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  1 ...........................................................................................................................  .............................................. بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 ه و کلیات مقدم: 8

 

 موانع عمومی و مشترک تحول اقتصادی روستاها

 

روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متاثر از جریان وسیع تغییرات فناورانهه و ارتااطهات، تالهو ت 

وسیع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تجربه نموده اند. از آن سهو سهرمایه اهیاری ههای اههترده در زیرسها تهای 

این تغییرات به اونهه ایههت کهه سهطت انتظهارات در جامعهه کالادی روستاها، چهره و کالاد آنها را تغییر داده است. 

روستایی به جامعه شهری همهویی و قرابت بیشتری پیدا کرده است. با همه این تغییرات اجتماعی سها تار تولیهد و 

 اشتغال در روستا دستخوش تغییرات مالدودتری بوده است. 

. الاته رشد صرفا بهر مانهای سهرمایه ه وری متکی استرشد اقتصاد روستا بر دو مالور رشد سرمایه ایاری و رشد بهر

ایاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه ایاری متا رتر را کاهش می دهد. لهیا 

 رشد روستا به صرف انجام سرمایه ایاری جدید به سرعت متوقف می شود.

وری رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابهته به ارتقا و رشد بههرهدرصد  ۰۵ از بیش رشد اقتصاد مطالعات اساس بر 

زمینه های سرمایه ایاری در روستاها را می توان از طریق قابلیت سنجی و تاللیل تنگناهها و سهایر مظاظهات  .است

روسهتا را بها  و به تاهع آن تالهول در اقتصاد روستا رشدنظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه های مختلف فرآیند 

 تهریع نمود.سرمایه ایاری های جدید 

سرمایه ایاری و سیاست ایاری برای ارتقا بهره وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پهروژه ای و تقریاها یه   

 متوقهف یها و کاهنهده عوامهل توان می کلی بندی دسته ی  در بعدی نیازمند رویکرد سیهتماتی  و فرآیندی است.

 :وری در روستاها را در قالب مالور های زیر طاقه بندی کردارتقای بهره کننده

در و تالول در آن نیهز از ارکهان تالهو ت اقتصهادی و اجتمهاعی  است کشاورزی مالور اصلی اقتصاد روستااز آنجا که 

 است.، بخش مهمی از تالول بهره وری به تالول بهره وری در بخش کشاورزی وابهته روستاها مالهوب می شود
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 ردیف
عوامل عمومی 

 مانع ارتقا
 وریبهره

 مکانیزم و تبعات

1 

معنی دار شکاف 
تولید تا  قیمتی
و قیمت های  مصرف

 با تغییرات اهترده

وجود دارد و بخش مهمی از ارزش افزوده بخش کشاورزی را از  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بینفاصله معنی دار
روستا  ارج و نصیب واسطه ها می کند. این شکاف به کاهش درآمد و انگیزه های سرمایه ایاری روستاییان منتهی می شود. 

توان سیاست های اصظای، فرایند تار عنکهوبتی تغییرات شدید قیمت نیز عظئم اشتااه به کشاورزان می دهد. به دلیل فقدان 
 قیمت در بیشتر مالصو ت رخ می دهد  

2 
مقیاس  رد فعالیت 

ها در بخش 
 کشاورزی

ایری سیاست ایاری صنعتی بزرگ مقیهاس در چنهدین دههه ایشهته تاثر از قانون تقهیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلم
در  و کوچ  تر نیز شده است. مقیاس کوچه  تولیهد موجهب شهده اسهتدر روستاها بهیار کوچ   تولید کشاورزیمقیاس 

و بهای تمام شده مالصو ت  و مانای فعالیت صرفاً معیشتی می باشد نااشدمورد نظر از تولید بهیاری از موارد هدف اقتصادی 
کشورهای در اال توسعه بخش کشاورزی امل اصلی بیکاری در وع ، ازنظر والتر االنهون از  در دامنه اقتصادی آن قرار نگیرد.

  این است که زمین نمی تواند جمعیت روز افزون روستاها را به کارایرد 

3 
تقلیل  و مالدودیت
 منابع آبی

افهزایش شهدید  ،تغییرات اقلیم و مالدودیت بارش در سه دههه ایشهته .های مالوری اقتصاد روستا استه از ارکان و نهاداب 
بهه ایهن  ۰۵تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با اهترش اراضی زیر کشت آبی با افر چاه های مجاز و غیرمجاز از دهه 

یکهی از عوامهل در بخهش کشهاورزی بها فقهدان بهازار آب از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری های کاهش مصرف آب  و سو
. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی می توان ز مالل فعالیت های کشاورزی استمالوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا ا

 تولید را دو تا سه برابر نمود.

4 
و  ها وجود دستگاه

سیاستگیاری  انمتولی
 روستاناهمهو در 

توسهعه روسهتا از جمله نهادهای اثر ایار در تالول و  روستایی و ... فاضظب آب طایعی، منابع ای،منطقه آب جهاد کشاورزی،
ویی سیاست اهیاری هها در همه عدم موجب دستگاهی و فقدان سیاست ایاری متوازن بین هماهنگی مهئله ههتند. ر داد

 اوزه روستا شده است

۰ 
کماود نیروی انهانی 

 ماهر و متخصص

پهایین بهودن سهطت سهواد و تخصهص  شهود.در اقتصاد بیان می شود که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افهزوده بیشهتری می
کشاورزان و سن با ی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت آنها به تغییر رفتاری  و کشت  هود 
در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجربه شکاف سا تاری و رفتاری بین این دو دسته اردیده و چون ماله  و تمله  

باشد  دسته دوم یا مجاور به تغییر الگوی فکری و رفتاری و کنهار آمهدن بها سهنت از آن سنتی اراهای دیرینه می زمینها نیز
های  باشند یا با عدم کنار آمدن و سرکوب  ود، به سر وردای و مهاجرت نیروی کهار مهاهر، کهارآفرین  و سهرمایهاراها  می

درصهد جمعیهت، 3اردد. در آمریکها فقه  وری پایین  مییر ماهر و با بهرهانهانی و  افظ بافت جمعیتی  سنت ارا  و اکثرا غ
اشهتغال در بخهش  درصهد  33کشاورز و روستا نشین ههتند که ضمن تأمین نیاز دا لی، صادر هم می کننهد امها در ایهران 

 هنوز غالااً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می برد.   کشاورزی
کری و عدم دانش و مهارت و بالتاع ترس از تغییر، به نهدرت دسهت بهه تغییهر الگهوی سهنتی و  روستاییان با توجه به شیوه ف

 پردازند.کاشت مالصو ت جایگزین و پربازده همانند  الهای زینتی، دارویی، زعفران و سایر مالصو ت کشتی دیگر  می

۰ 

عدم مدیریت  و 
نظارت مهتمر و 

برقراری عدالت بین 
نهلی در بهره برداری 

 از منابع طایعی

با توجه به این که منابع آب،   اک،  چراااه ها و مراتع جزء منابع نهل فعلی و آینده می باشد باید عدالت بین نهلی به اونه 
های آتی با مصرف بیش از اهد نههل ای باشد که نهل ااضر مجاور به فداکاری  ود به نفع  نهل آینده یا تضعییع اق نهل

قاعده طظیی، از همان دست که می ایری  از همان دست نیز پس دهی. متاسفانه فقدان سیاست ایاری فعلی نشود و به قول 
های جدی به این منابع دارای آستانه ههای تجدیهد ناپهییری زده کهه اصولی و مدیریت و نظارت بر این منابع  دادی، آسیب

 ویم.انتظار می رود در در آینده نه چندان دور با بالران منابع مواجه ش

۷ 

 به غالب توجه
 و رفاهی  دمات

 بجای زیرسا تی
 ایاری سرمایه

 روستاها در اقتصادی

دولت سرمایه ایاری های سنگینی در اوزه های زیرسا تی و رفاهی روستاها انجام داده ولی با ایهن وجهود میهانگین درآمهد 
روستا افرایش متناسای نداشته است. در چند دهه ایشته نگاه غالب به اوزه د الت دولت در روستا تامین نیازهای رفاهی و 

 سازی اقتصادی انها مورد تاکید ناوده است.  زیرسا تی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت

۸ 
عدم وجود 

کارکاههای کوچ  
 مقیاس 

در روستاهای ایران  بر  ظف سایر کشورهای پیشرفته ودر اال توسعه، کارااهای کوچ  مقیاس بهیار کم و به ندرت وجود 
دارد. . علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اااهی کافی روستاییان و ایار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  

 آنها از نظر مالی و علمی از سوی مهئولین ذی رب  می باشد. و از سویی عدم امایت، پشتیاانی و ترغیب 

۹ 
تله نهادی کشاورزی 

 و تولید سنتی
متاثر از عوامل پیش افته نهادی، نظام تولید در روستا ها سنتی و کمتر متاثر از تالو ت فناورانه بوده است. در بر هی بخهش 

 آن تفاوت معنی داری با چندین دهه و قرن ایشته نداردها به عنوان مثال در اوزه دام سا ، شیوه پرورش و بازده 

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

گذاری، بتوان 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  تزریق منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، بینش فکری، دانش

 کشاورزی است. 
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 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

اقتصهادی و کالاهدی طهی رونهدهای  –اکولوژیه  و اجتمهاعی  –از بر هم کنش متقابل سا ت های مالیطی 

شهکل ارفتهه و مجموعهه روابه  و فعالیتهها، جریهان هها و  مرکزی سهلطانیهمکانی ه زمانی سا تار فضایی منظومه 

پیوندهای  فضایی درون و برون منظومه ای در نهایت به شکل ایری سازمان فضایی منظومهه انجامیهده و در شهکل 

 دهی به سازمان فضایی کنونی منظومه بهیار اثر ایار بوده اند. 

اکولوژیه  بهه ویهژه  –هت، عوامهل مالیطهی کارکردی در بخش نخ -بر اساس جمع بهت مطالعات سا تاری 

سا تار زمین و اشکال ناهمواری، به همراه پوشش ایاهی ) پوشش مرتعی ( و منابع آب سطالی ) رود انه زنجانرود 

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

سلطانیه اسهت کهه عمهدتاً در زون الاهرز  -خشی از پهنه سا تاری زنجانبین منظومه از نظر موقعیت استقرار ا

پالئوزوئیه  مهی  -دوران سنوزوئی ، مزوزوئی ، پروتروزوئیه شناسی مربوط به چینهاز نظر . غربی واقع شده است

ارد.  منظومه در اریم اهل اصلی سلطانیه واقع شده و جزء مناطق با  طهر متوسه  و زیهاد زلزلهه قهرار داین  .باشد

که در پهنه  طر متوس  زلزله اسهتقرار یافتهه انهد،  بقیهه  بجز روستاهای بویین و دوسنگان در شمال شرق منظومه

شهرسلطانیه، روستاهای سنال آبهاد، روستاهای منظومه در پهنه با طر با ی زلزله استقرار یافته اند.  سکونتگاه های

عااس آباد، کاهود اناهد، نهدیرآباد، المکهی، قلعهه، مشه  آبهاد،  مهمانشهر، ارجین، اولنگ، چپ دره، طهماسب آباد،

 در این پهنه استقرار یافته اند.  وا یش، اهین آباد، ویر، اسدآباد، ترکاندهخ، چشمه سار، قیاسیه و وی  ( 

سلطانیه به منظومه سیمایی کوهههتانی بخشهیده  -در پهنه سا تاری زنجان سلطانیه مرکزی استقرار منظومه

شهوند. در در بخش شمال شرقی و جنوب غربهی منظومهه مشهاهده می مرکزی سلطانیهاست. اراضی مرتفع منظومه 

شده  شناسایی 1۹۵۵-24۵۵و 1۷۵۵-1۹۵۵ ، 1۰۵۵-1۷۵۵، 1۵۵۵-1۰۵۵طاقه ارتفاعی عمده  4 مرکزیمنظومه 

 اند. شدهوستاهای منظومه در این طاقات ارتفاعی توزیعاست که ر

 با افزایش ارتفاع شیب اراضی افزایش می یابد بطوریکه شیب اراضی در بخش های کوههتانی منظومه به ویهژه

منظومه افزایش می یابد. شیب اراضی از شمال شرق به سمت غهرب و بخهش میهانی منظومهه شرق و  شمال شرقی 

درصهد (  ۰اهای پرجمعیت و مهم منظومه در اراضی با شهیب کمتهر ) عمهدتاً شهیب کمتهر از کاسته می شود.روست

استقرار یافته اند. مالدودیت توپوارافی  در بخش های شمال شرقی و جنوب غربهی بهه  شهکل ایهری روسهتاهای 

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

دارای شهرای  اقلیمهی نیمهه  شه   مرکزی سلطانیهتوپوارافی  و موقعیت استقرار، منظومه  متاثر از شرای 

میلیمتهر  2۸۷میهانگین بارنهدای سهالیانه بهیش از سانتی اراد اسهت.  ۹.۹متوس  دمای سا نه منظومه  سرد است.

