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 1  ......................................................................................................................................................................................... مرکزیشهرستان ایجرود/بخش 

 پیام استاندار

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

های برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومهقانون  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

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

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

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

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

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

 ر و بنیادهای منتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشودر زمره طرح "روسوتایی اسوتان

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

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

ومیز ل ومده و به منظور انجا  موفقیتهای به عمضمن 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

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتحسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیت های تابعه را بابخش

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

گذاری سووورمایه هایهای 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.

ن نتایج مطالعه  ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودسووازمان مدیریت و برنامه -3

نسوبت به راهبری تخصویص مناب  و امفانات اسوتانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهداف کموی و کیفی 

 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 گانه اسووتان اقدا  و گزارع عملفرد دسووتگاه 11های منظومههای مرتبط با و طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 

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

میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا  در تأمین های اجرایی موجود و مشارکت اسوتفاده 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   1411قتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق های تسوهیلگری و متناسوب با ماندازی  رفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

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

  21بند الف ماده  1توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز   ای در برنامه شووشوومهدف 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 برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسولسوله برنامه

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

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

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

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

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

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

ریزی و توسعه استان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد مسفن به تائید شورای برنامه امید اسوت نتایج حارله که 

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

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

 اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

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

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

 گردد.های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میفرمانداران  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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 تقدیر و سپاس

 

گاهمس  رزیی و اداره کل بنیادو ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجاناپیدار منظومهطرح توسعه »و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

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

گاهرزیی، فرمانداریاهی ربانمهاه: کمیتهشهرستان  اجرایی. اهیاه و دست

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

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

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

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

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

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

 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 گذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایهسوورمایه

 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

از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر توان گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .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 قتصاد روستا به جای نگاه پروژهوری عمومی در اگذاری 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
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

شود. این شفاف به ها میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شوده و نصویب واسطهاز ارزع

به دلیل ناکارومدی  ؛ وشوووودگذاری روسوووتاییان منتهی میمایههای سووورکواهش درومود و انگیزه

 دهدهای ارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  میسیاست

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

یاس در مقگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عد  شفل متأدر

تر شوده اسوت. در چنین کوچکدر روسوتاها بسویار  تولید کشواورزیچندین دهه گذشوته مقیاس 

ها رورفار معیشوتی بوده است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر شورایطی به دلیل ونفه مبنای فعالیت

 ه و بهای تما  شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.قرار نگرفت

3 
تقلیل  و محدودیت

 مناب  وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روستا استاز ارکان و نهادهو  یفی 

افزایش شدید تقاضای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر کشت وبی   دهه گذشته

های از طرفی عد  انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاهو 

وری و یفی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشوواورزی با فقدان بازار و  کاهش مصوورف و  

توان . با مصرف موجود و  در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استاز محل فعالیتدرومد روستا 

 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستایی و ... فاضلا  و  طبیعی  مناب  ای منطقه و  های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی دستگاه

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

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست
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ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

طح بودن س پایین شود.افزوده بیشتری میتخصص منجر به ایجاد ارزع شود کهدر اقتصاد بیان می

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

و کشت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شفاف  ها به تغییر رفتاریسخت ون

ها و تملک زمینکه مالک ساختاری و رفتاری بین این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل ون

باشند یا با می گراهادسته دو  یا مجبور به تسامح با سنت باشد نیز از ون سنتی گراهای دیرینه می

شوووند که با این شوورایط باعه کاهش نیروی کار مخالفت و سوورکو  خود  مجبور به مهاجرت می

ری وغیر ماهر و با بهرهو اغلب  گراسنت انسانی و حفظ بافت جمعیتی هایماهر  کاروفرین و سرمایه

ز نیا تأمینجمعیت  کشاورز و روستانشین هستند که ضمن  دررد 3گردد. در ومریفا فقط می پایین

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

 برد.کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می

شیوه ففری و عد  دانش و مهارت و بالطب  ترس از تغییر  به ندرت دست به روستاییان با توجه به 

و  های زینتی  دارویی  زعفرانکاشت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سنتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

ری از مناب  بردابهره

 طبیعی

 باید عدالتباشد  میها و مرات  جز  مناب  نسل فعلی و وینده میچراگاه خاک  از ونجا که مناب  و  

برداری بهینه از مناب   حقوق نسل وتی را نیز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسولی به گونه

نظارت بر مناب  خدادادی  گذاری اروووولی و مدیریت و محفوظ بدارد متأسوووفانه نبود سووویاسوووت

با ادامه این روند در وینده  که های تجدید ناپذیری زده های جدی به این مناب  دارای وستانهوسیب

 نه چندان دور با بحران مناب  مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرسواختی و رفاهی روستاها انجا  شده؛ با های سونگینی که در حوزهگذاریسورمایهبا وجود 

وجود میانگین درومد روسوتاها افرایش متناسوبی نداشوته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به 

حوزه دخالت دولت در روسووتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرسوواختی بوده اسووت و توانمندسووازی و 

 ها مورد تأکید نبوده است.تصادی ونسازی اق رفیت

8 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه  کارگاه در روسوتاهای ایران

بسووویار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر عد  وموزع  عد  دانش  تخصوووص و وگاهی کافی 

و از سووویی عد  حمایت  پشووتیبانی و  داری و کشوواورزی سوونتی به مدرنروسووتاییان و گذار از دام

 باشد.ربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیترغیب ون

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متأدر از عوامل پیش گفته نهادی  نظا  تولید در روسووتاها سوونتی و کمتر متأدر از تحولات فناورانه 

ها به عنوان مثال در حوزه دا  سووبک  شوویوه پرورع و بازده ون تفاوت در برخی بخشبوده اسووت. 

 داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی
 

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

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

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

  عگذاری  اختصاص مناب  مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزدار 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 گزارع مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 .شودارائه میهای زیر بخش مرکزی 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 

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

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

 جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. 

