتنال شرقی و انوب غربی منظومه م اهدد می مررزی ستتنانتهاست . ارایتی مرتفغ منظومه 

شدد  شناسایی 1۹۵۵-24۵۵و 1۷۵۵-1۹۵۵ ، 1۰۵۵-1۷۵۵، 1۵۵۵-1۰۵۵طاقه ارتفا ی  ندد  4 مررزیمنظومه 

 اند. شددوستاهای منظومه در این طاقان ارتفا ی توزیغاس  ره ر

 با اوزای  ارتفاع شتت  ارایی اوزای  می یابد بنوریکه شت  ارایی در بخ  های روه تانی منظومه به ویژد

منظومه اوزای  می یابد. شتت  ارایی از شنال شرظ به سن  غرب و بخ  متانی منظومه شترظ و  شتنال شترقی 

درصد (  ۰اهای پرانعت  و م   منظومه در ارایتی با شتت  رنتر )  ندتا  شتتت  رنتر از راستته می شتود.روستت

استتتقرار یاوته اند. متدودی  توپویراوت  در بخ  های شتتنال شتترقی و انوب غربی به  شتتک  یتری روستتتاهای 

 ر این مناطق انجامتدد اس . م رف به ارایی زرا ی ( دروه تانی و پایکوهی  ) 

دارای شترایط اقتتنی نتنه      مررزی ستتنانتهتوپویراوت  و موقعت  استتقرار، منظومه  متاار از شترایط

متتتنتر  2۸۷متاناتن بارندیی سالتانه بت  از ستانتی یراد است .  ۹.۹متوستط دمای ستا نه منظومه  سترد است .
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م ر تا  روز از سال ) 14۵نی بودد و ادود یزارش شدد اس  ره به دلت  روه تانی بودن منظومه دورد یخاندان طو 

 اردیا    ( در منظومه یخاندان رخ می دهد. 

و از اواستتط م رماد تا اسفند ماد  "مرطوب"در مجنوع  شترایط وب و هوایی منظومه از ورورین تا اردیا  ت  

شرایط اقتتنی ا   وعالت  های یردشاری واضور شترایط وب و هوایی     می باشد. از  رداد تا اواسط م رماد 

 یردشاران در منظومه مناس  اس .

ارولوهی  ون با منظومه ها و مناطق هنجوار بودد و  –منابغ وب منظومه تابعی از پتوستتتای ستتا تار متتنی 

ترین اریان رود انه ای منظومه استت . این دارای من تتاء درون و برون منظومه ای استت . رود انه زنجانرود اصتتتی

رتتومتر  1۰۵در اریان بودد و پس از  اور از ش ر زنجان و طی م تری ادود رود انه از انوب شرظ به شنال غرب 

پتوندد . ستترشتتا ه و بخ تتی از اریان رود انه وظ زو  رای در وااد به قزل اوزن می« رائتن » در پائتن دستت  

 اوار ) بخ  مررزی طارم ( در اریان تخال در شتتنال شتترظ منظومه به ستتن  منظومه ه –هتدرولوهی  طارم 

اس .  با تواه به ویژیی های توپویراوی منظومه در شنال شرظ اریان رود انه وظ زو  رای تأاتر رندانی در دا   

 منظومه ندارد.

مترمکع  بر اانته بودد  111/۵برابر  مررزی ستتتنانتهمتوستتط وبدهی ستتا نه رود انه زنجانرود در منظومه 

 اس .

با دستتی و در دا   منظومه بر وردار اس  و در م تر  هایمنابغ وب ستنتی از رتفت  مناستای در بخ 

 اریان به پایتن دس  از رتفت  وب راسته می شود.

ی تردد  مررزی ستتتنانته ظود بر ب رد برداری از منابغ وب ستنتی بخ تی از وبخوان زنجان ره در منظومه 

اتقه راد غتر مجاز  مورد ب رد برداری قرار می یترد. هنچنتن  12۸ اتقه راد مجاز و  4۰4شتتتدد استتت  از طریق 

رشته قنان نتز در  3۸دهنه ر تنه  ندتا در شنال شرظ و انوب غربی منظومه در اال ب رد برداری ه تند.   ۰2۷

 انوب و انوب غرب منظومه مورد ب رد برداری سارنتن ه تند. شنال غربی، بخ  متانی به سن  

 مورد ب رد برداری در منظومه از نظر ر اورزی دارای رتفت   وب تا متوسط ه تند. منابغ وب زیرزمتنی 

پوشتت  مرتعی در به دلت  ی تتتردیی مناطق روه تتتانی در منظومه و بارش ن تتاتا  مناستت  در این مناطق، 

  درصد ر  م اا  منظومه ) 4۹.۰اند. بر اسا  بررسی های انجام شدد  و انوب غربی ی تتردد شتددشترظ  شتنال

هکتار ( به ارایی با پوش  مرتعی ا تصاص دارد. ارایی مرتعی  ندتا  ااوی یتاهان مرغوب مرتعی هنراد با  2۰4۰۰

 توزیغ قاب  تواه ای از انواع یتاهان دارویی اس . 

ارولوهی  موار بر سا تار و سازمان وضایی منظومه  –مجنو ه  وام  اشتارد شتدد انغ ب    وام  متتنی 

 اس .  مررزی ستنانته

ارولوهی  بر ستا تار و ستازمان وضایی منظومه ره به طور مفص  در بخ  نخ    –ااری اری  وام  متتط 

 منالعان مورد بررسی قرار یروته اس  به شک  یتری دو اوزد هنان سا تاری در منظومه انجامتدد اس . 

را شتتام  می شود.  سنت متر به با   1۰۵۵پ نه روه تتانی و مرتفغ ره  ندتا طاقه ارتفا ی با ی  .1

این متدودد پوشتتتدد از  انواع یونه های مرتعی استت . پ نه روه تتتانی بخ  های شتتنال شتترقی 

 منظومه و انوب غربی منظومه را شام  می شود. 
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پ نه دشتتتتی و هنوار ره بخ  متانی منظومه را شتتتام  می شتتتود. این پ نه بتن دو بخ  از پ نه  .2

ظ منظومه واقغ شتتدد استت . رود انه زنجانردود و وزاد راد روه تتانی در شتتنال شتترظ و انوب شتتر

تاریز از متانه ون  اور می رنند. بخ  متانی منظومه به وعالت   –زنجتان و راد وهن ت ران  –قزوین 

 های ر اورزی وبی ا تصاص دارد. 

ودد ن تتانی بارولوهیکی ره در دو پ نه روه تتتانی و دشتتتی در ا تتار یرود های ا –به تناستت  منابغ متتنی 

روستایی و ش ر سکونتااد  21است  ستکونتااد های متعدد ان تانی با مقتا  متفاون شتک  یروته اس . در مجنوع 

 ستنانته در منظومه استقرار یاوته اند.

نفر  2۹4۰2درصد به ۰/۵با رشد سا نه  13۹۵نفر در سال  2۸۰۹2این منظومه از ش ری و روستایی انعت  

 یاوته اس .  اوزای  13۹۰در سال 

نفر در هر  انوار  ضو بودد اند.  3/3ستط استتانی و ر توری بودد بنوریکه بعد  انوار در منظومه تابعی از متو

 شک  یتری  انوارهای ادید، تغتتر نوع  انوار از ی تردد به ه ته ای از  ندد ترین د ی  راه  بعد  انوار اس .

تی را بتن دو انس زن و مرد ن تتان می دهد. بنوریکه بررستتی ویتتعت  ستتواد در منظومه ن تتا  های متفاو

اوزای  یاوته اس . این شا ص در  13۹۰درصتد در سال  ۷۹.۰به  13۸۰درصتد در ستال  ۷۷.3ن تا  باستوادی از 

درصد اوزای  یاوته اس . بنابراین نرخ سواد درمتان مردان  ۸۰.3به  ۸۰درصتد در ستال  ۸3متان مردان روستتایی از 

 تغتتری نداشتهه شتا ص ر  منظومه ویتعت  ب تتار ب تری دارد. اما این شا ص در متان زنان روستتایی ن تا  ب

رناود امکانان و  دمان درصد راه  یاوته اس .  ۷2.۸به  13۸۰درصد در سال  ۷2.1اس . ن ا  باسوادی زنان از 

ومه در پی شک  یتری  رو  بخ ی از انعت  باسواد زن از منظوموزشی در سنت منظومه و ترک تتصت  د تران، 

زندیی زناشویی و ازدوا ، تواه بت تر به امر تتصت  پ ران به دلت  متدودی  های ورهنای، وموزشی ) ویژیی های 

ورهنای و تأاتر ون بر راه  تتصتت  د تران (، نامناست  بودن راد های دستتترستتی و رناود وسای  نقتته  –قومی 

ا   استتفادد انعت   زم التعتت  در دستترسی به مرارز وموزشی  ندد ترین د ی  پایتن بودن نرخ سواد زنان در 

 منظومه ب نار می ویند.

ورهنای اامعه ای هنان استت . بررستتی  –ر ااتنا ی انعت  ستتارن در متدودد منالعاتی از نظر ستتا تا

ورهنای بتن  –شتتتا ص هتای ان تتتجام و ا تناد ااتنا ی ااری از واود ستتتنت با ی هنانی و هنارایی  قومی 

ستتارنتن روستتتاهای م تتتقر در منظومه استت .  دم واود ا تظوان و دریتری قومی و ورهنای ی تتتردد در ستتنت 

ا ی و ورهنای انعت  ستتارن منظومه به ویژد از  از نظر زبان و م ه   ندد ترین منظومه به هنراد یکپاررای ااتن

 ورهنای اامعه سارن در منظومه ب نار می وید.  –ویژیی ااتنا ی 

ارولوهی  است . بررسی سا تار اقتصادی منظومه نتای   –ستا تار اقتصتادی منظومه تابعی از منابغ متتنی 

  ی  را در ا تتار قرار می دهد: 

تاه وعالت  های بخ  ر تتاورزی )وعالتت ای زرا ی، باغداری، دامداری و زناورداری ( بر ستتایر بخ  های غ •

 اقتصادی 

 تولتد متصو ن باغی با رتفت  با  از انته متصول ست  •

 واود مراتغ و قابتت  توسعه وعالتت ای دامداری، پرورش یتاهان دارویی، توسعه وعالتت ای زناورداری •
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 ار انه ای در امتداد اادد ارتااطی و امکان وعالت  برای وعالتن اقتصادی منظومهواود صنایغ ر •

 واود نتروی متخصص در زمتنه بر ی از وعالتت ای صنعتی از انته صنایغ غ ایی )رشته بری(، تولتد الا ه •

 در روستای ترراندد، اسد وباد، قتاسته و..واود معادن م   با رروت  با ی تولتد  •

 

ار وضایی منظومه بر اسا  اریان ها و پتوندهای وضایی اار  بر منظومه ن ان می دهد اغت  بررستی ستا ت

اریان های وضتایی منظومه ) اریان متصول، اوراد، را  و  دمان سرمایه، ون ووری و اطظ ان ( ی  سویه ه تند. 