مهر تا  روز از سال ) 14۵نی بوده و ادود ازارش شده است که به دلیل کوههتانی بودن منظومه دوره یخاندان طو 

 اردیاهشت ( در منظومه یخاندان رخ می دهد. 

و از اواس  مهرماه تها اسهفند مهاه  "مرطوب"در مجموع  شرای  آب و هوایی منظومه از فرورین تا اردیاهشت 

شرای  اقلیمی جهت فعالیت های اردشگری واضهور شرای  آب و هوایی  ش  می باشد. از  رداد تا اواس  مهرماه 

 اردشگران در منظومه مناسب است.
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اکولوژی  آن با منظومه ها و مناطق همجهوار بهوده و  –منابع آب منظومه تابعی از پیوستگی سا تار مالیطی 

ترین جریهان رود انهه ای منظومهه اسهت. ایهن دارای منشاء درون و برون منظومه ای است. رود انه زنجانرود اصهلی

 1۰۵در جریان بهوده و پهس از عاهور از شههر زنجهان و طهی مههیری اهدود رود انه از جنوب شرق به شمال غرب 

پیوندد . سرشا ه و بخشی از جریهان رود انهه آق زوج چهای در به قزل اوزن می« رجئین » کیلومتر در پائین دست 

جهوار ) بخهش مرکهزی طهارم ( در  لخال در شمال شرق منظومه به سهمت منظومهه هم–وااد هیدرولوژی  طارم 

است.  با توجه به ویژای های توپوارافی منظومه در شمال شرق جریان رود انه آق زوج چای تهأثیر چنهدانی  جریان

 در دا ل منظومه ندارد.

مترمکعهب بهر ثانیهه بهوده  111/۵برابهر  مرکزی سلطانیهمتوس  آبدهی سا نه رود انه زنجانرود در منظومه 

 است.

با دستی و در دا ل منظومه بر هوردار اسهت و در مههیر  هایمنابع آب سطالی از کیفیت مناسای در بخش

 جریان به پایین دست از کیفیت آب کاسته می شود.

اههترده  مرکهزی سهلطانیهعظوه بر بهره برداری از منابع آب سطالی بخشی از آبخوان زنجان که در منظومه 

القه چاه غیر مجاز  مورد بهره بهرداری قهرار مهی ایهرد. هم نهین  12۸ القه چاه مجاز و  4۰4شده است از طریق 

رشته قنات نیهز در  3۸دهنه چشمه عمدتا در شمال شرق و جنوب غربی منظومه در اال بهره برداری ههتند.   ۰2۷

 جنوب و جنوب غرب منظومه مورد بهره برداری ساکنین ههتند. شمال غربی، بخش میانی به سمت 

 مورد بهره برداری در منظومه از نظر کشاورزی دارای کیفیت  وب تا متوس  ههتند. منابع آب زیرزمینی 

پوشهش مرتعهی در به دلیل اهتردای مناطق کوههتانی در منظومه و بارش نهاتاً مناسهب در ایهن منهاطق، 

  درصد کهل مههاات منظومهه ) 4۹.۰اند. بر اساس بررسی های انجام شده  و جنوب غربی اهترده شدهشرق  شمال

هکتار ( به اراضی با پوشش مرتعی ا تصاص دارد. اراضی مرتعی عمدتاً ااوی ایاهان مرغوب مرتعی همراه با  2۰4۰۰

 توزیع قابل توجه ای از انواع ایاهان دارویی است. 

اکولوژی  موثر بر سا تار و سازمان فضهایی منظومهه  –مجموعه عوامل اشاره شده جمع بهت عوامل مالیطی 

 است.  مرکزی سلطانیه

اکولوژی  بر سا تار و سازمان فضایی منظومه که به طور مفصل در بخهش نخههت  –اثرایاری عوامل مالی  

 مطالعات مورد بررسی قرار ارفته است به شکل ایری دو اوزه همگن سا تاری در منظومه انجامیده است. 

متر به با  را شامل می شهود.  سهطت  1۰۵۵پهنه کوههتانی و مرتفع که عمدتا طاقه ارتفاعی با ی  .1

این مالدوده پوشیده از  انواع اونه های مرتعی است. پهنهه کوهههتانی بخهش ههای شهمال شهرقی 

 منظومه و جنوب غربی منظومه را شامل می شود. 

می شهود. ایهن پهنهه بهین دو بخهش از پهنهه  پهنه دشتی و هموار که بخش میانی منظومه را شامل .2

کوههتانی در شمال شرق و جنوب شرق منظومهه واقهع شهده اسهت. رود انهه زنجهانردود و آزاد راه 

تاریز از میانه آن عاور می کنند. بخش میانی منظومه به فعالیت  –زنجان و راه آهن تهران  –قزوین 

 های کشاورزی آبی ا تصاص دارد. 
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اکولوژیکی که در دو پهنه کوههتانی و دشتی در ا تیار اهروه ههای انههانی بهوده  –الیطی به تناسب منابع م

روسهتایی و شههر سهکونتگاه  21است سکونتگاه های متعدد انهانی با مقیاس متفاوت شکل ارفته است. در مجمهوع 

 سلطانیه در منظومه استقرار یافته اند.

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

 یافته است.  افزایش 13۹۰در سال 

نفر در هر  انوار عضهو بهوده انهد.  3/3س  استانی و کشوری بوده بطوریکه بعد  انوار در منظومه تابعی از متو

 ن د یل کاهش بعد  انوار است.شکل ایری  انوارهای جدید، تغییر نوع  انوار از اهترده به ههته ای از عمده تری

بررسی وضعیت سواد در منظومه نهات های متفاوتی را بین دو جنس زن و مهرد نشهان مهی دههد. بطوریکهه 

افهزایش یافتهه اسهت. ایهن شها ص در  13۹۰درصد در سال  ۷۹.۰به  13۸۰درصد در سال  ۷۷.3نهات باسوادی از 

درصد افزایش یافته است. بنابراین نرخ سواد درمیهان مهردان  ۸۰.3به  ۸۰درصد در سال  ۸3میان مردان روستایی از 

 تغییهری نداشهتهروستایی نهات به شا ص کل منظومه وضعیت بهیار بهتری دارد. اما این شها ص در میهان زنهان 

کماهود امکانهات و درصهد کهاهش یافتهه اسهت.  ۷2.۸بهه  13۸۰درصد در سهال  ۷2.1است. نهات باسوادی زنان از 

 روج بخشی از جمعیهت باسهواد زن از منظومهه در پهی در سطت منظومه و ترک تالصیل د تران،   دمات آموزشی

شکل ایری زندای زناشویی و ازدواج، توجه بیشتر به امر تالصیل پهران به دلیل مالدودیت های فرهنگهی، آموزشهی 

فرهنگی و تأثیر آن بر کاهش تالصیل د تران (، نامناسب بودن راه ههای دسترسهی و کماهود  –) ویژای های قومی 

وسایل نقلیه جهت استفاده جمعیت  زم التعلیم در دسترسی به مراکز آموزشی عمده ترین د یل پهایین بهودن نهرخ 

 سواد زنان در منظومه بشمار می آیند.

فرهنگهی جامعهه ای همگهن اسهت. بررسهی  –ر اجتمهاعی جمعیت ساکن در مالدوده مطالعاتی از نظر سا تا

فرهنگهی بهین  –شا ص های انهجام و اعتماد اجتماعی ااکی از وجهود سهطت بها ی همگنهی و همگرایهی  قهومی 

ساکنین روستاهای مهتقر در منظومه است. عدم وجود ا تظفهات و درایهری قهومی و فرهنگهی اههترده در سهطت 

اعی و فرهنگی جمعیت ساکن منظومه به ویژه از  از نظر زبان و میهب عمده تهرین منظومه به همراه یکپارچگی اجتم

 فرهنگی جامعه ساکن در منظومه بشمار می آید.  –ویژای اجتماعی 

اکولوژی  است. بررسی سا تار اقتصهادی منظومهه نتهای   –سا تار اقتصادی منظومه تابعی از منابع مالیطی 

 ذیل را در ا تیار قرار می دهد: 

لاه فعالیت های بخش کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زناورداری ( بر سهایر بخهش ههای غ •

 اقتصادی 

 تولید مالصو ت باغی با کیفیت با  از جمله مالصول سیب •

 وجود مراتع و قابلیت توسعه فعالیتهای دامداری، پرورش ایاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زناورداری •

 ار انه ای در امتداد جاده ارتااطی و امکان فعالیت برای فعالین اقتصادی منظومهوجود صنایع ک •

 وجود نیروی متخصص در زمینه بر ی از فعالیتهای صنعتی از جمله صنایع غیایی )رشته بری(، تولید الاهه •

 در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه و..وجود معادن مهم با ظرفیت با ی تولید  •
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ار فضایی منظومه بر اساس جریان ها و پیوندهای فضایی ااکم بر منظومه نشان می دههد اغلهب بررسی سا ت

جریان های فضایی منظومه ) جریان مالصول، افراد، کا  و  دمات سرمایه، فن آوری و اطظعات ( ی  سویه هههتند. 