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

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

های ناشی از فروع نفت در شهرها عللی چند  رورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

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

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

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

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

ر های فقدرومدهای نفتی و محل تمرکز رنای  بود  روی ووردند. حاشیه نشینی  مشاغل غیررسمی و گسترع پهنه

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

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

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

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 یشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجادمطالب گفته شده باعه توجه ب

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

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

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

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

های روستایی تلاع شده که مسائل کلیدی منظومه در تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار

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

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

روستایی  هایای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهتنها گزیده

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

هایی در نظر گرفته شود تا به اهداف مورد نظر سیاست هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با ونها راهبردها و

 در افق طرح دست یافت.
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 ایجرودشهرستان  یتحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش مرکزو تبیین  -9

پرداخته  ایجرود وضوو  موجود روسووتاهای بخش مرکزی لیو تحلسووند به بررسووی  تبیین  ةدر بخش اول از ارائ

 .شودیم

 و استان زنجان ایجرودشهرستان  مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخصمتغیر  -9-9

هزار نفر و  111 1  جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1311بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نفوس و مسوفن سوال 

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

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

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

خانوار   21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشوتر   21  تعداد روسوتاهای دارای 1311در سوال 

 است. روستا بوده 113

)روستاهای  روستاهادررد  11دررود جمعیت روستایی  در حدود  11در مناطق روسوتایی اسوتان زنجان  حدود 

 21دررود روسوتاها )روستاهای دارای  21دررود جمعیت روسوتایی  در حدود  874خانوار و بالاتر(  حدود  61دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدودوستایی  در دررود جمعیت ر 176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 . اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1ایجرود به شرح جدول شماره  شهرستان مرکزی  بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان جرودیشهرستان ا یبخش مرکز تیجمع یقیتطب یو شاخص ها ریمتغ - 9جدول 

 بخش

ضریب  جمعیت )نفر(

روستا 

نشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

مزرعه و 

 کل روستائی شهری کل ...

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 181 1 28 413 318 411 1 633 331 114 341 113 111 113 3271 284 346 111 111 461 111 1 استان

 111 34 164 411 116 688 32 214 33 11 18 13 1171 311 33 331 3 641 36 شهرستان ایجرود 

 111 31 112 611 181 821 21 112 28 6 31 43 1272 111 28 314 2 413 31 بخش مرکزی

 1 31 232 113 321 863 4 112 1 1 21 31 8471 112 1 116 148 6 بخش حلب

         174 171 171 178 872 871   176 171 371 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
8372 1173 8474   1871 6378 4171 8474 8171 3672         

نسبت بخش حلب به 

 شهرستان
1678 2871 1176   4171 3672 6171 1176 1471 6378         

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

 اقتصادی الف(

  ؛بخش باغداری توسعةامفان 

 ؛های بزرگ رنعتیوجود نژاد با ارزع گوسفند افشاری و دامداری  

 ؛دامداری ةزمین در خصورار  تولیدات میزان ودنبالاب 

 ؛کشاورزی تفمیلی و تبدیلی رنای  ةتوسع امفان 

 ؛دامی محصولات فرووری کارخانه ایجاد امفان 

 ؛بخش سطح در دستی رنای  ةتوسع امفان 

 ؛رنعتی نیمه و رنعتی هایدامداری ةتوسع امفان 

 ؛ون ةوابست فرووری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ؛بزیانوی در زمینه گذارسرمایهجهت  های ونسرشاخه رودخانه قزل اوزن و عبور 

 ؛وجود ذخایر قابل توجهی از معادن گچ  

  ؛کردستان –قرارگیری در مسیر زنجان 

 ؛های مختلف اقتصادیدیر ون در بخشأوجود سد گلابر و ت 

 ؛ایهای منطقهتوریسم با توجه به پتانسیلاکو ةامفان توسع 

 ؛ی کشاورزیهفتار از اراض 1111 برایسد گلابر  یوبرسان ةشبف 

 یپرورع ماه ةتوسع تیقابل. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛جمعیت طبیعی رشد رعودی روند 

  جمعی  سور و ودا  دنبو نگر پر مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا بودن پایینهمگنی اجتماعی و 

 ؛نساکنا بین در رفر و  محر یهاسمامر نظیر مذهبی

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا نر  بودن پایین 

 ؛اجتماعی ةسرمای سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی هایتشفل ایجاد امفان 

 ؛وموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مرد  مشارکت 

 کشوری در مهاجرت معفوس ةروستای قنبرلک روستای نمون. 

  محیطی زیستج( 

  ؛نداهشد ق وا ارهمو یهاشیب یهاجهتروی  بر منطقه یهاهسفونتگااکثر 

 ؛اراضی قابل کشت جهت زراعت وبی با محدودیت کم وجود 
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 نظیر بازالت  گابرو  میگماتیت  مرمر  گنیس  ومفیبولیت  رادیولاریت  ماسه سنگ سیلیسى  هایوجود سنگ

و مانعی جهت فرسووایش  باشووندیپاسووفال ممگا 211تا  211مقاومت  یها عموما داراگروه از سوونگ نیا که

 ؛خاک هستند

  ؛ی بخشروستاها هیکلخطر زلزله در  نییپا پهنه با خطر نسبتار 

 ؛لغزع نینقاط واق  در معرض زم نبود پایین 

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تفمیلی وبیاری امفان 

 ؛ونها از برداری بهره و سیلابها مهار امفان 

 جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع. 

 فضایی-کالبدید( 

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

 ؛بخش روستاهای بیشتر در دیها طرح اجرای 

 ؛وبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظهب مسافر و کالا تبادل و وسان دسترسی امفان 

 ؛بخش سطح در روستایی هایراه نسبت بودن بالا 

 ؛زنجان از ون مناسب فارله به توجه با رین وبادز شهر اقتصادی توسعة و رشد زمینه 

 ؛سلیمان تخت -زنجان گردشگری محور رین وباد درز شهر قرارگیری 

 گردشگری ه(

 ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت در هنیذ داوری پیش نبود 

 ؛اقتصادی و گردشگری اهداف جهت به کردستان استان ویژههب غر  و جنو  به شمال موارلاتی مسیر 

 ؛تخت سلیمان() عبور راه دسترسی نزدیک به مهمترین ادر تاریخی بین المللی منطقه 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در یگذارسرمایه امفان 

 ؛گردشگری توسعة جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط 

 ؛منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق بودن دارا  

  ؛گردشگری ةن به عنوان جاذبووجود سد گلابر و امفان استفاده از 

 ؛مطالعه مورد روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود 

 ؛دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنوع وحش  حیات طبیعی هایمحیط و هاگاهزیست 

 ؛اسلا  از بعد اسلا  و های قبل ازدوره های تاریخی ازابنیه وجود 

 و تنگناها هامحدودیت -9-9

 اقتصادیالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلو امفانات وجود کمبود 

 ؛شده اجرا تأسیسات از برداری بهره برای خصوری بخش برای جاذبه فقدان 

 ؛کشاورزی محصولات فرووری جهت مناسب تبدیلی رنای  نبود 
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 ؛کاروفرینی و روز علو  با مرد  وشنایی برای وموزشی یهاکارگاه و ایحرفه و فنی زعموو یهایرساختز نبود 

 ؛دامی محصولات ةواسط بدون فروع بازار نبود 

 ؛هاواسطه به تولیدی محصولات فروع 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛نناز نمیا در ادیباسو  نر دنبو پایین 

