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 ام استاندارپی

ایجاد بستر لازم بررای شرفوفایی و پیشررفت عردالت  ای وریزی توسعه منطقهدر همسویی و همگرایی با اهداف برنامه

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومره 21بند الف ماده  1محور روستاها، اجرای جزء 

برنامره توسرعه "( در قالرب مطالعرات 21/12/16ریزی و توسرعه اسرتان )مرور  روستایی برابر مصوبه شرورای برنامره

منجرر بره تنظریم اسرناد برنامره و طررح  "های روسرتایی اسرتاناشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومره اقتصادی،

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

 بخشری برهاشتغال پایدار و رونق کسب و کار، تقویت اقتصاد محلی صادرات محور، توانمندسازی اقتصرادی و تنوع

وری، به عنروان بخشری از پیامردهای اقتصرادی اقتصاد و معیشت روستائیان و افزایش سطح درآمد و ارتقاء سطح بهره

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

های برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایردار منظومره"بواسطه اهمیت اهداف برشمرده، مطالعات 

های منتخب ملی و استانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجره کشرور و بنیراد در زمره طرح "روستایی استان

ریزی استان و اداره کل بنیراد مسرفن انقلراب اسرلامی مسفن انقلاب اسلامی کشور و اهتمام سازمان مدیریت و برنامه

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

هرای بره عمرل آمرده و بره منظرور انجرام ضمن سپاسرگزاری از کلیره دسرت انردرکاران در همراهری و همفاری

های اجرایری اسرتان را بره الزامرات زیرر آمیز نتایج اجرایی مطالعات، نظر فرمانداران و مدیران محترم دستگاهموفقیت

 نماید.جلب می

تمهیدات متناسب با اقتضای مرحله اجررای نترایج مطالعرات، عوامرل اجررای سرند بخرش/  فرمانداران محترم با -1

های بنردیهرای شهرسرتانی راهبرری نماینرد. اولویتهای تابعه را با حساسیت و دقت و با کاربست ظرفیتبخش

هیراران و ها اتخراذ خواهرد شرد و دریزی شهرسرتانناشی از محدودیت منابع، مبتنی بر تصمیمات کمیته برنامه

گذاری هرای سررمایههرای عمرانری و طرحهرا، پروژهمقامات محلی در روستاها از عوامل مؤثر در پیشربرد فعالیت

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبوع استانی و فرمانداری و همچنرین های بخشی و فرابخشی شهرستاندستگاه -2

 عات همت گمارند.با رعایت ملاحظات لازم به اجرای نتایج مطال

ریزی استان، ضمن هماهنگی بخشری و فرابخشری در عملیراتی نمرودن نترایج مطالعره، سازمان مدیریت و برنامه -3

نسبت به راهبری تخصیص منابع و امفانات استانی و ملی برای تحقق راهبردها و پوشش اهرداف کمیری و کیفری 

 مورد انتظار اهتمام نماید.

هرا اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی، نسبت به اجرای پروژهاداره کل بنیاد مسفن انقلاب  -4

های اسرتانی را بره شرورای گانه استان اقردام و گرزارع عملفررد دسرتگاه 11های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 های روستایی استان زنجاندار منظومهسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعة پای  ....................................................................... 2

 

نتایج و دسرتاوردهای کراربردی مطالعرات، برا گیری از خدمات تسهیلگری در امر آموزع و همچنین اجرای بهره -5

های اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، در ترممین استفاده از سازمان و ظرفیت

 کند.های پیشنهادی تمثیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

هرا و سرازی قابلیت( آغاز و با فعال1411نامه ششم )بایست از سال پایانی برتمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

ترداوم  1415های تسهیلگری و متناسب با مقتضیات توسعه روستایی در برنامه هفرتم ترا افرق اندازی ظرفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

زایی روستایی برا رنامه توسعه اقتصادی و اشتغالهای توسعه روستایی، تدوین بپس از چهار دهه تلاع و اجرای برنامه

، 21بنرد الرف مراده  1ای در برنامه ششم توسعه مطررح و مطرابق تفرالیف جرزء هدف تقویت اقتصاد محلی و منطقه

صرورت سرالانه در اسرتان و برنامه بره 11هزار برنامه روستایی نمود. تهیه  5ها را مفلف به تهیه سالانه سازمان استان

ات معین با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار استان قرار گرفرت. ایرن مهرم در تفمیرل شرح خدم

های توسعه اقتصادی و کالبردی، بره ای به برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهسلسله برنامه

هرای توسرعه برنامه آمایش سرزمین و استان، برنامرهها و روستاهای استان منتهی گردید تا های کل بخشتهیه برنامه

ی روسرتایی در هامنظومره داریرپاهای طررح توسرعه ها را کامل نماید. در این راسرتا تلفیرق برنامرهفضایی شهرستان

خرانوار( بره  21های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی )برای تمام روسرتاهای بالرای با برنامه گانه 11های بخش

ریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی ن تصمیم راهبردی به تصویب شورای برنامهعنوا

نامه استانی منتهی شد و مقرر گردید ضمن اجررای شررح خردمات دوگانره و تهیره و تردوین اسرناد و مبادله موافقت

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

ریزی و توسعه استان، سرازمان برنامره و بودجره کشرور و بنیراد امید است نتایج حاصله که به تائید شورای برنامه 

مسفن انقلاب اسلامی کشور رسیده است، به رشد و شفوفایی اقتصاد محلی و توانمندسرازی ذینفعران منجرر گرردد و 

ها، همزمران برا های آتی در حساب تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامرهر سالآثار اقتصادی آن را د

 رشد اقتصادی، توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

ریزی، نظرارت و آمرایش سررزمین، کلیره در انتهای کلام، فرصت را مغتنم شمرده و از همفاران محترم امور برنامه

ریزی و بنیاد مسفن انقلراب اسرلامی اسرتان و همچنرین کلیره ایی در سازمان مدیریت و برنامهعوامل مدیریتی و اجر

 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

 یاد مسفن انقلاب اسلامیمدیر کل بن

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

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

گاهاستان: ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه  نهاد.اهی مردماهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، 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 چشمسازمان و تشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمه
 م نظارت علمی و دفتر مطالعات.سبالن و یورت شهر سبالن(، تی 
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 کلیات 

روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متمثر از جریان وسیع تغییرات فنراوری و ارتباطرات، تحولرات 

سرترده در های گگذاریای که، سرمایهاند؛ به گونههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

ها را تغییر داده و سرطح انتظرارات جامعره روسرتایی را بره جامعره های کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنزیرساخت

شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود ایرن اقردامات، سراختار تولیرد و اشرتغال در روسرتا دسرتخوع تغییررات 

 محدودتری بوده است.

. البتره رشرد صررفار برر مبنرای وری متفری اسرتگذاری و رشرد بهررهسرمایه رشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد

گذاری مترمخرتر را کراهش گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولری عوامرل تولیرد شرده و برازده سررمایهسرمایه

 شود.میگذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف بنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه؛ دهدمی

درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسرته بره ارتقرا و  51 از بیش دهد که رشداقتصادی نشان می مطالعات

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

و به تبرع آن تحرول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند  دار،اولویتهای روژهملاحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پ

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعردی وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستسرمایه 

 کننرده متوقرف یرا و کاهنرده عوامرل توانمی کلی بندیدسته یک در نیازمند رویفرد سیستماتیک و فرآیندی است.

 :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 بخرش زیرادی  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درت قیم ی بیندارفاصله معنی

شرود. ایرن شرفاف بره ها میافزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصریب واسرطهاز ارزع

برره دلیررل ناکارآمرردی  ؛ وشررودگذاری روسررتاییان منتهرری میهررای سرررمایهکرراهش درآمررد و انگیزه

 دهدفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  میهای اصلاحی، فرایند تار عنسیاست

2 
ها مقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

مقیراس در گذاری صنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شفل متمثر

تر شرده اسرت. در چنرین کوچرکدر روسرتاها بسریار  تولید کشراورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

ها صرفار معیشتی بوده است، معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نفه مبنای فعالیتشرایطی به دلیل آ

 نگرفته و بهای تمام شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

سره  تغییرات اقلیم و محدودیت برارع در .های محوری اقتصاد روستا استاز ارکان و نهادهآب یفی 

افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترع اراضی زیر کشت آبی  ،دهه گذشته

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

و وری یفی از عوامرل محروری ارتقراء بهررهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار آب کاهش مصرف آب 

تروان . با مصرف موجود آب در بخش کشراورزی میهای کشاورزی استدرآمد روستا از محل فعالیت

 تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

از  ..روسرتایی و . فاضلاب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه

دسرتگاهی و ضرعف  برین جمله نهادهای اثرگذار در تحول و توسرعه روسرتاها هسرتند. ناهمراهنگی

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

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

پایین برودن سرطح  شود.افزوده بیشتری میتخصص منجر به ایجاد ارزع شود کهدر اقتصاد بیان می

کنار پرارادایم ذهنری مقراوم و  سواد و تخصص کشاورزان و سن بالای کشاورزان و درآمد کم آنان در

و کشت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شرفاف  ها به تغییر رفتاریسخت آن

هرا که مالک و تملک زمینآنساختاری و رفتاری بین این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل 

باشند یرا برا می گراهادسته دوم یا مجبور به تسامح با سنت باشد،نیز از آن سنتی گراهای دیرینه می

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

 وری پرایینو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسانی و حفظ بافت جمعیتی هایکارآفرین و سرمایه

نیراز  ترممینجمعیت، کشراورز و روستانشرین هسرتند کره ضرمن  درصد 3گردد. در آمریفا فقط می

