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 پیام استاندار

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

های توسعه پایدار منظومهقانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح  21بند الف ماده  1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/16ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

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

 ن به عنوان سنتز مطالعات شده است.های استان زنجاهای تابعه شهرستانبخش

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

وری  به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی اقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درومد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.ای نتایج این مطالعات میمورد انتظار از رهگذر اجر

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

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

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی و اهتما  سوازمان مدیریت و برنامه مسوفن انقلا  اسولامی کشوور

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

یز ومهای به عمل ومده و به منظور انجا  موفقیتضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همفاری

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

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

 هایبندیای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتههای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

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

گذاری های سووورمایههای عمرانی و طرحها  پروژهمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م در در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

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

 با رعایت ملاحظات لاز  به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه  سووازمان مدیریت و برنامه -3

صویص مناب  و امفانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کم ی و کیفی نسوبت به راهبری تخ

 مورد انتظار اهتما  نماید.

ها اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی  نسبت به اجرای پروژه -4

های اسووتانی را به شووورای ارش عملفرد دسووتگاهگانه اسووتان اقدا  و گز 11های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 

گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر وموزش و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات  با بهره -1

تا  در تأمین های اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روساسوتفاده از سازمان و  رفیت

 کند.های پیشنهادی تأدیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( وغاز و با فعال1411بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداو   1411تا افق  های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتماندازی  رفیتراه

 یابد.

 

  
 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان



 3 ......................... .......................................................................................  ........................................................... حلب بخش  /ایجرودشهرستان 

 پیشگفتار

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

  21الف ماده بند  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز  هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

روورت سالانه در استان و برنامه به 11هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  1ها را مفلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

شورح خدمات معین با محوریت سوازمان برنامه و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. این مهم در تفمیل 

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی  بای به برنامهروستا و استمرار نگرش پهنههای توسعه استان تا سطح سولسوله برنامه

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

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

خانوار( به  21های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتایی )برای تما  روستاهای بالای با برنامه گانه 11های بخش

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

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

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

مسفن  ر و بنیادریزی و توسعه استان  سازمان برنامه و بودجه کشوامید اسوت نتایج حارله که به تائید شورای برنامه 

انقلا  اسولامی کشوور رسویده اسوت  به رشود و شوفوفایی اقتصواد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و ودار 

ها  همزمان با رشد های وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامهاقتصوادی ون را در سوال

 هد داشت.اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خوا

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

ریزی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان و همچنین کلیه عوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.یی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میهای اجرافرمانداران  مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

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

گاهرزیی و توسعهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمان، استانداری، دست

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

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

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

ناوری و ارتباطات  تحولات روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سوایر روستاهای کشور متأدر از جریان وسی  تغییرات ف

ر های گسترده دگذاریای که  سرمایهاند؛ به گونههای اقتصوادی  اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه های کالبدی روسووتاها  چهره و کالبد ونزیرسوواخت

ه اسووت. با وجود این اقدامات  سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوش تغییرات شووهری نزدیک و همسووو کرد

 محدودتری بوده است.

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

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

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

دررد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  11 از بیش دهد که رشوداقتصوادی نشوان می مطالعات

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

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

 تسری  نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

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

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

 :بندی کردوری در روستاها را در قالب محورهای زیر طبقهارتقای بهره

ف
دی

ر
 

مومی موانع ع

 وریبهره ارتقای
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

این شفاف به کاهش شود. ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزش

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

 دهدارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگاستگیری سیاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عد  شفل متأدر

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

ها رورفار معیشتی بوده است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و به دلیل ونفه مبنای فعالیت

 ظ نشده است.بهای تما  شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحو

3 
تقلیل  و محدودیت

 مناب  وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهو  یفی 

 وافزایش شدید تقاضای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت وبی   دهه گذشته

های از طرفی عد  انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

وری و درومد یفی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار و  کاهش مصرف و  

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

 دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انا و متولیهدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

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

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

 ا در حوزه روستا شده استهگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

مومی موانع ع

 وریبهره ارتقای
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

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

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

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شفاف  یها به تغییر رفتارسوخت ون

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

باشند یا با می گراهادسوته دو  یا مجبور به تسامح با سنت باشود نیز از ون سونتی گراهای دیرینه می

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

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

نیاز داخلی   تأمینجمعیت  کشاورز و روستانشین هستند که ضمن  دررد 3گردد. در ومریفا فقط می

اشتغال در بخش کشاورزی عمومار در کشاورزی  دررد  33کنند اما در ایران با وجود ت هم میروادرا

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

روسوتاییان با توجه به شویوه ففری و عد  دانش و مهارت و بالطب  ترس از تغییر  به ندرت دسووت به 

های زینتی  دارویی  زعفران و گلکاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند  تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از مناب  بهره

 طبیعی

باید عدالت باشوود  میها و مرات  جز  مناب  نسوول فعلی و وینده میچراگاه خاک  از ونجا که مناب  و  

برداری بهینه از مناب   حقوق نسل وتی را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهگونهبین نسولی به 

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

ور د با ادامه این روند در وینده نه چندان که های تجدید ناپذیری زده جدی به این مناب  دارای وستانه

 با بحران مناب  مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

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

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

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

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

2 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکهبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه  کارگا در روسوتاهای ایران

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

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

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیون

1 
کشاورزی و تله نهادی 

 تولید سنتی

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

داری ها به عنوان مثال در حوزه دا  سبک  شیوه پرورش و بازده ون تفاوت معنیاست. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

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

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

ل ودار این عوامل توان گفت که کاهش و تعدیوری  میبر اساس نتایج حارل از بررسی موان  عمومی ارتقای بهره

گذاری  اختصاص مناب  مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزش  دار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

بینش ففری  دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف  رویفردها  دستاوردها و ودار 

های روستایی  چفیده گزارش وسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومهمورد انتظار از تدوین برنامه ت

 .شودهای زیر ارائه میبخش حلب شهرستان ایجرود به شرح سرخط
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 مقدمه

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

غالب شهری با  اندازچشمدامداری  به -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییشمجهان را از چ

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

 جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

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

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

های ناشی از فروش نفت در شهرها به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه یزیانگتأسفعللی چند  رورت 

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

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

های مسری  بر جمعیت شهرها و عیت  ناشی از توسعة وضعیت بهداشتی و مهار بیماریوجود ومد. همچنین ازدیاد جم

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

 های فقرسترش پهنه  مشاغل غیررسمی و گنشینیحاشیهدرومدهای نفتی و محل تمرکز رنای  بود  روی ووردند. 

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

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

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

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجاد زاییاشتغالمطالب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه 

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

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

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

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

های روستایی تلاش شده که مسائل و طرح توسعة پایدار منظومه زاییاشتغالدر تدوین سند برنامة اقتصادی و 

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

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

های و طرح توسعة پایدار منظومه زاییاشتغالای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و سند تنها گزیده

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

هایی در نظر گرفته شود تا به راهبردها و سیاست هاونهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با محدودیت

 در افق طرح دست یافت. موردنظراهداف 
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هزار نفر و ضرایب  111 1بیش از    جمعیت استان زنجان1311بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسفن سال 

 دررد بوده است. 3271و  6173ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنش

روستا دارای سفنه و  113هزار نفر در  341  به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روستایی استان با بیش از 

 .اندبودهو ...( ساکن  )شامل مفان  مزرعه هایوبادهزار نفر در  1به میزان بیش از 

 113خانوار   21روستا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشتر   21  تعداد روستاهای دارای 1311در سال 

 روستا بوده است.