تنامی ستتتکونتااد ها در درون  ستتتکونتاتاد های منظومه اداق  ارتاا  اوقی را بایکدیار داشتتتته و تن ا نقنه پتوند

بخ  ( اس . سپس بت ترین ارتاا  سکونتااد ش رستان و ستاسی  –) به  نوان مررز اداری  ش ر ستنانته منظومه 

برقرار استت . شتت ر زنجان ا اب ترین نقنه  شتت ر زنجان ) مررز استتتان (  دماتی با  –های منظومه به لتاظ اداری 

ورهنای و  –زمتنته ها بودد و تنامی روابط اریان ها و پتوندهای ااتنا ی  ستتتکونتاتاهی برون منظومته در تنتامی

با این ش ر برقرار اس  و از شدن و ر   با یی  ستتنانته پس از شت ر ستنانته اقتصتادی ستکونتااد های منظومه 

سپس  و(  ) درون منظومه ایبر وردار است . بنابراین روابط شتک  یروته بتن ستکونتااهی به سوی مررز ش رستان 

 برون منظومه ای ( اس . مررز استان )

ارولوهی  و  –انغ بندی بررسی های انجام شدد ن ان می دهد، از بر ه  رن  متقاب  سا   های متتنی 

ه و شک  یروت مررزی ستنانتهاقتصادی و رالادی طی روندهای مکانی تتتت زمانی سا تار وضایی منظومه  –ااتنا ی 

مجنو ه روابط و وعالتت ا، اریان ها و پتوندهای  وضتایی درون و برون منظومه ای در ن ای  به شتتک  یتری سازمان 

وضتایی منظومه انجامتدد و در شتک  دهی به ستازمان وضایی رنونی منظومه ب تار اار ی ار بودد اند. سازمان وضایی 

و دارای  دم تعادل) غتر متوازن (   بوددظومه با مررزی  ش ر ستنانته من ستتنانته  تنررزیرا به سن  درونمنظومه 

برویند ( منظومه  وضایی بتن سا تار دهد می ن ان منظومه وضایی سازمان و وضایی ستا تار نق ته دو است . تنابق

و   نتکردها برویند(   ون وضتتایی ستتازمان با  )ستتتاستتی و اقتصتتادی ااتنا ی، رالادی، متتنی، ستتا تار های  یه

 .نت تند منناق ه  بر و ندارد هناهنای واود   )ای منظومه درون های اریان
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 (8931، 8931، 8931متغیر ها و شاخص های بیان وضعیت موجود )

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 8جدول شماره 

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

 استان شهرستان

1 

ی
تع
طا

 

 - - - درصد 1/18 درصد 2متزان ارایی با شت  رنتر از 

 2-۷با ترین متزان انعت  سارن در طاقان شت   2
 درصد

 - - - درصد 81/08

ن ا  انعت  روستایی سارن در پ نه با  نر با ی  3
 لرزد  تزی

 - - 8931 درصد 1/39

4 
 3/3 متاناتن دمای سا نه

درجه سانتی 
 گراد

- - - 

 - - - روز 808 تعداد روزهای یخاندان ۰

 - - - میلی متر 9/111 متاناتن بارندیی سا نه ۰

۷ 
 دورد     بر اسا  منتنی وماروترمت 

خرداد تا اواسط 
 مهر

 - - - 

۸ 
 تق ت  بندی اقتتنی

نیمه خشک 
 میانه

 - - - 

۹ 
 شا ص اقتت  یردشاری

خرداد تا تیر 
 عالی

 - - - 

1۵ 
 81888 متوسط وبدهی سا نه زنجانرود

مترمکعب بر 
 ثانیه

- - - 

 - - -  خوب تا متوسط رتفت  وب زنجانرود به لتاظ ر اورزی 11

 - - - حلقه 010 تعداد راد مجاز 12

 - - - حلقه 811 تعداد راد غتر مجاز  13

14 
 1/11 مجنوع تختته راه ا

میلیون 
 مترمکعب

- - - 

 - - - درصد 0/13 متزان مصرف ر اورزی از وب راه ا 1۰

 - - - دهنه 111 تعداد ر نه های منظومه 1۰

 - - - درصد 81/10 متزان مصرف ر اورزی از وب ر نه ها 1۷

 - - - رشته 91 تعداد قنوان منظومه 1۸

 - - - درصد 1/18 متزان مصرف ر اورزی از وب قنوان 1۹

 - - - درصد 3/38 روستاهای واقغ در پ نه  نر با ی لرزد  تزی 2۵

21 

ی
نا 

ات
ا

 
ی
نا
ره
و و

 

 1/91 8/10 8931 درصد 1111 ن ا  روستان تنی در منظومه

 9/11 8/09 8931 درصد 0111 ن ا  ش رن تنی 22

23 
 نرخ رشد انعت 

 (13۹۵-۹۰ا تر   ساله ۰ )

 1/8 1/8 8938-31 درصد  813 ر  منظومه

 -0/8 8/1 8938-31 درصد  811 روستایی 24

 8/1 0/8 8938-31 درصد  810 ش ری 2۰

2۰ 
 بعد  انوار

 11/9 19/9 8931 نفر 919 ر  منظومه

 91/9 18/9 8931 نفر 911 روستایی 2۷

 11/9 13/9 8931 نفر 919 ش ری 2۸

2۹ 
 نرخ سواد 

 ) درصد باسوادی (

 1/10 1/18 8931 درصد 13 ر  

 9/18 0/11 8931 درصد 1111 زنان 3۵

 9/13 8/11 8931 درصد 31 مردان 31

32 

ی
تد
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

 

 0/91 - 8931 درصد 9111 نرخ وعالت  ) م ارر  اقتصادی (

 1/99 - 8931 درصد 9118 نرخ اشتغال 33

 1/81 - 8931 درصد 011 نرخ بتکاری 34

 - - 8931 درصد 910 بارتکف   3۰
 9/0 9/13 8931 هکتار 3/81139 سنت زیر ر   زرا ی 3۰

 1/0 1/18 8931 تن 8/33931 تولتدان زرا ی 3۷

 9/8 1/11 8931 هکتار 8/8813 سنت زیرر   باغی 3۸

 1/81 1/11 8931 تن 0/13300 تولتدان باغی 3۹
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 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص  ردیف
جایگاه متغیر/ 
 شاخص )درصد(

 استان شهرستان
 8/1 8/11 8931 واحد 1 معدن 4۵

وااد نا داری متصو ن ر اورزی)در اال ب رد  41
 برداری(

 1/81 888 8931 واحد 8

 8/9 1/19 8931 واحد 1 واادهای صنعتی هنجوار روستا 42

43 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
 ت
سا
یر
ز

 

 81 1/99 8931 کیلومتر 8118 بزریراد -وزاد راد 

 3/1 1/93 8931 کیلومتر 891181 راد بتن ش ری 44

 1/8 9/11 8931 کیلومتر 18111 راد بتن روستایی 4۰

 - - 8931 کیلومتر 81103 راد وهن 4۰

 - - 8938 درصد 888 سال  متزان ب رد مندی از وب وشامتدنی 4۷

 - - 8938 درصد 888 متزان ب رد مندی از برظ 4۸

 - - 8938 تعداد 81  انه ب داش  وعال 4۹

 - - 8938 تعداد 90 ب رد مندی از  دمان وموزشی ۰۵

 رحط : منتخای از متغتر ها و شتا ص ها به ما   یزارش تفصتتتی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزائی و 1مظاظه 

)شام  متغترها/ شا ص های تولتدی، زیربنائی/زیرسا تی، ااتنا ی، ورهنای،  توستعه پایدار منظومه های روستایی

 وموزشی و طاتعی(

 

 مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه( -1

مه های سا تار و سازمان وضایی منظوویژیی بندیشناسایی م ائ  رتتدی منظومه مررزی ستنانته بر اسا  انغ

) مجنو ه بررسی های انجام شدد در بخ  نخ   شام  منالعان ستادی، متدانی، بریزاری ن    های ه  

   اندی ی با ننایندیان اامعه متتی،  اریان متتی، نظران م ئولتن متتی و ... (  انجام شدد اس . 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 منظومه و شنال شرقی ادار در بخ  شرقیی تردیی ارایی شت -

 استقرار در زون با  نر با  و متوسط زلزله -

 و سنتی وب منابغ اتظف و ها شتود این پایتن راندمان و سنتی وبتاری های شتود بودن غال  -

 زیرسنتی

 ب رد برداری بی رویه از سفرد های وب زیرزمتنی از طریق افر راد های غتر مجاز -

  دم تعادل دام و مرتغ به ویژد در نتنه شرقی منظومه ررای مفر  دام و -

 فضایی کالبدی

 سکونتااهی نقا  بتن ارتااطی و وتزیکی های پتوند بودن تنپای 

 وضایی سازمان در اوزد  نتکردی نق  به تواه های روستایی با سکونتااد رارررد به تواه  دم -

 منتوب

 متدود انعت  شنار با روه تانی های وبادی پرارندیی -

 اجتماعی

 بخ  روستاهای مدیری  در زنان س   بودن پایتن -

 وقدان رویکرد تواننندسازی در مدیری  منظومه به ویژد در متان زنان روستایی -

 بخ  روستاهای مدیری  در زنان س   بودن پایتن -

  درصد ( ۷2.۸) مررزی  بخ  سواد زنان روستایی سارن در پائتن سنت -
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 وموزشی در سنت منظومه و ترک تتصت  د ترانرناود امکانان و  دمان  -

  مدیری  و تصنت  سازی متتی در روستائتان م ارر  یعف -

 ورهنای های رانون و مرارز رناود -

 ا تناد ااتنا ی روستایتان به بخ  اارایی دم  -

 اقتصادی

 ر اورزی بخ  به واب ته  دمان و وعالت  پ تتاان و اقتصادی زیرسا ت ای یعف -

 ورص  های شغتی مناس  در سنت منظومهدسترسی به  دم  -

  دم تنوع وعالت  های اقتصادی در سنت منظومه -

 ر اورزی بخ  به واب ته  دمان و وعالت  پ تتاان و اقتصادی زیرسا ت ای رناود و نامناس  بودن -

 در بویژد )وروش و ورووری تولتد، ورایند ن اده ا، تامتن( تولتتدی متصتتتو ن ارزش زنجترد ناود -

 روستایی دستی صنایغ و دامپروری ر اورزی، متصو ن

 تادیتی صنایغ و ر اورزی بخ  در تولتد ارزش زنجتر تکنت  دم  و تولتد تنوع پایتن بودن -

