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 ام استاندارپی

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

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومره 22بند الف ماده  1محور روستاها، اجرای جزء 

برنامره توسرعه "( در قالرب مطالعرات 22/12/61ریزی و توسرعه اسرتان )مرور  روستایی برابر مصوبه شرورای برنامره

منجرر بره تنظریم اسرناد برنامره و طررح  "های روسرتایی اسرتاناقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومره

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

بخشری بره ب و کار، تقویت اقتصاد محلی صادرات محور، توانمندسازی اقتصرادی و تنو اشتغال پایدار و رونق کس

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"، مطالعات بواسطه اهمیت اهداف برشمرده

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

نیراد مسرفن انقلراب اسرلامی ریزی استان و اداره کل بمسفن انقلاب اسلامی کشور و اهتمام سازمان مدیریت و برنامه

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

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 ستگاهآمیز نتایج اجرایی مطالعات، نظر فرمانداران و مدیران محترم دموفقیت

 نماید.جلب می

فرمانداران محترم با تمهیدات متناسب با اقتضای مرحله اجرای نتایج مطالعات، عوامل اجرای سند بخش/  -1

های بندیهای شهرستانی راهبری نمایند. اولویتهای تابعه را با حساسیت و دقت و با کاربست ظرفیتبخش

ها اتخاذ خواهد شد و دهیاران و ریزی شهرستانیت منابع، مبتنی بر تصمیمات کمیته برنامهناشی از محدود

گذاری های سرمایههای عمرانی و طرحها، پروژهمقامات محلی در روستاها از عوامل مؤثر در پیشبرد فعالیت

 خواهند بود.

تبو  استانی و فرمانداری و همچنین ها تحت راهبری توأمان دستگاه مهای بخشی و فرابخشی شهرستاندستگاه -2

 با رعایت ملاحظات لازم به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ریزی استان، ضمن هماهنگی بخشی و فرابخشی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه، سازمان مدیریت و برنامه -3

شش اهداف کمّی و کیفی نسبت به راهبری تخصیص منابع و امفانات استانی و ملی برای تحقق راهبردها و پو

 مورد انتظار اهتمام نماید.

ها اداره کل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی، نسبت به اجرای پروژه -1

های استانی را به شورای گانه استان اقدام و گزارش عملفرد دستگاه 12های های مرتبط با منظومهو طرح

 وسعه ارائه نماید.ریزی و تبرنامه



 ی استان زنجانهای روستایح توسعة پایدار منظومهی و طرزایة اقتصادی، اشتغالتوسع ةسند برنام  ....................................................................... 2

گیری از خدمات تسهیلگری در امر آموزش و همچنین اجرای نتایج و دستاوردهای کاربردی مطالعات، با بهره -5

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

 کند.کمک شایانی میهای پیشنهادی تأثیرگذار بوده و اهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( آغاز و با فعال1111بایست از سال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -1

تداوم  1115های تسهیلگری و متناسب با مقتضیات توسعه روستایی در برنامه هفتم تا افق اندازی ظرفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

زایی روستایی برا های توسعه روستایی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالپس از چهار دهه تلاش و اجرای برنامه

، 22بنرد 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 61هزار برنامه روستایی نمود. تهیه  5ها را مفلف به تهیه سالانه سازمان استان

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

دی و کالبردی، بره های توسعه اقتصاای به برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرش پهنهسلسله برنامه

هرای توسرعه ها و روستاهای استان منتهی گردید تا برنامه آمایش سرزمین و استان، برنامرههای کل بخشتهیه برنامه

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

خرانوار( بره  21اقتصادی و اشتغالزایی روستایی )برای تمام روسرتاهای بالرای  های توسعهبا برنامه گانه 12های بخش

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

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

 ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتمام قرار گیرد.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 

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

ها، همزمران برا های آتی در حساب تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامرهآثار اقتصادی آن را در سال

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

ریزی، نظرارت و آمرایش سررزمین، کلیره ران محترم امور برنامهدر انتهای کلام، فرصت را مغتنم شمرده و از همفا

ریزی و بنیاد مسفن انقلراب اسرلامی اسرتان و همچنرین کلیره عوامل مدیریتی و اجرایی در سازمان مدیریت و برنامه

 گردد.های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میفرمانداران، مدیران و کارشناسان دستگاه

 

 رزاییرامین می

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازسا ربانمه »یری اسناد گ 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 زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « توسعه اقتصادی، اشتغالزایی

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

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

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

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

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

های گسرترده در گذاریای که، سرمایهبه گونه ؛اندهنگی تجربه کردههای اقتصادی، اجتماعی و فرمتفاوتی را در زمینه

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

رات شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود ایرن اقردامات، سراختار تولیرد و اشرتغال در روسرتا دسرتخوش تغییر

 محدودتری بوده است.