)روستاهای  روستاهادررد  11دررد جمعیت روستایی  در حدود  11در مناطق روستایی استان زنجان  حدود 

 21دررد روستاها )روستاهای دارای  21دررد جمعیت روستایی  در حدود  274تر(  حدود خانوار و بالا 61دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررد جمعیت روستایی  در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشتر و کمتر از 

 . اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

.باشدیم 1ایجرود به شرح جدول شماره  رستانشه حلب  بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان جرودیبخش حلب شهرستان ا تیجمع یقیتطب هایشاخصو  ریمتغ - 9جدول 

 بخش

ضریب  جمعیت )نفر(

روستا 

نشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

مزرعه و 

... 
 کل یروستای شهری کل

ار خانو21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 121 1 22 413 312 411 1 633 331 114 341 113 111 113 3271 224 346 111 111 461 111 1 استان

 111 34 164 411 116 622 32 214 33 11 12 13 1171 311 33 331 3 641 36 شهرستان ایجرود

 1 31 232 113 321 263 4 112 1 1 21 31 2471 112 1 116 142 6 بخش حلب

 111 31 112 611 121 221 21 112 22 6 31 43 1272 111 22 314 2 413 31 بخش مرکزی

     174 171 171 172 272 271  176 171 371 نسبت شهرستان به استان

     6372 1471 1176 6171 3672 4171  1176 2271 1672 ننسبت بخش حلب به شهرستا

     3672 2171 2474 4171 6372 1271  2474 1173 2372 نسبت بخش مرکزی به شهرستان

 1311مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاتیقابل -9-2

 اقتصادی یهاتیقابل لف(ا

 ؛امفان توسعه بخش باغداری 

  ؛اوزنقزلرودخانه  در کنارحاجی قشلاق  روستاهای گنبد و کشاورزی درو   پمپاژ ایستگاه 2وجود 

 ؛دامداری ةزمین در خصورار تولیدات میزان بالا بودن 

 ؛کشاورزی تفمیلی و تبدیلی رنای  ةتوسع امفان 

 ؛دامی محصولات فرووری ةکارخان ایجاد امفان 

 ؛بخش سطح در دستی رنای  ةتوسع امفان 

 ؛یرنعتمهین و رنعتی یهایدامدار ةتوسع امفان 

 ؛ون ةوابست فرووری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ؛بزیانوگذاری در زمینه جهت سرمایه های ونسرشاخه و اوزنقزل ةرودخان عبور 

  ؛هفتار 31111 به میزان سطح مرات  بخشمناسب بودن 

  خوئین و روستاهای سفیدکمر در یسد خاکاحداو. 

 اجتماعی هایقابلیت ب(

 ؛جمعیت طبیعی رشد رعودی روند 

 جمعی  سور و ودا  دنبو نگرپر  مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا ین بودنهمگنی اجتماعی و پای 

 ؛نساکنا بین در رفر و  محر یهاسمامر نظیر مذهبی

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا دجوو ین بودنپای 

 ؛اجتماعی ةسرمای سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی هایتشفل دایجا امفان 

 ؛وموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مرد  مشارکت 

 کشوری در مهاجرت معفوس ةروستای نمون  روستای قنبرلک. 

 (خاک و آب) محیطی زیست هایقابلیتج( 

 ؛ارهمو یهاشیب یهاجهتروی  بر منطقه یهاهسفونتگاکثر ستقرار اا 

 ؛کشت جهت زراعت وبی با محدودیت کم اراضی قابل وجود 

 مگا  211تا  211مقاومت  یدارا عمومار هاسنگگروه از  نیا کهنظیر ماسه سنگ سیلیسى  هایسنگ وجود

 ؛و مانعی جهت فرسایش خاک هستند باشندیپاسفال م

  ؛ی بخش حلبروستاها ةیکلخطر زلزله در  نییپا پهنه با خطر نسبتار 

 ؛در بخش حلب لغزشنیزممعرض نقاط واق  در  پایین بودن 

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تفمیلی وبیاری امفان 

 ؛هاون از یبرداربهره و هالا یس مهار امفان 
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 ؛جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع 

 ؛خوئین و روستاهای سفیدکمر خاکی در احداو سد 

  کند  ینگی روستاهای خوئین  ارکوئین در  دبی قابل قبول ا خلوص وقنات و  معدنی ب ها وچشمهوجود

 .السرا جام 

 فضایی-کالبدی یهاتیقابل د(

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل ةتوسع خصوص در لاز  هایپتانسیل داشتن 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛وبی و معدنی هایلپتانسی وجود لحاظه ب مسافر و کالا تبادل و وسان دسترسی امفان 

 بیغر وذربایجانو  کردستان هایاستان بین ارتباط برقراری حلب و به دوزکند بین راه ةدرج افزایش امفان 

 ؛بخش سطح در روستایی هایراه نسبت بالابودن 

 زنجان از ون مناسب ةفارل به توجه با حلب شهر اقتصادی ةتوسع و رشد ةزمین. 

 گردشگری یهاتیقابله( 

 ؛سلیمان تخت -زنجان گردشگری محور حلب در شهر یقرارگیر 

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در یت منفیهنو ذ داوری پیش نبود 

 ؛پرو  و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری یهاساختزیر بخش در گذاریسرمایه امفان 

 ؛گردشگری ةتوسع جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط 

 ؛منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق بودن دارا 

 ؛مطالعه مورد روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود 

 دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنوع وحش  حیات طبیعی هایمحیط و هازیستگاه 

 اسلا  از بعد و از اسلا قبل  یهااز دورهتاریخی  ةابنی وجود. 

 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 اقتصادیهای محدودیتالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلوو تجهیزات  امفانات کمبود 

 ؛مفانیزاسیونسطح  ضعف 

 ؛شده اجرا تأسیسات از یبرداربهره برای خصوری بخش برای جاذبه فقدان 

 ؛کشاورزی محصولات فرووری جهت مناسب تبدیلی رنای  کمبود 

 و روز علو  با مرد  وشوونایی برای زشوویومو هایکارگاه و ایحرفه و فنی زشموو یهایرساختز کمبود 

 ؛کاروفرینی

 ؛دامی محصولات ةواسط بدون فروش بازار نبود 
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 ؛هاواسطه به تولیدی محصولات فروش 

 اجتماعی یهاتیمحدودب( 

 ؛نناز نمیا در ادیباسو  نر دنبو پایین 

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نر  بودن بالا 

 ؛جمعیت سالمندی نر  افزایش به رو روند 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشفل دنبو. 

 (خاک و آب) محیطی زیست یهاتیمحدودج( 

 ؛اراضی نبودن یفپارچه و بخش اراضی دررد 16 از بیش در زیاد شیب 

 ؛شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و وهفی شور  هایخاک و ولی مواد فقر 

 ؛سطحی هایو  مناسب مدیریت عد  و خیزیسیل 

 ؛سطحی هایو  از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

 ؛طبیعی هایروانا  پتانسیل از استفاده عد  و برداریبهره راندمان بودن پایین 

  ؛اطلاعاتی بانک فقدان و خاک و و  جام  مطالعات عد 

 بودن بالا EC مفانیزه وبیاری اجرای برای ون بودن مان  و اوزنقزل اطراف های. 

 فضایی-کالبدی یهاتیمحدود د(

 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب شدته ب دسترسی و جغرافیایی انزوای 

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی  امفانات کمبود 

 ؛مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی لحاظه ب خصوری بخش گذاریسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن پائین 

 ؛پیرامون روستاهای به یرسانخدمات جهت هاحوزه مرکز امفانات ضعف 

 نظا  و یفسو از منطقه شهری نظا  کلیت با ارتباط در شهرستان شهری نظا  یواگرا هایگرایش وجود 

 ؛دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظا  با شهری

  اقتصادی و جمعیتی هایوستانه تأمین عد  به علت یخدمات و اقتصادی هایفعالیت برخی گسترش عد. 