) با تواه به  یزر اور های مختتف اقتصادی به ویژد  بخ  در تخصتصی های ت تک  توستعه نتاوتای -

 قابتت  های ر اورزی منظومه (

 ر اورزی و معدن صنع ، بخ  در ان انی نتروی و سرمایه وری ب رد بودن پایتن -

 صنایغ تادیتی مرتاط با تولتدان ر اورزی در منظومه توسعه دم  -

 و  دم ب رد برداری مناس  از متصو ن تولتدی  تولتد م کظن -

 گردشگری

 درش رستان ستنانته  ش رستان یردشاری های اا به معروی و بازاریابی های برنامه نامناس  بودن -

 و ... مجازی های شاکه متی، های رسانه

 تفریتی در سنت منظومه –توسعه نتاوتای امکانان و  دمان رواهی  -

 بخ  مررزی یردشاری های اا به از ب تنه ب رد برداری مناس  و  دم -

 ناراوی بودن وشنایی اامعه متتی با صنع  یردشاری و قابتت  ها و اا به های یردشاری منظومه -

 و اا به یردشاری پتان ت  دارای روستاهای در ارتااطی های زیرسا   یعف -

 بخ  سنت در رواهی –و  دمان تفریتی  امکانان رناود -

  یردشاری بخ  در ی اری سرمایه به تنای  تنپای سنت -

 قابلیت ها-9 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

اضور  یردشاری ومناس  بودن شرایط اقتتنی طی ماد های  رداد تا م ر ا   وعالت  های  -

 یردشاران در منظومه

 از انوب شرظ به شنال غرباریان رود انه زنجان رود در متانه منظومه با ا   اریان  -

دهنه  ۰2۷،  اتقه راد غتر مجاز در منظومه1۰2اتقه راد مجاز و  ۰۹2 واو منابغ وب زیرزمتنی ) -

 ( رشته قنان در بخ  غربی و انوب غربی 3۸ ر نه، 

سرساز در نتنه شرقی منظومه با پوش  مرغوب مرتعی هنراد با توزیغ قاب  تواه ای از واود مراتغ  -

 انواع یتاهان دارویی



 13 ....................................................................................................................................................................... بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

واود معادن م   با رروت  با ی تولتد در روستای ترراندد، اسد وباد، قتاسته و.. ) معادن وه ، ستتتس  -

 و وهن (

  فضایی  -کالبدی

 هنجواری منظومه با مررز استان -

شریانان ارتااطی متعدد ) ط وهن، وزادراد و اادد بتن ش ری( با اهنت  و  نتکرد ورامنظومه ای  اور  -

 متی ون از بخ  متانی منظومه -، ورامننقه ای

  دمان و را  نق  و ان  توسعه  دمان پ تتاان در زمتنه  ا    زم های واود پتان ت  -

وبادی های منظومه در بخ  متانی و س ول   قراریتری وبادی های بزرگ و موار در  دمان رسانی به -

 دسترسی به ون ا

 اجتماعی

 در منظومه ش رن تنیدرصد  3۵ -

 نفر  ضو در هر  انوار ( 3.2مه از متنارر استانی و ر وری ) تاعت  بعد  انوار در منظو -

 ( 1۵1)  واود ن ا  ان ی تقریاا  متعادل در سنت منظومه -

درصد در مقای ه با رشد  ۵.۰۰به  13۹۵-۹۰اوزای  نرخ رشد انعت  روستایی طی مقنغ وماری  -

 منفی انعت  در دورد وماری قا  

 درصد (   ۸۰.3با  بودن نرخ سواد در متان مردن روستایی )  -

 یکپاررای ااتنا ی و ورهنای انعت  سارن منظومه از نظر زبان و م ه  -

 قومی و ورهنای ی تردد در سنت منظومه  دم واود ا تظوان و دریتری -

 اقتصادی

غتاه وعالت  های بخ  ر اورزی )وعالتت ای زرا ی، باغداری، دامداری و زناورداری ( در سا تار  -

 مررزی ستنانتهاقتصادی بخ  

 تنوع ن ای در تولتدان زرا ی، باغی و دامی -

 مننقهو امکان ایجاد صنایغ تادیتی  در تولتدان باغی با رتفت  منتوب  -

تولتدان باغی با رتفت  منتوب با قابتت  ارائه به صورن برند در سنت متی و ورامتی )  از انته متصول  -

 ست  در روستاهای سنا  وباد، ویر و... (

 دسترسی به نتروی رار بالقود و بالفع  -

 در منظومه دامداری و باغداریواود پت تنه ر اورزی و  صوصا   -

 وعالتت ای دامداری، پرورش یتاهان دارویی، توسعه وعالتت ای زناورداری واود مراتغ و قابتت  توسعه -

)  اور رود انه زنجانرود از متانه منظومه ( شام  وب ای سنتی ) راوی و  زم ( مناس  واود منابغ وبی  -

رشته قنان  3۸دهنه ر نه،   ۰2۷اتقه راد مجاز و اتقه راد غتر مجاز در منظومه ،  ۰۹2) و زیرزمتنی

 بخ  غربی و انوب غربی (در 

 قابتت  مناس   اک برای وعالتت ای ر اورزی -

 موقعت  ارتااطی مناس  در بخ  متانی منظومه به سا  واود شریان ای ارتااطی م   و اساسی -

 ر ی از روستاهای منظومه واود راریاه ای رشته بری در ب -

 ر ورواود شرر  مرغ  به  نوان بزریترین شرر  تولتد اواه یکروزد در  -

 واود صنایغ رار انه ای در امتداد اادد ارتااطی و امکان وعالت  برای وعالتن اقتصادی منظومه -
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واود نتروی متخصص در زینه بر ی از وعالتت ای صنعتی از انته صنایغ غ ایی )رشته بری(، تولتد  -

 الا ه

 و..  واود معادن م   با رروت  با ی تولتد در روستای ترراندد، اسد وباد، قتاسته -

 منظومه به مررز استان ینزدیک -

 گردشگری

قدم  تاریخی بخ  ستنانته با متوری  ش ر ستنانته و واود اا به های متعدد یردشاری  )یناد  -

ستنانته، موزد باستان شناسی یناد ستنانته، بازارره صنایغ دستی یند ستنانته، ارگ ستننتی، رنن 

ای ستدر ااشته رو ر نمعاد تاریخی داشطاتعی ستنانته، تپه نور، انام سا ر، ر نه شاد بظغی، 

 ( ورامااد مظا ن راشیو  ورامااد رتای اوغتو، ویر، روستای تاریخی ویر

دن شرایط اقتت  وسای  طی ماد های  رداد تا م ر ا   توسعه وعالت  های یردشاری و مناس  بو -

 اضور یردشاران در منظومه

 منظومه  بومی ) قالی، یتت  و .. ( متصو ن و دستی صنایغ امکان ب رد برداری از -

 در بخ  مررزی پروب و متعدد های ر نه واود -

 یردشاری های زیرسا   بخ  در ی اری سرمایه امکان -

 مننقه این در استان یردشاری ننونه مناطق بودن دارا -

 ) روستای ویر ( منظومه روستاهای در تاریخی های اا به واود -

 

 محدودیت ها و تنگناها-0
 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 متر 1۵۵۵روه تانی بودن منظومه و ارتفاع بت  از  -

 استقرار در زون با  نر با  و متوسط زلزله -

 اارنت  اقتت  نتنه     سرد بر منظومه -

وزش بادهای شدید، مخصوصا  در هنه وصول و با شدن بت تر در وص  های زم تان و تاب تان با  -

 ا   شنال به انوب

 وقوع سرمازدیی در منظومه -

 ینترزمیتنام پ نه منظومه در متدودد مننو ه به لتاظ برداش  وب ز یرتقراری  -

ویر،  اور رود انه زنجانرود و ت دید روستاهای  به دلت بخ  متانی منظومه واود  نر وقوع ست  در  -

  م   اباد، سنا  اباد

 متوسط در بخ  های قاب  توا ی از منظومهورسای    نر -

 و نر وقوع ران  و زمتن لغزش در نتنه شرقی منظومه به دلت  واود شت  زیاد و ارایی روه تانی  -

 شک  یردنه ای

وبادی های بزرگ و  نر ولودیی زی تتت  متتنی  مجاورناستتتتقرار وااتدهای صتتتنعتی و یندد در  -

 )رار انه تولتد استد، معادن برداش  سنچ وهن(

  فضایی کالبدی

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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درصد ر   4۰.۰در منظومه )   انوار ۰۵با انعت  رنتر از رور ، تعدد روستاهای ب تار رور  و  -

 سکونتااد های روستایی (

نامناس  زیرسا   های  نومی به ویژد ورسودیی شاکه برظ رسانی ) شام  ترانس زمتنی و رتفت   -

 هوایی، او  و ار برظ، قراریتری نامناس  تترهای رراغ برظ در طول معابر روستایی (

 ورزشی –  روستاهای منظومه از  دمان و امکان  ورهنای تمتروم -

 توزیغ در وضایی ا تدال منظور به ون ا به دسترسی بودن م ک  و مررزی های سکونتااد یعف -

  دمان

 وضایی سازمان در اوزد  نتکردی نق  به تواه های روستایی با سکونتااد رارررد به تواه  دم -

 منتوب

 مرااعه انعت  منظومه به مررز استان ا   تأمتن مایتتا   -

 شدد سازی مقاوم م ارن سنت بودن تنپای -

مخاطران طاتعی به ویژد  با مقابته روستاهای منظومه ا   رالاد سازی م ارن روستایی و مقاوم  دم -

 ست ، ران ، زمتن لغزش و ورسای 

  نر ستظب و وب یروتای در طول اریانان وب سنتی به سا   دم ر ای  اری  و  یروبی  -

 اجتماعی

 تغتتر و انتقال تدریجی انعت  از سا تاری اوان به سا تاری متان ال و سالخوردد -

 بخ  روستاهای مدیری  در زنان س   بودن پایتن -

 استانی متاناتن از رنتر درصد ( ۷2.۸) مررزی بخ  سواد زنان روستایی سارن در تنپای سنت -

 رناود امکانان و  دمان وموزشی در سنت منظومه و ترک تتصت  د تران -

 ورهنای های رانون و مرارز رناود -

منظومه و ااران ون در پایتن بودن تعداد های غربی و شرقی  واود شرایط سخ  طاتعی در بخ  -

 انعت  ون ا

در روستاهای واقغ در شرایط نامنتوب  انعت روند رشد منفی مت  و یرای  تنزلی رشد انعت  به ویژد  -

 طاتعی

 واود ا تظوان و تفاون از لتاظ نرخ باسوادی بتن دو یرود ان ی زن و مرد -

 اقتصادی

 تولتدان ر اورزی در منظومه دم واود صنایغ تادیتی مرتاط با  -

 ر اورزی بخ  به واب ته  دمان و وعالت  پ تتاان و اقتصادی زیرسا ت ای یعف -

ه بخ  های شنال رقی و شرقی منظومه و متدودی  در انتقال راه ای دسترسی ب نامناس  بودن -