تمهامی سهکونتگاه هها در درون  سکونتگاه های منظومه اداقل ارتااط افقی را بایکهدیگر داشهته و تنهها نقطهه پیونهد

بخش ( است. سپس بیشترین ارتااط سکونتگاه شهرستان و سیاسی  –) به عنوان مرکز اداری  شهر سلطانیه منظومه 

برقرار است. شهر زنجهان جهیاب تهرین نقطهه  شهر زنجان ) مرکز استان (  دماتی با  –های منظومه به لالاظ اداری 

فرهنگهی و  –زمینه ها بوده و تمامی روابه  جریهان هها و پیونهدهای اجتمهاعی  سکونتگاهی برون منظومه در تمامی

با این شهر برقرار اسهت و از شهدت و کشهش بها یی  سلطانیه پس از شهر سلطانیه اقتصادی سکونتگاه های منظومه 

سهپس و (  ) درون منظومهه ایبر وردار است. بنابراین رواب  شکل ارفته بین سکونتگاهی به سوی مرکز شهرستان 

 برون منظومه ای ( است. مرکز استان )

اکولوژی  و  –جمع بندی بررسی های انجام شده نشان می دهد، از بر هم کنش متقابل سا ت های مالیطی 

شهکل ارفتهه و  مرکزی سلطانیهاقتصادی و کالادی طی روندهای مکانی ه زمانی سا تار فضایی منظومه  –اجتماعی 

مجموعه رواب  و فعالیتها، جریان ها و پیوندهای  فضایی درون و برون منظومه ای در نهایت به شکل ایهری سهازمان 

فضایی منظومه انجامیده و در شکل دهی به سازمان فضایی کنونی منظومه بهیار اثر ایار بوده انهد. سهازمان فضهایی 

و دارای عدم تعادل) غیر متهوازن (   بودهظومه با مرکزیت شهر سلطانیه من سلطانیه  تمرکزارا به سمت درونمنظومه 

برآینهد ( منظومهه  فضهایی بین سا تار دهد می نشان منظومه فضایی سازمان و فضایی سا تار نقشه دو است. تطابق

 و جریان عملکردها برآیند(   آن فضایی سازمان با  )سیاسی و اقتصادی اجتماعی، کالادی، مالیطی، سا تار های  یه

 .نیهتند منطاق هم بر و ندارد هماهنگی وجود   )ای منظومه درون های
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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
یع
طا

 

 - - - درصد 1/18 درصد 2میزان اراضی با شیب کمتر از 

 2-۷با ترین میزان جمعیت ساکن در طاقات شیب  2
 درصد

 - - - درصد 81/08

نهات جمعیت روستایی ساکن در پهنه با  طر با ی  3
 لرزه  یزی

 - - 8931 درصد 1/39

4 
 3/3 میانگین دمای سا نه

درجه سانتی 
 گراد

- - - 

 - - - روز 808 تعداد روزهای یخاندان ۰

 - - - میلی متر 9/111 میانگین بارندای سا نه ۰

۷ 
 دوره  ش  بر اساس منالنی آماروترمی 

خرداد تا اواسط 
 مهر

 - - - 

 - - -  نیمه خشک میانه تقهیم بندی اقلیمی ۸

۹ 
 شا ص اقلیم اردشگری

خرداد تا تیر 
 عالی

 - - - 

1۵ 
 81888 متوس  آبدهی سا نه زنجانرود

مترمکعب بر 
 ثانیه

- - - 

 - - -  خوب تا متوسط کیفیت آب زنجانرود به لالاظ کشاورزی 11

 - - - حلقه 010 تعداد چاه مجاز 12

 - - - حلقه 811 تعداد چاه غیر مجاز  13

14 
 1/11 مجموع تخلیه چاهها

میلیون 
 مترمکعب

- - - 

 - - - درصد 0/13 میزان مصرف کشاورزی از آب چاهها 1۰

 - - - دهنه 111 تعداد چشمه های منظومه 1۰

 - - - درصد 81/10 میزان مصرف کشاورزی از آب چشمه ها 1۷

 - - - رشته 91 تعداد قنوات منظومه 1۸

 - - - درصد 1/18 میزان مصرف کشاورزی از آب قنوات 1۹

 - - - درصد 3/38 روستاهای واقع در پهنه  طر با ی لرزه  یزی 2۵

21 

ی
ماع

جت
ا

 
ی
نگ
ره
و ف

 

 1/91 8/10 8931 درصد 1111 نهات روستانشینی در منظومه

 9/11 8/09 8931 درصد 0111 نهات شهرنشینی 22

23 
 نرخ رشد جمعیت

 (13۹۵-۹۰ا یر   ساله ۰ )

 1/8 1/8 8938-31 درصد  813 کل منظومه

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

 8/1 0/8 8938-31 درصد  810 شهری 2۰

2۰ 
 بعد  انوار

 11/9 19/9 8931 نفر 919 کل منظومه

 91/9 18/9 8931 نفر 911 روستایی 2۷

 11/9 13/9 8931 نفر 919 شهری 2۸

2۹ 
 نرخ سواد 

 ) درصد باسوادی (

 1/10 1/18 8931 درصد 13 کل 

 9/18 0/11 8931 درصد 1111 زنان 3۵

 9/13 8/11 8931 درصد 31 مردان 31

32 

ی
ید
تول
 و 
ی
اد
ص
اقت

 

 0/91 - 8931 درصد 9111 نرخ فعالیت ) مشارکت اقتصادی (

 1/99 - 8931 درصد 9118 نرخ اشتغال 33

 1/81 - 8931 درصد 011 نرخ بیکاری 34

 - - 8931 درصد 910 بارتکفل  3۰
 9/0 9/13 8931 هکتار 3/81139 سطت زیر کشت زراعی 3۰

 1/0 1/18 8931 تن 8/33931 تولیدات زراعی 3۷

 9/8 1/11 8931 هکتار 8/8813 سطت زیرکشت باغی 3۸

 1/81 1/11 8931 تن 0/13300 تولیدات باغی 3۹

 8/1 8/11 8931 واحد 1 معدن 4۵
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وااد نگهداری مالصو ت کشاورزی)در اال بهره  41
 برداری(

 1/81 888 8931 واحد 8

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

43 

ی
نای
یرب
و ز
ی 
 ت
سا
یر
ز

 

 81 1/99 8931 کیلومتر 8118 بزراراه -آزاد راه 

 3/1 1/93 8931 کیلومتر 891181 راه بین شهری 44

 1/8 9/11 8931 کیلومتر 18111 راه بین روستایی 4۰

 - - 8931 کیلومتر 81103 راه آهن 4۰

 - - 8938 درصد 888 سالم میزان بهره مندی از آب آشامیدنی 4۷

 - - 8938 درصد 888 میزان بهره مندی از برق 4۸

 - - 8938 تعداد 81  انه بهداشت فعال 4۹

 - - 8938 تعداد 90 بهره مندی از  دمات آموزشی ۰۵

 طهرح : منتخای از متغیر ها و شا ص ها به ما ی ازارش تفصیلی برنامه توسعه اقتصادی و اشهتغالزائی و 1مظاظه 

)شامل متغیرها/ شا ص های تولیدی، زیربنائی/زیرسا تی، اجتماعی، فرهنگهی،  توسعه پایدار منظومه های روستایی

 آموزشی و طایعی(

 

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

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

) مجموعه بررسی های انجام شده در بخش نخهت شامل مطالعات ستادی، میدانی، برازاری نشهت منظومه 

   های هم اندیشی با نماینداان جامعه ماللی،  اراان ماللی، نظرات مهئولین ماللی و ... (  انجام شده است. 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 منظومه و شمال شرقی ادار در بخش شرقیاهتردای اراضی شی -

 استقرار در زون با  طر با  و متوس  زلزله -

 و سطالی آب منابع اتظف و ها شیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری های شیوه بودن غالب -

 زیرسطالی

 بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی از طریق افر چاه های غیر مجاز -

 عدم تعادل دام و مرتع به ویژه در نیمه شرقی منظومه چرای مفرط دام و -

 فضایی کالبدی

 سکونتگاهی نقاط بین ارتااطی و فیزیکی های پیوند بودن ینپای 

 فضایی سازمان در اوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی با سکونتگاه کارکرد به توجه عدم -

 مطلوب

 مالدود جمعیت شمار با کوههتانی های آبادی پراکندای -

 اجتماعی

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین -

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

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین -

  درصد ( ۷2.۸) مرکزی  بخش سواد زنان روستایی ساکن در پائین سطت -

 آموزشی در سطت منظومه و ترک تالصیل د ترانکماود امکانات و  دمات  -

  مدیریت و تصمیم سازی ماللی در روستائیان مشارکت ضعف -

 فرهنگی های کانون و مراکز کماود -



 ۹ ........................................................................................................................................................................... بخش مرکزی شهرستان سلطانیه

 

 اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجراییعدم  -

 اقتصادی

 کشاورزی بخش به وابهته  دمات و فعالیت پشتیاان و اقتصادی زیرسا تهای ضعف -

 فرصت های شغلی مناسب در سطت منظومهدسترسی به عدم  -

 عدم تنوع فعالیت های اقتصادی در سطت منظومه -

 کشاورزی بخش به وابهته  دمات و فعالیت پشتیاان و اقتصادی زیرسا تهای کماود و نامناسب بودن -

 در بهویژه )فهروش و فهرآوری تولیهد، فراینهد نهادههها، تهامین( تولیهدی مالصهو ت ارزش زنجیره ناود -

 روستایی دستی صنایع و دامپروری کشاورزی، مالصو ت

 تادیلی صنایع و کشاورزی بخش در تولید ارزش زنجیر تکمیلعدم  و تولید تنوع پایین بودن -

) بها توجهه بهه  یزکشاور های مختلف اقتصادی به ویژه  بخش در تخصصی های تشکل توسعه نیافتگی -

 قابلیت های کشاورزی منظومه (

 کشاورزی و معدن صنعت، بخش در انهانی نیروی و سرمایه وری بهره بودن پایین -

 صنایع تادیلی مرتا  با تولیدات کشاورزی در منظومه توسعهعدم  -

 و عدم بهره برداری مناسب از مالصو ت تولیدی  تولید مشکظت -

 گردشگری

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

 و ... مجازی های شاکه ملی، های رسانه

 تفریالی در سطت منظومه –توسعه نیافتگی امکانات و  دمات رفاهی  -

 بخش مرکزی اردشگری های جاذبه از بهینه بهره برداری مناسب و عدم -

 ناکافی بودن آشنایی جامعه ماللی با صنعت اردشگری و قابلیت ها و جاذبه های اردشگری منظومه -

 و جاذبه اردشگری پتانهیل دارای روستاهای در ارتااطی های زیرسا ت ضعف -

 بخش سطت در رفاهی –و  دمات تفریالی  امکانات کماود -

  اردشگری بخش در ایاری سرمایه به تمایل ینپای سطت -

 قابلیت ها-9 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

اضور  اردشگری ومناسب بودن شرای  اقلیمی طی ماه های  رداد تا مهر جهت فعالیت های  -

 اردشگران در منظومه

 از جنوب شرق به شمال غربجریان رود انه زنجان رود در میانه منظومه با جهت جریان  -

دهنه  ۰2۷،  القه چاه غیر مجاز در منظومه1۰2القه چاه مجاز و  ۰۹2 وجو منابع آب زیرزمینی ) -

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

سرساز در نیمه شرقی منظومه با پوشش مرغوب مرتعی همراه با توزیع قابل توجه ای از وجود مراتع  -

 انواع ایاهان دارویی

وجود معادن مهم با ظرفیت با ی تولید در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه و.. ) معادن آه ،  -

 سیلیس و آهن (

  فضایی  -کالبدی
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 همجواری منظومه با مرکز استان -

شریانات ارتااطی متعدد )   آهن، آزادراه و جاده بین شهری( با اهمیت و عملکرد فرامنظومه ای عاور  -

 ملی آن از بخش میانی منظومه -، فرامنطقه ای

  دمات و کا  نقل و امل توسعه  دمات پشتیاان در زمینه  جهت  زم های وجود پتانهیل -

آبادی های منظومه در بخش میانی و سهولت  قرارایری آبادی های بزرگ و موثر در  دمات رسانی به -

 دسترسی به آنها

 اجتماعی

 در منظومه شهرنشینیدرصد  3۵ -

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

 ( 1۵1)  وجود نهات جنهی تقریااً متعادل در سطت منظومه -

درصد در مقایهه با رشد  ۵.۰۰به  13۹۵-۹۰افزایش نرخ رشد جمعیت روستایی طی مقطع آماری  -

 منفی جمعیت در دوره آماری قال 

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

 یکپارچگی اجتماعی و فرهنگی جمعیت ساکن منظومه از نظر زبان و میهب -

 قومی و فرهنگی اهترده در سطت منظومه عدم وجود ا تظفات و درایری -

 اقتصادی

غلاه فعالیت های بخش کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامداری و زناورداری ( در سا تار  -

 مرکزی سلطانیهاقتصادی بخش 

 تنوع نهای در تولیدات زراعی، باغی و دامی -

 منطقهو امکان ایجاد صنایع تادیلی  در تولیدات باغی با کیفیت مطلوب  -

تولیدات باغی با کیفیت مطلوب با قابلیت ارائه به صورت برند در سطت ملی و فراملی )  از جمله  -