 گردشگری یهاتیمحدود ه(

 ؛گذارهیسرما جذ  راستای در گردشگری و تفریحی امفانات و مناسب ارتباطی مسیرهای کمبود 

 ؛دستی رنای  محصولات ةعرض مخصوص هایفروشگاه نبود 

 ؛ودار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان و گردشگری جام  طرح نبود 

 ؛سنتی هنرهای و دستی رنای  محصولات هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛یشناسمرد  هایپژوهش و ینگارمرد  مطالعات در ضعف 

 خارجی و داخلی هاینمایشگاه در شرکت و هانمایشگاه و هاجشنواره نبود. 
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 مسائل کلیدی -9-4

 پایدار توسعه و با هدف ایجرودشهرستان حلب  ی مختلف توسعه در بخشهابر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه

 :بایست در مسایل زیر رورت پذیردمی توسعه فرایند نتایج و اقدا  رویفرد  حوزه در تحول ای منطقه

 اقتصادی مسائلالف( 

 ؛های اقتصادی در روستاهای بخشتنوع فعالیت بودن پایین 

 ؛فمیلیت و تبدیلی رنای  و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش زنجیره یلتفم و تولید حوزه تنوع پائین سطح 

 محصولات در بویژه( فروش و فرووری تولید  یندوفر ها نهاده مینأت) تولیدی محصولات ارزش زنجیره نبود 

 ؛روستایی دستی رنای  و دامپروری کشاورزی 

 ؛ای در سطح بخشین بودن توسعه کشت گلخانهپای 

 ؛بخش دامداری و زراعت و دامداری روستاها فعالیت دلالان در 

  ؛بخشاین  بزیان با توجه به قابلیت بالایوعد  توسعه 

 ؛های کشاورزیین بودن سطح مفانیزاسیون فعالیتپای 

 ؛در سطح بخش بلندمدتاستراتژی رنعتی  نبود 

   ؛شمواد معدنی بخ هایگذاری مناسبی جهت شناسایی  رفیتسرمایه تحقیقات وعد  انجا 

 ییایمیمبود کود شک. 

 اجتماعی مسائل ب(

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن ینپای 

 ؛استانی میانگین از کمتر  سواد ینپای سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

 ؛مردمی و مشارکتی مدیریت تقویت و هااستراتژی و اهداف تعیین در روستائیان مشارکت ضعف 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشفل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت یندوفر در کردهلیتحص جوانان های رفیت از استفاده بودن نپایی 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایودر سطح بودن ینپای 

 ؛روند رو به سالمندی جمعیت 

 (خاک و آب) محیطی زیست مسائل ج(

 ؛عد  دسترسی برخی از روستاها به و  شر  با کیفیت 

 ؛زیرسطحی و سطحی و  مناب  اتلاف و هاشیوه این پایین راندمان و سنتی بیاریو هایشیوه بودن غالب 

 ؛کشاورزی ارلخیزح اراضی در هاسفونتگاه کالبدی رشد 

 ؛اوزنقزلها به ویژه رودخانه انجا  ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شر  و  کمبود 

 ؛بخش روستاهای از برخی در  شر و  مناب  کیفیت بودن پائین 
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 کشاورزی بخش خاک مناب  فرسایش. 

 فضایی-کالبدی مسائلد( 

 ؛سفونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیفی هایپیوند بودن ینپای 

 در( اینترنت و تلفن گاز  برق  و  ) زیرساخت مینأت تصمیم عرره در زیرساختی هایشبفه توسعه کمبود 

 ؛ربرخوردا کم و محرو  روستاهای

 ؛مسیر حاجی قشلاق به دوزکند های روستایی مانندعد  وسفالت برخی از راه 

 ؛وجود تیرهای چراغ برق در سطح معابر روستا 

 ؛شده یسازمقاو  مساکن سطح بودن ینپای 

 ؛خدمات توزی  در فضایی اعتدال منظور به هاون به دسترسی بودن مشفل و مرکزی هایسفونتگاه ضعف 

  مطلو  فضایی سازمان در حوزه عملفردی نقش به توجه با هاسفونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عد 

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله جهت روستا کالبد یسازمقاو  پائین بودن سطح 

 ؛منظومه و مجموعه حوزه  مراکز سطح در اقتصادی یهاساختزیر ضعف 

 ؛معدنی و رنعتی ةتوسع استراتژی فقدان 

 ؛نامناسب ارتباطی هایراه با ییروستا هایسفونتگاه تعدد 

 های هادی روستایی در برخی روستاها.عد  بازنگری طرح 

 گردشگری مسائل ه(

 ؛ی گردشگری در روستای هدف گردشگریهاساختزیر کمبود 

 ؛سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها همایش برگزاری کمبود 

 مجازی  هایشبفه ملی  هایرسانه در شهرستان گردشگری هایاذبهج معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات

  ؛گردشگری هایجاذبه از بهینه استفاده عد 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی یهاساختزیر ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی  امفانات کمبود 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل ینپای سطح. 
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 )نقشه( سازمان فضایی موجودساختار و  -9-5

 شهرستان ایجرود حلب ساختار فضایی موجود بخش  -9نقشه 
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 ش حلب شهرستان ایجرودخب یی موجودفضا زمانسا  -2 نقشه
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 تصور کلان توسعه روستاهای بخش -2

 نهیزم ق یرط نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تفم یلیتبد  یرنا ةدر توسع شرویپ ی  شهرستانایجرودشهرستان    

 فراهم خواهد شد. داریتوسعه پا یبرا

 اهداف کلی -2-9

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛مناب  طبیعی ازی پایدار و ارولی برداربهره 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

 ؛روستایی ةوری عوامل تولید در جامعارتقای بهره 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 داف کمیاه -2-2

 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی -2جدول 

های سرفصل

 کلی

زی ریبرنامه/ینیبشیپ سال پایه هدف کمی ردیف

 میزان سال واحد سنجش متغیر/شاخص 9415سال 

جمعیت و 

 جوام 

 4111 1112 1311 نفر کل تیجمع 1

 -11/1 -11/1 1311 دررد 1311-1411 تینر  رشد جمع 2

 11 2474 1311 دررد ینیوستانشر زانیم 3

 36 31 1311 تعداد سفنه یدارا یروستاها 4

 سرزمین

 262 262 1311 کیلومترمرب  مساحت 1

 کل تیجمع یتراکم نسب 6
نفر در 

 کیلومترمرب 
1311 1 6 

 نیروی

 انسانی

 2122 1124 1311 نفر نیتعداد کل شاغل 1

 1111 1241 1311 نفر ییروستا نیتعداد شاغل 2

اقتصاد و 

 تولید

 272 273 1311 نفر یبار تففل اقتصاد 1

 31211 31612 1313 هفتار کشت ریسطح کل ز 11

 33141 33111 1313 هفتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز 11

 2142 1111 1313 هفتار )زراعت(ی کشت وب ریسطح ز 12

 112 422 1313 هفتار سطح باغات 13

 21431 11621 1313 تعداد دا  سبک 14

 612 142 1313 تعداد نیدا  سنگ 11

زیرساخت 

 و زیربنا

 41 21714 1311 دررد و بتون ورمه یمساکن با اسفلت فلز 16

11 
مند از و  سالم بهره یروستاها

 کشیلوله
 111 26 1311 تعداد

 111 12 1311 تعداد برخوردار از برق یروستاها 12

 61 43 1311 تعداد یعیطب برخوردار از گاز یروستاها 11

21 
طرح  مند از اجرایبهره یروستاها

 یهاد
 21 42 1311 تعداد
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 توسعه یهایریگجهت -2-9