اشتغال در بخش کشراورزی عمومرار در  درصد  33کنند اما در ایران با وجود داخلی، صادرات هم می

 برد.کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می

توجه به شیوه ففری و عدم دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر، به ندرت دسرت بره روستاییان با 

های زینتی، دارویی، زعفرران و کاشت 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 

برداری از منابع هرهب

 طبیعی

باید عردالت باشد، میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میچراگاه خاک، از آنجا که منابع آب،

برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتری را نیرز ای باشد که نسل حاضر ضمن بهرهبین نسلی به گونه

های دیریت و نظارت بر منابع خدادادی، آسیبگذاری اصولی و ممحفوظ بدارد متمسفانه نبود سیاست

با ادامه این روند در آینده نره چنردان  که های تجدید ناپذیری زده،جدی به این منابع دارای آستانه

 دور با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفراهی روسرتاها انجرام شرده؛ برا های سنگینی که در حوزهگذاریایهبا وجود سرم

وجود میانگین درآمد روستاها افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهره گذشرته نگراه غالرب بره 

حوزه دخالت دولت در روستا ترممین نیازهرای رفراهی و زیرسراختی بروده اسرت و توانمندسرازی و 

 ها مورد تمکید نبوده است.دی آنسازی اقتصاظرفیت

2 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیراس هرای کوچکبرخلاف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسرعه، کارگاه در روستاهای ایران

بسیار کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر عدم آمروزع، عردم دانرش، تخصرص و آگراهی کرافی 

و از سرویی عردم حمایرت، پشرتیبانی و  ی و کشاورزی سنتی بره مردرنروستاییان و گذار از دامدار

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

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

متمثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متمثر از تحولات فناورانه بوده 

ها بره عنروان ملرال در حروزه دام سربک، شریوه پررورع و برازده آن تفراوت برخی بخشاست. در 

 داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی
 

در و تحول در آن نیز از ارکان تحولات اقتصرادی و اجتمراعی  است کشاورزی محور اصلی اقتصاد روستااز آنجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.صادی به تحول بهره، بخش مهمی از تحول اقتشودروستاها محسوب می

توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عوامل وری، میبر اساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصلاح بازارها، تغییر ساختار آموزع، 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 

های روستایی، چفیده آثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 .شودائه میهای زیر ارگزارع بخش مرکزی شهرستان ماهنشان به شرح سرخط
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 مقدمه

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

انداز غالب دامداری، به چشم-ت محدود کشاورزیعشایری با تولیدا -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

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

 عمومار از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد.

 مانتغییرات مفانی جمعیت از روستاها به شهرها موجب ایجاد تغییرات عمدة فضایی در سطح کشوردر این بین، 

درآمد. این تغییرات کم رنگ تر و نقاط روستایی به صورت ر روز پررنگفضای ملی ه شبفهشد. نقش نقاط شهری در 

های ناشی از در مقیاس ملی به عللی چند، صورت تمسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایه

ل در فروع نفت در شهرها و عدم صنعتی شدن شهرها به صورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغا

سطح انبوه، نیازی به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درآمدهای نفتی در شهرها، جاذبة 

های وضعیت بهداشتی و مهار بیماری توسعهشدیدی برای روستاییان به وجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از 

ل و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستاییان به شهرها مسری، بر جمعیت شهرها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغا

، مشاغل غیررسمی و گسترع نشینیحاشیهکه محل جذب درآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. 

فضایی شهر به این تغییرات بود. پاسخ روستا به این تغییرات مفمل پاسخ شهر -های فقر شهری پاسخ اجتماعیپهنه

صنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش عمدة زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع بود. عدم 

های شدید از های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتروستایی و بلااستفاده ماندن ثروت

 جمعیت خالی شدند و روستاها به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

 الب گفته شده باعث توجه بیشتر به مسئلة روستا و نحوه اشتغالزایی و توسعه پایدار روستاها با هدف ایجادمط

و میزان مشارکت  ساختهمحلی را فراهم  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در شارکتیم 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 صورت به برنامه و هاطرح منافع طرف دیگر

های روستایی تلاع شده که مسائل پایدار منظومه توسعهلزایی و طرح در تدوین سند برنامة اقتصادی و اشتغا

ها و راهبردهای آن کلیدی هر بخش به صورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش، اهداف، سیاست

ست که این اما بدیهی ا؛ هایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دارند، پیشنهاد شودبخش مطرح و در نهایت پروژه

های پایدار منظومه توسعهاقتصادی و اشتغالزایی و طرح  توسعهای از مطالبی که در رابطه با برنامة سند تنها گزیده

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

هایی در نظر گرفته شود تا به راهبردها و سیاست هاآنتناسب با های هر بخش شناسایی و سعی شده تا ممحدودیت

 افق طرح دست یافت. در محیطیزیستمختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و  هایپروژهقالب  در موردنظراهداف 
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 شهرستان ماهنشان مرکزیو تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش تبیین  -9

پرداختره  ماهنشرانوضع موجود روستاهای بخرش مرکرزی  لیو تحلتبیین سند به بررسی،  ارائهدر بخش اول از 

 .شودیم

 شهرستان ماهنشان و استان زنجان مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخص متغیر -9-9

هرزار نفرر و  1،151، جمعیرت اسرتان زنجران بریش از 1315بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسفن سال 

 درصد بوده است. 3271و  6173ی در استان به ترتیب نینشروستای و نیشهرنشضرایب 

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

 .اندبوده)شامل مفان، مزرعه و ...( ساکن  هایآبادهزار نفر در  5به میزان بیش از 

خرانوار،  21روستا و تعرداد روسرتاهای کمترر از  111خانوار و بیشتر،  21های دارای ، تعداد روستا1315در سال 

 روستا بوده است. 113

)روسرتاهای  روسرتاهادرصرد  51درصد جمعیت روستایی، در حدود  11در مناطق روستایی استان زنجان، حدود 

 21صرد روسرتاها )روسرتاهای دارای در 21درصد جمعیت روستایی، در حردود  274خانوار و بالاتر(، حدود  61دارای 

درصد روسرتاها )روسرتاهای  21 حدوددرصد جمعیت روستایی، در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1ماهنشان به شرح جدول شماره  شهرستان مرکزی، بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان ماهنشانشهرستان  مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9ول جد

 بخش

ضریب  جمعیت )نفر(

روستا 

نشینی 

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان، 

مزرعه و 

 کل ییروستا شهری کل ...

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  وارخان

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 5،121 22 413 312 5،411 335،633 341،114 113 111 113 3271 346،224 111،111 1،151،461 استان

 44 34 213 233 1،111 22،116 21،116 21 16 125 1471 21،161 11،265 31،425 شهرستان ماهنشان

 22 26 331 221 211 16،542 16،152 2 51 52 1574 16،114 5،421 22،261 کزیبخش مر

 22 32 252 125 111 11،514 12،364 21 46 61 1272 12،326 4،112 11،164 بخش انگوران

         1273 274 275 1571 1375 1372   274 174 371 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
5675 53.5 5175   4674 5271 2176 5175 5272 2171         

نسبت بخش انگوران به 

 شهرستان
4375 4675 4275   5376 4171 1274 4275 4172 1171         

 1315: سرشماری عمومی نفوس و مسفن ممخذ
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 هاتیقابل -9-2

 اقتصادی یهاتیقابلالف( 

 ؛باغات توسعه برای وزناقزل رودخانه هیدر حاش خصوصهب مستعد اراضی وجود 

 ؛دامداری زمینه در ژهیوبه تولیدات میزان ودنبالا ب 

 ؛کشاورزی تفمیلی و تبدیلی صنایع توسعه امفان 

 ؛دامی محصولات فرآوری ةکارخان ایجاد امفان 

 ؛بخش سطح در یدستعیصنا توسعه امفان 

 ؛یصنعتمهین و صنعتی یهایدامدار توسعه امفان 

 ؛آبی به دیم اراضی تبدیل امفان 

 ؛آن وابسته فرآوری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 ؛آب صنایع توسعه امفان 

 ؛استخراج برای معدنی مواد یهالیپتانس وجود 

 اقتصادی عشایر منطقه هایتوانمندیاز  گیریبهره. 

 اجتماعیی هاقابلیتب( 

 ؛جمعیت طبیعی رشد صعودی روند 

  مرذهبی در  سمامرغنای آداب و رسوم جمعی نظیر برگزاری برا شرفوه روابط حسنه میان ساکنان روستاها و

 ها؛مناسبت

  ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا آمیزمسالمتروابط 

 ؛اجتماعی سرمایه سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی هایتشفل ایجاد امفان 

 ؛آموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت 

 ؛گانهسه تحصیلی مقاطع در آموزان دانش قبولی درصد دنبو بالا 

  مختلف اقتصادی و گردشگری هایحوزهوجود عشایر کوچنده و توانمندی در. 

 (خاک و آب) محیطیزیستی هاقابلیت ج(

 ؛ودهمحد عمتنو آب منابع و قلیمیا یطاشر 

 ؛اوزنقزل فصلی و دائمی رودخانه وجود 

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب مراتع وجود 

 ؛بخش آبریز هایحوضه در سطحی هایآب ملبت بیلان 

 ؛زیرزمینی هایآب منابع آلودگی کاهش در آن تمثیر و بالایی قرمز نفوذناپذیر هایلایه وجود 

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تفمیلی آبیاری امفان 

 ؛هاآن از یبرداربهره و هاسیلاب مهار امفان 
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 جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایگونه تنوع. 