 متصو ن ر اورزی و دسترسی به بازار

 رناود ورص  های شغتی در منظومهبه  ار  از منظومه به دلت  م اارن نتروی وعال  -

 واود روابط د لی و ستف  ری در  رید متصو ن زرا ی و باغی -

 یتن بودن راندمان تولتددامداری و پاسنتی بودن تولتدان ر اورزی به ویژد  -

یعف و یا نابودی بر ی از وعالتت ای مربو  به صنایغ دستی و به ااشته روتن زنان روستایی در اقتصاد  -

 منظومه روستاهای

 مالکت  ارایی  اوقاوی بودن ارایی در ب تاری از روستاها و بروز م ک  -

 واود ووت ای ر اورزی )زرا ی، باغی، دامی و زناورداری( -
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 انتقال تولتدان ر اورزی منظومه از انته ااوبان ا   ب ته بندی به  ار  از منظومه -

 

 گردشگری

 ش رستان ستنانته در ش رستان یردشاری های اا به معروی و بازاریابی برنامه های نامناس  بودن -

 های مجازی و ... شاکه متی، های رسانه

 یردشاری بخ  مررزی های اا به از ب تنه ب رد برداری مناس  و  دم -

 پتان ت  و اا به یردشاری دارای روستاهای در ارتااطی های زیرسا   یعف -

 بخ  سنت درو یردشاری  رواهی –و  دمان تفریتی  امکانان رناود -

  یردشاری بخ  در ی اری سرمایه به تنای  پائتن سنت -

دستی در روستاهای دارای اا به یردشاری و هنر  صنایغ متصو ن  ریه های وروشااد  دم واود -

 دستی

 در سنت مننقه و متی یردشاری روستایی و طاتع  یردیاا به های مناس   دم معروی  -

 

 

 

 )نقشه(ساختار و سازمان فضائی موجود -1
 

از  13۹۰ سال م کن و نفو   نومی سرشناری با منابق ستنانته ش رستان مررزی بخ  سکونتااهی شاکه

 .ت کت  شدد اس  ش ر ستنانتهروستایی دارای سکنه و  نقنه  22
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 جمعبندی-1

ای از سکونتااد های روستایی  انغ ب ت  منالعان اایر ن ان می دهد، منظومه مررزی ستنانته مجنو ه

ستاسی ش رستان،   –اس . ش ر ستنانته به  نوان مررز منظومه و مررز اداری  دامداری و با معت   غال   ر اورزی

نق  م نی را در سا تار وضایی  بودد و هناهنچ رنندد و پتونددهندد روابط، اریان ها و پتوندهای بتن ستکونتااهی

 ظومه هنجوار ) باغ اتی ( ایفا می رند..منظومه مررزی و هنچنتن من

و زناورداری ( در ستتا تار اقتصتتاد  غتاه وعالت  های بخ  ر تتاورزی )وعالتت ای زرا ی، باغداری، دامداری

تولتدان باغی با رتفت  منتوب با قابتت  توزیغ به بازارهای تقایا  در سنت است .  مررزی ستتنانتهبخ   روستتایی

شرایط ویژد ای را در زمتنه توسعه وعالت   ( از انته متصتول ست  در روستاهای سنا  وباد، ویر و... متی و ورامتی )

 زیرستتا ت ای و رناود دم واود صتتنایغ تادیتی مرتاط با تولتدان ر تتاورزی های باغداری وراه  ننودد استت . اما 

 نقا  یعف اقتصاد منظومه اس . از  ندد ترین  بخ  این  به واب ته  دمان و وعالت  پ تتاان و اقتصادی

 ط وهن، وزادراد و اادد بتن شتت ری با اهنت  و  نتکرد ورامنظومه م   از انته  اور شتتریانان ارتااطی  

نق  م نی در پتوند وتزیکی منظومه با ستتتنت مننقه ای و متی  متی ون از بخ  متانی منظومه -ای ، ورامننقه ای

از رتفت   بودد وراد  اری  روستتتا  2روستتتا وستتفالته بودد و در  2۵در  تاییشتتاکه راد های ارتااطی بتن روستتدارد. 

 . ندنامناسای بر وردار

زیرستا   های  نومی به ویژد ورستودیی شاکه برظ رسانی ) شام  ترانس زمتنی و هوایی، او  هنچنتن 

مترومتنن  روستتتاهای و شتتاکه وب و  و تتار برظ، قراریتری نامناستت  تترهای رراغ برظ در طول معابر روستتتایی (

از ناراوی و نامناستت  بودن امکانان و  دمان ب داشتتتی و درمانی و  ورزشتتی –ن ورهنای امنظومه از  دمان و امکان

  ندد ترین م کظن منظومه ب نار می ویند.

 

 پایان برنامه هفتم( 8081تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :   -ب 

 اندازاهداف کلی/ چشم  -8

  مررزی ستنانتهاهداف رظن توسعه بخ  

 افظ منابغ طاتعی و تجدید ناپ یر منظومه با اصظح شتود های ب رد برداری 

  ارتقتاء اایااد اقتصتتتادی منظومه از طریق ایجاد و تقوی  زمتنه های وعالت  ادید و

 سازیار با توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –) زیرسا تی  و رالادیورهنای  –ارتقاء شا ص های ااتنا ی 

  وضایی سکونتااد ها و وعالت  های منظومه –توسعه مکانی 

 ها ن تادستتتازی و تفویت ا تتتار به اوامغ مدنی متتی در م تتتارر  و اارای برنامه

 ) توسعه اکنروایی متتی (

 اوزای  تولتد متصو ن ر اورزی بر پایه منابغ مواود 

  وری از منابغ وبارتقاء شا ص های صروه اویی و ب رد 

 توسعه و ب اود زیرسا   های اقتصادی واب ته به بخ  ر اورزی و یردشاری 
 14۵۰در اوق ستنانته  مررزیر   انداز بخ   -2-1
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، برمتور ب رد اویی از ورص  ها و تادی  ت دیدها به ورص  مررزی ستنانتهر   انداز توسعه پایدار منظومه 

های ادید و رنترل و مدیری  یتعف های ستا تاری، استتوار می یردد. متورهای استاسی ر   انداز توسعه 

  اارتند از:  این منظومهپایدار منظومه های روستایی 

 د توسعه پایدار منظومهارولوهی  در وروین –ب رد برداری از رروت  ها و پتان ت  های متتنی  -

ب رد برداری از رروت  ها و پتان ت  های اقتصادی بخ  ) یردشاری، ر اورزی، دامداری، صنایغ  -

 دستی و ... ( در ورویند توسعه پایدار منظومه

 ااتنا ی و رالادی –برای توسعه اقتصادی  و زیربناها ر ورداری از زیرسا ت اب -

 تواننندسازی اامعه متتی برای م ارر  در ورویند توسعه و اکنروایی نااته ای  -

ستتاماندهی منابغ ستترمایه ای و  رد و پس اندازهای  رد روستتتایی در ورویند توستتعه رالادی و  -

 ) رار وورینی (اقتصادی 

 ژد ست ویب رد برداری از پتان ت  بالقود و بالفع  بخ  ر اورزی با تأرتد بر متصو ن باغی به  -

 در بخ  های مختتف اقتصادی  ایجاد و تکنت  زنجترد تولتد -

ب رد برداری از اتا به های یردشتتتاری منظومه به ویژد اا به های اروتوری تتتتی، یردشتتتاری  -

 روستایی و بوم یردی
 

 شاخص های هدف )منتخب متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود(  -1

درصد( ارایی زرا ی دی   2/۰۹هکتار )  1۵۷۰۸هکتار )  1۸1۰2زرا ی وبی و دی  م اا  ارایی  -

 1۵۷۷و ستتنت زیر ر تت  باغان وبی و دی  درصتتد( ارایتتی زرا ی وبی (  ۸/4۵هکتار ) ۷4۵4و  

 هکتار

بر ورداری از راد های ارتااطی به ویژد راد وهن، وزاد راد، بزریراد و اادد های بتن روستایی اصتی و  -

 ور ی

 زیرسا   های رالادی و اقتصادی  بر ورداری از امکانان و -

 درصد ( ۰۷و  4.۰درصد ، زنان و مردان به ترتت   3۰.1منظومه  ) ر  نرخ اشتغال -

 درصد ۸/۷2نرخ سواد زنان روستایی  -

درصد  1.4درصد، در نقا  ش ری ) ش ر ستنانته (  ۵.۹در ر  منظومه نرخ رشتد انعت  درصتد  -

 درصد ۵.۰و در نقا  روستایی منظومه 

 درصد   ۰۷.۰درصد، و ن ا  روستان تنی  42.۰ن ا  ش رن تنی  -

 راهبردها و سیاست ها -9

راهاردهای توسعه پایدار منظومه های روستایی، در راستای ر   انداز توسعه، منابغ و پتوندهای درون و برون 

 منظومه ای به شرح زیر اس :

ستتنت روستتتاها با استتتفادد از ب داشتتتی، وموزشتتی در رواهی،  - نومیتوستتعه  دمان زی تتتی،   -

 م ارر  اامعه متتی ا تااران  نرانی و

 ارتقاء ارزش اوزودد ورویندهای تولتدی منظومه با ایجاد  وشه های صنعتی رور  متتی و  انای -

ب داشتتتی، وموزشتتی در ستتنت روستتتاها با استتتفادد از رواهی،  - نومیتوستتعه  دمان زی تتتی،  -

 متتیم ارر  اامعه  ا تااران  نرانی و
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ارتقتاء ارزش اوزودد وروینتدهای تولتدی منظومه با ایجاد  وشتتته های صتتتنعتی رور  متتی و  -

 ) ر   و رارهای  رد متتی (  انای

 و اوزای  تولتد ، دام و طتور ( یر اورزی ) زرا ی، باغتوسعه زنجترد وعالت  های  -

 توسعه زنجترد دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن -

 دستی بومی با م ارر  اامعه زنان متتیتوسعه صنایغ  -

 طاتع  یردی، بوم یردی، یردشاری روستایی و ... (  وشه های یردشاری )توسعه سازمان یاوته  -

 تواننندسازی اامعه متتی با متوری  زنان برای م ارر  وعال در توسعه پایدار روستا -

 محورهای پیشران توسعه بخش-3

 مدیری  و ب رد وری منابغ وب -

 زنجترد وعالت  های ر اورزی ) زرا ی ، باغی ، دام و طتور ( و اوزای  تولتد توسعه -

 توسعه وعالتت ای زناورداری، پرورش یتاهان دارویی با تواه به واود مراتغ غنی در منظومه -

  مدرن سازی واادهای دامداری روستایی -

 ایجاد  وشه تخصصی صنایغ دستی -

 توسعه امکانان و  دمان یردشاری  -

 ساماندهی واادهای راریاهی و رور   انای با متوری  زنان ایجاد و -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه(-88
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 وعالت  ها شام  تصنتنان و مصوبان مقرراتی و اارائی -1

تا، روس طرح های سترمایه ی اری الوی  بندی شدد در سنت بخ  به تفکت  ر اورزی، صنعتی و  دماتی، -2

مقتا   نتکرد، دارای م تخصته راروورینی و ا تاار مورد نتاز با تعتتن ووردد بخ   صتتوصتتی )در صورن 

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

پروهد هتای  نرانی الوی  بندی شتتتدد در ستتتنت بخ  به تفکت  متتنی، رالادی، ااتنا ی و ورهنای،  -3

 صورن نتاز(دستااد مجری و روستا و ا تاار  زم )پت ن اد در 

اهنت  و اایااد روستتتا در بخ ، در الوی  بندی طرح های ستترمایه ی اری و پروهد های  نرانی تااتر ی ار 

 باشد.