 ؛بخش سطح در مهارفرستی نر  بودن بالا 

 ؛روستایی نقاط پیرامون مرات  از استفاده کیف و کم ادر بر عشایری جمعیت با چالش 

 ؛جمعیت سالمندی نر  افزایش به رو روند 

 ؛زنان به مربوط اجتماعی هایتشفل نبود 

  محیطی زیست ج(

  ؛دررد از مناطق شهرستان و تعداد زیاد روزهای یخبندان 11اقلیم نیمه خشک فراسرد در 

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

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

 ؛سطحی وبهای مناسب مدیریت عد  و خیزی سیل 

 ؛سطحی وبهای از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

 ؛طبیعی روانابهای پتانسیل از استفاده عد  و برداری بهره راندمان بودن پایین 

  ؛اطلاعاتی بانک فقدان و خاک و و  جام  مطالعات عد 

 بودن بالا EC ؛مفانیزه وبیاری اجرای برای ون بودن مان  و اوزن قزل اطراف های 

 فضایی-کالبدید(

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

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی  امفانات کمبود 

 ؛استان مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی لحاظهب خصوری بخش گذاریسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن پایین 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانی خدمات 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  علتهب خدماتی و اقتصادی هایفعالیت برخی گسترع عد. 

 گردشگری ه(

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

 ؛دستی رنای  محصولات عرضه مخصوص هایفروشگاه نبود 

 ؛ودار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان و گردشگری جام  طرح نبود 
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 ؛سنتی هنرهای و دستی رنای  محصولات هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسی مرد  هایپژوهش و نگاری مرد  مطالعات در ضعف 

 خارجی و داخلی هاینمایشگاه در شرکت و هانمایشگاه و هاجشنواره نبود. 

 بخشمسائل کلیدی  -9-4

 توسعة و با هدف ایجروددر بخش مرکزی شهرستان  توسعةهای مختلف بر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه

 : بایست در مسایل زیر رورت پذیردمی هتوسع فرویند  نتایج و اقدا  رویفرد  حوزه در تحول ای منطقه پایدار

 اقتصادی الف(

 ؛هافعالیت ریو سا یمحصولات کشاورز دیبودن تول یسنت 

 ؛فمیلیت و تبدیلی رنای  و کشاورزی ةحوز در تولید ارزع ةزنجیر تفمیل و تولید ةحوز تنوع پایین سطح 

 اتمحصول در ویژههب( فروع و فرووری تولید  فرویند  ها نهادهتأمین ) تولیدی محصولات ارزع ةزنجیر نبود 

 ؛روستایی دستی رنای  و دامپروری کشاورزی 

 ؛ای در سطح بخشکشت گلخانه توسعةبودن  پایین 

 ؛هاو نقش پر رنگ دلالان و واسطه یمحصولات کشاورز یابیمشفل بازار 

   ؛بخشبزیان با توجه به قابلیت بالای این و توسعةعد 

 ؛نای  تبدیلی و تفمیلی در سطح بخشنبود ر 

 ؛ی کشاورزیهافعالیتبودن سطح مفانیزاسیون  پایین 

 ؛راتژی رنعتی بلند مدت در سطح بخشاست نبود 

   ؛مواد معدنی بخش هایگذاری مناسبی جهت شناسایی  رفیتتحقیقات وسرمایهعد  انجا 

   یپرورع ماه هایمتناسب با توانمندی توسعةعد. 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن پایین 

 ؛یدر سطح محل ییروستا تیریضعف مشارکت و مد 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

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

 ؛ییزنان روستا یبالاخص برا یتوانمندساز فردیفقدان رو  

 ؛روستایی مدیریت فرویند  در تحصیلفرده جوانان های رفیت از استفاده بودن پایین 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایودر سطح بودن پایین 

 یی.به بخش اجرا انییروستا یاعتماد اجتماعبودن  پایین 

  محیطی زیست ج(

 ؛عد  دسترسی برخی از روستاها به و  شر  با کیفیت 

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

 ؛در زمان بحران لیمهار س یبند برا لیروستاها و نبود س یدر برخ هالمسی در هاسازه یریقرارگ  
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 ؛ها  ساخت و ساز در حریم رودخانهانجا 

 ؛از روستاها یبه در برخآنشدن حق تیرعا 

 ؛بخش روستاهای از برخی در شر  و  مناب  کیفیت بودن پایین 

 کشاورزی بخش خاک مناب  فرسایش. 

 فضایی-کالبدید( 

 ؛یخانگ یها آفاضلا  در اکثر مناطق و بروز مشفل دف  پس ستمینبود س  

 در( تاینترن و تلفن گاز  برق  و  ) زیرساخت تأمین  تصمیم عرره در زیرساختی هایشبفه توسعة کمبود 

  ؛برخوردار کم و محرو  روستاهای

 ؛ون جادیو امفانات ا هارساختیمناسب معابر با وجود ز یینبود روشنا  

 ؛وجود تیرهای چراغ برق در سطح معابر روستا 

 ؛شده سازیمقاو  مساکن سطح بودن پایین 

 ؛یعموم یهامانند کتابخانه یکمبود امفانات فرهنگ 

  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 سازیمقاو  عد 

 ؛منظومه و مجموعه حوزه  مراکز سطح در اقتصادی هایزیرساخت ضعف 

 ؛معدنی و رنعتی توسعة استراتژی فقدان 

 ؛نامناسب ارتباطی هایراه با روستایی هایسفونتگاه تعدد 

  ی هادی روستایی.هاطرحعد  بازنگری 

 گردشگری ه(

 ؛های گردشگری در روستای هدف گردشگریفقدان وجود زیرساخت 

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

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

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات

  ؛گردشگری هایجاذبه از بهینه استفاده عد 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی  امفانات کمبود 

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

 ساختار فضایی موجود بخش مرکزی شهرستان ایجرود -9نقشه 
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 ایجرودشهرستان  یش مرکزخب یی موجودفضا زمانسا -2نقشه 
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 روستاهای بخش توسعةتصور کلان  -2

 نهیزم ق یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تفم یلیتبد  یرنا توسعةدر  شرویپ یشهرستان  ایجرودشهرستان 

 فراهم خواهد شد. داریپا توسعة یرا برا

 اهداف کلی-2-9

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛مناب  طبیعی زبهره برداری پایدار و ارولی ا 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

  ؛عوامل تولید در جامعه روستایی وریبهرهارتقای 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2
 تعیین اهداف کمی بر حسب اهداف کلی -2جدول 