 فضایی-کالبدی یهاقابلیتد( 

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل توسعه ی مناسب برایهاظرفیت 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛آبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظه ب مسافر و کالا تبادل و آسان دسترسی امفان 

 ؛حلب به دوزکند -ماهنشانمشمپا و  -انماهنش بین راه درجه افزایش 

 بخش سطح در روستایی هایراه نسبت بالا بودن. 

 گردشگری یهاتیقابله( 

 ؛روستاها بیشتر در متعدد یخیرتا آثار دجوو 

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

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در گذاریسرمایه امفان 

 ؛گردشگری توسعه برای مناسب اقلیمو  شرایط 

 (بهستان قلعه) منطقه این در استان گردشگری نمونه مناطق از یفی گرفتن قرار. 

 و تنگناها هامحدودیت -9-9

 اقتصادیی هامحدودیتالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه ،سیلوو تجهیزات  امفانات کمبود 

 ؛زاسیونمفانی ضعف 

 ؛شده اجرا تمسیسات از یبرداربهره برای خصوصی بخش برای جاذبه فقدان 

 ؛کشاورزی محصولات فرآوری برای مناسب تبدیلی صنایع نبود 

 و  روز علرروم بررا مررردم آشررنایی برررای آموزشرری هررایکارگاه و یاو حرفرره فنرری زعموآ یهایرساختز نبررود

 ؛کارآفرینی

 ؛دامی ولاتمحص واسطه بدون فروع بازار نبود 

 هاواسطه به تولیدی محصولات فروع. 

 اجتماعی یهامحدودیت ب(

 ؛نناز نمیا در پایین ادیباسو  نر 

 ؛بخش سطح در رفرستیجمها نر  بودن بالا 

 ؛روستایی نقاط پیرامون مراتع از یبرداربهرهه دلیل نحوه ب عشایری جمعیت با چالش 

 ؛جمعیت سالمندی نر  افزایش به رو روند 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشفل ودوج عدم. 

 (خاک و آب) محیطیزیست یهامحدودیت ج(
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 ؛اراضی نبودن یفپارچه و بخش اراضی درصد 21 از بیش در زیاد شیب 

 ؛شهرستان از وسیعی مناطق در قلیایی و آهفی شور، هایخاک و آلی مواد فقر 

 ؛سطحی هایآب مناسب مدیریت عدم و خیزیسیل 

 ؛سطحی هایآب از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

 ؛طبیعی هایرواناب پتانسیل از استفاده عدم و یبرداربهره راندمان بودن پایین 

 ؛اطلاعاتی بانک فقدان و خاک و آب جامع مطالعات عدم 

 بودن بالا EC مفانیزه آبیاری اجرای برای آن بودن مانع و اوزنقزل اطراف هایخاک. 

 ضاییف-کالبدی یهامحدودیت د(

 ؛روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده 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 خصوصی بخش گذاریسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن ینپای 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانیخدمات در هاحوزه مرکز امفانات ضعف 

 برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاریسرمایه پایین بودن. 

 گردشگری یهامحدودیت ه(

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

 ؛آثار معرفی در تبلیغات ضعف و اجرایی ریزیبرنامه فقدان و گردشگری عجام طرح نبود 

 ؛سنتی هنرهای و دستیصنایع محصولات هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسیمردم هایپژوهش و نگاریمردم مطالعات در ضعف 

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

 کلیدی ائلمس -9-4

 توسعه ی مختلف توسعه در بخش مرکزی شهرستان ماهنشان و با هدفهاحوزهبر اساس نتایج بررسی وضعیت 

 :زیر صورت پذیرد مسائلبایست در می توسعه یندآفر نتایج و اقدام رویفرد، حوزه در تحول ،ایمنطقه پایدار

 اقتصادی مسائلالف( 

 ؛کشاورزی بخش به وابسته خدمات و فعالیت بانپشتی و اقتصادی هایزیرساخت بودن ینپای 

 ؛تفمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزع ةزنجیر تفمیل و تولید ةحوز تنوع نپایی سطح 

 محصرولات در ویژهه ب( فروع و فرآوری تولید، یندآفر ها،نهاده مینمت) تولیدی محصولات ارزع ةزنجیر نبود 

 ؛روستایی دستیعصنای و دامپروری کشاورزی،

 ؛بخش سطح در اقتصادی یهافعالیت تنوع سطح بودن نپایی 

 ؛ماهنشان بخش تولیدی محصولات برای بازاریابی ضعف در 
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 ؛اقتصادی یهافعالیت سایر و کشاورزی محصولات تولید بودن سنتی 

 ؛زنان اقتصادی فعالیت نر  بودن نییپا 

 ؛تولیدی عوامل وریبهره سطح بودن ینپای 

 الفترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش یفضع رشد. 

 اجتماعی مسائلب( 

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن نپایی 

 ؛استانی میانگین از کمتر ماهنشان بخش در سواد نپایی سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

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

 ؛زنان مشارکتی و مردمی هایتشفل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت فرایند در کردهتحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده بودن نپایی 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایآدر سطح بودن ینپای 

 جوان سنی ساختار وجود. 

 (خاک و آب) محیطیزیست مسائل ج(

 ؛(ماهی پرورع) بخش سطح در شده انجام اقتصادی یهاتفعالی پایداری نپایی سطح 

 ؛مرتع و دام تعادل عدم و مفرط چرای 

 ؛بخش زیرزمینی و سطحی هایآب منابع از رویهبی ةاستفاد 

 ؛کشاورزی اصلخیزح اراضی در هاسفونتگاه کالبدی رشد 

 ؛ماهی پرورع هایواحد توسط شیمیایی مواد حد از بیش مصرف علت به اوزنقزل رودخانه آب آلودگی 

 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود 

 ؛بخش روستاهای از برخی در شرب آب منابع کیفیت بودن ینپای 

 کشاورزی بخش خاکی منابع بالای فرسایش. 

 فضایی-کالبدی مسائلد( 

 ؛سفونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیفی پیوندهای بودن نپایی 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای در( اینترنت و تلفن گاز، برق، آب،) رساختیزی یهاشبفه ناکافی توسعه 

 ؛شده سازیمقاوم مساکن سطح بودن ینپای 

 های دشوار؛مرکزی و دسترسی هایمناسب خدمات به دلیل ضعف اعتدال فضایی در سفونتگاه عدم توزیع 

 مطلروب فضرایی سرازمان در حروزه ردیعملفر نقش به توجه با هاسفونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم 

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله برای روستا کالبد سازیمقاوم پایین بودن سطح 

 ؛منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی هایزیرساخت ضعف 
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 ؛محدود جمعیت شمار با کوهستانی هایآبادی پراکندگی 

 سبنامنا ارتباطی هایراه با روستایی هایسفونتگاه تعدد. 

 گردشگری مسائل ه(

 کیفیرت بهبرود و توسرعه منظرور بره غرذایی و فرهنگری-هنرری محصرولات ةعرضر سرنتی بازارهرای نبود 

 ؛یداروی گیاهان بومی و محصولات، دستیصنایع

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

 مجرازی، یهاشبفه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایبهجاذ معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات

 ؛شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛بخش سطح در خدماتی رفاهی، امفانات کمبود 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل نپایی سطح. 
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 تصور کلان توسعه روستاهای بخش -2

 ق،یطر نیاست که از ا یو گردشگر یلیو تفم یلیتبد عیدر توسعه صنا شرویپ یشهرستان ماهنشان، شهرستان

 فراهم خواهد شد. داریپا توسعه یرا برا نهیزم

 اهداف کلی -2-9

 ؛پایداری جمعیت 

 ؛منابع طبیعی ازی پایدار و اصولی برداربهره 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

  ؛عوامل تولید در جامعه روستایی وریبهرهارتقای 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2

 اهداف کلی برحسبتعیین اهداف کمی  -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

بینی/ پیش سال پایه هدف کمی

ریزی برنامه

 9415سال 
 میزان 9915 واحد سنجش شاخص

و جمعیت 

 جوامع

 21255 22261 1315 نفر کل تیجمع 1

 -46/1 -11/1 1315 درصد 1315-1415 تینر  رشد جمع 2

 64 11 1315 درصد ینیروستانش زانیم 3

 52 51 1315 تعداد سفنه یدارا یروستاها 4

 سرزمین
 1222 1222 1315 کیلومترمربع مساحت 5

 51/16 36/11 1315 کیلومترمربعنفر در  کل تیجمع یتراکم نسب 6

 نیروی

 انسانی

 15131 14511 1315 نفر نیتعداد کل شاغل 1

 11224 11613 1315 نفر ییروستا نیتعداد شاغل 2

اقتصادی و 

 تولیدی

 11/2 1/2 1315 نفر یبار تففل اقتصاد 1

 21553 21561 1313 هفتار کشت ریسطح کل ز 11

 13641 14152 1313 هفتار )زراعت( میکشت د ریسطح ز 11

 5461 5231 1313 هفتار )زراعت(ی کشت آب ریسطح ز 12

 2451 2225 1313 هفتار سطح باغات 13

 54311 51514 1313 تعداد دام سبک 14

 6211 4131 1313 تعداد نیدام سنگ 15

و  زیرساختی

 زیربنایی

 52 61/21 1315 درصد و بتون آرمه یمساکن با اسفلت فلز 16

 111 21 1311 تعداد یکشمند از آب سالم لولهبهره یروستاها 11

 111 16 1311 تعداد برخوردار از برق یروستاها 12

 16 6/41 1311 تعداد یعیبرخوردار از گاز طب یروستاها 11

 16 21 1311 تعداد یطرح هاد یدارا یروستاها 21
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 توسعه هایگیریجهت -2-9