: منابغ ا تااری مورد نتاز طرح های سترمایه ی اری و پروهد های  نرانی در قال  بوداه سنواتی  ۰مظاظه 

 و سایر منابغ تامتن ا تاار منظور  واهد شد.

: وتتد های اطظ اتی وعالت  ها، طرح ها و پروهد ها باید م تتتند به شتترح  دمان برنامه و طرح  ۰مظاظه 

توستعه و ا تااران مورد نتاز طرح های سرمایه ی اری و پروهد های  نرانی به رارروب بوداه های سنواتی 

 )به ما   سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان( م تند باشد.

عالت  ها، طرح های ستترمایه ی اری، پروهد های  نرانی و انعاندی ا تااران مورد : و رستت  و ۷مظاظه 

)با ر ای   4، ادول شتتتنارد 3، ادول شتتتنارد 2نتاز پروهد های  نرانی به ترتت  در قال  ادول شتتتنارد 

 ارائه  واهد شد.   ۰( و ادول شنارد 4منال  منعکس در مظاظه 

 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

ستازمان اارائی ستند : این سازمان زیر نظر رنتته برنامه ریزی ش رستان وعالت  می نناید. ت کتظن این  -1

ستازمان با پت تن اد م ترک سازمان مدیری  و برنامه ریزی و ادارد ر  بنتاد م کن انقظب اسظمی استان 

 زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصوی   واهد رستد.

بر ااراء : در قال  رارروب های مقرر از ستوی سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان، اارای اسناد نظارن  -2

بخ  ها با راهاری ادارد ر  بنتاد م تکن انقظب استظمی و با م تارر  دستااد های اارائی مورد اهتنام 

ل  واهد شتتد. قرار  واهد یرو . نظارن و رصتتد اارای ستتند بخ  ها در رارروب رویه های ااری دناا

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزارش  واهد شد. ۰نتای  نظارن در مقاطغ 

)در رارروب مضامتن مرتاط برنامه هفت ( و  14۵1در ستال  "د"و  "ب"بازناری ستند : بازناری بندهای  -3

 بصورن سا نه انجام  واهد شد. " "بند 

مدیری  و برنامه ریزی و ادارد ر  بنتاد م تتکن انقظب استتظمی : با پت تتن اد م تتترک ستتازمان  ۸مظاظه 

استتان زنجان و تصوی  شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از  دمان م ندستن م اور مجری منالعان به 

  نوان ت  تتاران اارای سند استفادد  واهد شد..

 : نحوه مدیریت و اجرای طرح ) پیشنهادی مشاور (8د

در رارروب رویکرد م تتاررتی متقق  مررزی ستتتنانتهمدیری  اارای طرح توستتعه پایدار منظومه روستتتایی 

 واهد شتد. در این رویکرد اامعه متتی و دستتااد های اارایی در قال  سازمانی من ج  و یکپارره مدیری  پایدار 

 منظومه روستایی را بر   دد  واهند داش .   
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مدیری  پایدار روستایی منظومه با تواه به رویکردهای پایداری طرح ره م ارر  م تارر  روستایتان در امر 

ای در تاتتن رننددناپ یر و یتتروری استت . زیرا اامعه متتی نق  تعتتناامعه متتی از الزامان ون استت ، ااتناب

روش  اوامغ ها، طرا ا و تصتنت  ستازی داشتته و ورویند تتول و پت رو  در سنت روستاها با تظش و ستتاست 

یتری، م تتکظن و متتی متقق  واهد شتتد. به  اارتی با اضتتور و م تتارر  مردم در ورویند برنامه ریزی و تصتتنت 

 ها به درستی شناسایی شدد و برای روغ ون ا اقدام  واهد شد. نارسایی

 

 تعیین نحوه اجرای طرح )سازوکار اجرای طرح با تاکید بر اجرای مشارکتی(

 ررزیمنتود اارای طرح م رور بر مانای رویکرد م اررتی استوار اس  از اینرو تعتتن الاوی مدیری  منظومه 

داری ا -در اوق طرح ب تتار یتروری و م   اس . در این راستا با تواه اینکه  نتکرد طرح به لتاظ تق تنان ستاسی

شود. سا تار مدیریتی منظومه های تعتتن می در مقتا  بخ   واهد بود، الاوی مدیری  منظومه نتز در این ستنت

توان به دو بخ  استت  در ویتتعت  وعتی را می ستتتنانتهشتت رستتتان  یمررزره منناق بر بخ   مررزیروستتتایی 

ترین مقام منظومه و بخ  مت وب تق تت : الف( ستا تار دولتی منظومه ،ره بخ دار به  نوان ننایندد دول  و  الی

شود ره در این مدیری  منظومه ره دهتار، شتورای روستتا و شورای بخ  را شام  می شتود. ب( ستا تار مردمیمی

زمتنه دهتار  ندتا ورایف اارایی و شتتورای بخ  و روستتتا ورایف نظارتی دارند. بخ تتدار به  نوان ننایندد دول  

 شود. اشارد می تواند به مدیری  منظومه رن  رندورایفی متعددی دارد ره به بر ی از م نترین ون ا ره می

 ماموری . اوزد در دول   نومی ستاس  افظ

 متتی. اقتصاد و ااتنا ی اویاع پت رو  و ب اود در مراقا 

 .مدیری  متتی منظومه بر نظارن

 دامپروری (. و نظارن بر امرر اورزی) زرا   و باغداری

 ت تتویق طریق از ون نظایر و باشتتااه ا ، پارر ا تاستتتس و ور ی راه ای بویژد راه ا ستتا تن بر نظارن

  ودیاری. به مردم

  تریه. انعت  های و سازمان ا به مربو  امور اریان ا ن و پت رو  در م ا ی ت ری  و مراقا 

مدیری  متتی )  وای اری و متتی امور در ونان م تتارر  و  ودیاری امر به یممرد ت غتر و ت تتویق

 مردم) اامعه متتی (. روستایی ( به

 اسظمی. شوراهای امور بر نظارن

 مربو . مصوبان پتاتری و مقررد ورایف اارای برای بخ  ... و رنت تون ا ، شوراها مرت  ت کت 

 دول .  نومی ستاس  ا   در بخ  دولتی دستااد های وعالتت ای رردن هناهنچ

 مقامان به استتتانداری طرف از ابظغی دستتتورالعن  های ا تت  بر نتاز مورد ا تااران بروورد و بررستتی

 . مربوطه ا اب ای نا داری و و ت تت  مقرران طاق مربوطه

ره در واقغ بخ  مردمی مدیری   مررزیره بتان شتتد از دیار  ناصتتر مدیری  منظومه روستتتایی  هنان طور

قانون ورایف شوراهای اسظمی،  ۷۵شتود، شورای بخ  اس  ره رارررد نظارتی داشته و بر اسا  مادد مت توب می

 و ا تتاران ون به شرح  ی  اس :ورایف 
رناودهای ااتنا ی، ارائه طرا ا و پت تتتن ادهای اصتتتظای به م تتتاولتن اارایی مننقه ا   روغ  

 بخ .ورهنای، وموزشی، اقتصادی،  نرانی، ب داشتی و سایر امور رواهی

پاسخ ادارثر  ارائه مقامان اارائی  یربط مورف به بررستی طرا ا و پت ن ادهای م رور و -تاصترد   

مو د مقرر مرات  ا   انجام اقدامان  ررف مدن دو ماد به شورا ه تند. در صورن  دم ارائه پاسخ در

 قانونی به اطظع مقامان ماووظ  واهد رستد.
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 ایجاد هناهنای  زم بتن شوراهای اسظمی روستاهای واقغ در متدودد بخ . 

 ایف قانونی.نظارن بر شوراهای روستاها به منظور ر ای  ور 

 روستا اس .رستدیی به امور  نرانی بخ  ره  ار  از اتنه ا تتاران و ورایف شورای 

ره به هر دلت  واقد شورای ایفای ورایف شتورای روستا در مزارع م تق ، مکان ا و وبادی ا و روستاهایی 

 باشند.روستا می

ر تتتاورزی، ان  و نق ،  ی  نرانیهای اری در امور و برنامهت تتتویق مردم بته هنکاری و ستتترمایه 

 م های بخ .ب داش ، صنایغ روستایی و دستی، امور ورهنای و

ربط ا    ی مرااغبررستتی و تأیتد طرح های هادی روستتتاهای واقغ در متدودد بخ  و ارستتال به 

  تصوی  ن ایی.