سرفصل 

 های کلی
 ردیف

 بینی/پیش سال پایه هدف کمی

ریزی برنامه

 میزان سال واحد سنجش شاخصمتغیر /  9415سال 

جمعیت و 

 جوام 

 28311 21111 1311 نفر کل تیجمع 1

 -21/1 -14/1 1311 دررد  1311-1411 تینر  رشد جمع 2

 82 13 1311 دررد ینیروستانش زانیم 3

 44 46 1311 تعداد سفنه یدارا یروستاها 4

 سرزمین
 111 111 1311 کیلومتر مرب  مساحت 1

 21 21 1311  مرب لومتریکنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب 6

 نیروی

 انسانی

 12181 1181 1311 نفر نیتعداد کل شاغل 1

 11144 1331 1311 نفر ییروستا نیتعداد شاغل 8

اقتصاد و 

 تولید

 2/2 4/2 1311 نفر یبار تففل اقتصاد 1

 41681 41841 1313 هفتار کشت ریسطح کل ز 11

 36114 31123 1313 هفتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز 11

 2111 2644 1313 هفتار )زراعت(ی کشت وب ریسطح ز 12

 1241 1181 1313 هفتار سطح باغات 13

 21141 28134 1313 تعداد دا  سبک 14

 1124 4113 1313 تعداد نیدا  سنگ 11

زیرساختی و 

 زیربنایی

 11 8/24 1311 دررد و بتن ورمه یمساکن با اسفلت فلز 16

 111 86 1311 تعداد یمند از و  سالم لوله کشبهره یروستاها 11

 111 18 1311 تعداد برخوردار از برق یروستاها 18

 14 81 1311 تعداد یعیبرخوردار از گاز طب یروستاها 11

 82 18 1311 تعداد یهادطرح مند از اجرایبهره یروستاها 21
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 ةتوسعهای جهت گیری -2-9

 و فرهنگی روونای  ها ون جانبی و تفمیلی روونای  و دامپروری کشوواورزی  کاربردی هایمهارت وموزع 

 ؛گردشگری

 ؛افزایش سطح سواد بین زنان نواحی روستایی 

  ؛سازیمقاو افزایش کیفیت مساکن نواحی روستایی از طریق 

 ؛کاهش بار تففل 

 ؛شده یو  شر  سالم لوله کش از مندبهره یروستاها 

 ؛ی نوینهای وبیارفزایش استفاده از سیستما 

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

 ؛تفمیلی به ویژه محصولات باغی و دامی و تبدیلی رنای  و کشاورزی ةحوز در تولید ارزع ةزنجیر تفمیل 

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

 ؛روستایی نواحی در ویژه به جغرافیایی – فیزیفی انزوای از گذار برای ایشبفه جام  توسعة 

 بین در اطلاعات عصر ایپایه سوادهای توسعة و جامعه تربیت برای پرورع و وموزشی بر یگذارسرمایه 

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان 

 زندگی کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت یارتقا. 

 راهبردها -2-4

 یاقتصادالف( 

 ؛کیفیت محصولات و سطح زیر کشت و عملفرد در واحد سطح یارتقا 

 ؛گسترع رنای  تبدیلی و تفمیلی 

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

 ؛نه و انبار برای محصولات کشاورزیایجاد سردخا 

 ؛های وبیاری تحت فشارده از سیستماستفا 

 ؛یرروستایی دامدا تعاونی هایتشفل از حمایت 

 ؛محیطی های رفیت از بهینه گیریبهره 

 ؛دامپروری از طریق ارلاح نژاد دا  و طیور توسعة 

 ؛کاهش ضایعات و محصولات تولیدی 

 ؛ها و بازدیدهای وموزشی و ترویجیها و کارگاهکلاس توسعة 

 ؛درجه ونها یو نوسازی باغات و ارتقا ارلاح و احیا 

  ؛هاپروژهو  هاطرحهای مردمی در اجرای تشفلاستفاده از بخش خصوری و 

 ترویج فرهنگ گنجاندن وبزیان در سبد غذایی. 
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 و فرهنگی یاجتماع ب(

 ؛یمحل یاریهم یهاادهن ملفردعت یو تقو تیریمد یرسم یادهاهن ملفردی عارتقا  

 ؛اقشار اجتماع یجلب مشارکت تمام  

 ؛محلی سطح به  شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات زدایی تمرکز 

 ؛تحصیلفرده جوانان های رفیت از استفاده 

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

 ؛سال 11های دختران کمتر از اجتماعی جهت جلوگیری از ازدوا  -های فرهنگیانجا  برنامه 

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

 یطیمح ستیز ج(

  ؛یتیفعال سها و مراکز حساسفونتگاه تیو امن یمنیا تأمین  

 ؛بو  ستزی بیو تخر یطیمح تزیس یهاگیری از ولودگیجلو 

 ؛کاربری مناب  و  با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی و اهداف بخش 

 ؛دشتی اراضی مناب  این از برداریبهره تداو  و وبخوان وبدهی پتانسیل حفظ 

 ؛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  هایهسفر تخلیه و تغذیه  رفیت  مداو  کنترل 

 ؛وحش حیات حفظ برای هاچشمه و رودخانه پایه و  مناب  از برداریبهره مدیریت 

 ؛مینیززیر و سطحی هایو  مناب  از ارولی برداریبهره مدیریت 

 دررد به پوشش مرت  و جنگل 11های بیش از اختصاص مناب  اراضی با شیب. 

 ییفضا -یکالبدد( 

  ه تعادل بخشیدن ب روستاهای میانی  متوسط و کوچک جهت توسعةارلاح نظا  روستایی از طریق تقویت و

 ؛ایای جمعیت و تبدیل این روند به مهاجرت پلهروند مهاجرت دفعه

 توسعه و بهسازی شبفه های ارتباطی بخش؛ 

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

 ؛کردستان با زنجان استان فرااستانی ایمنطقه پیوندهای افزایش 

 تأکید اب رسانیخدمات مراتب سلسله نظا  ریزیبرنامه و برپایی طریق از روستایی -شهری پیوندهای تقویت 

 ؛برتر روستایی مراکز بر

  پایدار معیشت رویفرد براساس روستایی مساکن سازیمقاو. 

 گردشگری ه(

  گلابر سد -بیجار -زرین وباد -رنعتی  گردشگری و کشاورزی زنجان توسعةیفپارچه محور  توسعةتهیه طرح- 

 ؛ ای شهرستان(منطقه توسعة ةعنوان ممتازترین محور محرکه)ب غار کتله خور



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند ....................................................................22

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

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

 ؛طبیعی و تاریخی فرهنگی  ودار و منطقه برای گیری تصمیم و سازی تصمیم در مرد  مشارکت تقویت 

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

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

 ؛استاندارد گردشگری هایزیرساخت و مناسب امفانات ایجاد گردشگری  مسیرهای تعریف 

 ؛امنیت ایجاد هدف با شهرستان و استان موارلاتی هایراه استانداردسازی 

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ایجاده از اعم تبلیغات جام  نظا  استقرار. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصادالف( 

 ؛افزایش راندمان وبیاری 

 ؛برسانی روستای جوقینووسازی شبفه ن 

 ؛باغداری و زراعت زمینه در ترویجی وموزشی هایدوره افزایش 

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

 ؛پوشش انهار سنتی 

 ؛سلعنبور زپرورع  توسعة  

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

 مفانیزاسیون ضریب افزایش. 