 ؛زیستمحیط یفپارچه یاجزا از مراقبت و طبیعی منابع از پایدار یبرداربهره و مدیریت 

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

 تفمیلی؛ و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزع ةزنجیر تفمیل و تولید حوزه به بخشیتنوع 

 روستایی؛ - شهری فعالیت و تسفون نظام فضایی سازمان ةپیوست هم به توسعه 

 روستایی؛ نواحی در ویژه به جغرافیایی - فیزیفی انزوای از گذار برای ایشبفه جامعه توسعه 

 ماهنشان؛ بخش به افراد تعلق حس افزایش و بخش هویت تقویت برای فرهنگی گذاریسرمایه 

 برین در اطلاعرات عصرر اییرهپا سروادهای توسرعه و جامعه تربیت برای پرورع و بر آموزع گذاریسرمایه 

 جوانان؛ و نوجوانان کودکان،

 و فرهنگری صرنایع ،هراآن جرانبی و تفمیلری صرنایع و دامپرروری کشراورزی، کاربردی هایمهارت آموزع 

 گردشگری؛

 زندگی؛ کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت ارتقای 

 درونی؛ و یطیمح هایشوک و هاآسیب با مواجهه در محلی اجتماع آوریتاب دامنه بهبود 

 بخش؛ پیشرفت فرآیند در ذینفعان مشارکت و نهادی و اجتماعی فردی، پذیریمسئولیت بهبود 

 گردشگری؛ حوزة در ویژه به تجدیدقابل و پایدار هایظرفیت توسعه 

 کارآفرینی؛ و وکارکسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای 

 تولید؛ پشتیبان خدمات و تولید هاینهاده کاربرد در فناوری و نوآوری آگاهی، سطح بهبود 

 ؛فناوری و دانش توسعه در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب 

 صنعتی. هایخوشه توسعه و معدنی و صنعتی توسعه 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد یراهبردها الف(

 ؛کارگیری فنون جدیده ان در ببرداربهرهدر راستای افزایش توان مهارتی  آموزع ارائه 

  ؛عوامل تولید یوربهرهافزایش 

 ؛یمنطبق بر نیاز بازار و جامعه محل یصنعت، معادن و دام ،یزنجیره تولیدات کشاورز تفمیل 

 ؛عملفرد محصولات افزایش 

 ؛ها و تولید محصولات جدیدوکارکسب یاندازهو تسهیل در را یالگوساز 

 ؛های خصوصی و توسعه خدمات کشاورزیاز تشفل حمایت 

 ؛یمحیط یهاتبهینه از ظرفی یگیربهره 

 ی.معدن و صنایع یدیتول انیآبز آوریعملو انجام مطالعات جامع  آموزعو  ترویج 
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 یاجتماع یراهبردها ب(

 ؛یفسان برای لازم التعلیمان آموزعهای آموزشی و فراهم کردن برابری فرصت 

 ؛مشارکت شیجهت افزا انییروستا یاز دانش بوم یریگبهره 

 ؛یبه سطح محل یو شهرستان یاستان از سطح ماتیتصم ییزداتمرکز 

 ؛کردهتحصیلجوانان  یهاظرفیتاز  استفاده 

 ؛مشارکت زنان شیافزا 

 ؛یاجتماع یهاسرمایه یهاارزع ،یاعتماد، آگاه ی( و هنجاریا)شبفه یابعاد ساخت تقویت 

 ؛پذیرسیبآ یاز طبقات اجتماع حمایت 

 ؛یریزیند برنامهآو نخبگان در فر یانسان یهاظرفیت ،یاجتماع یهاسرمایهاز  گیریبهره 

 بخش و شهرستان یتوسعه و آبادان یدر راستا نهادمردم یهاسازمان جادیو ا تسهیلگری توسعه. 

 محیطیزیست یراهبردها ج(

 ؛پایدار توسعهی از منابع و خاک بر اساس اصل برداربهره 

 ؛نواحی مختلف ی از پتانسیل منابع آب سطحی جهت مصارف زراعی دربرداربهره توسعه 

  ؛ی از منابع اراضی دشتیبرداربهرهحفظ پتانسیل آبدهی آبخوان و تداوم 

 ؛تجدیدشوندههای قانونی از منابع طبیعی افزایش حمایت 

 ؛های فصلیتر نمودن زمان جریان در رودخانههای آبریز رودخانه و طولانیآبخیزداری حوضه 

 ؛آب زیرزمینی در اراضی دشتیهای سفره ةکنترل مداوم ظرفیت، تغذیه و تخلی 

  ؛ها برای حفظ حیات وحشی از منابع آب پایه رودخانه و چشمهبرداربهرهمدیریت 

 و  یصرنعت یهرا در واحردهایو کراهش آلرودگ یپرورع مراه یکنترل استفاده از سموم و نمک در واحدها

 ی.معدن

 ییفضا یکالبد یراهبردها د(

 ؛گذاریمنظور ایجاد زمینه سرمایهه ب های ارتباطی مناسب بین مناطقهایجاد را 

 ؛سازهای موجود و رفع نقاط حادثهراه تیفیک ارتقای 

 ؛ای شهرستان و نقاط شهری آن با محورهای برتر توسعهپیوندهای فیزیفی فرامنطقه تقویت 

 ؛استانی استان زنجان با آذربایجان غربی ای فراپیوندهای منطقه افزایش 

 ؛مراکز روستایی برتر تقویت تایی از طریقروس -پیوندهای شهری تقویت 

 ؛در منطقه هاآنها بر اساس نقش و عملفرد در سطح سفونتگاه یو رفاه یخدمات یفضاها جادیا 

 یبوم یو معمار داریپا شتیمع فردیرو بر اساس ییمساکن روستا سازیمقاوم. 

 راهبردهای گردشگری ه(

 ؛ییرهنگی و غذابازارهای سنتی عرضة محصولات هنری ر ف گیریشفل 

 در فصول مختلف سال؛ یفرهنگ یدادهایها و روجشنواره ها،شیهما گسترع 
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  یهاشربفه ،یملر یهراشهرسرتان در رسرانه یگردشرگر یهراجاذبه یو معرف یابیبازار یهابرنامهگسترع 

 ؛یو تخصص یعموم یهامجلات و روزنامه ،یمجاز

 به شهرستان؛ یگروه یهاگشت یزیرفعال به منظور برنامه یدفاتر خدمات مسافرت گسترع 

 ل؛یپتانس یدارا یدر روستاها یارتباط یهارساختیز توسعه 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصاد یهاسیاست الف(

 ؛های مناسباجرای عملیات تسطیح اراضی و اجرای تناوب 

 ؛محصولات یایجاد صنایع تبدیلی و فرآور 

 ؛زراعت و باغداری ةهای آموزشی ترویجی در زمیندوره افزایش 

 ؛و صنعتی صنعتینیمههای سنتی به های اصلاح نژاد دام و طیور و تبدیل دامداریطرح اجرای 

 ؛هر سفونتگاه ینسب تیمتناسب با مز یصنعت یواحدها گسترع 

 ؛هاپروژهها و های مردمی در اجرای طرحاز بخش خصوصی و تشفل استفاده 

 ؛مدرن این صنعت هایفناوریگیری از رهدر جهت افزایش تولید و به ریزیبرنامه 

 ؛ضریب مفانیزاسیون افزایش 

 ؛بر خدمات و صنعت یمبتن چندبخشیمبتنی بر کشاورزی، به  بخشیتکترکیب ساختار اقتصادی  تغییر 

 ؛تحت فشار یهاستمیو س ونیزاسیمفان توسعه قیراندمان آب از طر شیافزا 

 ؛های نسبییتهای صنعتی متفی بر مزفعالیت توسعهو  ایجاد 

 ؛آموزع قیاز طر ییکار روستا یروین ییو کارا یوربهره بالا بردن 

 ؛وری مربوط به تولید آبزیانآعمل 

 و فروع( یفرآور د،یتول ندیآها، فرنهاده نیمم)ت یدیارزع محصولات تول ةریزنج لیتفم 

 ؛سطح درآمدی و اشتغال بخشی ارتقای 

 بار تففل و افزایش رفاه نسبی کاهش. 

 یاجتماع یهایاستس ب(

 ؛هادر برنامه انییمشارکت و شرکت روستا شیجهت افزا انیروستائ یاز دانش بوم یریگبهره 

 ؛با در نظر گرفتن نقش مردم موردمطالعه یبه روستاها یخدمات عمران گسترع 

 ؛روستا یاسلام یو شورا یاریده اراتیو اخت فیساختار وظا یساز متنوع 

 ؛یبه سطح محل یمل از سطح ماتیتصم تمرکززدایی 

 ؛یمحل تیریمد یبه نهادها یکارکرد -یساختار یبخش سامان 

 ؛هاآنمشارکت  شیجهت افزا ریفق یها به خانوارهاتوسط بانک یاعتبارات مال ارائه 

 ؛ییروستا تیریمد ندیآدر فر کردهتحصیلجوانان  یهاظرفیتاز  استفاده 

 ؛ریزیبرنامهی برای تعامل منطقی بین نیروهای بومی و غیربوم برقراری 
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 هایاریدر شوراها و ده هاآن یریکارگهزنان و ب هایتوانمندیاز  استفاده. 

 محیطیزیست یهاسیاست ج(

  ؛و معادن داریآبخوانشناسایی مناطق مستعد جهت اجرای عملیات بخش سیلاب و 

 ؛و بحرانی خیزسیلهای مناطق مطالعه و تهیه نقشه 

 ؛جهت بهبود وضع مراتع و دامداران داریمرتعهای اجرای طرح تهیه و تصویب و واگذاری و 

 ؛هاطرح ساحل سازی حاشیه رودخانه 

 ؛هامطالعه کنترل فرسایش و حفاظت آبراهه رودخانه 

  ؛های از سیلاببرداربهرهعملیات پخش سیلاب و 

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

 شده ییشناسا یعیدر معرض سوانح طب یدر روستاها یعیاهش مخاطرات طبک یبرا یزیرهبرنام. 