  نظارن بر ا ن ااراء مصوبان شورای اسظمی بخ  

  های  نرانی بخ .نظارن و پتاتری ااراء طرا ا و پروهد  

ستا تار پت تن ادی مدیری  منظومه از دو بخ   مدیری  ورابخ تی و مدیری  منظومه ت تکت  می شود ره 

 دهند. منظومه را شک  می این دو در ارتاا  متقاب  باه  مدیری  یکپارره
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

های مدیری  روستتتتایی در ایران وقدان مدیری  یکپارره روستتتتایی و واود اداران و یکی از م نترین رال 

رنند و از ان تتجام و ای  ن  میهای مختتف د ت  در امور روستتتایی ه تت  ره به صتتورن بخ تتی و ازیردستتازمان

بخ تتتی تت   نوان مدیری   ،نت تتتتند از اینرو در ستتتا تار پت تتتن ادی مدیری  منظومه هناهنای  زم بر وردار

های د ت  در م ای  روستایی را بر   دد  واهد ورابخ تی پت تن اد شدد ره ورتفه هناهنای بتن اداران و سازمان

 شود.پت ن اد می راری اداران در م ای  روستاییداش  در واقغ این بخ  در ا   ا ف برورراسی اداری و موازی

 ارکان و ترکیب مدیریت فرابخشی  

ورهنچ و ارشتتاد ، مترا  ورهنای، وب مننقه ای، ا ادر تتاورزی، ورمانداری،  شتتورای برنامه ریزی استتتان

ستتتایر اداران و ، ادارد ر  متتط زی تتت ، ادارد وب و وایتتتظب، ادارد یاز، نتروی انتظتامی، راد و ترابری، استتتظمی

 های ااراییدستااد
 ب (: مدیریت منظومه

مدیری   منظومه به منظور  نتتاتی رردن رویکرد م ارر  از پایتن به با  و  هنچنتن م ارر  اامعه متتی 

 ریزی، نظارن و اارای طرح پت ن اد شدد و دارای اررانی به شرح زیر اس .در امر برنامه

 الی مدیری  منظومهشتتورای ،  ارران مدیری  منظومه شتتام  مدیر یا رئتس شتتورای منظومه  ،

 می شود. دبتر انه، شورای اارایی

 ترکیب ارکان منظومه

ترین مقام دولتی بخ  مدیر منظومه: در ستا تار پت ن ادی مدیری  اارایی منظومه،  بخ دار به  نوان  الی

 ن اد بربه  نوان مدیر منظومه تعتتن شتتدد استت  ره این مویتتوع به دلت  ورایف  اتی ون و هنچنتن اارنت  این 

 های دولتی در مقتا  بخ  و در راستای مدیری  هناهنچ و یکپارره پت ن اد یردیدد اس . سایر اریان

شتورای  الی مدیری  منظومه: در رارن پت تن ادی با تواه به ورایف متعدد و متنوع بخ داری ا   تنررز 

دیری  منظومه ایجاد یردد ره ورایف و شتود ن اد/سازمانی تت   نوان سازمان مبر اارای طرح م رور پت تن اد می

 های ون صروا مرتاط با اارای طرح  واهد بود.  م وولت 

http://parliran.ir/neweditor/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn102
http://parliran.ir/neweditor/jscripts/tiny_mce/plugins/paste/blank.htm#_ftn102
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استتظمی ی  نفر از ا ضتتای شتتورای  دهتار یا  شتتورای اارایی: ا ضتتای این شتتورا مت تتک  از شتتورای بخ  و

 و ننایندیان اامعه متتی  واهد بود.  روستاهای منظومه 
ننایندد اامعه متتی ) به  نوان ننایندیان مردم( با تواه به اضور بخ دار،  در سا تار پت ن ادی اضور دائ 

ریزی و مدیری  شتتود اامعه متتی ) مردم ( اضتتور  ود را در برنامه، با ث می دهتارانا ضتتای شتتورای بخ  و 

ی اارایی، تر انجام یترد. در ستتا تار پت تتن ادی شتتورامنظومه اا تتا  رردد و در نتتجه ورویند اارای طرح ستتریغ

 ای را بر  دد دارند:یتری/ تصنت  سازی به سه بخ  تق ت  شدد ره هر ی  ورتفه ویژدتصنت 

ر ریزی، هناهنای را دیتری اس  ره ورایف برنامهریزی یکی از ارران شورای تصنت ریزی: بخ   برنامهبرنامه

 رح و غترد را   دد دار  واهد بود.ها، پتاتری رارهای مربو  به ط صوص ات ان، دریاو  یزارشان، بازدید

تدوین شدد برای اارایی شدن نتاز به تامتن  مررزی ستنانتههایی ره در طرح منظومه روستایی پروهد گذاری:سرمایه

های تدوین شدد و اتی بررسی پت ن ادان ی اری م وولت  ا ب سرمایه برای پروهدا تاار دارند ره بخ  سرمایه

 بر   دد  واهد داش . ی اری راادید سرمایه

یکی دیار از ارران شورای اارایی، بخ   نران و نظارن اس  ره م وولت  وعالتت ای  نرانی و  عمران و نظارت:

 بر   دد این ق ن   واهد بود. مررزینظارن طرح منظومه روستایی 

 بخ داری ت کت  می دبتر انه توستعه پایدار منظومه: دبتر انه توستعه پایدار منظومه به ریاستت  بخ دار در

 شود.
  وااد اطظع رسانی و هناهای و ، مررز اطظ ان منظومه ،  رئتس دبتر انه سا تار دبتر انه شام

 پ تتاانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شتود های  ی  های م رور میهنچنتن  زم به  رر اس  ره تامتن نتروی رارشناسی برای ق ن 

 انجام شود: 

 های دولتی.استفادد از بدنه رارشناسی سازمانالف( 

 ب( ا ب نتروی رارشناسی به صورن م تق  توسط شورای اارایی.

 

 مشارکت جامعه محلی -

، م ارر  اامعه متتی اس . این مررزییکی از م نترین ررن ستا تار مدیری  پت ن ادی منظومه روستایی 

توستتتعه پایدار منظومه ایفا نناید بنوریکه شتتتناستتتایی م تتتائ  و ای در تواند نق  ویژدررن از مدیری  منظومه می

زی ریتواند به برنامهها از طریق اامعه متتی و دریاو  نظران ون ا در زمتنه توستتعه منظومه میم تتکظن ستتکونتااد

ال مختتف تواند در اشکها رن  نناید. از اینرو م تارر  اامعه متتی میها و پروهدبتنانه و  نتتاتی شتدن طرحواقغ

ماهه( و هنچنتن استتتفادد از ون ا به  2یا  1های زمانی م تتخص )از انته ت تتکت  ات تتان با اامعه متتی در بازد

 نوان بازوی اطظ اتی مدیری  منظومه در ا   شتناستایی م تای  و م تکظن صتورن یترد. ا ضای اامعه متتی 

 ضاء اامعه متتی از اق ار زیر ت کت  شود.شود ا تواند از اق ار مختتف ت کت  شود ل ا پت ن اد میمی

، ننایندد اامعه زار ان، ننایندد اامعه باغداران، ستتتفتدانننایندد اامعه ری ، ننایندد شتتتورا، دهتتار

، ننایندد اامعه وعا ن صتتنایغ دستتتی، ننایندد اامعه ستتتف  ران متود و متصتتو ن زرا ی و باغی

، ننایندد اامعه دان تتتجویان، ننایندد اوانان، اامعه زنانننایندد ، ننتاینتدد اامعه صتتتنایغ راریاهی

ننایندد اامعه معتو ن یا اوراد دارای ، ننتاینتدد اتامعه راررنان اداری، ننتاینتدد اتامعته متصتتتتتن

 های  اص.بتناری
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 مرکزی سلطانیهساختار مدیریت اجرایی توسعه پایدار منظومه روستایی 

 

 

 

 

 

 

 مدیر منظومه 

 ) بخشدار (

 دبیرخانه و شورای اجرایی

 نمایندگان جامعه محلی

 شورای برنامه ریزی استان

 سلطانیهفرمانداری 

 جهادکشاورزی

 آب منطقه ای

 میراث فرهنگی

 فرهنگ و ارشاد اسالمی

 راه و ترابری

 نیروی انتظامی

 اداره گاز

 اداره آب و فاضالب

 محیط زیست

ساایر ادارا  و دساتگااه های 

 شهرستان سلطانیه اجرایی

 

 مدیریت واحد ) یکپارچه ( منظومه

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

مدیریت اجرایی منظومه 

 روستایی مرکزی سلطانیه

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظار  و عمران

مشارکت جامعه 

 محلی
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 توسعه پایدار منظومه های روستائی:: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح  1جدول شماره 

 ردیف
 عنوان فعالیت

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

1 
سازماندهی ااتنا ی ت ک  های متتی ا   اارای پروهد های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار 

مررز بخ   با اوزد نفو  تت  منظومه های روستایی )ایجاد مررز مدیری  و ساماندهی متتی در 

 پوش  تنامی روستاهای منظومه (

سازمان های مردم ن اد/ ورمانداری / 

 بخ داری
 

2 
وموزشی، راریاه ای م اررتی، ن    های تاادل اطظ ان و وشنایی با پروهد های اارایی  نتازسنجی

 پایدار منظومه و اشتغالزایی روستایی توسعه

انداری / سازمان های مردم ن اد/ ورم

 بخ داری
 

 ت  ت  در ورویند ا   مجوز های مرتاط با ایجاد راریاد های تولتدی و صنعتی رور  3
سازمان ا ادر اورزی، سازمان 

 صنایغ و معادن و تجارن
 

4 
ره  اقتصادی راربری ای ایجاد ا    ر اورزی ا اد سوی از شدد ایجاد ت  ت  در متدودیت ای

 ه تند ابنته سا   نتازمند
  ر اورزی ا اد سازمان

۰ 
م کظن مربو   و ت  ت  ورویند پردا   ت  تظن و وام بانکی به متقایتان روستایی و روغ متدودی 

 .) ... و بازپردا   نتود یامن،( به ون
  م کن بان  ر اورزی بان 

 مجوز صدورت  ت   طریق از ش ری و روستایی بتن های راد اادا  طریق از وتزیکی پتوندهای تقوی  ۰

 ورهنای، مترا  ر  ادارد

 - یردشاری و دستی صنایغ

 - ادارد طاتعی منابغ ر  ادارد

 نق  و ان  و راهداری ر 

 ای اادد

 

 تعتتن تکتتف ارایی موقووه  ۷
اوقاف و امور  تریه و موقووه  ادارد

 مربوطه، بنتاد م کن انقظب اسظمی
 

۸ 
 های وعالت  در استفادد متدودی  برای ایجاد و طاتعی منابغ ادارد توسط روستاها اطراف ارایی تصرف

 دامداری و ر اورزی
  طاتعی منابغ ر  ادارد

 نان نارر به ا  و وص  م ائ  و م کظوعالت  های نارر به تصنتنان و مصوبان مقرراتی و اارائی، زمتنه ساز / پ تتاان طرح های سرمایه ی اری و پروهد های  نرانی، شام  اقدام -1
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 اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و  9جدول شماره  -8

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

عملکردی  

8 

کد 

موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

 1ائی مرتبط اجر

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

 راهبرد:ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظومه با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 

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

1 
ایجاد واادها  انای و راریاهی ب تتتته بندی ااوبان  با متوری  

 وااد (  4زنان روستایی ) 
  

ترراندد، سنا  

 وباد
 - ا ادر اورزی اولوی  دوم  تر  ر اورزی  رد/ روستا

2 
وموزش شتود های نوین و ب داشتی ب ته بندی و  ریه متصول به 

 اامعه روستایی با متوری  زنان
  

ترراندد، سنا  

 وباد

 متوسط/

 ده تان
 - ا اد ر اورزی الوی  اول بته ر اورزی

   ایجاد مررز انغ ووری و بازاریابی متصو ن )ااوبان ( 3
ترراندد، سنا  

 وباد

 رظن/

 بخ 
 الوی  اول بته ر اورزی

سازمان ا اد 

 -ر اورزی

سازمان دامپزشکی 

شاکه ب داش  و  -

 درمان

- 

   بندی ااوبانایجاد راریاد بوااری و ب ته  4
النکی، دوسناان، 

 ا تن وباد
 - ا ادر اورزی اولوی  دوم  تر  ر اورزی  رد/ روستا

۰ 
ایجاد شتترر   دمان پ تتتتاانی واادبازاریابی و وروش متصتتول 

 وااد(1)
  