 تخصیص سهمیه سبوس به دامداران 

 تخصیص یارانه تولید شیر به گاوداران و یا تعدیل قیمت جم  اوری کنندگان شیر در سطح بخش 

 و فرهنگی یاجتماعب( 

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

  دررد بیماری کم خونی فقر وهن در دختران و زنان؛ 11کاهش 

 ؛هادهیاری مدودر دررد 21 میانگین طور به هادهیاری برای زادرومد یهاطرح گسترع 

 وزهح تیپ سه در شهرستان توسعة امور در کمک و هماهنگی برای ففر هایاتاق و تصمیم هایهگرو تشفیل 

 ؛بنایی زیر امور و  فرهنگی – اجتماعی اقتصادی 

 سعید   های بهداشت جدید در روستاهای چاپوق  قرهبهداشت و درمان و احداث خانه هایبازسازی کلیه خانه

 وقبلاغ؛

 ؛امور در مشارکت و وموزع طریق از روستائیان سازیتوانمند 

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

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشفل ایجاد 
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 جوام  جنسی گسست کاهش و فرهنگی مراسم در زنان حضور سازیزمینه و تقویت. 

 یطیمح ستیزج( 

 ؛بالهزدف   یهاارلاح روع  

 ؛بحرانی و خیزسیل مناطق هاینقشه تهیه و مطالعه 

 ؛دامداران و مرات  وض  بهبود جهت مرتعداری یهاطرح اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه 

 ؛هاباله و فاضلا  در رودخانهزدف   زا یریگجلو  

 ؛اوزن قزل رودخانه حاشیه سازیساحل طرح ةادام 

 ؛انییپسماندها به روستا زدد اجو استفاده م یزسا هتیکم  

 ؛هاسیلا  از برداری بهره و سیلا  پخش عملیات 

 ؛و  انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداث جهت اعتبار تخصیص 

 ییفضا - یکالبدد( 

 ؛احداث سالن چند منظوره بانوان در مرکز شهرستان 

 ؛افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه 

 ؛ ارل هایراه به موجود فرعی هایراه یارتقا و تعریض 

  ؛خانوار 21گازرسانی به تمامی روستاهای بالای 

 ایجاد کمربندی برای شهر زرین وباد؛ 

  ؛ای خطرناک راه زرین وباد به سجاسهپیچ رف 

 ؛خرابی دررد و اولویت ترتیب به هاپل نگهداری و مرمت 

 وستاهایر در( اینترنت و تلفن گاز  برق  و  ) زیرساختأمین ت تصمیم عرره در زیرساختی هایشبفه توسعة 

 ؛برخوردار کم و محرو 

 بیجار؛ -چهار بانده کردن محور زنجان 

 ؛زلزله بالای خطر با هایپهنه در ساز و ساخت کنترل 

 ؛بهداشتی و موزشیو هایزیرساخت توسعة با روستاها تخلیه و روستایی هایمهاجرت از جلوگیری 

 کشاورزی ارلخیزح اراضی در هاسفونتگاه کالبدی توسعة کنترل. 

 گردشگری ه(

 ؛گردشگری هایگردشگری وژانس یابیبازار لهیوسهبه روستا ب ینقل دسترس حمل و لیبهبود وسا 

  رنعت گردشگری روستا؛ زاتیو تجه لاتیتسه  خدمات بهبود امفانات 

 در حوزه ییکسب و کارها یراه انداز یبرا انییکم بهره به روستا یو اعتبار یمال لاتیمناب  و تسه ةارائ 

 .ییروستا یگردشگر
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 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6

 روستایی. ةدر بین جامع گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایی  لهمسئ به جمعی دسته و وجهی چند رویفردهای مستلز  ایجرود مرکزی بخش پایدار توسعة 

 است؛ هاون ةادار و طبیعی  مناب  مدیریت محلی  اقتصادی توسعة اجتماعی  و جنسی برابری

 ایهنارسایی که باشد محلی امور ةادار و سازی توانمند مشارکت  براساس باید ایجرود مرکزی بخش توسعة 

 کند؛ ترویج را بازار و خصوری بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به بالا از شیوه

 این در تجربه و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تلاع به ها رفیت و ایجرود مرکزی بخش نهادهای توسعة 

 .گیرد قرار نظر مطمح ارلی هدف عنوان به باید پاسخگویی اما است  مطلو  زمینه

 اسیمحرک متوسط مق یاقدامات و کسب و کارها نیعناو -9جدول 

 عناوین کسب و کارهای متحرک متوسط مقیاس ردیف

 ایجاد واحدهای رنعتی دامداری 1

 رنای  دستی 2

 پرورع وبزیان 3

 گسترع کشت زعفران 4

 در روستاهای مرکزی احداث واحدهای پرورع قارچ 1

 پرورع زنبور عسل 6

 ایجاد کشتارگاه رنعتی دا  1

 ایجاد کارخانه لبنیات 8
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 هدف/پیشنهادی )نقشه(فضایی  ساختار و سازمان -2-7

 افق ییساختار فضا -9ة نقش
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 سازمان فضایی افق -4 ةنقش
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 بخش )پیوست سند( توسعةی هاپروژه، هاطرح، هافعالیتاقدامات، -9

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

 5جدول  -شده در سطح بخش یبند تیاولو یگذارسرمایه یهاطرح -9-2

 6جدول  -شده در سطح بخش یبند تیلووا ی عمرانیهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

ک رشتم شنهادیسازمان با پ نیا لاتی. تشوفدینمایم تیشوهرسوتان فعال یریزبرنامه ةتینظر کم ریسوازمان ز نیا

 عةتوسو  یریزبرنامه یاستان زنجان در شورا یمسوفن انقلا  اسولام ادیو اداره کل بن یریزبرنامهو  تیریمد سوازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 بر اجرانظارت  -4-2

ها توسط اداره کل اسناد بخش یاستان  اجرا یریزبرنامهو  تیریسازمان مد یمقرر از سوو یهادر قالب چارچو 

 توسعةو  یریزبرنامه یماهه به شورا 6 نظارت در مقاط  جینظارت و ررد خواهد شد. نتا یمسوفن انقلا  اسلام ادیبن

 گزارع خواهد شد. استان

 بازنگری سند -4-9

ورت رووهب "3"( و بند مرتبط برنامه هفتم نیدر چارچو  مضووام) 1411در سووال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر

 یاملمسفن انقلا  اس ادیکل بن ةو ادار یریزبرنامهو  تیریمشوترک سازمان مد شونهادیخواهد شود. با پ نه انجا لاسوا