 و فرهنگی روونای   هاون جانبی و تفمیلی روونای  و دامپروری کشوواورزی  کاربردی هایمهارت وموزش 

 .گردشگری

 ؛در روستاها یطرح هاد ةو توسع یبازنگر 

 ؛نفوذ تلفن همراه افزایش ضریب 

  ؛سطح سواد بین زنان نواحی روستاییافزایش 

 ؛سازیمقاو واحی روستایی از طریق افزایش کیفیت مساکن ن 

 .کاهش بار تففل 

 ؛شده یکششر  سالم لوله از و  مندبهره یروستاها 

 ؛ی نوینهای وبیارزایش استفاده از سیستماف 

 ؛کشاورزی از قبیل سیل و سردخانه بخش به وابسته خدمات و فعالیت پشتیبان یهاساختزیر ارتقای 

 ؛تفمیلی به ویژه محصولات باغی و دامی و تبدیلی رنای  و کشاورزی ةحوز در تولید ارزش زنجیره تفمیل 

 ؛روستایی – شهری فعالیت و سفونت نظا  فضایی سازمان ةپیوست هم به ةتوسع 

 ؛روستایی نواحی در ویژه به غرافیاییج – فیزیفی انزوای از گذار برای ایشبفه ةجامع توسعه 

 بین در اطلاعات عصوور ایپایه سوووادهای ةتوسووع و جامعه تربیت برای یپرورشوو و وموزشووی گذاریسوورمایه 

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان 

 زندگی کیفیت و اجتماعی یهاساختزیر یارتقا. 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها الف(

 ؛اراضی کشاورزیح افزایش عملفرد واحد در سط 

 ؛گسترش رنای  تبدیلی و تفمیلی 

 ؛محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق دامی و کشاورزی تولیدات زنجیره تفمیل 

 ؛نه و انبار برای محصولات کشاورزیایجاد سردخا 

 ؛های وبیاری تحت فشارده از سیستماستفا 

 ؛یرتعاونی روستایی دامدا هایتشفل از حمایت 

 محیطی های رفیت از بهینه گیریبهره. 

 یاجتماع یراهبردها ب(

 ؛یمحل یاریهم یهاادمن ملفردعت یو تقو تیریمد یرسم یادهامن ملفردی عارتقا 

 ؛اقشار اجتماع یجلب مشارکت تمام 

 ؛محلی سطح به شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات ییتمرکززدا 

 ؛کردهتحصیل جوانان های رفیت از استفاده 
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 ؛زنان مشارکت افزایش 

 ؛اجتماعی هایسرمایه  هاارزش وگاهی  اعتماد  هنجاری و( ایشبفه) ساختی ابعاد تقویت 

 ؛پذیروسیب اجتماعی طبقات از حمایت 

 ریزیبرنامه یندوفر در نخبگان و انسانی های رفیت اجتماعی  هایسرمایه از گیریبهره. 

 یطیمح ستیز یراهبردها ج(

 ؛یتیفعال سمراکز حسا ها وسفونتگاه تیو امن یمنیا نیمأت 

 ؛بو زیست بیو تخر یطیمح ستزی یهاجلوگیری از افزایش ولودگی 

  ؛دشتی اراضی مناب  این از یبرداربهره تداو  و وبخوان وبدهی پتانسیل حف 

 ؛شونده تجدید طبیعی مناب  از قانونی هایحمایت افزایش 

 ؛فصلی هایرودخانه در جریان زمان نمودن ترطولانی و رودخانه وبریز هایحوضه وبخیزداری 

 ؛دشتی اراضی در زیرزمینی و  هایسفره تخلیه و تغذیه  رفیت  مداو  کنترل 

 ؛وحش حیات حف  برای هاچشمه و رودخانه پایه و  مناب  از یبرداربهره مدیریت 

 ینیمزرزیو  یسطح هایو مناب   زا یارول یبرداربهره تیریمد. 

 ییفضا یکالبد یراهبردهاد( 

 ؛محرو  یاهاهگسفونت یاجتماعسطح رفاه  یتقاار 

 ؛(سلیمان تخت -دندی -زنجان) استانی و فراشهرستانی ارتباطی محورهای ةتوسع یریزبرنامه 

 ؛توسعه برتر محورهای با ون شهری نقاط و شهرستان ایفرامنطقه فیزیفی پیوندهای تقویت 

 ؛کردستان با زنجان استان استانی فرا ایمنطقه پیوندهای افزایش 

 تأکید اب یرسانخدمات مراتبسلسله نظا  ریزیبرنامه و برپایی طریق از روستایی -شوهری پیوندهای تقویت 

 ؛برتر روستایی مراکز بر

 ؛بهداشت خانه فاقد روستاهای برای بهداشت هایخانه 

  پایدار معیشت رویفرد بر اساس روستایی مساکن سازیمقاو. 

 راهبردهای گردشگریه( 

 ؛دستی رنای  و گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذ  برای ازیبسترس 

 ؛سنتی هنرهای وفرینش و دستی رنای  تولید افزایش راستای در حمایت 

 ؛طبیعی و تاریخی فرهنگی  ودار و منطقه برای گیریتصمیم و سازیتصمیم در مرد  مشارکت تقویت 

 ؛منطقه به ورودی مسافران به گردشگری خدمات ئهارا در کیفی و کمی سطح یارتقا 

 ؛منطقه دستی رنای  و دستی هنرهای گردشگری  به مربوط وموزشی هایفعالیت ةتوسع 

 ؛استاندارد گردشگری یهاساختزیر و مناسب امفانات ایجاد گردشگری  مسیرهای تعریف 

 ؛نیتام ایجاد هدف با شهرستان و استان موارلاتی هایراه یاستانداردساز 

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ایجاده از اعم تبلیغات جام  نظا  استقرار. 
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 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصاد یهاسیاستالف( 

 ؛افزایش راندمان وبیاری 

  ؛افزایش طرح تعاون دا  و مرت 

 ؛باغداری و زراعت ةزمین در ترویجی وموزشی هایدوره افزایش 

 ؛رنعتی و یرنعتمهین به سنتی هایدامداری تبدیل و طیور و دا  نژاد ارلاح یهاطرح اجرای 

 ؛پوشش انهار سنتی 

  ؛زنبورعسلتوسعه پرورش 

 ؛رنعت این مدرن هایوریوفن از گیریبهره و وبزیان مصرف و تولید افزایش جهت در ریزیبرنامه 

 مفانیزاسیون ضریب افزایش. 

 تخصیص سهمیه سبوس به دامداران 

 شیر در سطح بخش کنندگانیوورجم یص یارانه تولید شیر به گاوداران و یا تعدیل قیمت تخص 

 یاجتماع یهااستیسب( 

 ؛روستاها دررد 1 میزان به دهیار عنوان به زنان انتخا  افزایش 

 ؛هادهیاری مدودر دررد 21 میانگین طوربه هادهیاری برای درومدزا هایطرح گسترش 

 تیپ سه در شوهرسوتان توسوعه امور در کمک و هماهنگی برای ففر هایاتاق و متصومی هایهگرو تشوفیل 

 ؛بنایی زیر امور و فرهنگی – اجتماعی اقتصادی  حوزه

 ؛امور در مشارکت و وموزش طریق از یانروستای سازیتوانمند 

 ؛یانروستای بومی دانش و توان از استفاده با تولید بودن مداو  و مستمر 

 ؛زنان مشارکتی و دمیمر هایتشفل ایجاد 

 جوام  جنسی گسست کاهش و فرهنگی مراسم در زنان حضور سازیزمینه و تقویت. 