 مالصول سیب در روستاهای سنال آباد، ویر و... (

 دسترسی به نیروی کار بالقوه و بالفعل -

 در منظومه دامداری و باغداریوجود پیشینه کشاورزی و  صوصاً  -

 فعالیتهای دامداری، پرورش ایاهان دارویی، توسعه فعالیتهای زناورداری وجود مراتع و قابلیت توسعه -

) عاور رود انه زنجانرود از میانه شامل آبهای سطالی ) کافی و  زم ( مناسب وجود منابع آبی  -

دهنه چشمه،   ۰2۷القه چاه مجاز و القه چاه غیر مجاز در منظومه ،  ۰۹2) و زیرزمینیمنظومه ( 

 بخش غربی و جنوب غربی (رشته قنات در  3۸

 قابلیت مناسب  اک برای فعالیتهای کشاورزی -

 موقعیت ارتااطی مناسب در بخش میانی منظومه به ساب وجود شریانهای ارتااطی مهم و اساسی -

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

 کشوروجود شرکت مرغ  به عنوان بزراترین شرکت تولید جوجه یکروزه در  -

 وجود صنایع کار انه ای در امتداد جاده ارتااطی و امکان فعالیت برای فعالین اقتصادی منظومه -

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

 الاهه

 و..  وجود معادن مهم با ظرفیت با ی تولید در روستای ترکانده، اسد آباد، قیاسیه -
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 منظومه به مرکز استان ینزدیک -

 گردشگری

قدمت تاریخی بخش سلطانیه با مالوریت شهر سلطانیه و وجود جاذبه های متعدد اردشگری  )اناد  -

سلطانیه، موزه باستان شناسی اناد سلطانیه، بازارچه صنایع دستی اند سلطانیه، ارگ سلطنتی، چمن 

ستای در ااشیه رو کهنمعاد تاریخی داشطایعی سلطانیه، تپه نور، امام سا ر، چشمه شاه بظغی، 

 ( آرامگاه مظاهن کاشیو  آرامگاه چلای اوغلو، ویر، روستای تاریخی ویر

دن شرای  اقلیم آسایش طی ماه های  رداد تا مهر جهت توسعه فعالیت های اردشگری و مناسب بو -

 اضور اردشگران در منظومه

 منظومه  بومی ) قالی، الیم و .. ( مالصو ت و دستی صنایع امکان بهره برداری از -

 در بخش مرکزی پرآب و متعدد های چشمه وجود -

 اردشگری های زیرسا ت بخش در ایاری سرمایه امکان -

 منطقه این در استان اردشگری نمونه مناطق بودن دارا -

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

 

 محدودیت ها و تنگناها-0
 

 شناختی  -ساختار محیطی بوم 

 متر 1۵۵۵کوههتانی بودن منظومه و ارتفاع بیش از  -

 استقرار در زون با  طر با  و متوس  زلزله -

 ااکمیت اقلیم نیمه  ش  سرد بر منظومه -

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

 جهت شمال به جنوب

 وقوع سرمازدای در منظومه -

 ینیرزمیتمام پهنه منظومه در مالدوده ممنوعه به لالاظ برداشت آب ز یریقرارا  -

ویر، عاور رود انه زنجانرود و تهدید روستاهای  به دلیلبخش میانی منظومه وجود  طر وقوع سیل در  -

  مش  اباد، سنال اباد

 متوس  در بخش های قابل توجهی از منظومهفرسایش   طر -

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

 شکل اردنه ای

آبهادی ههای بهزرگ و  طهر آلهودای زیههت مالیطهی  مجهاورتاستقرار واادهای صنعتی آ ینده در  -

 )کار انه تولید اسید، معادن برداشت سنگ آهن(

  فضایی کالبدی

درصد کل  4۰.۰در منظومه )   انوار ۰۵با جمعیت کمتر از کوچ ، تعدد روستاهای بهیار کوچ  و  -

 سکونتگاه های روستایی (

نامناسب زیرسا ت های عمومی به ویژه فرسودای شاکه برق رسانی ) شامل ترانس زمینی و کیفیت  -

 هوایی، افت فشار برق، قرارایری نامناسب تیرهای چراغ برق در طول معابر روستایی (

 ورزشی –ت روستاهای منظومه از  دمات و امکانت فرهنگی یمالروم -

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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 توزیع در فضایی اعتدال منظور به آنها به دسترسی بودن مشکل و مرکزی های سکونتگاه ضعف -

  دمات

 فضایی سازمان در اوزه عملکردی نقش به توجه های روستایی با سکونتگاه کارکرد به توجه عدم -

 مطلوب

 مراجعه جمعیت منظومه به مرکز استان جهت تأمین مایالتاج  -

 شده سازی مقاوم مهاکن سطت بودن ینپای -

مخاطرات طایعی به ویژه  با مقابله روستاهای منظومه جهت کالاد سازی مهاکن روستایی و مقاوم عدم -

 سیل، رانش، زمین لغزش و فرسایش

  طر سیظب و آب ارفتگی در طول جریانات آب سطالی به ساب عدم رعایت اریم و  یروبی  -

 اجتماعی

 تغییر و انتقال تدریجی جمعیت از سا تاری جوان به سا تاری میانهال و سالخورده -

 بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین -

 استانی میانگین از کمتر درصد ( ۷2.۸) مرکزی بخش سواد زنان روستایی ساکن در ینپای سطت -

 کماود امکانات و  دمات آموزشی در سطت منظومه و ترک تالصیل د تران -

 فرهنگی های کانون و مراکز کماود -

منظومه و اثرات آن در پایین بودن تعداد های غربی و شرقی  وجود شرای  سخت طایعی در بخش -

 جمعیت آنها

در روستاهای واقع در شرای   جمعیتروند رشد منفی میل و ارایش تنزلی رشد جمعیت به ویژه  -

 نامطلوب طایعی

 وجود ا تظفات و تفاوت از لالاظ نرخ باسوادی بین دو اروه جنهی زن و مرد -

 اقتصادی

 تولیدات کشاورزی در منظومهعدم وجود صنایع تادیلی مرتا  با  -

 کشاورزی بخش به وابهته  دمات و فعالیت پشتیاان و اقتصادی زیرسا تهای ضعف -

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

 مالصو ت کشاورزی و دسترسی به بازار

 کماود فرصت های شغلی در منظومهبه  ارج از منظومه به دلیل مهاجرت نیروی فعال  -

 وجود رواب  د لی و سلف  ری در  رید مالصو ت زراعی و باغی -

 یین بودن راندمان تولیددامداری و پاسنتی بودن تولیدات کشاورزی به ویژه  -

ضعف و یا نابودی بر ی از فعالیتهای مربوط به صنایع دستی و به ااشیه رفتن زنان روستایی در  -

 منظومه اقتصاد روستاهای

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

 وجود آفتهای کشاورزی )زراعی، باغی، دامی و زناورداری( -

 انتقال تولیدات کشاورزی منظومه از جمله ااوبات جهت بهته بندی به  ارج از منظومه -
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 گردشگری

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

 های مجازی و ... شاکه ملی، های رسانه

 اردشگری بخش مرکزی های جاذبه از بهینه بهره برداری مناسب و عدم -

 پتانهیل و جاذبه اردشگری دارای روستاهای در ارتااطی های زیرسا ت ضعف -

 بخش سطت درو اردشگری  رفاهی –و  دمات تفریالی  امکانات کماود -

  اردشگری بخش در ایاری سرمایه به تمایل پائین سطت -

دستی در روستاهای دارای جاذبه اردشگری و هنر  صنایع مالصو ت عرضه های فروشگاه عدم وجود -

 دستی

 در سطت منطقه و ملی اردشگری روستایی و طایعت اردیجاذبه های مناسب عدم معرفی  -

 

 

 )نقشه(ساختار و سازمان فضائی موجود -1
 

از  13۹۰ سال مهکن و نفوس عمومی سرشماری با مطابق سلطانیه شهرستان مرکزی بخش سکونتگاهی شاکه

 .تشکیل شده است شهر سلطانیهروستایی دارای سکنه و  نقطه  22
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 جمعبندی-1

ای از سکونتگاه های روسهتایی  جمع بهت مطالعات ااضر نشان می دهد، منظومه مرکزی سلطانیه مجموعه

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

نقش مهمی را در سا تار فضایی  بوده و هماهنگ کننده و پیونددهنده رواب ، جریان ها و پیوندهای بین سکونتگاهی

 ظومه همجوار ) باغ الی ( ایفا می کند..منظومه مرکزی و هم نین من

و زناهورداری ( در سها تار اقتصهاد  غلاه فعالیت های بخش کشاورزی )فعالیتهای زراعی، باغداری، دامهداری

تولیدات باغی با کیفیت مطلوب با قابلیت توزیع به بازارههای تقاضها  در سهطت است.  مرکزی سلطانیهبخش  روستایی

شرای  ویژه ای را در زمینه توسعه فعالیهت  ( از جمله مالصول سیب در روستاهای سنال آباد، ویر و... ملی و فراملی )

 زیرسها تهای و کماهودعدم وجود صنایع تادیلی مرتا  با تولیهدات کشهاورزی های باغداری فراهم نموده است. اما 

 نقاط ضعف اقتصاد منظومه است. از عمده ترین  بخش این  به وابهته  دمات و فعالیت پشتیاان و اقتصادی

   آهن، آزادراه و جاده بین شهری با اهمیهت و عملکهرد فرامنظومهه مهم از جمله عاور شریانات ارتااطی  

نقش مهمی در پیوند فیزیکی منظومه با سطت منطقهه ای و ملهی  ملی آن از بخش میانی منظومه -ای ، فرامنطقه ای

از کیفیهت  بهوده وراه  هاکی  روسهتا  2روستا آسهفالته بهوده و در  2۵در  تاییشاکه راه های ارتااطی بین روسدارد. 

 . ندنامناسای بر وردار

زیرسا ت های عمومی به ویژه فرسودای شاکه برق رسانی ) شامل ترانس زمینی و ههوایی، افهت هم نین 

مالرومیننهت روسهتاهای و شهاکه آب و  فشار برق، قرارایری نامناسب تیرهای چراغ برق در طهول معهابر روسهتایی (

از ناکافی و نامناسب بودن امکانات و  هدمات بهداشهتی و درمهانی و  ورزشی –ت فرهنگی امنظومه از  دمات و امکان

 عمده ترین مشکظت منظومه بشمار می آیند.