ترراندد، سنا  

 وباد

رظن / 

 بخ 
 الوی  اول بته ر اورزی

سازمان ا اد 

 ر اورزی
- 



 2۹ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

طرح  کد موضوعی

1 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

الویت 

طرح در 

سطح 

 0بخش 

کد دستگاه اجرائی 

 1مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و کار خرد و کوچک برنامه اقدام ) پیشران (: پرورش ماکیان و طیور بومی 

 بته ر اورزی روستا/  رد بویتن ۷ ۰۹۵ بوقتنوناادا  وااد پرورش  ۰
الوی  

 اول 

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

 2۰ 3۵۵ ایجاد واادهای پرورش مرغ بومی ۷
تنامی روستاهای با ی 

  انوار 2۵
 بته ر اورزی رظن / بخ 

الوی  

 اول

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

  تر ر اورزی رظن/بخ  وی ، ترراندد ۰ 1۵۵۵ ایجاد وااد پرورش شترمرغ ۸
اولوی  

 دوم

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

۹ 
ایجتاد وااتدهتای  انای و مجتنغ های رور  

 یتخانه ای تولتد و پرورش قارچ
  تر ر اورزی رظن/بخ  راودیناد، وی  ۰ ۸۵۵

اولوی  

 دوم

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

1۵ 
ایجاد مجتنغ های رور  یتخانه ای) صتتتتفی  

 اان (
4۰۵۵ 3۵ 

ا تن وباد، قتاسته، 

النکی، بویتن، ترراندد، 

 وی ، اولنچ

  تر ر اورزی  رظن / بخ 
الوی  

 اول

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

  تر ر اورزی  رظن / بخ  ستنانته   مررز انغ ووری و بازاریابی متصول 11
الوی  

 اول

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 



 نسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی استان زنجا ................................................................................................................................................................................................... 3۵

  

 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 اجرامحل 

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 اقدام ) پیشران (: ایجاد کارگاه های کوچک خانگی با محوریت زنان ) با هدف اشتغال زنان در کسب و کارهای خرد محلی( برنامه 

 2۵ ۰۵۵۵ ایجاد راریاد تولتد الا ه )  تاطی ( 12
راودیناد، ویر، اولنچ، 

 ترراندد، ا تن وباد

ورارظن/ش رستان 

 و استان

صنع  و معدن و 

 تجارن
 الوی  دوم بته

سازمان 

صنع  معدن 

 و تجارن

- 

13 
ایجاد راریاد تولتد متصتو ن لانی ) پنتر سنتی 

) 
 متوسط/ده تان ویر، سنا  وباد، بویتن  2 1۵۵۵

صنع  ) با الوی  

صنایغ تادیتی و 

 تکنتتی( و معدن

 الوی  دوم بته

سازمان 

صنع  معدن 

 و تجارن

- 

14 
ایجتاد بناتاد هتای  انغ ووری شتتتتر واادهای 

  انای دامداری
 الوی  اول بته ر اورزی متوسط/ده تان بویتتن ، ویر 12 ۸۵۵۵

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

1۰ 
ایجاد راریاد های  انای ب تتتته بندی و ورووری 

 یتاهان دارویی
 الوی  دوم  تر ر اورزی  رظن / بخ  وا ی ، ط ناس  وباد 12 ۹۵۵

سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

1۰ 

تادیتی و تکنتتی ایجاد واادهای رور  صتتنایغ 

در زمتنه ورووری ستتت  زمتنی ) رتپس و ستتایر 

 ورووردد ها (

 متوسط/ ده تان ویر 3 1۵۵۵

صنع  ) با الوی  

صنایغ تادیتی و 

 تکنتتی( و معدن

 الوی  دوم بته

سازمان 

صنع  معدن 

 و تجارن

- 



 31 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

 )دنباله(تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : فهرست طرح های سرمایه گذاری برای 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 
 مورد نیاز
میلیون 

 ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع عملکردی  
8 

 1کد موضوعی طرح 
کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 
در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

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

 ۰۵ 2۵۵۵۵ اصظح نژاد دام سا  ) رمانوف ( 1۷
 2۵با بت  از تنامی روستاهای 
  انوار

 - سازمان ا ادر اورزی الوی  دوم  بته ر اورزی متوسط/ده تان

1۸ 
ایجتتاد مجتنغ هتتای پرواربنتتدی 

 یوساله
 - سازمان ا ادر اورزی الوی  اول  بته ر اورزی روستا/  رد اراتن، م   وباد ۸ ۸۵۵۵

1۹ 
ستتتامتانتدهی و  متدرن ستتتازی 
واادهای دامداری روستتتتایی در 

 مقتا   انای
۰۵۵۵ 1۰ 

 2۵تنامی روستاهای با بت  از 
  انوار

 - سازمان ا ادر اورزی الوی  دوم  بته ر اورزی متوسط/ده تان

2۵ 
 2۵۵اادا  پرواربندی یوسفند 

 رأسی
 - سازمان ا ادر اورزی الوی  اول  بته ر اورزی روستا/  رد النکی ۸ ۰۰۵۵

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

21 
ایجاد و وعال سازی صنایغ دستی 
 تانای و بومی) یتت  بتاوی، قالی 

 وااد  انای ( ۰۵باوی ( ) 
1۵۵۵۵ ۰۵ 

متور ستتنا  وباد، وا ی ، ا تتتن 
 وباد، بویتن و دوسناان 
اولنچ، اراتن، متور ویر، قتاستتتته، 

ترراندد، دربند رابه، ر تتتنه ستتتار، 
 ندیروباد، رر درد، ط ناس  وباد

 اولوی  دوم بته  صنع  متوسط / ده تان
  -ا ادر اورزی

 معدن تجارن صنع ،
- 

22 
 ایجاد مررز وموزش صنایغ دستی

 
 ویر، بویتن  1۵ 

ورارظن/ش رستان و 
 استان

صنع  ) با الوی  
صنایغ تادیتی و 

 و معدنتکنتتی( 
 الوی  اول بته

سازمان صنع  معدن و 
 تجارن

- 
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23 

ایجاد بنااد تأمتن مواد اولته و 
 ام ، انغ ووری، بازاریابی و 

  ریه مصنو ان دستی
 ویر، بویتن ۰ 

ورارظن/ش رستان و 
 استان

صنع  ) با الوی  
صنایغ تادیتی و 
 تکنتتی( و معدن

 الوی  اول بته
سازمان صنع  معدن و 

 تجارن
- 

 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

کد شعاع 
عملکردی  

8 

کد 
 موضوعی

 1طرح 

کد 
کارآفرین 

  9محوری

الویت طرح 
در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه اجرائی 
 1مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  منظومه: ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( روستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی 8برنامه اقدام 

24 
 ایجاد و تج تز اقامتااد های بوم یردی

 وااد ( ۷) 
  

 متور شنال شرظ ) بویتن، دوسناان(
متتتور یردشتتتاری انوب غربی  )ویر، 

د ، رپدرط ناستت  وبادراودیناد، ترراندد، 
) 

ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 الوی  اول بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 

 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  توسعه زیرساخت ها، امکانات و خدمات پشتیبان گردشگری1برنامه اقدام : 

2۰ 
رواهی  –ایجاد زیرسا   های  نومی 

 یردشاری )ایجاد سای  یردشاری(
 ویر، رپدرد، ترراندد، قتعه، بویتن   

ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 اولالوی   بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 

2۰ 
ایجاد رستوران های متتی و واادهای ارائه 

 غ ای  انای و ورووردد های بومی
 وااد( ۰)

 ویر، رپدرد، ترراندد، قتعه، بویتن  
ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 الوی  اول بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 یردشاریو 
- 

2۷ 
ایجاد اورهانس اادد ای در وواص  مناس  

  وشه های یردشاری
 وااد( 2) 

  
 متور شنال شرظ 

 متور یردشاری انوب غربی  

ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 الوی  اول بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 

2۸ 
تج تز مرارز ب داشتی برای ارائه  دمان 

 اورهان ی 
 وااد( 2)

 ویر و بویتن  
ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 الوی  اول بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 
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2۹ 
ایجاد واادهای  دمان توری تی مدرن برای 
بازاریابی وروش تور و  تور یردانی و تاتتغان 

 مقتا  متی و متتی()در 

 ستنانته  
ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 الوی  اول بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 

3۵ 
اادا  وروشااد های  ریه متصو ن متتی، 

 وااد ( 3ورهنای، صنایغ دستی )
 ویر،  بویتن و قتعه  

ورا رظن 
ش رستان و 

 با تر
 اول الوی  بته یردشاری

ادارد ر  مترا  
ورهنای، صنایغ دستی 

 و یردشاری
- 

 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 میزان

 نفر اشتغال

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

محوری 

9 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

 1اجرائی مرتبط 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد: توسعه کشاورزی 
  برنامه اقدام ) پیشران (: توسعه زنجیره فعالیت های باغداری و افزایش تولید 

  4۵۸۵۵ اصظح و نوسازی باغان 31

ط ناس  وباد، رر درد، 

ندیروباد، راود یناد، 

 اسدوباد، ر نه سار

متوسط / 

 ده تان
 الوی  اول  تر ر اورزی

سازمان 

 ا ادر اورزی
 

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

32 
ایجتاد و توستتتعته وااتدهتای وعتالت  

 زناورداری
4۵۵ 4 

رپدرد، اسدوباد، قتعه، 

قتاسته، اولنچ، راودیناد، 

 ترراندد، 

 الوی  اول بته ر اورزی متویط/ده تان
سازمان 

 ا ادر اورزی
- 

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

 12 2۵۵۵ اادا  مزر ه پرورش ماهی 33
بویتن، ط ناس  وباد، 

 النکی، وی 
 الوی  دوم  تر ر اورزی  رظن / بخ 

سازمان 

 ا ادر اورزی
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 )دنباله(برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری  9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

مورد 

 نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد 

موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

الویت 

طرح در 

سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

34 
 ارتقای شا ص ب رد بروری وب از طریق:

  نتتان اارایی-وموزش ب -الف
  

تنام روستاهای 

 بخ  مررزی
      

 الف

 بریزاری رظ  های وموزشی و ترویجی در مویو ان زیر: -الف

ب اود مدیری  های -متصتتو ن  رق  رتتتغ-دهی)تغ یه(اصتتظح برنامه رود -

 ین راش ، رنترل    و ا یماشت ن،تزم هتت  یزمان راشت ، نتو هزرا ی )