 یطیمح ستیز یهااستیس ج(

 ؛بالهزدف   یهاارلاح روش 

 ؛بحرانی و خیزسیل مناطق هاینقشه تهیه و مطالعه 

 ؛امداراند و مرات  وض  بهبود جهت مرتعداری هایطرح اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه 

 ؛هاباله و فاضلا  در رودخانهزدف   زا یریگجلو 

 ؛اوزنقزل رودخانه حاشیه سازی ساحل طرح ادامه 

 ؛انییپسماندها به روستا زدد اجو استفاده م یزسا هتیکم 

 ؛هاسیلا  از یبرداربهره و سیلا  پخش عملیات 

 و  انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداو جهت اعتبار تخصیص. 
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 ییفضا یکالبد یهااستیس د(

 ؛برق واق  در معابر یرهایت ییجاجابه 

 ؛قشلاق به دوزکند یحاج ریمس ییابتدا لومتریک 4 یزیروسفالت 

 ؛افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه 

 ؛ارلی هایراه به موجود فرعی یهاراه یارتقا و تعریض 

 ؛وتی سال 4 عرض در روستایی شوسه هایراه کلیه نمودن وسفالته 

 ؛خرابی دررد و اولویت ترتیب به هاپل نگهداری و متمر 

 در( اینترنت و تلفن گاز  برق  و  ) زیرسوواخت مینأت تصوومیم ةعرروو در زیرسوواختی هایشووبفه توسووعه 

 ؛برخوردار کم و محرو  روستاهای

 ؛زلزله بالای خطر با هایپهنه در ساز و ساخت کنترل 

 ؛بهداشتی و موزشیو یهاساختزیر ةتوسع با اهاروست تخلیه و روستایی هایمهاجرت از جلوگیری 

 کشاورزی ارلخیزح اراضی در هاسفونتگاه کالبدی توسعه کنترل. 

 گردشگری یهااستیس ه(

 ؛ییلاقی توریستی  مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 ؛سال مختلف فصول در سنتی مراسم و هاویین محلی  بومی  هایجشنواره برگزاری 

 ؛گردشگر جذ  توان دارای مناطق سایر و روستاها در دستی رنای  از حمایت و تقویت 

  ؛اطلس تدوین و تهیه راستای در شهرستان طبیعی و تاریخی فرهنگی  ودار شناسایی بررسی 

 ؛مسافرتی هایوژانس ایجاد با زیارتی و تفریحی وموزشی  علمی  متیقارزان تورهای یسازروان 

 ؛گردشگری و دستی رنای  فرهنگی  میراو یغاتیتبل اقلا  چاپ و تهیه 

 ؛ورزشی و زمستانی توریسم و اکوتوریسم توسعه و ایجاد طرح 

 غذایی و فرهنگی و هنری محصولات عرضة سنتی بازارهای تأسیس. 

 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6

 روستایی. ةدر بین جامع گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایی  لهمسئ به یجمعدسوته و یچندوجه رویفردهای مسوتلز  ماهنشوان مرکزی خشب پایدار توسوعه 

 است؛ هاون اداره و طبیعی مناب  مدیریت محلی  اقتصادی ةتوسع اجتماعی  و جنسی برابری

 از ل یفپارچه رویفرد. نیست کافی اما اسوت  لاز  حلب بخش پایدار توسوعه برای کشواورزی بخش بر تمرکز 

 انسانی سرمایه و غیرکشاورزی اشتغال ایجاد نهادی  سازی رفیت کشاورزی  یفناور و هاساختزیر تا اسوت

 دهد؛ پیوند را

 زا شیوه هاینارسایی که باشد محلی امور ةادار و سازیتوانمند مشارکت  بر اسواس باید حلب بخش ةتوسوع 

 کند؛ ترویج را بازار و خصوری بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به بالا
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 هزمین این در تجربه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تلاش به ها رفیت و مرکز حلب بخش نهادهای ةتوسووع 

 .گیرد قرار مدنظر ارلی هدف عنوان به باید پاسخگویی  اما است  مطلو 

 اسیمحرک متوسط مق یوکارهاکسباقدامات و  نیعناو -9جدول 

 عنوان ردیف

 پرورش وبزیان 1

 ایاحدهای گلخانهاحداو و 2

 احداو واحدهای پرورش قارچ 3

 احداو سردخانه 4

 ماهیان یوورعملاعطای تسهیلات در جهت  1

 ایجاد کشتارگاه رنعتی دا  6

 ایجاد کارخانه لبنیات 1

 و فرووری گیاهان دارویی یبندبستهایجاد واحد  2
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 )نقشه( یشنهادیهدف/ پ یفضائ ساختار و سازمان -2-7

 افق ییساختار فضا -9نقشه 
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 سازمان فضایی افق -4نقشه
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 بخش )پیوست سند( ةهای توسعها، پروژهها، طرحاقدامات، فعالیت-9

 4جدول  -ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطیذی هااقدامات و فعالیت -9-9

 5جدول  -شده در سطح بخش یبندتیاولو یگذارهیسرما یهاطرح -9-2

 6جدول  -شده در سطح بخش یبندتیلووا های عمرانیپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

ک رمشت نهادشیسازمان با پ نیا لاتی. تشفدینمایم تیشهرستان فعال یزیربرنامه ةتینظر کم ریسازمان ز نیا   

و  یزیربرنامه یاستان زنجان در شورا یمسفن انقلا  اسلام ادیو اداره کل بن یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو توسعه استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره اسناد بخش یاستان  اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچو    

 یزیرمهابرن یماهه به شورا 6 نظارت در مقاط  جی. نتانظارت و ررد خواهد شد یمسفن انقلا  اسلام ادیکل بن

 گزارش خواهد شد. استان ةو توسع

 بازنگری سند -4-9

ورت رهب "3"( و بند مرتبط برنامه هفتم نیدر چارچو  مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر   

ا  لفن انقمس ادیو اداره کل بن یزیرو برنامه تیریمشترک سازمان مد شنهادیخواهد شد. با پ نه انجا لاسا

عات مطال یراور مجمش نیاستان  از خدمات مهندس ةو توسع یزیربرنامه یشورا بیتصو استان زنجان و یلاماس

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیبه عنوان تسه
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 پیوست و ضمایم

 
  ربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایییهای ذفهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 (11)موضوع ستون  یگذارهیسرما یهاطرح حاتیتوض -1-1 جدول مهیضم  

 ها(طرح ییاجرا یها)موضوع دوره یگذارهیسرما یهاطرح حاتتوضی -2–1جدول  مهیضم 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 
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 9تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطیذهای فهرست اقدامات و فعالیت -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
 هایفعالیت در در رورت امفان جهت استفاده و طبیعی مناب  ةادار توسط روستاها اطراف اراضی تعیین تفلیف

 دامداری و کشاورزی
 طبیعی کل مناب  ةادار

2 
 ساخت نیازمند که اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد هایدیتتسهیل در محدو

 هستند ابنیه
 کشاورزی سازمان جهاد

 های عامل  شبفه بانفی استانبانک .(... و بازپرداخت نحوه ضامن ) وا  اعطای تخصیص بهینه 3

 2ستایی و شهری از طریق تسهیل ردور مجوزهای بین روتقویت پیوندهای فیزیفی از طریق احداو راه 4
 کل مناب  ةادار -اداره کل میراو فرهنگی  رنای  دستی و گردشگری

 ایجاده نقل و حمل و راهداری کل ةادار -طبیعی

 طبیعی کل مناب  ةادار با استفاده از عشایر داوطلب مرات  از حفا ت در عشایر کردن سهیم 1

 

                                                           

 های عمرانی، اصل اقدامات ناظر به حل و فصل مسائل و مشکلاتگذاری و پروژههای سرمایه/پشتیبان طرحسازنهیزمهای ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، فعالیت -1