 

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

 اندازاهداف کلی/ چشم  -8

  مرکزی سلطانیهاهداف کظن توسعه بخش 

 افظ منابع طایعی و تجدید ناپییر منظومه با اصظح شیوه های بهره برداری 

  ارتقاء جایگاه اقتصادی منظومه از طریق ایجاد و تقویت زمینهه ههای فعالیهت جدیهد و

 سازاار با توسعه پایدار منظومه

  زیربنایی ( –) زیرسا تی  و کالادیفرهنگی  –ارتقاء شا ص های اجتماعی 

  فضایی سکونتگاه ها و فعالیت های منظومه –توسعه مکانی 

 هها نهادسازی و تفویض ا تیار به جوامهع مهدنی ماللهی در مشهارکت و اجهرای برنامهه

 ) توسعه اکمروایی ماللی (

 افزایش تولید مالصو ت کشاورزی بر پایه منابع موجود 

  وری از منابع آبارتقاء شا ص های صرفه جویی و بهره 

 توسعه و بهاود زیرسا ت های اقتصادی وابهته به بخش کشاورزی و اردشگری 
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 14۵۰در افق سلطانیه  مرکزیچشم انداز بخش  -2-1
، برمالور بهره جویی از فرصت ها و تادیل تهدیدها به فرصت مرکزی سلطانیهچشم انداز توسعه پایدار منظومه 

های جدید و کنترل و مدیریت ضعف های سا تاری، استوار می اردد. مالورهای اساسهی چشهم انهداز توسهعه 

 عاارتند از:  این منظومهپایدار منظومه های روستایی 

 د توسعه پایدار منظومهاکولوژی  در فرآین –بهره برداری از ظرفیت ها و پتانهیل های مالیطی  -

بهره برداری از ظرفیت ها و پتانههیل ههای اقتصهادی بخهش ) اردشهگری، کشهاورزی، دامهداری،  -

 صنایع دستی و ... ( در فرآیند توسعه پایدار منظومه

 اجتماعی و کالادی –برای توسعه اقتصادی  و زیربناها ر ورداری از زیرسا تهاب -

 توانمندسازی جامعه ماللی برای مشارکت در فرآیند توسعه و اکمروایی ناایه ای  -

ساماندهی منابع سرمایه ای و  رد و پس انهدازهای  هرد روسهتایی در فرآینهد توسهعه کالاهدی و  -

 ) کار آفرینی (اقتصادی 

 ویژه سیببهره برداری از پتانهیل بالقوه و بالفعل بخش کشاورزی با تأکید بر مالصو ت باغی به  -

 در بخش های مختلف اقتصادی  ایجاد و تکمیل زنجیره تولید -

بهره برداری از جاذبه های اردشهگری منظومهه بهه ویهژه جاذبهه ههای اکوتوریههتی، اردشهگری  -

 روستایی و بوم اردی
 

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

درصد( اراضی زراعی دیم  2/۰۹هکتار )  1۵۷۰۸هکتار )  1۸1۰2زراعی آبی و دیم مهاات اراضی  -

 1۵۷۷و سطت زیهر کشهت باغهات آبهی و دیهم درصد( اراضی زراعی آبی (  ۸/4۵هکتار ) ۷4۵4و  

 هکتار

بر ورداری از راه های ارتااطی به ویژه راه آهن، آزاد راه، بزراراه و جاده های بین روسهتایی اصهلی  -

 و فرعی

 بر ورداری از امکانات و زیرسا ت های کالادی و اقتصادی  -

 درصد ( ۰۷و  4.۰درصد ، زنان و مردان به ترتیب  3۰.1منظومه  ) کل نرخ اشتغال -

 درصد ۸/۷2نرخ سواد زنان روستایی  -

درصهد  1.4درصد، در نقاط شهری ) شهر سهلطانیه (  ۵.۹در کل منظومه نرخ رشد جمعیت درصد  -

 درصد ۵.۰منظومه و در نقاط روستایی 

 درصد   ۰۷.۰درصد، و نهات روستانشینی  42.۰نهات شهرنشینی  -

 راهبردها و سیاست ها -9

راهاردهای توسعه پایدار منظومه های روستایی، در راستای چشم انداز توسعه، منابع و پیوندهای درون و برون 

 منظومه ای به شرح زیر است:

بهداشهتی، آموزشهی در سهطت روسهتاها بها اسهتفاده از رفهاهی،  -عمومیتوسعه  دمات زیهتی،   -

 مشارکت جامعه ماللی اعتاارات عمرانی و

بهداشهتی، آموزشهی در سهطت روسهتاها بها اسهتفاده از رفهاهی،  -عمهومیتوسعه  دمات زیهتی،  -

 مشارکت جامعه ماللی اعتاارات عمرانی و
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صهنعتی کوچه  ماللهی و ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی منظومه بها ایجهاد  وشهه ههای  -

 ) کهب و کارهای  رد ماللی (  انگی

 و افزایش تولید ، دام و طیور ( یکشاورزی ) زراعی، باغتوسعه زنجیره فعالیت های  -

 توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن -

 توسعه صنایع دستی بومی با مشارکت جامعه زنان ماللی -

 طایعت اردی، بوم اردی، اردشگری روستایی و ... ( شگری ) وشه های اردتوسعه سازمان یافته  -

 توانمندسازی جامعه ماللی با مالوریت زنان برای مشارکت فعال در توسعه پایدار روستا -

 توسعه واادهای صنفی، تعاونی و  دماتی  -

 محورهای پیشران توسعه بخش-3

 مدیریت و بهره وری منابع آب -

 زراعی ، باغی ، دام و طیور ( و افزایش تولیدتوسعه زنجیره فعالیت های کشاورزی )  -

 توسعه فعالیتهای زناورداری، پرورش ایاهان دارویی با توجه به وجود مراتع غنی در منظومه -

  مدرن سازی واادهای دامداری روستایی -

 ایجاد  وشه تخصصی صنایع دستی -

 توسعه امکانات و  دمات اردشگری  -

 وچ   انگی با مالوریت زنانایجاد و ساماندهی واادهای کارااهی و ک -
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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 

 فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی -1

طرح های سرمایه ایاری الویت بندی شده در سطت بخش به تفکی  کشاورزی، صنعتی و  دماتی، روسهتا،  -2

مشخصه کارآفرینی و اعتاار مورد نیاز با تعیهین آورده بخهش  صوصهی )در صهورت مقیاس عملکرد، دارای 

 اقتضا برای هر روستا دو طرح(

پروژه های عمرانی الویت بندی شده در سطت بخش بهه تفکیه  مالیطهی، کالاهدی، اجتمهاعی و فرهنگهی،  -3

 دستگاه مجری و روستا و اعتاار  زم )پیشنهاد در صورت نیاز(

ستا در بخش، در الویت بندی طرح های سرمایه ایاری و پروژه های عمرانی تهاثیر اهیار اهمیت و جایگاه رو

 باشد.

: منابع اعتااری مورد نیاز طرح های سرمایه ایاری و پروژه های عمرانی در قالب بودجه سهنواتی  ۰مظاظه 

 و سایر منابع تامین اعتاار منظور  واهد شد.

ها، طرح ها و پروژه ها باید مهتند به شرح  هدمات برنامهه و طهرح  : فیلد های اطظعاتی فعالیت ۰مظاظه 

توسعه و اعتاارات مورد نیاز طرح های سرمایه ایاری و پروژه های عمرانی به چارچوب بودجه های سهنواتی 

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

ری، پروژه های عمرانی و جمعانهدی اعتاهارات مهورد : فهرست فعالیت ها، طرح های سرمایه ایا ۷مظاظه 

)بها رعایهت  4، جهدول شهماره 3، جهدول شهماره 2نیاز پروژه های عمرانی به ترتیب در قالب جدول شماره 

 ارائه  واهد شد.   ۰( و جدول شماره 4مطالب منعکس در مظاظه 

 

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان فعالیت می نماید. تشهکیظت ایهن سازمان اجرائی سند : این  -1

سازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مهکن انقظب اسهظمی اسهتان 

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

ب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجرای اسهناد نظارت بر اجراء : در قالب چارچو -2

بخش ها با راهاری اداره کل بنیاد مهکن انقظب اسظمی و با مشارکت دستگاه های اجرائهی مهورد اهتمهام 

قرار  واهد ارفت. نظارت و رصد اجرای سند بخش ها در چارچوب رویه ههای جهاری دناهال  واههد شهد. 

 ماهه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ازارش  واهد شد. ۰در مقاطع نتای  نظارت 

)در چارچوب مضامین مرتا  برنامهه هفهتم( و  14۵1در سال  "د"و  "ب"بازنگری سند : بازنگری بندهای  -3

 بصورت سا نه انجام  واهد شد. "ج"بند 

اداره کهل بنیهاد مههکن انقهظب اسهظمی : با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و  ۸مظاظه 

استان زنجان و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از  دمات مهندسین مشاور مجری مطالعات بهه 

 عنوان تههیلگران اجرای سند استفاده  واهد شد..

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

در چهارچوب رویکهرد مشهارکتی مالقهق  مرکزی سلطانیهوستایی مدیریت اجرای طرح توسعه پایدار منظومه ر

 واهد شد. در این رویکرد جامعه ماللی و دستگاه های اجرایی در قالب سازمانی منهجم و یکپارچه مهدیریت پایهدار 

 منظومه روستایی را بر عهده  واهند داشت.   
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به رویکردهای پایداری طرح که مشهارکت مشارکت روستاییان در امر مدیریت پایدار روستایی منظومه با توجه 

ای در تایهین کننهدهناپییر و ضروری است. زیرا جامعه ماللهی نقهش تعیهینجامعه ماللی از الزامات آن است، اجتناب

ها، طراها و تصمیم سازی داشته و فرآیند تالول و پیشرفت در سطت روسهتاها بها تهظش و کوشهش جوامهع سیاست

ایهری، مشهکظت و رتی با اضور و مشارکت مردم در فرآیند برنامهه ریهزی و تصهمیمماللی مالقق  واهد شد. به عاا

 ها به درستی شناسایی شده و برای رفع آنها اقدام  واهد شد. نارسایی

 

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

اسهت از اینهرو تعیهین الگهوی مهدیریت منظومهه نالوه اجرای طرح میکور بر مانای رویکرد مشارکتی اسهتوار 

در افق طرح بهیار ضروری و مهم است. در این راسهتا بها توجهه اینکهه عملکهرد طهرح بهه لالهاظ تقههیمات  مرکزی

شهود. سها تار اداری در مقیاس بخش  واهد بود، الگوی مدیریت منظومهه نیهز در ایهن سهطت تعیهین مهی -سیاسی

اسهت در وضهعیت فعلهی را  سهلطانیهشهرستان  یمرکزکه منطاق بر بخش  زیمرکمدیریتی منظومه های روستایی 

تهرین مقهام توان به دو بخش تقهیم: الف( سا تار دولتی منظومه ،که بخشدار بهه عنهوان نماینهده دولهت و عهالیمی

شود. ب( سا تار مردمی مدیریت منظومه که دهیار، شورای روسهتا و شهورای بخهش را منظومه و بخش مالهوب می

شود که در این زمینه دهیار عمدتا وظایف اجرایی و شورای بخش و روستا وظایف نظارتی دارند. بخشدار بهه شامل می

تواند به مدیریت منظومه کمه  کنهد عنوان نماینده دولت وظایفی متعددی دارد که به بر ی از مهمترین آنها که می

 شود. اشاره می

 ماموریت. اوزه در دولت عمومی سیاست افظ

 ماللی. اقتصاد و اجتماعی اوضاع پیشرفت و بهاود در مراقات

 .مدیریت ماللی منظومه بر نظارت

 دامپروری (. و نظارت بر امرکشاورزی) زراعت و باغداری

 تشهویق طریهق از آن نظهایر و باشهگاهها ، پارکها تاسیس و فرعی راههای بویژه راهها سا تن بر نظارت

  ودیاری. به مردم

  یریه. جمعیت های و سازمانها به مربوط امور جریان اهن و پیشرفت در مهاعی تشری  و مراقات

مهدیریت ماللهی )  وااهیاری و ماللهی امهور در آنان مشارکت و  ودیاری امر به یممرد یبغتر و تشویق

 مردم) جامعه ماللی (. روستایی ( به

 اسظمی. شوراهای امور بر نظارت

 مربوط. مصوبات پیگیری و مقرره وظایف اجرای برای بخش ... و کمیهیونها ، شوراها مرتب تشکیل

 دولت. عمومی سیاست جهت در بخش دولتی دستگاه های فعالیتهای کردن هماهنگ

 مقامهات بهه اسهتانداری طهرف از ابظغی دستورالعمل های اهب بر نیاز مورد اعتاارات برآورد و بررسی

 . مربوطه اهابهای نگهداری و و تهلیم مقررات طاق مربوطه

که در واقع بخهش مردمهی مهدیریت  مرکزیکه بیان شد از دیگر عناصر مدیریت منظومه روستایی  همان طور

قانون وظایف شهوراهای اسهظمی،  ۷۵شود، شورای بخش است که کارکرد نظارتی داشته و بر اساس ماده مالهوب می

 وظایف و ا تیارات آن به شرح ذیل است:
کماودههای اجتمهاعی، ارائه طراها و پیشنهادهای اصظای به مههوولین اجرایهی منطقهه جههت رفع  

 بخش.فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی



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

 

ارائه پاسهخ اهداکثر  مقامات اجرائی ذیرب  موظف به بررسی طراها و پیشنهادهای میکور و -تاصره   

موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات  شورا ههتند. در صورت عدم ارائه پاسخ درظرف مدت دو ماه به 

 قانونی به اطظع مقامات مافوق  واهد رسید.