 ییفضا یکالبد یهاسیاستد( 

 ؛خدمات عیدر توز ییبه منظور اعتدال فضا هاآنبه  یدسترس لیو تسه یمرکز یهاسفونتگاه تیتقو 

 ؛حفاظت از مراتع میدر حفاظت از مراتع در عرصه تصم ریکردن عشا میسه 

 یهامنظومرهمنظومه برا  ایشبفه –ییمنظومه و انتظام فضا یهاهسفونتگا انیو مفمل م ثرؤروابط م تیتقو 

 ر؛مجاو

 ؛یکشاورز زیحاصلخ یها در اراضسفونتگاه یتوسعه کالبد کنترل 

 در ارتباط با منظومره و  ربطذی یهادستگاه یهاسیاستفرادست و  یهاطرح یاتوسعه یهاتیبه اولو توجه

 ؛مجاور یهامنظومه

 ؛مطلوب منظومه ییحوزه در سازمان فضا یها با توجه به نقش عملفرداز سفونتگاه کیکارکرد هر  نییعت 

 ؛هاآنها با توجه به ساختارها و متناسب با نقش و کارکرد سفونتگاه توسعه 

 ؛افزاییهمو  یتعامل یهاظرفیتاستفاده از  ها باسفونتگاه تیتقو 

 ؛ایمنطقهراو ف ایمنطقهنقش  یو سامانده تیتقو 

 ( در نترنرتی)آب، بررق، گراز، تلفرن و ا رسراختیز نیممتر میدر عرصره تصرم یرسراختیز یهاشبفه توسعه

 ؛محروم و کم برخوردار یروستاها

 ؛یکالبد یمنیساخت مسفن و ا یبرا لاتیمساکن و تسه سازیمقاوم 

 ؛زلزله یبا خطر بالا یهاساخت و ساز در پهنه کنترل 

 ؛یو بهداشت یموزشآ یهارساختیز توسعهروستاها با  هیو تخل ییروستا یهااز مهاجرت یریجلوگ 

 ی.سفونتگاه نیب یفیزیف یوندهایپ تیمتعدد جهت تقو یو فرع یاصل یهاراه جادیا 

 ی گردشگریهاسیاست ه(

 ؛گردشگری توسعههای غیررسمی موجود در روستا جهت بهبود مشارکت مردم در ایجاد و استفاده از تشفل 

 ؛گردشگری هایآژانسگردشگری  یابیبازار لهیوسه به روستا ب ینقل دسترس حمل و لیسابهبود و 

 ،؛صنعت گردشگری روستا زاتیو تجه لاتیتسه خدمات، بهبود امفانات 
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 در حروزه  ییهاوکارکسرب یانردازراه یبررا انییبره روسرتا بهررهکم یو اعتبرار یمال لاتیارائه منابع و تسه

 ؛ییروستا یگردشگر

 از توان عشایر منطقه در راستای توسعه گردشگری ریگیبهره 

 هاسیاستتعیین الزامات تحقق اهداف و  -2-6

 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیو ا یاقناع عموم 

 فقرزدایری، مسرئله بره جمعیدسرته و چندوجهی رویفردهای مستلزم ماهنشان مرکزی پایدار بخش توسعه 

 ؛هاآن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، صادیاقت توسعه اجتماعی، و جنسی برابری

 یفپارچره رویفرد. نیست کافی اما لازم، ماهنشان مرکزی بخش پایدار توسعه برای کشاورزی بخش بر تمرکز 

 سررمایه و غیرکشراورزی اشرتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، یفناور و هازیرساخت تا است لازم

 دهد؛ پیوند را انسانی

 هاینارسایی تا باشد محلی امور اداره و توانمندسازی مشارکت، بر اساس باید ماهنشان مرکزی بخش هتوسع 

 کند؛ ترویج را بازار و خصوصی بخش رشد همچنین و برطرف را پایین به بالا از ةشیو

 ایرن در تجربره و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تلاع به هاظرفیت و ماهنشان مرکزی بخش نهادهای توسعه 

 .گیرد قرار نظر مطمح اصلی هدف عنوان به باید پاسخگویی، اما است، مطلوب زمینه

 اسیمحرک متوسط مق یهاوکارکسباقدامات و  نیعناو -9جدول 

 عنوان ردیف

 ماهی آوریعمل  1

 ایاحداث واحدهای گلخانه  2

 احداث واحدهای پرورع قارچ  3

 احداث سردخانه  4

 ماهیان آوریعملر جهت اعطای تسهیلات د  5

 ایجاد کشتارگاه صنعتی دام  6

 ایجاد کارخانه لبنیات  1

 بندی و فرآوری گیاهان داروییایجاد واحد بسته  2
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 هدف/ پیشنهادی )نقشه(فضایی  ساختار و سازمان -2-7

 افق ییساختار فضا -9 نقشه
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 سازمان فضایی افق -4نقشه 
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 ی توسعه بخش )پیوست سند(هاپروژهها، ، طرحهافعالیتاقدامات،  -9

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

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

 6جدول  -شده در سطح بخش ندیباولویت ی عمرانیهاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

ک رمشرت شرنهادیسازمان برا پ نیا لاتی. تشفدینمایم تیشهرستان فعال یزیربرنامه ةتینظر کم ریسازمان ز نیا 

و توسرعه  یزیرربرنامره یدر شورا استان زنجان یمسفن انقلاب اسلام ادیکل بن ادارهو  یزیرو برنامه تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

کل  ادارهتوسط  هابخشاسناد  یاستان، اجرا یزیرو برنامه تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچوب 

و توسرعه  یزیرمهابرن یراماهه به شو 6 نظارت در مقاطع جینظارت و رصد خواهد شد. نتا یمسفن انقلاب اسلام ادیبن

 گزارع خواهد شد. استان

 بازنگری سند -4-9

ورت صره بر "3"( و بنرد مرتبط برنامه هفتم نیدر چارچوب مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر 

 یامفن انقلراب اسرلمسر ادیرکل بن ادارهو  یزیرو برنامه تیریمشترک سازمان مد شنهادیخواهد شد. با پ نه انجاملاسا

مطالعرات بره عنروان  یمشاور مجرار نیو توسعه استان، از خدمات مهندس یزیربرنامه یشورا بیتصو استان زنجان و

 سند استفاده خواهد شد. یبازنگر اجرا و لگرانیتسه
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 میپیوست و ضما
 

  تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذیهای فهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

 (11)موضوع ستون  گذارییهسرما یهاطرح توضیحات – 5جدول  1 یمهضم 

 ها(طرح ییاجرا یها)موضوع دوره گذارییهسرما یهاطرح توضیحات –5جدول  2 ضمیمه 

  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 
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 9بات مقرراتی و اجراییتصمیمات و مصو ربطذیهای اقدامات و فعالیت -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
 در در صورت امفان جهت استفاده و طبیعی منابع اداره توسط روستاها اطراف اراضی تعیین تفلیف

 دامداری و کشاورزی یهافعالیت
 طبیعی کل منابع اداره

2 
 نیازمند که اقتصادی هایکاربری ایجاد برای کشاورزی جهاد سوی از شده ایجاد یهامحدودیتتسهیل در 

 هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی سازمان جهاد

 بانفی استان شبفههای عامل، بانک .(... و بازپرداخت نحوه ضامن،) وام اعطای تخصیص بهینه 3

 2های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل صدور مجوزتقویت پیوندهای فیزیفی از طریق احداث راه 4
 کل اداره -طبیعی کل منابع اداره -و گردشگری دستیصنایعیراث فرهنگی، کل م اداره

 ایجاده نقل و حمل و راهداری

 طبیعی کل منابع اداره با استفاده از عشایر داوطلب مراتع از حفاظت در عشایر کردن سهیم 5

 

 

 

 
 

                                                           

 مسائل و مشفلات وفصلحلهای عمرانی، شامل اقدامات ناظر به گذاری و پروژهیهسرماهای ساز/پشتیبان طرحینهزمه تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی، های ناظر بیتفعال -1

کل  ادارهآباد به هشترود که بازگشایی محور توسط برای نمونه محور گندی به ینگجه که به علت مخالفت اداره کل منابع طبیعی و میراث فرهنگی در صدور مجوز و همچنین محور خیر -2

 ی آذربایجان شرقی انجام شده است ولی بخش مربوط به استان زنجان اقدامی انجام نشده است.او حمل و نقل جاده یراهدار
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 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 غی تراز خواهند شد.تعدیل و با اعتبارات ابلا 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 5 
 344 1،121،551 جمع

 3 16،511 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 1

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته تبافر فرع دس بافیفرع 13131 2

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 3

 4 11،111 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 4

 4 6،111 رأسی 111 یند داشتگوسف پرورع گوسفند داشتی 11441 5

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 6

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 1

 3 15،111 یهفتار 1 -یااحداث مجتمع گلخانه - 11131 2

 3 16،511 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 1

 3 11،511 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 11

 

 



 31 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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. هاتانشهرس ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
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لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
رآف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 کندآق یمرکز نشانماه 1

 1 2 2 4 3 1 سرهندعلیا یمرکز ماهنشان 2
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 1 2 2 4 2 1 سرهندعلیا یمرکز ماهنشان 3
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 کندیریقاض یمرکز ماهنشان 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 ارزه خوران یمرکز ماهنشان 5