 .به حلب خانینجم الش ییارلاح راه روستابرای نمونه  -2
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 (9411 - 9419)دوره  گذاریایهسرم هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
 213 111 611 جم 

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 1

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 2

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 3

 3 111 4 در سالمترمرب   211 -هافرش دستباف و دستبافته و فرش دستباف بافیفرش 13131 4

 1 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 1

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 6

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 1

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 2

1 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 3 111 4 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

 2 111 تن در سال 1 -پرورش قارچ  یاحداو واحدها کاشت و تولید -ایچ گلخانهقار 11131 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411 و متناسب با دوره دو ساله هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
 د
رح

ط
ر  ش*

بخ
ح 
سط

ی* 
ساز

د 
برن
ت 

بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 4 1 گنبد حلب جرودیا 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 ابوجانلو حلب جرودیا 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نیوئارک حلب جرودیا 3

 1 2 2 4 2 1 نیارکوئ حلب جرودیا 4
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 1 2 1 4 2 1 نیارکوئ حلب جرودیا 1
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یل جهاد کشاورزاداره ک 2 2 2 1 4 1 یچم نهیود حلب جرودیا 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 هیوق ق حلب جرودیا 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 یپالچا قشلاق حلب جرودیا 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 چسب حلب جرودیا 1

 استان یرزاداره کل جهاد کشاو 2 2 2 1 3 1 چسب حلب جرودیا 11

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی*       (2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت :طرح در سطح بخش اولویت*      (2) ریخ( 1بله ) :* کاروفرین محور است



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 32

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12تبصره  اجرائی نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 411 سال در تن 11 -هفتار 1 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11221 11

 1 111 24 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روش سنتی 11411 12

 4 111 14 رأسی 111 یریش یگاودار پرورش گاو شیری به روش سنتی 11411 13

 1 111 11 رأسی 211 یگوسفند پروار داشتیپرورش گوسفند  11441 14

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 11

 3 111 4 مترمرب  در سال 211 -هافرش دستباف و دستبافته و فرش دستباف بافیفرش 13131 16

 1 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 11

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 12

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 11

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  امهنوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
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ی*
رد
لف
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* 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 چسب حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 چسب حلب جرودیا 12

 استان یورزاداره کل جهاد کشا 2 2 2 1 2 1 چسب حلب جرودیا 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 چسب حلب جرودیا 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 چسب حلب جرودیا 11

 2 2 2 4 2 1 چسب حلب جرودیا 16
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 1 4 2 1 چسب حلب جرودیا 11
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 چولچه حلب جرودیا 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 چولچه حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 حا  قشلاق حلب جرودیا 21

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )سط/( متو1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی* (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت*      (2) ریخ( 1بله ):  * کاروفرین محور است



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 34

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

21 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهاالیتفع
 3 111 4 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

 4 111 21 یهفتار 1 -یااحداو مجتم  گلخانه کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 22

 3 111 1 تن در سال 1 -پرورش قارچ  یاحداو واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 23

 1 111 24 رأسی 111-گوساله یپرواربند ی گوساله به روش سنتیپرواربند 11411 24

 4 111 14 رأسی 111 یریش یگاودار پرورش گاو شیری به روش سنتی 11411 21

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 26

21 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 فشارتحت  یاریوب یاجرا

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 22

 11 111 121 تن 4111 تیبا  رف -رفر یاحداو سردخانه بالا سردخانه 12111 21

 2 111 یپزشف اهیو گ یدامپزشف  یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 31



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ........................................................... حلب بخش  /ایجرودشهرستان 

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
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تعداد 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 حلب حلب جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 حلب حلب جرودیا 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 حلب حلب جرودیا 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 حلب حلب جرودیا 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 حلب حلب جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 حلب حلب جرودیا 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 حلب حلب جرودیا 21

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 حلب حلب جرودیا 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 2 3 1 حلب حلب جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 حلب حلب جرودیا 31

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی* (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت*      (2) ریخ( 1بله ):  * کاروفرین محور است

 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 36

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحری  تهیه از رهگذر خدمات تسهیل گ گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 ترویج گردشگری 11111 31
متمرکز  تی)دو سا یگردشگر یابیو بازار رسانیاطلاع غات یتبل گاهیو پا ستمیتوسعه س

 (یدر شهر دند افزارینر و  افزاریسخت
1 111 11 

 4 111 6 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 32

33 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 4 111 6 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

 3 111 1 تن در سال 1 -پرورش قارچ  یاحداو واحدها و تولیدکاشت  -ایقارچ گلخانه 11131 34

 2 411 سال در تن 11 -هفتار 1 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11221 31

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 36

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 31

 3 111 4 مترمرب  در سال 211 -هافرش دستباف و دستبافته و فرش دستباف بافیفرش 13131 32

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 31

 2 611 1 ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران و کاشت و تولید 11221 41



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ........................................................... حلب بخش  /ایجرودشهرستان 

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
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ع  روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر

ع 
ضو

مو
 

ن 
ری
روف

کا

ت*
اس
ور 

مح
 

ت
وی
اول

 
ح 
طر ح 
سط

در 

ش*
بخ

د  
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 ا  روستا/ روستاهان بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 2 1 1 4 4 1 حلب حلب جرودیا 31
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 حلب حلب جرودیا 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیخوئ حلب جرودیا 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیخوئ حلب جرودیا 34

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیخوئ حلب جرودیا 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیخوئ حلب جرودیا 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نیخوئ حلب جرودیا 31

 1 2 2 4 2 1 نیخوئ حلب جرودیا 32
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 یسفل داریدا حلب جرودیا 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 کمر دیسف حلب جرودیا 41

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی* (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت*      (2) ریخ( 1بله ):  * کاروفرین محور است



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 32

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهیته مرتبط و کم هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 11 رأسی 211 یگوسفند پروار پرورش گوسفند داشتی 11441 41

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 42

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 43

 3 111 11 یهفتار 1 -یااحداو مجتم  گلخانه کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 44

 2 411 سال در تن 11 -هفتار 1 – یگلستان گل محمد ادجیا گل محمدی و کاشت و تولید 11221 41

 1 111 24 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روش سنتی 11411 46

 4 111 14 رأسی 111 یریش یگاودار پرورش گاو شیری به روش سنتی 11411 41

 2 211 یبوم انیو ماکپرورش مرغ  یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 42

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 41

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 تحت فشار یاریوب یاجرا



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ........................................................... حلب بخش  /ایجرودشهرستان 

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  اریگذسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاد کشاورزاداره کل جه 2 1 1 1 1 1 کمر دیسف حلب جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 کمر دیسف حلب جرودیا 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 رایین حلب جرودیا 43

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیرائ حلب جرودیا 44

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیرائ حلب جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 نیرائ حلب جرودیا 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیرائ حلب جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیرائ حلب جرودیا 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نیرائ حلب جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیرائ حلب جرودیا 11

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411دوره دو ساله و متناسب با  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 یلیون ریال(اعتبار )م

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 11

 2 111 یپزشف اهیو گ یدامپزشف  یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 12

 4 111 6 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندستهب یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 13

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 14

 3 111 4 مترمرب  در سال 211 -هافرش دستباف و دستبافته و فرش دستباف بافیفرش 13131 11

 1 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول ولید گلیم و زیلو و جاجیم دستبافت 13132 16

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 11

 2 211 یمبو انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 12

 2 111 4 تن در سال )علاوه بر وض  موجود( 21 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 11

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 61
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه از ر گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف

 محل اجرا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 تجارت استاناداره کل رنعت  معدن و  2 1 2 1 2 1 نیرائ حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیرائ حلب جرودیا 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 نیرائ حلب جرودیا 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 4 1 هیقراق حلب جرودیا 14