 ایجاد هماهنگی  زم بین شوراهای اسظمی روستاهای واقع در مالدوده بخش. 

 نظارت بر شوراهای روستاها به منظور رعایت وظایف قانونی. 

 روستا است.انی بخش که  ارج از ایطه ا تیارات و وظایف شورایرسیدای به امور عمر 

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

 باشند.روستا می

کشهاورزی، امهل و نقهل،  های عمرانهیایاری در امهور و برنامههتشویق مردم به همکهاری و سهرمایه 

 میهای بخش.بهداشت، صنایع روستایی و دستی، امور فرهنگی و

ربه  جههت مراجع ذیبررسی و تأیید طرح های هادی روستاهای واقع در مالدوده بخش و ارسهال بهه 

  تصویب نهایی.

  نظارت بر اهن اجراء مصوبات شورای اسظمی بخش 

  های عمرانی بخش.نظارت و پیگیری اجراء طراها و پروژه  

سا تار پیشنهادی مدیریت منظومه از دو بخش  مدیریت فرابخشی و مدیریت منظومه تشهکیل مهی شهود کهه 

 دهند. این دو در ارتااط متقابل باهم مدیریت یکپارچه منظومه را شکل می
 

 الف(: مدیریت فرابخشی

های مدیریت روستایی در ایران فقدان مهدیریت یکپارچهه روسهتایی و وجهود ادارات و یکی از مهمترین چالش

کننهد و از انههجام و ای عمهل مهیهای مختلف د یل در امور روستایی ههت که به صورت بخشهی و جزیهرهسازمان

بخشهی تالهت عنهوان مهدیریت  ،پیشهنهادی مهدیریت منظومهه هماهنگی  زم بر وردار نیهتند از اینرو در سها تار

های د یل در مهایل روستایی را بر عههده  واههد فرابخشی پیشنهاد شده که وظیفه هماهنگی بین ادارات و سازمان

 شود.کاری ادارات در مهایل روستایی پیشنهاد میداشت در واقع این بخش در جهت ایف بروکراسی اداری و موازی

 رکیب مدیریت فرابخشی  ارکان و ت

فرهنهگ و ارشهاد ، میهراث فرهنگهی، آب منطقهه ای، جهادکشهاورزی، فرمانداری،  شورای برنامه ریزی استان

سههایر ادارات و ، اداره کههل مالههی  زیهههت، اداره آب و فاضههظب، اداره اههاز، نیههروی انتظههامی، راه و ترابههری، اسههظمی

 های اجراییدستگاه
 ب (: مدیریت منظومه

منظومه به منظور عملیاتی کردن رویکرد مشارکت از پایین به با  و  هم نین مشارکت جامعه ماللی   مدیریت

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

 شهورای عهالی مهدیریت منظومهه،  ارکان مدیریت منظومه شامل مدیر یا رئیس شورای منظومهه ،

 می شود. دبیر انه، اجراییشورای 

 ترکیب ارکان منظومه

ترین مقام دولتی بخهش مدیر منظومه: در سا تار پیشنهادی مدیریت اجرایی منظومه،  بخشدار به عنوان عالی

به عنوان مدیر منظومه تعیین شده است که این موضوع به دلیل وظایف ذاتی آن و هم نین ااکمیهت ایهن نههاد بهر 

 تی در مقیاس بخش و در راستای مدیریت هماهنگ و یکپارچه پیشنهاد اردیده است. های دولسایر اراان

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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شورای عالی مدیریت منظومه: در چارت پیشنهادی با توجه به وظایف متعدد و متنوع بخشداری جههت تمرکهز 

وظهایف و  شود نهاد/سازمانی تالت عنوان سازمان مدیریت منظومه ایجاد اردد کههبر اجرای طرح میکور پیشنهاد می

 های آن صرفا مرتا  با اجرای طرح  واهد بود.  مهوولیت

اسهظمی یه  نفهر از اعضهای شهورای  دهیهار یها  شورای اجرایی: اعضای این شورا متشکل از شورای بخهش و

 و نماینداان جامعه ماللی  واهد بود.  روستاهای منظومه 
نهوان نماینهداان مهردم( بها توجهه بهه اضهور در سا تار پیشنهادی اضور دائم نماینده جامعه ماللهی ) بهه ع

ریهزی و شود جامعهه ماللهی ) مهردم ( اضهور  هود را در برنامهه، باعث می دهیارانبخشدار، اعضای شورای بخش و 

تر انجام ایهرد. در سها تار پیشهنهادی شهورای مدیریت منظومه ااهاس کرده و در نتیجه فرآیند اجرای طرح سریع

 ای را برعهده دارند:م سازی به سه بخش تقهیم شده که هر ی  وظیفه ویژهایری/ تصمیاجرایی، تصمیم

ریزی، هماهنگی را در ایری است که وظایف برنامهریزی یکی از ارکان شورای تصمیمریزی: بخش  برنامهبرنامه

  واهد بود.ها، پیگیری کارهای مربوط به طرح و غیره را عهده دار  صوص جلهات، دریافت ازارشات، بازدید

تدوین شده برای اجرایی شدن نیاز به  مرکزی سلطانیههایی که در طرح منظومه روستایی پروژه گذاری:سرمایه

های تدوین شده و اتی بررسی ایاری مهوولیت جیب سرمایه برای پروژهتامین اعتاار دارند که بخش سرمایه

 ایاری را بر عهده  واهد داشت.پیشنهادات جدید سرمایه

یکی دیگر از ارکان شورای اجرایی، بخش عمران و نظارت است که مهوولیت فعالیتهای عمرانی و  عمران و نظارت:

 بر عهده این قهمت  واهد بود. مرکزینظارت طرح منظومه روستایی 

دبیر انه توسعه پایدار منظومه: دبیر انه توسعه پایدار منظومه به ریاست بخشدار در بخشهداری تشهکیل مهی 

 .شود
 وااد اطظع رسانی و هماهگی و ، مرکز اطظعات منظومه ،  رئیس دبیر انه سا تار دبیر انه شامل

 پشتیاانی اداری منظومه،  واهد بود.

تواند به شیوه های ذیل های میکور میهم نین  زم به ذکر است که تامین نیروی کارشناسی برای قهمت

 انجام شود: 

 های دولتی.سازمان الف( استفاده از بدنه کارشناسی

 ب( جیب نیروی کارشناسی به صورت مهتقل توس  شورای اجرایی.

 

 مشارکت جامعه محلی -

، مشارکت جامعه ماللی است. ایهن مرکزییکی از مهمترین رکن سا تار مدیریت پیشنهادی منظومه روستایی 

نمایهد بطوریکهه شناسهایی مههائل و ای در توسهعه پایهدار منظومهه ایفها تواند نقش ویژهرکن از مدیریت منظومه می

ریهزی تواند بهه برنامههها از طریق جامعه ماللی و دریافت نظرات آنها در زمینه توسعه منظومه میمشکظت سکونتگاه

تواند در اشهکال مختلهف ها کم  نماید. از اینرو مشارکت جامعه ماللی میها و پروژهبینانه و عملیاتی شدن طرحواقع

ماههه( و هم نهین اسهتفاده از آنهها بهه  2یها  1های زمانی مشخص )هات با جامعه ماللی در بازهاز جمله تشکیل جل

عنوان بازوی اطظعاتی مدیریت منظومه در جهت شناسایی مهایل و مشکظت صهورت ایهرد. اعضهای جامعهه ماللهی 

 یر تشکیل شود.شود اعضاء جامعه ماللی از اقشار زتواند از اقشار مختلف تشکیل شود لیا پیشنهاد میمی

، نماینهده جامعهه زارعهان، نماینده جامعهه باغهداران، سفیداننماینده جامعه ریش، نماینده شورا، دهیار

، نماینهده جامعهه فعها ن صهنایع دسهتی، نماینده جامعه سلف  ران میوه و مالصو ت زراعهی و بهاغی

، نماینهده جامعهه دانشهجویان ،نماینهده جوانهان، نماینده جامعهه زنهان، نماینده جامعه صنایع کارااهی
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-نماینده جامعه معلو ن یا افراد دارای بیمهاری، نماینده جامعه کارکنان اداری، نماینده جامعه مالصلین

 های  اص.

 

 

 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

سااایر اداراو و دسااتگاه هااای 

 شهرستان سلطانیه اجرایی

 

یکپارچه ( منظومهمدیریت واحد )   

 مدیریت محلی مدیریت فرابخشی

مدیریت اجرایی منظومه 

 روستایی مرکزی سلطانیه

 برنامه ریزی

 سرمایه گذاری

 نظارو و عمران

 مشارکت جامعه

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

 ردیف
 فعالیتعنوان 

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

1 
سازماندهی اجتماعی تشکل های ماللی جهت اجرای پروژه های اشتغالزایی روستایی و توسعه پایدار 

منظومه های روستایی )ایجاد مرکز مدیریت و ساماندهی ماللی در مرکز بخش  با اوزه نفوذ تالت پوشش 

 منظومه ( تمامی روستاهای

سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / 

 بخشداری
 

2 
آموزشی، کارااههای مشارکتی، نشهت های تاادل اطظعات و آشنایی با پروژه های اجرایی  نیازسنجی

 پایدار منظومه و اشتغالزایی روستایی توسعه

سازمان های مردم نهاد/ فرمانداری / 

 بخشداری
 

 های مرتا  با ایجاد کارااه های تولیدی و صنعتی کوچ تههیل در فرآیند ا ی مجوز  3
سازمان جهادکشاورزی، سازمان 

 صنایع و معادن و تجارت
 

4 
 که نیازمند اقتصادی کاربریهای ایجاد جهت  کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد تههیل در مالدودیتهای

 ههتند ابنیه سا ت
  کشاورزی جهاد سازمان

۰ 
مشکظت مربوط  و تههیظت و وام بانکی به متقاضیان روستایی و رفع مالدودیتتههیل فرآیند پردا ت 

 .) ... و بازپردا ت نالوه ضامن،( به آن
  مهکن بان  کشاورزی بان 

 مجوز تههیل صدور طریق از شهری و روستایی بین های راه ااداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت ۰

 فرهنگی، میراث کل اداره

 - اردشگری و دستی صنایع

 - اداره طایعی منابع کل اداره

 نقل و امل و راهداری کل

 ای جاده

 

 تعیین تکلیف اراضی موقوفه  ۷
اوقاف و امور  یریه و موقوفه  اداره

 مربوطه، بنیاد مهکن انقظب اسظمی
 

۸ 
 های فعالیت در استفاده مالدودیت برای ایجاد و طایعی منابع اداره توس  روستاها اطراف اراضی مدیریت

 دامداری و کشاورزی
  طایعی منابع کل اداره

 ات ناظر به ال و فصل مهائل و مشکظتفعالیت های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینه ساز / پشتیاان طرح های سرمایه ایاری و پروژه های عمرانی، شامل اقدام -1
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 اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی،  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 

 1اجرائی مرتبط 

 توضیح

 1دارد 
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 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 
 انگی و کارااهی بهته بندی ااوبات  با مالوریهت  یایجاد واادها

 وااد (  4زنان روستایی ) 
  

ترکانده، سنال 

 ، ویرآباد
 - جهادکشاورزی اولویت دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا

2 
آموزش شیوه های نوین و بهداشتی بهته بندی و عرضه مالصول بهه 

 جامعه روستایی با مالوریت زنان
  

ترکانده، سنال 

 ویر، آباد

 متوس /

 دههتان
 - جهاد کشاورزی الویت اول بله کشاورزی

   ایجاد مرکز جمع آوری و بازاریابی مالصو ت )ااوبات ( 3
ترکانده، سنال 

 ، ویرآباد

 کظن/

 بخش
 الویت اول بله کشاورزی

سازمان جهاد 

  -کشاورزی
- 

   ایجاد کارااه بوجاری و بهته بندی ااوبات 4
المکی، دوسنگان، 

 آباداهین 
 - جهادکشاورزی اولویت دوم  یر  کشاورزی  رد/ روستا

۰ 
ایجاد شرکت  هدمات پشهتیاانی وااهدبازاریابی و فهروش مالصهول 

 وااد(1)
  

ترکانده، سنال 

 آباد

کظن / 

 بخش
 الویت اول بله کشاورزی

سازمان جهاد 

 کشاورزی
- 
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 عنوان طرح ردیف

اعتبار مورد 

 نیاز

 میلیون ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی طرح 

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 
  کار خرد و کوچکبرنامه اقدام ) پیشران (: پرورش ماکیان و طیور بومی با رویکرد ایجاد واحدهای کسب و 

 بله کشاورزی روستا/  رد بویین ۷ ۰۹۵ بوقلمونااداث وااد پرورش  ۰
الویت 

 اول 

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

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

  انوار 2۵
 بله کشاورزی کظن / بخش

الویت 

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۸ 
و مجتمهع ههای کوچه   ایجاد واادهای  هانگی

 الخانه ای تولید و پرورش قارچ
  یر کشاورزی کظن/بخش کاوداناد، وی  ۰ ۸۵۵

اولویت 

 دوم

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

۹ 
ایجاد مجتمع ههای کوچه  الخانهه ای) صهیفی  

 جات (
4۰۵۵ 3۵ 

اهین آباد، قیاسیه، 

المکی، بویین، ترکانده، 

 وی ، اولنگ

  یر کشاورزی  کظن / بخش
الویت 

 اول

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

  یر کشاورزی  کظن / بخش سلطانیه   مرکز جمع آوری و بازاریابی مالصول 1۵
الویت 

 اول

سازمان 

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

محوری 

9 

الویت طرح 

در سطح 

 0بخش 

کد دستگاه 

اجرائی مرتبط 

1 

 توضیح

 1دارد 
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 راهبرد: ارتقاء ارزش افزوده فرآیندهای تولیدی محدوده با ایجاد خوشه های صنعتی کوچک محلی و خانگی 
 )برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد کارگاه های کوچک خانگی با محوریت زنان ) با هدف اشتغال زنان در کسب و کارهای خرد محلی 

 2۵ ۰۵۵۵ الاهه )  یاطی (ایجاد کارااه تولید  11
کاوداناد، ویر، اولنگ، 

 ترکانده، اهین آباد

فراکظن/شهرستان 

 و استان

صنعت و معدن و 

 تجارت
 الویت دوم بله

سازمان صنعت 

معدن و 

 تجارت

- 

 متوس /دههتان ویر، سنال آباد، بویین  2 1۵۵۵ ایجاد کارااه تولید مالصو ت لانی ) پنیر سنتی ( 12

الویت صنعت ) با 

صنایع تادیلی و 

 تکمیلی( و معدن

 الویت دوم بله

سازمان صنعت 

معدن و 

 تجارت

- 

13 
ایجههاد بنگههاه هههای  جمههع آوری شههیر وااههدهای 

 دامداری  انگی
 الویت اول بله کشاورزی متوس /دههتان بوییین ، ویر 12 ۸۵۵۵

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

14 
ایجاد کارااه های  انگی بههته بنهدی و فهرآوری 

 ایاهان دارویی
 الویت دوم  یر کشاورزی  کظن / بخش بویینوا یش،  12 ۹۵۵

سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

1۰ 

ایجاد واادهای کوچ  صنایع تادیلی و تکمیلهی 

در زمینه فرآوری سیب زمینهی ) چیهپس و سهایر 

 فرآورده ها (

 متوس / دههتان ویر 3 1۵۵۵

صنعت ) با الویت 

صنایع تادیلی و 

 معدنتکمیلی( و 

 الویت دوم بله

سازمان صنعت 

معدن و 

 تجارت

- 

 الویت اول  یر کشاورزی  کظن / بخش ، ویر، بویینترکانده   ایجاد کارااه رنگرزی پشم 1۰
سازمان 

 جهادکشاورزی
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 )دنباله(توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند  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 
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: توسعه زنجیره دامپروری صنعتی و دامداری روستایی مدرن 

 برنامه اقدام ) پیشران (: ایجاد و مدرن سازی واحدهای دامداری روستایی   
 - سازمان جهادکشاورزی الویت دوم  بله کشاورزی متوس /دههتان  انوار 2۵تمامی روستاهای با بیش از  ۰۵ 2۵۵۵۵ اصظح نژاد دام سا  ) رمانوف ( 1۷

1۸ 
سههاماندهی و  مههدرن سههازی وااهههدهای 

 دامداری روستایی در مقیاس  انگی
 - سازمان جهادکشاورزی الویت دوم  بله کشاورزی متوس /دههتان  انوار 2۵تمامی روستاهای با بیش از  1۰ ۰۵۵۵

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

1۹ 
ایجاد و فعال سازی صنایع دستی  هانگی و 

وااهد  ۰۵بومی) الیم بافی، قهالی بهافی ( ) 
  انگی (

1۵۵۵۵ ۰۵ 

مالور سهنال آبهاد، وا یهش، اههین 
 آباد، بویین و دوسنگان 

ویر، قیاسهیه، اولنهگ، ارجهین، مالور 
ترکانههده، دربند رابههه، چشههمه سههار، 

 ندیرآباد، چپ دره، طهماسب آباد

 اولویت دوم بله  صنعت متوس  / دههتان
 صنعت،  -جهادکشاورزی

 معدن تجارت
- 

2۵ 
 ایجاد مرکز آموزش صنایع دستی

 
 ویر، بویین  1۵ 

فراکظن/شهرستان و 
 استان

صنعت ) با الویت صنایع 
 تادیلی و تکمیلی( و معدن

 الویت اول بله
سازمان صنعت معدن و 

 تجارت
- 

21 
ایجاد بنگاه تأمین مواد اولیه و  ام ، جمع 
 آوری، بازاریابی و عرضه مصنوعات دستی

 ویر، بویین ۰ 
فراکظن/شهرستان و 

 استان
صنعت ) با الویت صنایع 
 تادیلی و تکمیلی( و معدن

 الویت اول بله
معدن و سازمان صنعت 
 تجارت

- 

22 
ایجاد رشته های جدید آموزشی در 
مدارس کار و دانش شهر سلطانیه 
 )ایاهان دارویی، کشاورزی و...(

  اداره کل آموزش و پرورش الویت دوم بله آموزش فراکظن/شهرستان شهر سلطانیه  

23 
آموزش جامعه ماللی و تههیلگری اجتماعی 

استفاده از نالوه توانمندسازی افراد و  برای
 قابلیت ها و امکانات موجود

 الویت اول  یر آموزش متوس  / دههتان تمام روستاها  
سازمان آموزش فنی و 

 ارفه ایی
 



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

 

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

 عنوان طرح ردیف
اعتبار مورد 

 نیاز
 میلیون ریال

 میزان
اشتغال 

 نفر

 محل اجرا
 نام روستا

 8کد شعاع عملکردی  
کد 

موضوعی 
 1طرح 

کد کارآفرین 
  9محوری

الویت طرح 
در سطح 

 0بخش 
 1کد دستگاه اجرائی مرتبط 

 توضیح
 1دارد 

1 2 3 4 ۰ ۰ ۷ ۸ ۹ 1۵ 11 
 راهبرد:  توسعه سازمان یافته گردشگری روستایی 
  ایجاد و ساماندهی کلبه های ) کاشانه های ( روستایی  محور گردشگری مرکز و جنوب غربی منظومه8برنامه اقدام : 

24 
 ایجاد و تجهیز اقامتگاه های بوم اردی

 وااد ( ۷) 
  

مالههور شههمال شههرق ) بههویین، 
 دوسنگان(

غربهی   مالور اردشگری جنهوب
 ،اسههدآباد، ، سههنال آبههاد)ویههر
 (چپدره  قیاسیه،

 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر
اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و اردشگری

- 

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

2۰ 
رفاهی اردشگری )ایجاد  –ایجاد زیرسا ت های عمومی 

 سایت اردشگری(
  

چپههدره، ترکانههده، سههنال آبههاد، 
 قلعه، بویین

 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر
اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و اردشگری

- 

 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر ویر   ایجاد مجتمع اردشگری 2۰
اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و اردشگری

 

2۷ 
ایجاد رستوران های ماللی و واادهای ارائه غیای  انگی 

 و فرآورده های بومی
 وااد( ۰)

 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر ، قلعهویر، سنال آباد، چپدره  
اداره کل میراث فرهنگی، 

 دستی و اردشگریصنایع 
- 

2۸ 
ایجاد اورژانس جاده ای در فواصل مناسب  وشه های 

 اردشگری
 وااد( 2) 

  
 مالور شمال شرق 

 مالور اردشگری جنوب غربی  
 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر

اداره کل میراث فرهنگی، 
 صنایع دستی و اردشگری

- 

2۹ 
 تجهیز مراکز بهداشتی برای ارائه  دمات اورژانهی 

 وااد( 2)
 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر ویر و بویین  

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و اردشگری

- 

3۵ 
ایجاد واادهای  دمات توریهتی مدرن برای بازاریابی فروش 

 مقیاس ملی و ماللی(تور و  تور اردانی و تالیغات )در 
 الویت اول بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر سلطانیه  

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و اردشگری

- 

31 
ااداث فروشگاه های عرضه مالصو ت ماللی، فرهنگی، صنایع 

 وااد ( 3دستی )
 اول الویت بله اردشگری فرا کظن شهرستان و با تر ویر،  بویین و قلعه  

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
 دستی و اردشگری

- 
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 )دنباله(ی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزائی پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستائ 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 باغات 31

طهماسب آباد، چپ دره، 

ندیرآباد، کاود اناد، 

 اسدآباد، چشمه سار

متوس  / 

 دههتان
 الویت اول  یر کشاورزی

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

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

32 
ایجهههاد و توسهههعه وااهههدهای فعالیهههت 

 زناورداری
4۵۵ 4 

چپدره، اسدآباد، قلعه، 

قیاسیه، اولنگ، کاوداناد، 

 ترکانده، 

 الویت اول بله کشاورزی متوی /دههتان
سازمان 

 جهادکشاورزی
- 

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

 12 2۵۵۵ ااداث مزرعه پرورش ماهی 33
بویین، طهماسب آباد، 

 المکی، وی 
 الویت دوم  یر کشاورزی  کظن / بخش

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 



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

 

 )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 بهره بروری آب از طریق:

 عملیات اجرایی-آموزش ب -الف
  

تمام روستاهای 

 بخش مرکزی
      

 الف

 برازاری کظس های آموزشی و ترویجی در موضوعات زیر: -الف

بهاهود مهدیریت ههای -مالصهو ت  رقم رییتغ-دهی)تغییه(اصظح برنامه کود -

 ین کاشت، کنتهرل عهل فهها یماش ن،یزم هیته یزمان کاشت، نالو هزراعی )