 ووب مصروی  دترمفتغ شتنا   مصارف-(و ......  ای نارتبهرز، ماارزد با ووان 

وب  راه ی برا یزرا  انتاصتتتظح  نت- رنترل ون تا یبرا دانتتانجتام تن 

یی  ار   ن یاارا مثظ  ر   ودتش رتتتغ- ر   خیمث  اصظح تار یمصرو

اصظح -ی( ارتوب نینو یها به سامانه یسنت یاز رو ش ای)ارتاصتظح روش وب-

 دانتتن -ی زرا  انتمصرف رود و  نت  یریبا اصظح مد هنرادی ارترو ش وب

 اصتتظح زمان برداشتت ، ب تتته ادوان،  تمانند تنظ عانیراه  یتتا ی زم برا

راه  - تا مصرف دتتول ردتزنج جادیو ا یوروور یواادها جادیمناس ، ای بند

 ییوب و- مصرف رنندد بدس  دنتتا رس متصتول از زمان برداش  عانییتا

ی  راهکارهای مقابته با از مخاطران بخ  ر تتاورز ی  تتاران ناشتت رودها و

تغتتر واریته و رق  متصو ن،  سترمازدیی متصتو ن )استتفادد از دمندد ها،

 تغتتر رهی  روددهی،ایجاد بادشکن ها و تقوی  وبتاری و ...(

۰۵۵  

تنام روستاهای 

 بخ  مررزی

)پ نه بندی 

 ا اد ر اورزی(

 1الوی    تر ر اورزی رظن/بخ 
سازمان 

 یا ادر اورز
 



 3۰ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

 )دنباله(گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه  9جدول شماره 

 عنوان طرح ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 1طرح 

کد 

کارآفرین 

 9محوری 

در  الویت طرح

 0سطح بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 

 برنامه عملیات اجرایی -ب

  3۹۰۵۵۵ تج تز ارایی به ست ت  وبتاری تت  و ار 1ب 

اراتن، قتاسته، د، اا تن وب

سنا  وباد، ط ناس  ، قتعه

وباد،  اا  وباد، راود یناد، 

م   وباد، وا ی ، ویر، 

 وی 

 اولالوی    تر ر اورزی  رظن / بخ 
سازمان 

 ا ادر اورزی
 

  3۹۵۵۵ اارای ست ت  ر  و ار 2ب 
اسدوباد، بالوف، ترراندد، 

 رر درد، دوسناان، 
 اولالوی    تر ر اورزی متوسط/ده تان

سازمان 

 ا ادر اورزی
 

 3 ب
اارای طرح یکجار تتتتی در روستتتتاهای 

 دارای انعت  وصتی و غتر سارن
  

سار، رر درد، ر نه 

  اا  وباد، ندیروباد

متوسط / 

 ده تان
 الوی  دوم  تر ر اورزی

سازمان 

 ا ادر اورزی
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 رارروب. ۹: و رس  طرح های سرمایه ی اری برای تولتد و اشتغالزائی، مرااعه شود به صفته  3تویتتان مربو  به ردهای ادول شنارد -۰

 9جدول شماره  1توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9دستگاه اچرایی پیوست جدول شماره 

 تویتتان  نوان طرح ردیف

1 
 توسعه ر   متصو ن تجاری پربازدد ) ز فران، ی  متندی (

۹ 
 تتقق طرح در روتاد مدن

 تتقق طرح در روتاد مدن روستایی دستی صنایغ تولتد راریاه ای ایجاد ا   ت  تظن ا نای 2

 تتقق طرح در روتاد مدن اقامتااد های بوم یردی ایجاد و تج تز ا   ت  تظن ا نای 3

4 

 و دام نا داری صتتت اصول زمتنه در وموزشی بریزاری دورد های

 دام اایااد اصظح نژاد و اصظح طتور،

 ... و

 متان مدن و بتند مدن (ن، در مقاطغ زمانی برنامه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و 

 

۰ 

 به زرا ی ر   الاوی تغتتر وموزشی  ا   بریزاری دورد های

 توسعه دارویی، یتاهان ااوبان، نظتر و تجاری  پربازدد متصو ن

 .. و باغداری

 ن، متان مدن و بتند مدن (ه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و در مقاطغ زمانی برنام

۰ 
ماهتان  پرورش واادهای ایجاد ا   وموزشی بریزاری دورد های

 وبی سرد
 ن، متان مدن و بتند مدن (در مقاطغ زمانی برنامه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و 

 ن، متان مدن و بتند مدن (امه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و در مقاطغ زمانی برن رور  و بزرگ دام دامپروری واادهای توسعه ۷

 ن، متان مدن و بتند مدن (در مقاطغ زمانی برنامه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و  ر اورزی متصو ن ورووری و بندیب ته  واادهای ایجاد ۸

 ن، متان مدن و بتند مدن (در مقاطغ زمانی برنامه ) روتاد مدتتقق طرح تدریجی و  ایجاد تعاونی تولتد روستایی ۹

 تتقق طرح تدریجی و در مقاطغ زمانی برنامه ) روتاد مدن، متان مدن و بتند مدن ( ش رستان یا مننقهایجاد اتتادیه تعاونی تولتد روستایی در سنت  1۵



 3۷ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

 پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی : : فهرست پروژه های عمرانی 0جدول شماره 

  نوان برنامه  نوان وص   نوان پروهد ردیف

ا تاار مورد 

 نتاز

 متتتون ریال

 مت  اارا

 نام روستا
 دستااد اارائی

رد شعاع 

 نتکردی 

1 

الوی  

پروهد 

2 

تویتت 

 3دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 

  رفاهی، بهداشتی، آموزشی در سطح روستاها با استفاده از اعتبارات عمرانی و مشارکت جامعه محلی-توسعه خدمات زیستی، عمومی  :راهبرد 

1 

ب  ازی وارتقاء رتفت  شاکه وبرسانی 

 1۹ سنت روستایی ) شاکه وب شرب (در

 روستا

 زیرسا تی
 وب شاکه ب  ازی

 وشامتدنی
 

 ط ناس ، ویر، م   وباد، اولنچ، قتاسته

 وباد

 وایظب و وب

 روستایی

 / متوسط

 ده تان

 اولوی 

 اول
  تر

 ترراندد  سامانه تصفته وب زیرسا تی ایجاد سامانه تصفته وب  2
 وایظب و وب

 روستایی

 / متوسط

 ده تان

 اولوی 

 اول

  تر

3 
 در برظ شاکه تقوی  و تعنتر و ب  ازی

 سنت تنامی روستاهای وااد شرایط
 زیرسا تی

و تقوی  ب  ازی 

 شاکه برظ
 

) ط ناس  تنامی روستاهای وااد شرایط 

 وباد،
 ادارد ر  برظ

 / متوسط

 ده تان

 اولوی 

 اول
  تر

 ویر،  ورزشی -ورهنای  زیرسا تی اادا  سالن ورزشی 4
سازمان ورزش و 

 اوانان

 رد/ 

 روستا

اولوی  

 اول

  تر

۰ 
 ) تقوی  مخابراتی –توسعه  دمان ارتااطی 

 اینترن  و تتفن هنراد(پوش  ونتن دهی 
 زیرسا تی

ب  ازی و تقوی  

زیرسا   های 

 مخابراتی

 
ط ناس  وباد، بویتن، ا تن وباد، 

 راودیناد، ترراندد، وا ی ، 

ادارد ر  پ   و 

 مخابران

 / متوسط

 ده تان

 اولوی 

 اول
  تر
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 سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی پیوست : : فهرست پروژه های عمرانی 0جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

 نام روستا

دستگاه 

 اجرائی

کد شعاع 

 8عملکردی 

الویت 

 1پروژه 

توضیح 

 9دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 

۰ 

ارتاا   وااددوتر   4 تاستس

 (ITCروستایی )

 

 زیرسا تی

  4 تاستس

 دوتر وااد

ارتاا  روستایی 

(ICT) 

 دوسناان 

پ    ر  ادارد

 و مخابران

 / متوسط

 ده تان

 اولوی 

 اول

  تر

۷ 
  ۹۹۷ مقاوم سازی و نوسازی

 وااد م کن روستایی
  م کن نوسازی سکونتااهی

اباد، قتعه،  اباد،  اا  درد، ط ناس  اراتن، اولنچ، رر

 اباد، بوئتن، دوسناان، وا ی ، ا تن راودیناد، النکی، م  

 اباد، ویر، اسداباد، ترراندد، قتاسته، وی ، ر نه سار اباد، سنا 

 م کن بنتاد
 /  رد

 روستا

 اولوی 

 اول

  تر

۸ 

توسعه شاکه راد های ارتااطی 

) اادد  ای ب  ازیدرون منظومه

 بتن روستایی (

  سازی راد سکونتااهی
راودیناد، ترراندد،، اراتن، دوسناان، ا تن وباد،  النکی، 

 بویتن، دوسناان،  وی ، قتاسته، ویر، 

 نق  و ان 

 ای اادد

 / رظن

 بخ 

 اولوی 

 اول

  تر

 سکونتااهی اارای طرح هادی ۹
ب  ازی باو  

 رالادی روستایی
 

ا تن وباد، النکی، بویتن، دوسناان، سنا  وباد، ط ناس  وباد، 

 راودیناد، وا ی ، اولنچ، رپدرد، 
 بنتاد م کن

 /  رد

 روستا

الوی  

 اول
  تر

1۵ 
اارای طرح های وبختزداری 

 ا   مدیری  وب های سنتی
 متتنی

 نتتان 

 وبختزداری
 رپدرد، ط ناس  وباد، وی ، ا تن وباد، ویر 

منابغ طاتعی 

وب مننقه  و

 ای

 رظن / بخ 
اولوی  

 اول
  تر



 3۹ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ بخ  مررزی ش رستان ستنانته

 

 : : اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دستگاه های اجرائی )جمعبندی اعتبارات پروژه های عمرانی( 1جدول 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 ۰ ۰ ۷ ۸ 

    * یک اله دستی صنایغ و یردشاری ورهنای، مترا  سازمان یردشاری 2

 زیرسا تی 3
 راهداری سازمان یردشاری و ورهنای مترا  سازمان

 روستایی وایظب و وب اادد نق  و ان  و
   *  یک اله

 سکونتااهی 4
 - - اادد نق  و ان  و راهداری سازمان م کن بنتاد

 ای مننقه وب ادارد
   *  یک اله

   *  دوساله - ای مننقه وب طاتعی منابغ ادارد متتنی ۰

 3و سه ساله و بت تر  2، دوساله 1* رد دوران اارا : یک اله  تولتد  واهد شد. 4با استفادد از ادول شنارد  ۰ادول شنارد 



 

  

 

 