 1 2 2 4 2 1 قره بوته حلب جرودیا 11
و  یدست  ینار  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 1 2 1 4 2 1 قره بوته حلب جرودیا 16
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 قره دوراخلو حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یقره گون حلب جرودیا 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 یقره گون بحل جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 ییقلقا حلب جرودیا 61

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحی  تهیه از رهگذر خدمات تسهیل گر گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 611 1 ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران و کاشت و تولید 11221 61

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 62

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 63

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 64

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 61

 3 111 4 مترمرب  در سال 211 -هارش دستباف و دستبافتهف و فرش دستباف بافیفرش 13131 66

 1 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 61

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 62

 3 111 6 تن در سال 21 -مزرعه 1 -انیپرورش وبز های شیریندر و  پروریوبزی 13221 61

 11 111 11 مترمرب  در سال 1111 -هافرش دستباف و دستبافته و فرش دستباف بافیفرش 13131 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحات تسهیل گری  تهیه از رهگذر خدم گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 
 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 هیقور حلب جرودیا 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 هیقور حلب جرودیا 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 هیقور حلب جرودیا 63

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یقوشچ حلب جرودیا 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 منصور اهیس زیکهر حلب جرودیا 61

 1 2 2 4 2 1 منصور اهیس زیکهر حلب جرودیا 66
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 1 4 2 1 منصور اهیس زیکهر حلب جرودیا 61
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 گرنه حلب جرودیا 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 4 1 گنبد حلب جرودیا 61

 1 2 1 4 3 1 خانینجم الش حلب جرودیا 11
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  ریگذاسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 111 21 یهفتار 1 -یااحداو مجتم  گلخانه کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 11

 3 111 1 تن در سال 1 -پرورش قارچ  یو واحدهااحدا کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 12

 1 111 24 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روش سنتی 11411 13

 4 111 14 رأسی 111 یریش یگاودار پرورش گاو شیری به روش سنتی 11411 14

 1 111 11 رأسی 211 یگوسفند پروار پرورش گوسفند داشتی 11441 11

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورش ماکیان به روش سنتی 11461 16

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 11

12 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 1 111 3 تحت فشار یاریوب یاجرا

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 11

 2 111 یپزشف اهیو گ یدامپزشف  یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 21

 



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ........................................................... حلب بخش  /ایجرودشهرستان 

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانوجیهی  مقیاس ت هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نفتو حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نفتو حلب جرودیا 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 نفتو حلب جرودیا 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نفتو حلب جرودیا 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 نفتو حلب جرودیا 11

 استان یشاورزاداره کل جهاد ک 2 1 2 1 1 1 نفتو حلب جرودیا 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 نفتو حلب جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نفتو حلب جرودیا 12

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 نفتو حلب جرودیا 11

 اناست یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نفتو حلب جرودیا 21

 (4) یستد رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

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

قوانین بودجه  12ه اجرائی تبصر نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 111 6 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 21

 6 111 1 رأسی 111- یدا  سبک گوسفند داشت پرورش گوسفند داشتی 11441 22

 1 111 11 رأسی 211 یگوسفند پروار پرورش گوسفند داشتی 11441 23

 2 211 یبوم انیپرورش مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا ش ماکیان به روش سنتیپرور 11461 24

 2 111 1 تن عسل 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحیه از رهگذر خدمات تسهیل گری  ته گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

ع  ستارو
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر

ع 
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 نفتو حلب جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 نفتو حلب جرودیا 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 کند جام  السرا ینگی حلب جرودیا 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 کند جام  السرا ینگی حلب جرودیا 24

 استان یرزاداره کل جهاد کشاو 2 1 2 1 2 1 کند جام  السرا ینگی حلب جرودیا 21

 (4) یدست رنای  و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی*       (2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت*      (2) ریخ( 1بله ):  * کاروفرین محور است

 

 

 

 

 

 

 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 42

 ( 99)موضوع ستون گذاری های سرمایهتوضیحات طرح -9-5ضمیمه جدول

 توضیحات عنوان طرح

 خانوار مجوز یک واحد رادر شود. 21به ازای  تولید وبزیان

 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 11 هر ازای به (نژاد ارلاح با همراه یا و رنعتی دامداری) سنگین و سبک دا  پرورش

 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 1 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دا 

 .شودخانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد می 11به ازای هر  پرواربندی گوساله
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 ها(اجرایی طرح هایدوره)موضوع  یگذارسرمایه هایطرحتوضیحات  -2–5جدول  ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح

 مدت و بلندمدتمدت  میانهای کوتاهدر دوره تدریجی به رورت طرح تحقق روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد

 حبوبات  زعفران  کلزا  نظیر ترپربازده محصولات به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در لاز  وموزش ارائه

 ... و باغداری توسعه محمدی  گل ی داروی گیاهان
 مدت و بلندمدتمدت  میانهای کوتاهدر دوره تدریجی به رورت طرح تحقق

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح ... و دا  جایگاه ارلاح نژاد  ارلاح طیور  و دا  نگهداری رحیح ارول زمینه در لاز  هایوموزش ارائه

 وبی سرد و وبی گر  ماهیان پرورش واحدهای دایجا جهت در لاز  هایوموزش ارائه
مدت و بخشی در مدت  بخشی در میاندر کوتاه تدریجی؛ بخشی به رورت طرح تحقق

 بلندمدت

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح ... و افیبگلیم قالیبافی  نظیر دستی رنای  ایجاد برای زنان بویژه روستایی خانوارهای به لاز  وموزش ارائه

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح روستاها در دستی رنای  تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیلات یاعطا

 زعفران  حبوبات  کلزا  نظیر پربازده محصولات کشت توسعه

 ... و محمدیگل
 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح کوچک و بزرگ دا  سانن  بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح زنبورداری واحدهای ایجاد

 مدتکوتاه در الزا  تحقق طرح دهستان مراکز در شیر ووریجم  هایجایگاه احداو

 مدت و بلندمدتمدت  میانهای کوتاهدر دوره تدریجی به رورت طرح تحقق کشاورزی محصولات فرووری و بندیبسته واحدهای ایجاد
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  ایفراینده طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 جرودیشهرستان ا یها در محدوده روستاهاراه یفیتراف یسازمنیا ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 1

 جرودیشهرستان ا یدست  یرنا ایاح یدست  یبرنامه احیا  و رشد تولیدات رنا 1111111111 یدست  یفصل رنا 1111 2

 1316112111 یطبیع و مناب فصل کشاورزی  1316 3
وبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی وریبهره
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 ب  و فصل منا 1311 4

1 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهابفهو ش نترنتیبه ا یدسترس

 1316112111 یطبیع و مناب فصل کشاورزی  1316 6
وبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی وریبهره
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 1

2 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

 ورموتلو یو  شر  روستا رهیاحداو مخزن ذخ ییمات و  شهری و روستاخد ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 1

11 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیمانز جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
 اجرائی دستگاه عنوان روستاتعداد 

ع 
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 
 111 21  111 21 1 4 زنجان یاستاندار - در سطح شهرستان - جرودیا 1

 - در سطح شهرستان - جرودیا 2
 یدست  یرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یو گردشگر
4 1 3 111  3 111 

 211  211 1 2 استان یورزاداره کل جهاد کشا 1 ابوجانلو حلب جرودیا 3

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 ابوجانلو حلب جرودیا 4

 1 ابوجانلو حلب جرودیا 1
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1 111 1 111 

 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 یچم نهیود حلب جرودیا 6

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 ورمتلو حلب ودجریا 1

 1 ورمتلو حلب جرودیا 2
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1 111 1 111 