 وآب مصهرفی  دیهرمفیغ شنا ت مصهارف-(و ...... های ماریبهرز، ماارزه با آفات 

آب  کهاهشی بهرا یزراعه اتیهاصهظح عمل- کنتهرل آنهها یبرا داتیانجام تمه

-یی کشت نشا یاجرا مثظً کشت وهیش رییتغ- کشت خیمثل اصظح تار یمصرف

اصظح رو -ی( اریآب نینو یها به سامانه یسنت یاز رو شهای)اریاصظح روش آب

 داتیهتمه-ی زراعه اتیهمصرف کهود و عمل تیریبا اصظح مد همراهی اریش آب

ی بند اصظح زمان برداشت، بهته ادوات، میمانند تنظ عاتیکاهش ضا ی زم برا

کهاهش - تها مصهرف دیهتول رهیهزنج جهادیو ا یفرآور یواادها جادیمناسب، ا

 ییآبشهو- مصهرف کننهده بدسهت دنیتا رس مالصول از زمان برداشت عاتیضا

ی  راهکارههای مقابلهه بها از مخاطرات بخهش کشهاورز ی هارات ناش کودها و

تغییهر واریتهه و رقهم مالصهو ت،  سرمازدای مالصو ت )استفاده از دمنده ها،

 تغییر رژیم کوددهی،ایجاد بادشکن ها و تقویم آبیاری و ...(

۰۵۵  

تمام روستاهای 

 بخش مرکزی

)پهنه بندی 

 جهاد کشاورزی(

 1الویت   یر کشاورزی کظن/بخش
سازمان 

 یجهادکشاورز
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 )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
 8کد شعاع عملکردی  

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 

 برنامه عملیات اجرایی -ب

 1ب 
تجهیز اراضی به سیهتم آبیهاری تالهت 

 فشار
3۹۰۵۵۵  

سنال آباد، طهماسب آباد، ، ارجین، قیاسیه، قلعهد، ااهین آب

 عااس آباد، کاود اناد، مش  آباد، وا یش، ویر، وی 
 اولالویت   یر کشاورزی  کظن / بخش

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 اولالویت   یر کشاورزی متوس /دههتان اسدآباد، بالوف، ترکانده، چپ دره، دوسنگان،   3۹۵۵۵ اجرای سیهتم کم فشار 2ب 
سازمان 

 جهادکشاورزی
 

 3 ب
اجرای طرح یکجاکشتی در روسهتاهای 

 دارای جمعیت فصلی و غیر ساکن
 الویت دوم  یر کشاورزی متوس  / دههتان سار، چپ دره، عااس آباد، ندیرآبادچشمه   

سازمان 

 جهادکشاورزی
 

  :یو خدمات یتعاون ،یصنف یتوسعه واحدهاراهبرد   

1 
ایجاد الگوی نظام بهره برداری 

 )شرکت تعاونی تولید روستایی(
  

آباد، ویر، قیاسیه، اسدآباد، کاود اناد، اولنگ، ارجین،  عااس 

 قلعه، المکی، سنال آباد، اهین آباد
 الویت اول  یر کشاورزی متوس  / دههتان

سازمان تعاون 

 روستایی
 

2 
ایجاد اتالادیه تعاونی تولید روستایی 

 در سطت شهرستان یا منطقه
 الویت اول  یر کشاورزی متوس  / دههتان تعاونی های تولید ایجاد شده  

سازمان تعاون 

 روستایی
 

 الویت اول بله اردشگری متوس  / دههتان ویر، سنال آباد   ایجاد تعاونی اردشگری 3
اداره کل تعاون، کار 

 و رفاه اجتماعی
 

4 
ایجاد شرکت تعاونی فرش دست 

 بافت
  

به مرکزیت سلطانیه و عضویت دارنداان کارت فرش بافی و 

 قالی بافی
 الویت اول  یر صنایع دستی متوس  / دههتان

تعاون، کار  اداره کل

 و رفاه اجتماعی
 

۰ 
ایجههاد وااههد  ههدماتی امههل و نقههل 

 )باربری(
 شهر سلطانیه  

فرا کظن شهرستان و 

 با تر
 الویت دوم  یر  دمات

سازمان امل و 

 نقل و پایانه ها
 

 الویت دوم  یر  دمات فرا کظن شهرستان سنال آباد   ایجاد اتالادیه کامیونداران ۰
سازمان امل و 

 پایانه هانقل و 
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 چارچوب. ۹: فهرست طرح های سرمایه ایاری برای تولید و اشتغالزائی، مراجعه شود به صفاله  3توضیالات مربوط به کدهای جدول شماره -۰

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

 توضیالات عنوان طرح ردیف

1 
 توسعه کشت مالصو ت تجاری پربازده ) زعفران، ال مالمدی (

۹ 
 تالقق طرح در کوتاه مدت

 تالقق طرح در کوتاه مدت روستایی دستی صنایع تولید کارااههای ایجاد جهت تههیظت اعطای 2

 مدت تالقق طرح در کوتاه اقامتگاه های بوم اردی ایجاد و تجهیز جهت تههیظت اعطای 3

4 

 طیور، و دام نگهداری صالیت اصول زمینه در آموزشی برازاری دوره های

 دام جایگاه اصظح نژاد و اصظح

 ... و

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتالقق طرح تدریجی و 

 

۰ 

 به زراعی کشت الگوی تغییر آموزشی  جهت برازاری دوره های

 توسعه دارویی، ایاهان ااوبات، نظیر و تجاری  پربازده مالصو ت

 .. و باغداری

 ت، میان مدت و بلند مدت (ه ) کوتاه مدتالقق طرح تدریجی و در مقاطع زمانی برنام

۰ 
 ماهیان سرد پرورش واادهای ایجاد جهت آموزشی برازاری دوره های

 آبی
 مدت و بلند مدت (ت، میان در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتالقق طرح تدریجی و 

 ت، میان مدت و بلند مدت (در مقاطع زمانی برنامه ) کوتاه مدتالقق طرح تدریجی و  کشاورزی مالصو ت فرآوری و بهته بندی واادهای ایجاد ۸
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 توسعه پایدار منظومه های روستائیپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح  : : فهرست پروژه های عمرانی 0جدول شماره 

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتاار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 مالل اجرا

 نام روستا
 دستگاه اجرائی

کد شعاع 

 1عملکردی 

الویت پروژه 

2 

توضیت 

 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 
بههههازی وارتقههاء کیفیههت شههاکه توزیههع آب 

 روستا ۷ سطت روستایی ) شاکه آب شرب (در
 زیرسا تی

 آب شاکه تعویض

 آشامیدنی
 

بویین، ، قلعه، کاود اناد، سنال آباد، ویر

 وا یش، دوسنگان
  یر اول اولویت دههتان/ متوس  روستایی فاضظب و آب

2 
تعویض شاکه توزیهع آب روسهتایی ) شهاکه آب 

 روستا ۰ سطت شرب (در
 زیرسا تی

 آب شاکه بههازی

 آشامیدنی
  یر اول اولویت دههتان/ متوس  روستایی فاضظب و آب قیاسیه، اسدآباد، اولنگ، ندیرآباد، المکی 

  یر اول اولویت دههتان/ متوس  روستایی فاضظب و آب بویین  آب هیسامانه تصف زیرسا تی ایجاد سامانه تصفیه آب  3

4 
تجهیز مناع تامین آب )تجهیز چاه، ااداث اتاق 

 فرمان، اجرای    انتقال(
 زیرسا تی

تجهیز چاه و اجرای    

 انتقال
 ارجین، اولنگ، قیاسیه، اسدآباد 

 روستایی فاضظب و آب
  یر اول اولویت دههتان/ متوس 

۰ 
ااداث شیر برداشت اضطراری جهت تامین آب 

 و آتش نشانی
 کاود اناد، وا یش  ااداث شیر برداشت اضطراری زیرسا تی

 روستایی فاضظب و آب
  یر اول اولویت دههتان/ متوس 

  انوار 2۵با ی تمام روستاهای   ااداث شاکه فاضظب زیرسا تی ایجاد شاکه فاضظب ۰
  یر اول اولویت روستا/  رد روستایی فاضظب و آب

۷ 
سطت  در برق شاکه تقویت و تعمیر و بههازی

 تمامی روستاهای واجد شرای 
  بههازی و تقویت شاکه برق زیرسا تی

) تمامی روستاهای واجد شرای  

 طهماسب آباد،
  یر اول اولویت دههتان/ متوس  اداره کل برق

  یر اولویت اول  رد/ روستا سازمان ورزش و جوانان ویر،  ورزشی -فرهنگی  زیرسا تی سالن ورزشیااداث  ۸

۹ 
) تقویت  مخابراتی –توسعه  دمات ارتااطی 

 پوشش آنتن دهی اینترنت و تلفن همراه(
 زیرسا تی

بههازی و تقویت زیرسا ت 

 های مخابراتی
 

طهماسب آباد، بویین، اهین آباد، 

 کاوداناد، ترکانده، وا یش، 
  یر اول اولویت دههتان/ متوس  اداره کل پهت و مخابرات

 زیرسا تی ابتدایی ااداث مدرسه 1۵
ااداث مدرسه و تقویت 

 زیرسا ت های آموزشی
  یر الویت اول متوس /بخش سازمان نوسازی مدارس کظسه 1، ارجینکظسه ۰ویر 1۰21۵

  دماتی ایجاد دفتر امل و نقل بار 11
امل کا  و بار  مقصد 

 بازارهای هدف
 سازمان پایانه ها و امل و نقل شهر سلطانیه 

کظن / 

 /استانبخش
  یر الویت اول
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 طرح توسعه پایدار منظومه های روستائیپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و  : : 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 

ارتااط  وااددفتر   4 تاسیس

 (ITCروستایی )

 

 زیرسا تی

 وااد  4 تاسیس

 دفتر

ارتااط روستایی 

(ICT) 

 دوسنگان 

پهت  کل اداره

 و مخابرات

 / متوس 

 دههتان

 اولویت

 اول

  یر

۷ 
  ۹۹۷ مقاوم سازی و نوسازی

 وااد مهکن روستایی
اهیسکونتگ   مهکن نوسازی 

اباد، قلعه،  اباد، عااس دره، طهماسب ارجین، اولنگ، چپ

 اباد، بوئین، دوسنگان، وا یش، اهین کاوداناد، المکی، مش 

 اباد، ویر، اسداباد، ترکانده، قیاسیه، وی ، چشمه سار اباد، سنال

 مهکن بنیاد
 /  رد

 روستا

 اولویت

 اول

  یر

۸ 

توسعه شاکه راه های ارتااطی 

) جاده  ای بههازیدرون منظومه

 بین روستایی (

اهیسکونتگ   سازی راه 
کاوداناد، ترکانده،، ارجین، دوسنگان، اهین آباد،  المکی، بویین، 

 دوسنگان،  وی ، قیاسیه، ویر، 

 نقل و امل

 ای جاده

 / کظن

 بخش

 اولویت

 اول

  یر

 سکونتگاهی اجرای طرح هادی ۹
بههازی بافت 

 کالادی روستایی
 

اهین آباد، المکی، بویین، دوسنگان، سنال آباد، طهماسب آباد، 

 کاوداناد، وا یش، اولنگ، چپدره، 
 بنیاد مهکن

 /  رد

 روستا

الویت 

 اول
  یر

1۵ 
اجرای طرح های آبخیزداری 

 جهت مدیریت آب های سطالی
 مالیطی

عملیات 

 آبخیزداری
 ، ویرچپدره، طهماسب آباد، وی  

منابع طایعی و 

 ایآب منطقه 
 کظن / بخش

اولویت 

 اول
  یر
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 : : 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

 بندیطبقه 
 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 

    * یکهاله دستی صنایع و اردشگری فرهنگی، میراث سازمان اردشگری 2

 زیرسا تی 3

 راهداری سازمان اردشگری و فرهنگی میراث سازمان

، سازمان روستایی فاضظب و آب جاده نقل و امل و

 نوسازی مدارس، آموزش و پرورش

   *  یکهاله

 سکونتگاهی 4
 - - جاده نقل و امل و راهداری سازمان مهکن بنیاد

 ای منطقه آب اداره
   *  یکهاله

   *  دوساله - ای منطقه آب طایعی منابع اداره مالیطی ۰

 3و سه ساله و بیشتر  2، دوساله 1تولید  واهد شد. * کد دوران اجرا : یکهاله  4شماره با استفاده از جدول  ۰جدول شماره 



 

 

 

 