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ارزه خوران یمرکز ماهنشان 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 بلاغایلی یمرکز ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 بلاغ یلیا یمرکز اهنشانم 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 11

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

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



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 32

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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 ریزیبرنامهکمیته مرتبط و  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 5 

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب یزاتتجه
 2 1،111 تحت فشار یاریآب یاجرا

 4 1،111 تن در سال 41 -مزرعه 11 -یانپرورع آبز های شیریندر آب پروریآبزی 13221 12

 2 3،111 یرش یآورمراکز جمع یجادا آوری شیرایستگاه جمع 46311 13

 2 211 پزشفیهگیاو  یدامپزشف ی،کشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 15111 14

 بندیبستههای فعالیت 22121 15
 1111 - ییدارو یاهانو گ یمحصولات کشاورز  ینگو سورت یبندبسته یواحدها یجادا

 هزار بسته در سال
6،111 4 

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 16

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 11

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 12

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 11

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول و جاجیم دستباف تولید گلیم و زیلو 13132 21

 



 33 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 1 4 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 12

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 بلاغ یلیا یمرکز نشانماه 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 14

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 15

 استان یهاد کشاورزاداره کل ج 2 2 1 1 2 1 کندآق یمرکز ماهنشان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 آقفند یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 باغچه یمرکز ماهنشان 12

 2 2 2 4 3 1 باغچه یمرکز ماهنشان 11
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 4 2 1 باغچه یمرکز ماهنشان 21
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

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

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



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 34

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411تناسب با دوره دو ساله و م 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(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

21 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 3 4،511 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا یعصنا

 2 1،611 در سال یلوگرمک 11 -ییدارو یاهانزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 22

 3 11،511 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 23

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 24

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 25

 4 42،111 تن 4111 یتبا ظرف -صفر یاحداث سردخانه بالا سردخانه 52111 26

 4 1،111 تن در سال 41 -مزرعه 11 -یانپرورع آبز های شیریندر آب پروریآبزی 13221 21

 2 211 یبوم یانرغ و ماکپرورع م یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 22

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21

31 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 3 4،511 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا یعصنا



 35 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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 ریزیامهبرنمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
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 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
رآف
کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 23

 2 2 2 4 3 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 24
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 4 2 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 25
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 برونقشلاق یمرکز ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 بهستان یمرکز ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یانلوب یمرکز ماهنشان 21

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 31

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1ا )روست* شعاع عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1د )دارقابلیت برند سازی: * (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کارآفرین محور است:  



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 36

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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  هایدستگاهو ضمن تعامل با  سنواتی

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 3 15،111 یهفتار 1 -یااحداث مجتمع گلخانه - 11131 31

 2 211 تن در سال 5 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 32

 3 611 سال در تن 11 -هفتار 5 – یگلستان گل محمد یجادا گل محمدی ر کاشت و تولید 11221 33

 2 1،611 در سال یلوگرمک 11 -ییدارو انیاهزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 34

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 35

 3 11،511 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 36

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 31

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 32

31 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب یزاتتجه
 2 1،111 تحت فشار یاریآب یاجرا

 صادرات -شته )آشی و پلویی( ر 46311 41
 1111 - ییدارو یاهانو گ یمحصولات کشاورز  ینگو سورت یبندبسته یواحدها یجادا

 هزار بسته در سال
6،111 4 



 31 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  ایهطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

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

اع
شع

 
ی*

رد
لف
عم

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
رآف
کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

ی* 
ساز

د 
برن
ت 
بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 2 1 یپر یمرکز ماهنشان 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 34

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 یپر یمرکز ماهنشان 35

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یپر یمرکز ماهنشان 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 یپر یمرکز ماهنشان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یپر یمرکز ماهنشان 31

 ل صنعت، معدن و تجارت استاناداره ک 2 1 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 41

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

 (2ندارد )( 1دارد ): قابلیت برند سازی* (      2دوم ) اولویت( 1ول )ا اولویت بخش:طرح در سطح  اولویت*      (2) ریخ( 1بله ) * کارآفرین محور است:



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 32

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئینرچوب در چا 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 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 42،111 تن 4111 یتبا ظرف -صفر یاحداث سردخانه بالا سردخانه 52111 41

 2 211 پزشفیگیاهو  یدامپزشف ی،کشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 15111 42

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 43

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت ع گوسفند داشتیپرور 11441 44

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 45

46 23131 
و  ینیچ هایفراورده یرسا یدتول

 یفیسرام

 یفی،سرام یهاوابسته )آبسردکن یهافرآورده یکسفال و سرام یدیکارگاه تول اندازیراه

 ...(و یفیسرام یهانما، گل یآجرها
11،111 4 

 3 3،111 ییروستا رأس 51 یداشت یختهدام سبک گوسفند آم پرورع گوسفند داشتی 11441 41

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 42

 4 1،111 در سال تن 41 -مزرعه 11 -یانپرورع آبز های شیریندر آب پروریآبزی 13221 41

51 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 3 4،511 یکشاورز یلیتفم یلیو تبد ییغذا یعصنا
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یپر یمرکز ماهنشان 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 پشتک یمرکز ماهنشان 43

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یوردتخته  یمرکز ماهنشان 44

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 قشلاق یچا یمرکز ماهنشان 45

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 2 3 1 چتز یمرکز ماهنشان 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 بلاغچناق یمرکز ماهنشان 41

 2 2 2 4 2 1 بلاغچناق یمرکز ماهنشان 42
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یکشاورز اداره کل جهاد 1 1 1 1 4 1 خلج یمرکز ماهنشان 41

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 یرآبادخ یمرکز ماهنشان 51

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

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت*      (2) ریخ( 1بله ) ر است:* کارآفرین محو

 

 



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 41

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانیهی، مقیاس توج 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 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 2 211 تن در سال 5 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 51

 4 11،111 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 52

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –ورع گاو پر 11412 53

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 54

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 55

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 56

 4 1،111 تن در سال 41 -مزرعه 11 -یانپرورع آبز های شیریندر آب پروریآبزی 13221 51

 3 15،111 یهفتار 1 -یااحداث مجتمع گلخانه - 11131 52

 2 211 تن در سال 5 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 51

 3 11،511 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 61

 



 41 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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

 

ری
رآف
کا

ور 
مح
ن  ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یرآبادخ یمرکز ماهنشان 51

 استان یاد کشاورزاداره کل جه 2 1 1 1 1 1 یرآبادخ یمرکز ماهنشان 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 یرآبادخ یمرکز ماهنشان 53

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یرآبادخ یمرکز ماهنشان 54

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 رز یمرکز ماهنشان 55

 استان یاد کشاورزاداره کل جه 2 1 2 1 2 1 یکسر یمرکز ماهنشان 56

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 یکسر یمرکز ماهنشان 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 61

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

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

 

 



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 42

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئینچارچوب  در 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(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 61

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 62

63 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب یزاتتجه
 2 1،111 تحت فشار یاریآب یاجرا

 صادرات -پلویی( رشته )آشی و  46311 64
 1111 - ییدارو یاهانو گ یمحصولات کشاورز  ینگو سورت یبندبسته یواحدها یجادا

 هزار بسته در سال
6،111 4 

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 65

 4 11،111 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 66

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 61

 3 11،511 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 62

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 61

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 11



 43 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یهاد کشاورزاداره کل ج 2 1 1 1 1 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 63

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یسهندسفل یمرکز ماهنشان 65

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 سرهندعلیا یمرکز ماهنشان 66

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 سرهندعلیا یمرکز ماهنشان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یعلم کند یکزمر ماهنشان 61

 1 2 2 4 3 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 11
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

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

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



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 44

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریمایهسر هایطرحملاحظه: 

 تراز خواهند شد.تعدیل و با اعتبارات ابلاغی  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 5 

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 11

 2 3،111 یرش یآورمراکز جمع یجادا آوری شیرمعایستگاه ج 46311 12

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 13

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 14

 3 16،511 رأسی 111 یریش یگاودار ع سنتیپرورع گاو شیری به رو 11411 15

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 16

 2 211 تن در سال 5 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 11

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت سفند داشتیپرورع گو 11441 12

 2 3،111 یرش یآورمراکز جمع یجادا آوری شیرایستگاه جمع 46311 11

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 21

 



 45 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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 ریزیرنامهبمرتبط 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
رآف
کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 1 2 2 4 2 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 11
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 12

 2 2 2 4 3 1 یعوج موس یمرکز ماهنشان 13
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 تاناس یگردشگر

 2 2 2 4 2 1 یعوج موس یمرکز ماهنشان 14
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 کندیقاضری یمرکز ماهنشان 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 کندیقاضری یمرکز ماهنشان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یدکن یقاض یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یکند یقاض یمرکز ماهنشان 12

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 قره باطلاق یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 قره گل یمرکز ماهنشان 21

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )اع عملفردی: خرد/* شع

 (2ندارد )( 1دارد )لیت برند سازی: قاب* (      2( اولویت دوم )1اولویت طرح در سطح بخش: اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کارآفرین محور است: 



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 46

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

وانین بودجه ق 12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 بندیبستههای فعالیت 22121 21
 1111 - ییدارو یاهانو گ یمحصولات کشاورز  ینگو سورت یبندبسته یواحدها یجادا

 هزار بسته در سال
6،111 4 

 2 3،111 یرش یآورمراکز جمع یجادا آوری شیرایستگاه جمع 46311 22

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 23

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 24

 5 11،511 رأسی 211 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 25

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 26

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیادستبافت  یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 21