 111 2  111 2 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 ورمتلو حلب جرودیا 1

 1 ورمتلو حلب جرودیا 11
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1 111 1 111 

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه ان فصلعنو کد فصل

1 2 3 4 1 

11 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 و  وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

12 1211 
فصل وموزش و پرورش 

 یعموم
1211121111 

و   تعمیر  تجهیز یزسامقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

13 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

14 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 و  وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

11 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییدمات شهری و روستاخ ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

16 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 و  وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
 یعو  زرا کشیکانال

11 1211 
فصل وموزش و پرورش 

 یعموم
1211121111 

و   تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

12 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 و  وریبهرهبهبود وبیاری و  هایشبفهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 11

21 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیبرات و تأمدفتر پست و مخا سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی ماتخد رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اراعتب

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 
 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 هیوق ق حلب جرودیا 11

 1 نیبلوب حلب جرودیا 12
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 2 111  2 111 

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 بهمن حلب جرودیا 13

 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 یپالچا قشلاق حلب جرودیا 14

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 چولچه حلب جرودیا 11

 111 3  111 3 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 حا  قشلاق حلب جرودیا 16

 1 حلب حلب جرودیا 11
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 4 111  4 111 

 211  211 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 یسفل داریدا حلب جرودیا 12

 111 1  111 1 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 یسفل داریدا حلب جرودیا 11

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یسفل داریدا حلب جرودیا 21

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان ملهج از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

21 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییی و روستاکالبدی شهر یبرنامه سامانده 1112111111

واحد  111تعداد  سازیمقاو و  یواحد مسفون 211تعداد  ینوساز

 یمسفون

 یسراسر یفاقد گاز به شبفه گازرسان یروستا 1الحاق حداقل  کشور یبه روستاها یگاز رسان 1311113113 یفصل انرژ 1311 22

23 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا رائهابرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

 1211121111 یفصل وموزش و پرورش عموم 1211 24
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ماشین ولات   اماکن وهانساختمافضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

21 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویادر یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

26 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 21

22 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

21 1112 
شهری   و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهنامه بر 1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

31 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی
 یو  زراع کشیلکانا
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندینزما جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
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 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 111 121 111 11 111 11 1 1 اناست یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن - در سطح بخش حلب جرودیا 21

 111 11 111 31 111 21 1 2 شرکت گاز استان - فاقد گاز به انتخا  بخشدار یروستاها حلب جرودیا 22

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 نیرائ حلب جرودیا 23

 1 نیرائ حلب جرودیا 24
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 2 111  2 111 

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قادرلو حلب جرودیا 21

 111 2  111 2 1 2 استان یه کل جهاد کشاورزادار 1 هیقراق حلب جرودیا 26

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 هیقراق حلب جرودیا 21

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 هیقراق حلب جرودیا 22

 111 1 111 1  2 2 تاناطلاعات اس یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قره بوته حلب جرودیا 21

 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 قره دوراخلوسفلی حلب جرودیا 31

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 16

  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه رستفه -6 جدول

 در و یلتعد قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 31

 و خدماتفصل توسعه  1112 32

 و عشایری ییروستا شهری 

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس
33 1316 

 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

 وریبهرهبهبود  وبیاری و هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 34

31 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیابرات و تأمدفتر پست و مخ سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

36 1211 
فصل وموزش و پرورش 

 یعموم
1211121111 

 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

31 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

32 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

 بلاغیقند یو  روستا رهیو مخزن ذخ  یاحداو شبفه توز ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 31

 انتقال و  وشامیدنی روستای قوریه ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 41
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 111 2  111 2 1 3 اناست ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 قره دوراخلوسفلی حلب جرودیا 31

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قره دوراخلوسفلی حلب جرودیا 32

 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 یقره گون حلب جرودیا 33

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 یقره گون حلب جرودیا 34

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یقره گون حلب جرودیا 31

 1 یقره گون حلب جرودیا 36
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 2 111  2 111 

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یقره گون حلب جرودیا 31

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قلقاتی حلب جرودیا 32

 111 2  111 2 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 بلاغ یقند حلب جرودیا 31

 111 3  111 3 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 هیقور حلب جرودیا 41

 (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت:  طرح در سطح بخش اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )کلان/( 2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 

 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 12

  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه ارشناسیک خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 یقوشچ یروستا یدنیو  وشام نیتأم ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فاضلا  فصل و  و 1113 41

42 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 رییعشا و ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه ترنتنیبه ا یدسترس

43 1211 
فصل وموزش و پرورش 

 یعموم
1211121111 

و   تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

44 1316 
 و مناب فصل کشاورزی 

 یطبیع
1316112111 

و   وریبهرهوبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 کشاورزی
 یو  زراع کشیکانال

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 41

46 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییدمات شهری و روستاخ ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تأم سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

41 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 نیو تأم ITC به دفاتر یدسترس نیو تأم دفتر پست و مخابرات سیتأس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس

42 1211 
فصل وموزش و پرورش 

 یعموم
1211121111 

و   تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یفانات وموزشام زیو تجه یبهساز  ینوساز

41 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

11 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و یتوجیه هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

در 
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 روستا/ روستاهانا   بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت دو   

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 111 4  111 4 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 یقوشچ حلب جرودیا 41

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 منصور اهیس زیکهر حلب جرودیا 42

 1 گرنه حلب جرودیا 43
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 2 111  2 111 

 111 1  111 1 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 گنبد حلب جرودیا 44

 111 3  111 3 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 گنبد حلب جرودیا 41

 111 1 111 1  2 2 ات استاناطلاع یاداره کل ارتباطات و فناور 1 گنبد حلب جرودیا 46

 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 گنبد حلب جرودیا 41

 1 خانینجم الش حلب جرودیا 42
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
3 1 1 111  1 111 

 حلب جرودیا 41
چولچه قشلاق  کهریزسیاه 

 منصور  قلقاتی  قوشچی
 611 3  611 3 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 4

 حلب جرودیا 11
پاشاچای  نجم الشیخان  قوریه  

 گرنه  قندی بلاغ  قره بوته
 611 3  611 3 2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 6

 (      2( اولویت دو  )1:  اولویت اول )اولویت طرح در سطح بخش(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةبرنامه توسع سند  ................................................................................................................................................................................ 61

  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و یاجرائ هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

11 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

12 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

13 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

14 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

 و خدماتفصل توسعه  1112 11

 و عشایری ییشهری  روستا

 در محدوده روستا لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

16 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در محدوده روستا لیرودخانه و مس میبستر و حر یاماندهس ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

11 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری  روستا
 در محدوده روستا لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی  فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از)  لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند تا باز عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

در  
ح 
طر

ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت دو   

1411 
 جم 

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 611 611  3 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 ویینخ حلب جرودیا 11

 211 1 211 1  4 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 بهمن  گنبد حلب جرودیا 12

 حلب جرودیا 13
 ورمتلو  ه یچسب  قور ن ییارکو

 هیقراق
 111 41  111 41 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1

 111 41 111 41  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 ییبا استعلا  از دستگاه اجرا حلب جرودیا 14

 111 22  111 22 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 چولچه قشلاق حلب جرودیا 11

 111 13  111 13 4و 3 1 ناستا یممسفن انقلا  اسلا ادیاداره کل بن 2 یورمتلو  قلقات حلب جرودیا 16

 111 31 111 31  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 3 ییبا استعلا  از دستگاه اجرا حلب جرودیا 11

 (      2( اولویت دو  )1):  اولویت اول اولویت طرح در سطح بخش(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا ): خرد/* شعاع عملفردی 



 

 

 