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

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

 شود.گذاری جدید مقرون به صرفه نبوده و به سرعت متوقف میسرمایهبنابراین رشد روستا به صرف انجام ؛ دهدمی

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

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

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

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

و یک بعردی  ایوری 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  فتولید تا مصر

های با تغییرات قیمت

 گسترده

نحوی که بخرش زیرادی  به وجود دارد؛ کنندهمزرعه و قیمت مصرف درقیمت  ی بیندارفاصله معنی

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

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

 دهدهای اصلاحی، فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  میسیاست

2 
ها مقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

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

تر شرده اسرت. در چنرین کوچرکوسرتاها بسریار در ر تولید کشراورزیچندین دهه گذشته مقیاس 

ها صرفار معیشتی بوده است، معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار شرایطی به دلیل آنفه مبنای فعالیت

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت برارش در سره  .حوری اقتصاد روستا استهای ماز ارکان و نهادهآب یفی 

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

های از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 1113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاهو 

وری و یفی از عوامرل محروری ارتقراء بهررهبا فقدان بازار آب  در بخش کشاورزیکاهش 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.

1 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

از  روسرتایی و ... فاضلاب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب اورزی،های اجرایی نظیر جهاد کشدستگاه

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 ارزش شود کهیان میدر اقتصاد ب

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 زمینو رفتاری بین این دو دسته شده است؛ در این میان به دلیل آنساختاری 

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

ر، شوند که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهمخالفت 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  ترأمینجمعیت، کشراورز و روستانشرین هسرتند کره ضرمن  درصد 3گردد. در آمریفا فقط می

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

 برد.کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می

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

های زینتی، دارویی، زعفرران و کاشت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سنتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

1 

و نظارت  بود مدیریتن

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

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

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

های گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، آسیبمحفوظ بدارد متأسفانه 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.

2 

توجه غالب به خدمات 

ساختی رفاهی و زیر

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفراهی روسرتاها انجرام شرده؛ برا های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

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

ی و زیرسراختی بروده اسرت و توانمندسرازی و حوزه دخالت دولت در روستا ترأمین نیازهرای رفراه

 ها مورد تأکید نبوده است.سازی اقتصادی آنظرفیت

2 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

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

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

و از سرویی عردم حمایرت، پشرتیبانی و  روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی بره مردرن

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

6 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

اها سنتی و کمتر متأثر از تحولات فناورانه بوده متأثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روست

ها بره عنروان ملرال در حروزه دام سربک، شریوه پررورش و برازده آن تفراوت است. در برخی بخش

 داری با چندین دهه و قرن گذشته نداردمعنی
 

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

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

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

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

 .شودهای زیر ارائه میگزارش بخش مرکزی شهرستان ابهر به شرح سرخط
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 مقدمه

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

غالب  اندازمچشدامداری، به -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجغرافیای جهان را از چشم

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

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

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

تر و نقاط روستایی به صورت محوتر درآمد. این تغییرات در مقیاس ملی به فضای ملی هر روز پررنگ شبفهشهری در 

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

در واقع شهر به علت عدم تولید اشتغال در سطح انبوه، نیازی به  صورت واقعی بود.و عدم صنعتی شدن شهرها به

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

ا های مسری، بر جمعیت شهرهوضعیت بهداشتی و مهار بیماری توسعهوجود آمد. همچنین ازدیاد جمعیت، ناشی از 

و روستاها افزود. با افزایش جمعیت، عدم اشتغال و درآمد ناکافی، بسیاری از این روستاییان به شهرها که محل جذب 

های فقر ، مشاغل غیررسمی و گسترش پهنهنشینیحاشیهدرآمدهای نفتی و محل تمرکز صنایع بود، روی آوردند. 