 3 3،111 ییروستا رأس 51 یداشت یختهدام سبک گوسفند آم پرورع گوسفند داشتی 11441 22

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیبافت ادست یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 11



 41 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12ئی تبصره اجرا نامهآئیندر چارچوب  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 
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ش
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 دستگاه اجرائیعنوان 

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 قره گل یمرکز ماهنشان 21

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 قلعه ارزه خوران یمرکز ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یکرد یمرکز ماهنشان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یساکل یمرکز ماهنشان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یساکل یمرکز ماهنشان 25

 2 2 2 4 3 1 گندی یمرکز ماهنشان 26
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 4 2 1 گندی یمرکز ماهنشان 21
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 گونی یمرکز ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 گونی یمرکز ماهنشان 21

 2 2 2 4 2 1 گونی یمرکز ماهنشان 11
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر

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

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

 



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 42

 

  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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(

 1312قیمت سال  به
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 11

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 12

 2 3،111 مترمربع در سال 111 -هافرع دستباف و دستبافته ر فرع دستباف بافیفرع 13131 13

 3 111 یممتر گل 311 -یو محل یرانیدستبافت ا یمگل یدتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 14

 11 65،111 یندام سنگ رأس 31دام سبک و  رأس 211-دام  یکشتارگاه صنعت کشتارگاه دام 11111 15

 یلبن یهاتولید فرآورده 11511 16
کره، خامه و  یر،)پاکت ش یهزار انواع محصولات لبن 211 یدتول یاتکارخانه لبن یجادا

 دوغ(
411،111 11 

 ترویج گردشگری 11111 11
متمرکز  یت)دو سا یگردشگر یابیو بازار رسانیاطلاع یغات،تبل یگاهو پا  یستمس توسعه

 (نشانماهدر شهر  افزارینرمو  افزاریسخت
2،551 3 

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار یندام سبک و سنگ پرورع صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 12

 4 6،111 رأسی 111 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 11

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها یجادا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 111



 41 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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 ریزینامهبرمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
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ع  روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
رآف
کا

ت*
اس

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 لرده شور یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مادآباد یمرکز ماهنشان 12

 استان یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م 1 2 2 4 3 1 مادآباد یمرکز ماهنشان 13

 استان یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م 1 2 2 4 2 1 مادآباد یمرکز ماهنشان 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 3 1 ماهنشان یمرکز ماهنشان 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 ماهنشان یمرکز ماهنشان 16

 استان یو گردشگر یدست یعاصن ی،فرهنگ یراثاداره کل م 2 1 2 4 3 1 ماهنشان یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 میراخور یمرکز ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 یانجم یمرکز ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یانجم یمرکز ماهنشان 111

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )/( متوسط1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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



  استان زنجران ییهای روستای و طرح توسعه پایدار منظومهیاشتغالزا برنامه توسعه اقتصادی، سند............................................................................................................................................................................................................ 51

 

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  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  هایدستگاها سنواتی و ضمن تعامل ب

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 2 211 یبوم یانپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 111

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 112

 3 16،511 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 113

 4 1،111 تن در سال 41 -مزرعه 11 -یانپرورع آبز های شیریندر آب پروریآبزی 13221 114

 بندیبستههای فعالیت 22121 115
 1111 - ییدارو یاهانو گ یمحصولات کشاورز  ینگو سورت یبندبسته یواحدها یجادا

 هزار بسته در سال
6،111 4 

 4 6،111 رأسی 111- یدام سبک گوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 116

 3 2،551 تن عسل 11 یدتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 111

 3 16،511 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 112

 4 14،111 رأسی 51 -همراه با اصلاح نژاد( یاو  یصنعت ی)دامدار ینپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 111

 

 



 51 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرححظه: ملا

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

 ردیف

تعداد  محل اجرا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یانجم یمرکز ماهنشان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 یانجم یمرکز ماهنشان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یراخورم یمرکز ماهنشان 113

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 یراخورم یمرکز ماهنشان 114

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 یراخورم یمرکز ماهنشان 115

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 وهران یمرکز ماهنشان 116

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 وهران یمرکز ماهنشان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 ینگجه سینار یمرکز ماهنشان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 ینگجه سینار یمرکز ماهنشان 111

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

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2( اولویت دوم )1اولویت طرح در سطح بخش: اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کارآفرین محور است: 
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 (99گذاری )موضوع ستون های سرمایهتوضیحات طرح - 5جدول  9ضمیمه 

 توضیحات عنوان طرح

 شود.د میخانوار یک واحد برای روستاها پیشنها 15به ازای هر  داشتی گوسفند
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به داشتی گوسفند سبک دام
 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 5 هر ازای به رأس 51 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام

 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 15 هر ازای به (نژاد اصلاح با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورع
 خانوار مجوز یک واحد صادر شود. 21به ازای  پرورع ماهی

 

 ها(های اجرایی طرحگذاری )موضوع دورههای سرمایهتوضیحات طرح -5جدول  2 ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح

 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای هدر دور تدریجی به صورت طرح تحقق روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد
 حبوبات، زعفران، کلزا، نظیر ترپربازده محصولات به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در لازم آموزع ارائه

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل دارویی، گیاهان
 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای در دوره تدریجی به صورت طرح تحقق

 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق ... و دام جایگاه اصلاح نژاد، اصلاح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در لازم هایآموزع ارائه

 آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورع واحدهای ایجاد جهت در لازم هایآموزع ارائه
 خشیب و مدتمیان در بخشی ،مدتکوتاه در آن از بخشی تدریجی و به صورت تحقق طرح

 بلندمدت در نیز
 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق ... و بافیگلیم قالیبافی، نظیر دستیصنایع ایجاد برای زنان به ویژه روستایی خانوارهای به لازم آموزع ارائه

 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق روستاها در دستیصنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیلات اعطای
 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصولات تکش توسعه
 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق کوچک و بزرگ دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه
 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق زنبورداری واحدهای ایجاد
 مدتکوتاه در طرح الزام تحقق دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث
 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای در دوره تدریجی به صورت طرح تحقق کشاورزی محصولات فرآوری 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، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه ن برنامه اجرائیعنوا کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 5 

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 1

2 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111
و  ITC به دفاتر یدسترس ینتممدفتر پست و مخابرات و  یستمس

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینتمم

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 3

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 4

، تعمیر، تجهیز ازیسمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 
و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداری

 آلاتماشین

 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

 یدرمان-یمراکز بهداشت یزتجه ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 5

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 6

، تعمیر، تجهیز سازیمقاومه، ، توسعتممینبرنامه 
و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداری

 آلاتماشین

 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

1 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111
و  ITC به دفاتر یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینتمم

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 2

 زیسامقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 1

 یدرمان-یمراکز بهداشت یزتجه ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 11
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 
 2،511  2،511 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 ارزه خوران یمرکز ماهنشان 1

 1 یرآبادام یمرکز ماهنشان 2
اطلاعات  یراداره کل ارتباطات و فناو
 استان

2 2  1،511 1،511 

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 اورجک یمرکز ماهنشان 3

 1 اینچه سعیدنظام یمرکز ماهنشان 4
 یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 2،111  2،111 

 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 5
و خدمات  یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان یهداشتب
2 1 3،111  3،111 

 1 بلاغ یلیا یمرکز ماهنشان 6
 یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 مدارس استان
2 1 3،511  3،511 

 1 آق کند یمرکز ماهنشان 1
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،511 1،511 

 3،111  3،111 1 3 استان یامنطقهآب  یشرکت سهام 1 باغچه یمرکز ماهنشان 2

 3،111  3،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 1

 1 برون قشلاق یمرکز ماهنشان 11
و خدمات  یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان یبهداشت
2 1 3،111  3،111 

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویت :طرح در سطح بخش اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایاهدستگ کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 یبرنامه توسعه گردشگری داخل 1116112111 فصل گردشگری 1116 11

)دو  یگردشگر یبانخدمات پشت هاییتفعال توسعه
امداد و نجات  یتسا یک ی،گردشگر یآژانس مسافرت

اموزع  یکانون محل یاهنرستان  یکو  ییو هوا ینیزم
 یعمحصولات صنا یشگاهفروشگاه و نما  یک ی،گردشگر

 بخش یدست

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهنامه بر 1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 12

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 13
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 منابع آبفصل  1311 14

 یپر یروستا یدنیانتقال آب آشام ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 15

 یدرمان-یمراکز بهداشت یزتجه ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 16

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 11

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 12
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتشینو ما، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

11 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

به  یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس
 یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینو تمم ITC دفاتر

 نییزیوو تلو یوییراد یسراسر

21 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

به  یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس
 یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینو تمم ITC دفاتر

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب 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

اول  اولویت  نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 1 بهستان یمرکز شانماهن 11
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر
2 2  4،111 4،111 

 2،111  2،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 یاملوب یمرکز ماهنشان 12

 1 یاملوب یمرکز ماهنشان 13
مدارس  یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 استان
3 1 1،511  1،511 

 4،111  4،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 یپر یمرکز ماهنشان 14

 6،111  6،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 یپر یمرکز ماهنشان 15

 1 یپر یمرکز ماهنشان 16
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف
 استان یدرمان

2 1 3،111  3،111 

 3،111  3،111 1 1 تانشرکت آب و فاضلاب اس 1 قشلاق یرپ یمرکز ماهنشان 11

 1 قشلاق یرپ یمرکز ماهنشان 12
مدارس  یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 استان
3 1 2،111  2،111 

 1 تات قشلاق یمرکز ماهنشان 11
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،511 1،511 

 1 یوردتخته  یمرکز ماهنشان 21
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،511 1،511 