مطالعات به عنوان  یمشاور مجار نیاستان  از خدمات مهندس توسوعةو  یریزبرنامه یشوورا بیتصوو اسوتان زنجان و

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیتسه
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 پیوست و ضمایم

 
  ربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییهای ذیفهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 

  گذاریسرمایههای فهرست طرح - 1جدول 

  گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 1ضمیمه جدول 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 
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 9های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییاقدامات و فعالیت -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

 طبیعی کل مناب  ةادار دامداری و کشاورزی یهافعالیت در در رورت امفان جهت استفاده  و طبیعی مناب  ةادار توسط روستاها اطراف اراضی تعیین تفلیف 1

 کشاورزی سازمان جهاد هستند ابنیه ساخت نیازمند که اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد یهامحدودیتتسهیل در  2

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 و مشفلات مسائلهای عمرانی  شامل اقدامات نا ر به حل و فصل گذاری و پروژههای سرمایه/ پشتیبان طرحسازنهیزمهای نا ر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  فعالیت -1
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 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 اریگذسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1318به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
411311 818 جم 

 4 411 1 سال در تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11281 1

2 28211 
و  یکشاورز ولاتتولید ماشین

 جنگلداری
 8 111 12 و گاووهن یلیتر پاعسمدروگر  لیاز قب یادوات کشاورز دیتول

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 3

4 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 2 111 3 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

 3 111 11 یهفتار 1 -یااحداث مجتم  گلخانه تولیدکاشت و  -ایقارچ گلخانه 11131 1

 3 111 1 در سال تن 21 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 6

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 1

 3 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول دستبافتولید گلیم و زیلو و جاجیم  13132 8

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 1

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 تحت فشار یاریوب یاجرا
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر

ع 
ضو

مو
ور  

مح
ن 

ری
روف

کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

ی* 
ساز

د 
برن
ت 

بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یاحمدکند یمرکز جرودیا 1

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 1 2 3 1 یاحمدکند یمرکز جرودیا 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یسفل کیاغلب یمرکز جرودیا 3

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 الاچمن یمرکز جرودیا 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 الاچمن یمرکز جرودیا 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 الاچمن یمرکز جرودیا 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 اوچ تپه یمرکز جرودیا 1

 2 2 2 4 3 1 اوچ تپه یمرکز جرودیا 8
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 ولاچمن یمرکز جرودیا 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 ولاچمن یمرکز جرودیا 11

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

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

 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ................................................................................................................................................................................ 32

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1318به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 8 عدد 1111سالانه  دیتول -یچاقو  چاقو و  روف مس  یرنا یدیتول تولید-چاقو 21131 11

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 12

 2 111 3 مترمرب  در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته و فرع دستباف بافیفرع 13131 13

 2 111 3 مترمرب  در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته و فرع دستباف بافیفرع 13131 14

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 11

16 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 2 111 3 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

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

 4 411 1 در سال تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11281 18

 1 111 4 در سال لوگر یک 21 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران و کاشت و تولید 11281 11

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 8 1 11 11 12 13 14 11 

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 2 2 4 1 ولاچمن یمرکز جرودیا 11

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 4 1 ولاچمن یمرکز جرودیا 12

 2 2 2 4 4 1 فا یبار یمرکز جرودیا 13
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 1 2 2 4 4 1 نهیگ دیب یمرکز جرودیا 14
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یکل جهاد کشاورزاداره  2 1 2 1 1 1 تله جرد یمرکز جرودیا 11

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 نیجوق یمرکز جرودیا 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیجوق یمرکز جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیجوق یمرکز جرودیا 18

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 نیجوق یمرکز جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نیجوق یمرکز جرودیا 21

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

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



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ................................................................................................................................................................................ 34

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1318به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

21 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 تحت فشار یاریوب یاجرا

 1 111 18 مترمفعب 11111 تیبا  رف یمعدن هایفراورده دیتول - 18111 22

 11 111 31 کره  خامه و دوغ( ر ی)پاکت ش یهزار انواع محصولات لبن 211 دیتول ریش یکارخانه فراور یلبن یهاتولید فروورده 11111 23

 3 111 6 مترمرب  در سال 311 -دستباف و تابلو فرع تولید فرع و فرع دستباف بافیفرع 13131 24

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 21

 11 111 121 تن 4111 تیبا  رف -رفر یاحداث سردخانه بالا سردخانه 12111 26

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 21

 4 411 1 سال در تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا محمدی و کاشت و تولیدگل  11281 28

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21

 6 111 21 قطعه در سال هزار 21 -یجوجه گوشت پرورع جوجه مرغ گوشتی 11462 31
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 8 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیجوق یمرکز جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 2 4 1 نیجوق یمرکز جرودیا 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 1 4 1 نیجوق یمرکز جرودیا 23

 1 2 2 4 2 1 نیجوق یمرکز جرودیا 24
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 نیجوق یمرکز جرودیا 21

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 نیجوق یمرکز جرودیا 26

 استاناداره کل رنعت  معدن و تجارت  2 1 2 1 4 1 نیجوق یمرکز جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 چاپوق یمرکز جرودیا 28

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 چاپوق یمرکز جرودیا 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 3 1 چاپوق یمرکز جرودیا 31

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

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



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

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1318 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 41 تن 1سالانه  دیبا تول ینان بستن دیتول تولید -نان بستنی  11112 31

 4 411 1 سال در تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11281 32

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 33

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 34

 4 111 2 بافیمگلیو بافت چر  و  یباف و کنف شهیش یرو یحفاک شهیتراع ش دیکارگاه و تول تراع کاری شیشه 23112 31

 6 111 33 مترمفعب 31111 تیبا  رف یگچ ساختمان دیکارخانة تول تولید –محصولات گچی  23111 36

 11 111 61 نیدا  سنگ رأس 31دا  سبک و  رأس 211-دا   یکشتارگاه رنعت کشتارگاه دا  11111 31

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 38

 1 111 111 در سال( یبطر 3111 تیبا  رف یو  معدن دیتول یتعاون تولید -و  معدنی  11141 31

 3 111 11 یهفتار 1 -یااحداث مجتم  گلخانه کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 41
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 8 1 11 11 12 13 14 11 

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 1 2 4 1 چاپوق یمرکز جرودیا 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 چتز یمرکز جرودیا 32

 استان یکل جهاد کشاورز اداره 2 1 2 1 1 1 چتز یمرکز جرودیا 33

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 چتز یمرکز جرودیا 34

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 2 4 1 نیخانج یمرکز جرودیا 31

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 1 2 4 1 خانقاه یمرکز جرودیا 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 3 1 وباد نیزر یمرکز جرودیا 31

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 سعید وباد علیا یمرکز جرودیا 38

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 2 4 1 سها یمرکز جرودیا 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 شهرک یمرکز 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 ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ................................................................................................................................................................................ 38

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 

1318 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 111 1 رأسی 111- یدا  سبک گوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 41

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 42

43 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 تحت فشار یاریوب یاجرا

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 44

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 41

 4 411 1 سال در تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا تولیدگل محمدی و کاشت و  11281 46

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 41

 1 211 4 تن عسل در سال 111 دیتول -عسل  بندیبستهو  یزنبوردار زنبورداری 11411 48

 3 111 6 مترمرب  در سال 311 -دستباف و تابلو فرع تولید فرع و فرع دستباف بافیفرع 13131 41

 4 211 11 هزار بسته در سال 211 دیتول ییرشته وع و پلو یدیتول رادرات -رشته )وشی و پلویی(  46311 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 شهرک یمرکز جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 شهرک یمرکز جرودیا 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 شهرک یمرکز جرودیا 43

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 4 1 شهرک یمرکز جرودیا 44

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 4 1 شهرک یمرکز جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 وهیش یمرکز جرودیا 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 وهیش یمرکز جرودیا 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 وهیش یمرکز جرودیا 48

 2 2 2 4 2 1 وهیش یمرکز جرودیا 41
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 1 2 2 2 4 1 وهیش یمرکز جرودیا 11

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

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

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1318 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 11

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 12

 3 111 6 مترمرب  در سال 311 -دستباف و تابلو فرع تولید فرع و فرع دستباف بافیفرع 13131 13

 1 111 38 مترمفعب 41111 تیبا  رف یساختمان یبندگچ بسته دیتول تولید –محصولات گچی  23111 14

 2 111 3 مترمرب  در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته و فرع دستباف بافیفرع 13131 11

 3 111 1 میمتر گل 111 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 16

 3 111 6 مترمرب  در سال 311 -دستباف و تابلو فرع تولید فرع و فرع دستباف بافیفرع 13131 11

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 18

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

 8 111 48 یگردشگر یمجتم  خدمات رفاه مجتم  اقامتی و پذیرایی 11111 61
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 8 1 11 11 12 13 14 11 

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 4 1 وهیش یمرکز جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قره درق یمرکز جرودیا 12

 استان یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 4 2 1 دیقره سع یمرکز جرودیا 13

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 2 1 2 4 1 یقمچقا یمرکز جرودیا 14

 استان یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 4 4 1 قوزان یمرکز جرودیا 11

 استان یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 4 3 1 قوزان یمرکز جرودیا 16

 استان یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 2 2 4 2 1 کوسلر یمرکز جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 کوسه لر یمرکز جرودیا 18

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 کوسه لر یمرکز جرودیا 11

 استان یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 4 4 1 کوسه لر یمرکز جرودیا 61

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

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

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 اریگذسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1318به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 111 1 در سال تن 21 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 61

 8 111 28 رأسی 211 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 62

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 63

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 64

 8 811 6 تن عسل در سال 111 دیتول -عسل  بندیبستهو  یزنبوردار زنبورداری 11411 61

 3 111 6 مترمرب  در سال 311 -دستباف و تابلو فرع تولید فرع و فرع دستباف بافیفرع 13131 66

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 61

 ترویج گردشگری 11111 68
متمرکز  تی)دو سا یگردشگر یابیو بازار رسانیاطلاع غات یتبل گاهیو پا ستمیتوسعه س

 (یدر شهر دند افزارینر و  افزاریسخت
2 111 3 

 4 411 1 سال در تن 11 -هفتار 4 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی و کاشت و تولید 11281 61

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 63

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 61

 1 2 2 4 2 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 66
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 61

 2 1 2 4 4 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 68
و  یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یریملاپ یمرکز جرودیا 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یریملاپ یمرکز جرودیا 11

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

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

 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ................................................................................................................................................................................ 44

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 

1318 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 411 2 تن در سال 211 ریپن دیتول دیتول - ریپن 11111 11

 2 111 3 مترمرب  در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته و فرع دستباف بافیفرع 13131 12

13 116 
 و یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 2 111 3 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا  یرنا

 3 111 11 یهفتار 1 -یااحداث مجتم  گلخانه کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 14

 3 111 1 در سال تن 21 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 11

 3 211 1 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 16

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 2 111 1 تحت فشار یاریوب یاجرا

 2 111 3 ریش یوورمراکز جم  جادیا ووری شیرایستگاه جم  46311 18

 4 111 6 بسته در سال هزار 211 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 82121 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  18اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی  مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 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 8 1 11 11 12 13 14 11 
 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 وباد لیهل یمرکز جرودیا 11

 2 2 2 4 4 1 یکند الماس ینگی یمرکز جرودیا 12
 یو گردشگر یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان

 استاناداره کل رنعت  معدن و تجارت  2 1 2 1 3 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 11

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 2 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 18

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 1 4 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 11

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

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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 (99موضوع ستون گذاری های سرمایهتوضیحات طرح – 5جدول    ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح

 شود.خانوار یک واحد برای روستاها پیشنهاد می 11به ازای هر  رأسی 11 داشتی گوسفند

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

 یک واحد رادر شود. خانوار مجوز 21به ازای  پرورع ماهی

 شود.می پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 1 هر ازای به رأس 11داشتی ومیخته گوسفند سبک دا 

 



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................... مرکزی /بخش ایجرودشهرستان 

 (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 عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

 ییروستا هایراهمعابر و  یبهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 1

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

 1316112111 یطبیع و مناب فصل کشاورزی  1316 1
وبیاری و بهبود  هایشبفهبرنامه توسعه 

 و  کشاورزی وریبهره
 یو  زراع کشیکانال

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 6

  تعمیر  سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

  اماکن هاساختمانفضاها   و نگهداریتجهیز 

 ولاتو ماشین

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

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

8 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 یاریساخت ساختمان ده ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

 یمیحما  قد یبازساز یخیو تار شناسیباستانبرنامه اکتشاف  1114111111 یفصل میراث فرهنگ 1114 1

11 1112 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

تعداد  سازیمقاو و  یواحد مسفون 411تعداد  ینوساز

 یواحد مسفون 811
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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

تعداد  محل اجرا

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
ح 
سط

در 
ح 
طر

ش
بخ

* 

 (ریال میلیون) 1318 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 1 تله جرد یمرکز جرودیا 1
و حمل و نقل  یاداره کل راهدار

 استان ایجاده
2 2  1 111 1 111 

 111 1  111 1 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 جیا یمرکز جرودیا 2

 111 3  111 3 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 وقبلاغ یمرکز جرودیا 3