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

 



 51 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 آغاجتک یروستا یدنیآب آشام یکشو لوله ینتمم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 21

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 22

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 23
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

24 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

به  یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس
 یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینو تمم ITC دفاتر

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر

 یدنیشامآب آ شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 25

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 26

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 21
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

22 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییروستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

به  یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس
 یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینو تمم ITC دفاتر

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 ل منابع آبفص 1311 21

 یبرنامه توسعه گردشگری داخل 1116112111 فصل گردشگری 1116 31

)دو  یگردشگر یبانخدمات پشت هاییتفعال توسعه
امداد و نجات  یتسا یک ی،گردشگر یآژانس مسافرت

اموزع  یکانون محل یان هنرستا یکو  ییو هوا ینیزم
 یعمحصولات صنا یشگاهفروشگاه و نما  یک ی،گردشگر

 بخش یدست
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی ایهدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
ح 
سط

در 
ح 
طر

ش*
بخ

 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 1،511  1،511 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 تک آغاج یمرکز ماهنشان 21

 3،511  3،511 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 توزلار یمرکز ماهنشان 22

 1 توزلار یمرکز ماهنشان 23
مدارس  یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 استان
3 1 2،111  2،111 

 1 قشلاق یچا یمرکز ماهنشان 24
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،511 1،511 

 2،111  2،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 چهره تپه یمرکز ماهنشان 25

 2،511  2،511 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 یدباد جدحسن آ یمرکز ماهنشان 26

 1 یدحسن آباد جد یمرکز ماهنشان 21
مدارس  یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 استان
3 1 2،111  2،111 

 1 خضرچوپان یمرکز ماهنشان 22
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،511 1،511 

 2،511  2،511 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 خلج یمرکز ماهنشان 21

 1 خندق لو یمرکز ماهنشان 31
و  یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یگردشگر
2 2  4،111 4،111 

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



 51 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 سازیاوممقرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 31

 خندقلو یروستا یدنیو انتقال آب آشام ینتمم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 32

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 33

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 34

 کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 35
 یفاقد گاز به شبفه گازرسان یروستا 15الحاق حداقل 

 یسراسر

36 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییکالبدی شهری و روستا یساماندهبرنامه  1512111111

تعداد  سازیمقاومو  یواحد مسفون 411تعداد  ینوساز
 یواحد مسفون 1111

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 31

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده لو سواح هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 32

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 31

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
ح 
سط
در 
ح 
طر

ش
بخ

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 3،111  3،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 خندقلو یمرکز ماهنشان 31

 3،511  3،511 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 خندقلو یمرکز ماهنشان 32

 5،111  5،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 یینخو یمرکز ماهنشان 33

 1،511  1،511 1 1 انشرکت آب و فاضلاب است 1 دام لار یمرکز ماهنشان 34

 51،111 31،111 21،111 2 2 شرکت گاز استان - در سطح بخش یمرکز ماهنشان 35

 - در سطح بخش یمرکز ماهنشان 36
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 1 51،111 121،111 111،111 

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 رز یمرکز ماهنشان 31

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 ساری اغل یمرکز ماهنشان 32

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 یسهند سفل یمرکز ماهنشان 31

 3،511  3،511 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 یاسهند عل یمرکز ماهنشان 41

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



 61 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

41 1512 
 و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییشهری، روستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111
و  ITC به دفاتر یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینتمم

 یدرمان-یمراکز بهداشت یزتجه ییبهداشت روستاخدمات  ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 42

 یبرنامه توسعه گردشگری داخل 1116112111 فصل گردشگری 1116 43

 ی)دو آژانس مسافرت یگردشگر یبانخدمات پشت هاییتفعال توسعه
هنرستان  یکو  ییو هوا ینیامداد و نجات زم یتسا یک ی،گردشگر
 یشگاهو نمافروشگاه   یک ی،اموزع گردشگر یکانون محل یا

 بخش یدست یعمحصولات صنا
44 1211 

فصل آموزع و پرورع 
 یعموم

1211121111 
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 45

46 1512 
 و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییشهری، روستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111
و  ITC به دفاتر یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس

 زیونییو تلو یوییراد یسراسر یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینتمم

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 41

42 1211 
فصل آموزع و پرورع 

 یعموم
1211121111 

و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 
 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری

 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

41 1512 
 و خدماتفصل توسعه 
 و عشایری ییشهری، روستا

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111
و  ITC به دفاتر یدسترس یندفتر پست و مخابرات و تمم یستمس

 یزیونیو تلو یوییراد یسراسر یهاو شبفه ینترنتبه ا یدسترس ینتمم

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 منابع آبفصل  1311 51
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایتگاهدس کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 1،511 1،511  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 41

 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 42
 یدرمان یات بهداشتو خدم یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 1 3،111  3،111 

 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 43
 یو گردشگر یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان
2 2  4،111 4،111 

 2،111  2،111 1 3 مدارس استان یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز 1 یعوج موس یمرکز ماهنشان 44

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 قره باطلاق یمرکز ماهنشان 45

 1،511 1،511  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قره تپه یمرکز ماهنشان 46

 3،511  3،511 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قره تپه یمرکز ماهنشان 41

 1،511  1،511 1 3 مدارس استان یزهتوسعه و تج ی،اداره کل نوساز 1 قره تپه یمرکز ماهنشان 42

 1،511 1،511  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قره داع یمرکز ماهنشان 41

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 قره گل یمرکز ماهنشان 51

 (2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت(     * 4شهرستان )اکلان/( فر3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 



 63 ................................................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................. شهرستان ماهنشان / بخش مرکزی

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 51

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 
و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتماشین

 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 52

)دو  یگردشگر یبانخدمات پشت هاییتفعال توسعه یبرنامه توسعه گردشگری داخل 1116112111 فصل گردشگری 1116 53
امداد و نجات  یتسا یک ی،گردشگر یآژانس مسافرت

اموزع  یکانون محل یاهنرستان  یکو  ییو هوا ینیزم
 یعمحصولات صنا یشگاهفروشگاه و نما  یک ی،گردشگر

 بخش یدست

 شورلرده یروستا یدنیو انتقال آب آشام ینتمم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 54

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز یجادا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 55

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 56

، تعمیر، سازیممقاو، توسعه، تممینبرنامه 
و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتماشین

 یامفانات آموزش یزو تجه یبهساز ی،نوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 51

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هاهرودخان یبرنامه مهندس 1311115111 فصل منابع آب 1311 52

51 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512111111

61 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته ییکالبدی شهری و روستا یسامانده برنامه 1512111111
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایهدستگا کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب 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 یونمیل) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 1 قزلجه یمرکز ماهنشان 51
 یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 2،511  2،511 

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 یکرد یمرکز ماهنشان 52

 1 یساکل یمرکز ماهنشان 53
 یدست یعصنا ی،فرهنگ یراثاداره کل م

 استان یو گردشگر
2 2  4،111 4،111 

 5،111  5،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 لره شور یمرکز ماهنشان 54

 4،111  4،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 ینلهجب یمرکز ماهنشان 55

 1 ینلهجب یکزمر ماهنشان 56
 یزتوسعه و تجه ی،اداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 1،111  1،111 

 4،111  4،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 ماد آباد یمرکز ماهنشان 51

 2،511  2،511 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 ینگجه سینار یمرکز ماهنشان 52

 یمرکز ماهنشان 51

ری، ایلی بلاغ، قاضی کندی، پ
سرپل /میر آخور، قره گل، مغانلو، 
 وهران، خیراباد، مزرعه لیلان

1 
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 1 5،411  5،411 

 یمرکز ماهنشان 61
بهستان، المالو، برون قشلاق، علم 

 کندی، باغچه، ماداباد
6 

 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن
 استان

1 2 3،611  3،611 

 (2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایوژهپر: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه جرائیعنوان برنامه ا کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 5 

61 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512111111

62 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر یهته ییبدی شهری و روستاکال یبرنامه سامانده 1512111111

63 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512111111

64 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512111111

65 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512111111

 باارزعبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یبهساز
 ییروستا

66 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  یلرودخانه و مس یمبستر و حر یسامانده
 روستا

61 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  یلرودخانه و مس یمبستر و حر یسامانده
 روستا

62 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  یلرودخانه و مس یمبستر و حر یسامانده
 روستا
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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) لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
د تعدا

 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

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت دوم  

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 15 

 یمرکز ماهنشان 61

خلج، قره باطلاق، قره داع، گونی، 
اباد، پشتک، تازه کندفخرلو، امیر

 تخته یورد، کردی

1 
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 3  5،411 5،411 

 یمرکز ماهنشان 62
ارزه خوران، گندی، تات قشلاق، 

 خضرچوپان
4 

 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن
 استان

1 4  2،411 2،411 

 یمرکز ماهنشان 63

 یانجم انلو،یب ی،قره داع، علم کند
آغل، چتز،  یسار یا،سهندعل ی،پر

 یساکل

2 
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 1 64،111  64،111 

 2 ییبا استعلام از دستگاه اجرا یمرکز ماهنشان 64
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 2  64،111 64،111 

 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 65
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 2  21،111 21،111 

 1 یعلم کند یمرکز ماهنشان 66
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 1 34،211  34،211 

 2 خضر چوپان یا،سهند عل یمرکز ماهنشان 61
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
 25،121  25،121 1 و 3 1

 3 ییبا استعلام از دستگاه اجرا یمرکز ماهنشان 62
 یمسفن انقلاب اسلام یاداداره کل بن

 استان
1 2  61،121 61،121 

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