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 تله جرد یمرکز جرودیا 4

 111 1  111 1 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 نیجوق یمرکز جرودیا 1

 1 نیجوق یمرکز جرودیا 6
 زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 4 111  4 111 

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 چاپوق یمرکز جرودیا 1

 111 1 111 1  2 2 شهرستان یفرماندار 1 چاپوق یمرکز جرودیا 8

 1 زیخاکر یمرکز جرودیا 1
 یدست  یرنا  یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یو گردشگر
2 2 1 3 111 3 111 

 - در سطح بخش یمرکز جرودیا 11
 یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 1 11 111 61 111 111 111 

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

 



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................... مرکزی /بخش ایجرودشهرستان 

 (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 برنامه اجرائیعنوان  کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

 کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 11
فاقد گاز به شبفه  یروستا 1الحاق حداقل 

 یسراسر یگازرسان

 1612112111 فصل درمان 1612 12
پیش  یپزشف هایفوریتخدمات  ارائهبرنامه 

 یبیمارستان

 یاجاده یپزشف یهاتیفور گاهیاحداث پا

 دوبادیسع

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 13
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

 کشی و  وشامیدنی روستای شهرکتأمین و لوله ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 14

 ییروستا هایراهمعابر و  یبهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 16
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 11
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 18
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

 ییروستا هایراهمعابر و  یبهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 21
 و  تعمیر  تجهیز سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

 ولاتو ماشین  اماکن هاساختمانفضاها   نگهداری
 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز
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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

 اجرائی دستگاه عنوان روستاتعداد 

ع 
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1318 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 یمرکز جرودیا 11
فاقد گاز به  یروستاها

 انتخا  بخشدار
 111 11 111 31 111 21 1 2 شرکت گاز استان -

 1 سعید وباد علیا یمرکز جرودیا 12
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف

 استان یدرمان
4 1 3 111  3 111 

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 وباد علیاسعید  یمرکز جرودیا 13

 111 2  111 2 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 شهرک یمرکز جرودیا 14

 111 1 111 1  2 2 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 1 شورا  یمرکز جرودیا 11

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  ینوسازاداره کل  1 شورا  یمرکز جرودیا 16

 111 3  111 3 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 وهیش یمرکز جرودیا 11

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 قره بلاغ یمرکز جرودیا 18

 111 1 111 1  2 2 استان ایجادهو حمل و نقل  یکل راهداراداره  1 قره درق یمرکز جرودیا 11

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 قره درق یمرکز جرودیا 21

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

 



 11 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................... مرکزی /بخش ایجرودشهرستان 

  (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 عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

 ییروستا هایراهمعابر و  یبهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 21

 1316112111 یطبیع و مناب فصل کشاورزی  1316 22
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 23

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 مناب  و فصل  1311 24

 1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 21

  تعمیر  سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه 

  اماکن هاساختمانفضاها   و نگهداریتجهیز 

 ولاتو ماشین

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

26 1112 
و  ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ایگلابرعل یمجدد روستا یایطرح اح هیو ته یابیمفان ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

 مخزن و  شر  شیافزا ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 21

  تعمیر  سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه  1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 28

  اماکن هاساختمانفضاها   و نگهداریتجهیز 

 ولاتو ماشین

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

  تعمیر  سازیمقاو   توسعه  تأمینبرنامه  1811121111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1811 21

  اماکن هاساختمانفضاها   و نگهداریتجهیز 

 ولاتو ماشین

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

 سازیمقاو رودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل مناب  و  1311 31
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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) 1318 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دو   اولویت 

1411 
 جم 

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 111 1 111 1  2 2 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 1 قزلجه یمرکز جرودیا 21

 111 2  111 2 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 یقمچقا یمرکز جرودیا 22

 111 2  111 2 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 یقمچقا یمرکز جرودیا 23

 111 3  111 3 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 قوزان یمرکز جرودیا 24

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 21

 111 1 111 1  1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یگلابرسفل یمرکز جرودیا 26

 111 2  111 2 1 2 فاضلا  استانشرکت و  و  1 یگلابرسفل یمرکز جرودیا 21

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یگلابرسفل یمرکز جرودیا 28

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یکند اری یمرکز جرودیا 21

 111 1  111 1 1 3 استان ایمنطقهو   یشرکت سهام 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 31

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

 

 



 13 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................... مرکزی /بخش ایجرودشهرستان 

  (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
کد 

 فصل
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل

1 2 3 4 1 

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

 ییروستا هایراهمعابر و  یبهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 32

33 1811 
فصل وموزع و پرورع 

 یعموم
1811121111 

 سازی  تعمیر  تجهیز و  توسعه  مقاو تأمینبرنامه 
 ولاتماشین   اماکن وهاساختماننگهداری فضاها  

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ینوساز

34 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

31 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

36 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

31 1112 
 خدماتو فصل توسعه 

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

38 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

31 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

41 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 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 
سط

 

 (ریال میلیون) 1318 قیمت به اعتبار

 روستا/ روستاهانا   بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

 اولویت 

 1411دو  
 جم 

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 
 111 1 111 1  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 دلریکند س ینگی یمرکز جرودیا 31

 111 1 111 1  2 2 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 1 یالماس رزایکند م ینگی یمرکز جرودیا 32

 111 2  111 2 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یالماس رزایکند م ینگی یمرکز جرودیا 33

 یمرکز جرودیا 34
وقبلاغ  باغ کندی  چاپوق  قوزان  

 قزلجه
 111 3  111 3 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1

 211 1  211 1 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 شورا   خانقاه یمرکز جرودیا 31

 یمرکز جرودیا 36

یدی بلاغ  ینفی کندمیرزاالماسی  

احمدکندی  الاچمن  ایج  سعید 

 وباد  قمچقای

 211 4 211 4  3 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1

 یمرکز جرودیا 31
خاکریز  قره داغ  قره درق  شهرک  

 ینگی کندسیدلر  شیوه
 611 3 611 3  4 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 6

 یمرکز جرودیا 38

  یباغ کند دلر یکند س ینگی

ولاچمن  قره  وه یش  یاحمدکند

 وباد لیهل د یسع

 111 62  111 62 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1

 111 62 111 62  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 ییبا استعلا  از دستگاه اجرا یمرکز جرودیا 31

 211 23  211 23 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 یگلابر سفل یمرکز جرودیا 41

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



 11 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ......................................................... مرکزی /بخش ایجرودشهرستان 

  (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
کد 

 فصل
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل

1 2 3 4 1 

41 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 بازتا  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) 1318 قیمت به اعتبار

 روستا/ روستاهانا   بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت  

 1411دو  
 جم 

6 1 8 1 11 11 12 13 14 11 

 211 23 211 23  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 ییبا استعلا  از دستگاه اجرا یمرکز جرودیا 41

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



 

 