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

زراعت، دامداری و باغداری باعث رها شدن منابع روستایی و  عمدهصنعتی شدن واقعی کشاورزی در هر سه بخش 

های شدید از جمعیت خالی رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتهای طبیعی شد. از اینبلااستفاده ماندن ثروت

 ه محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.شدند و روستاها ب

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

ساخت و میزان مشارکت  فراهممحلی را  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویفرد بفارگیری تاییان را بیشتر کرد؛ چرا کهاهالی و روس

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

 .گرددرمیب محلی جامعه به مستقیم صورت به برنامه و هاطرح منافع طرف دیگر

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

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

اما بدیهی است که این ؛ سب با روستا را دارند، پیشنهاد شودهایی که توان اجرایی متنابخش مطرح و در نهایت پروژه

های پایدار منظومه توسعهو طرح  زاییاشتغالاقتصادی و  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 هاآنهای هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با محدودیت

 در افق طرح دست یافت. موردنظراهداف 
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 ابهرشهرستان  یو تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش مرکز نییتب– 9

پرداخته  شهرستان ابهر یبخش مرکز یموجود روستاهاوضع  لیو تحل نییتب ،یسند به بررس ارائهدر بخش اول از 

 .شودیم

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

هرزار نفرر و  1،152، جمعیرت اسرتان زنجران بریش از 1365بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسفن سال 

 درصد بوده است. 3272و  1273به ترتیب ی در استان نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

روستا دارای سرفنه و  613هزار نفر در  311، به تعداد بیش از هزار نفر 311از 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  211نوار و بیشتر، خا 21، تعداد روستاهای دارای 1365در سال 

 روستا بوده است. 163

)روسرتاهای  روسرتاهادرصرد  51درصد جمعیت روستایی، در حدود  61در مناطق روستایی استان زنجان، حدود 

 21تاهای دارای درصرد روسرتاها )روسر 26درصد جمعیت روستایی، در حردود  271خانوار و بالاتر(، حدود  11دارای 

درصد روسرتاها )روسرتاهای  21 حدوددرصد جمعیت روستایی، در  171 حدودخانوار( و  11خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

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

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

 روستانشینی

 درصد

 سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا
جمعیت مفان، 

 مزرعه و ...

 کل روستایی شهری کل

21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21 

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار
 

 5،121 22 123 322 5،121 335،133 311،111 163 211 613 3272 311،221 211،122 1،152،111 استان

 36 22 126 326 111 21،631 25،325 11 51 12 1172 25،111 121،111 151،522 شهرستان ابهر

 36 22 126 326 111 21،631 25،325 11 51 12 1172 25،111 121،111 151،522 بخش مرکزی

نسبت شهرستان 

 به استان
1173 1272 273   271 272 273 271 271 271         

نسبت بخش 

 مرکزی به شهرستان
11171 11171 11171   11171 11171 11171 11171 11171 11171         

 1365: سرشماری عمومی نفوس و مسفن مأخذ
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 هالیتقاب -9-2

)در ابعراد اقتصرادی، روسرتایی ابهرر در اسرتان زنجران  منظومرههرای در این قسمت از تحقیق به بررسی قابلیرت

 اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و سیاسی و محیطی( پرداخته شده است.

 اقتصادی الف(

 است.  یباد یژاز نظر انر ییمتوسط به بالا یلپتانس یباد در شهرستان ابهر که دارا یانرژ یلوجود پتانس

مختلف شهرستان ابهر  یدر نواح یهمتر بر ثان 5/2 یال 5/5منطقه کمتر از  ینسرعت باد در ا کهیطوربه

 باشد؛یمتفاوت م

 یداتانگور غالب تول یانم ینزردآلو، بادام، گردو و انگور. در ا ی،گلاب یب،مانند؛ س یمحصولات باغ کشت 

کرده و به  یلبه کشمش تبد یزآبیانگور را به صورت ت ییانستاو رو دهدیم یلشهرستان را تشف ینا یباغ

 کنند؛یخام فروش م یاو  رسانندیفروش م

 در سطح شهرستان ابهر و امفان توسعه  قلعهین، صائ1افق، ابهر  یف،شر یدج،ه ی؛شهرک صنعت 5 وجود

 یکان یعو صنا و قطعات خودرو ینساج زمینهدر  یقو یصنعت یشهرستان و وجود واحدها ینصنعت در ا

 فلزی؛یرغ

 یشدر جهت افزا هاآناز  یبرداردر سطح شهرستان و امفان بهره یرفعالمعدن فعال و غ 15تعداد  وجود 

 ؛تعداد اشتغال

 یچه،قال ی،شهرستان چاقو، قال ینا دستییعصنا ینمنظومه، مهمتر یدر روستاها دستییعصنا یدو تول وجود 

 ؛تابلو فرش و ... است یم،حاج

 با تعداد افراد ماهر  یکفش اسپورت یدتول المللیینو ب یمل یکفش در شهرستان با استعداد برندساز یدتول

 ی.و شهر ییدر مناطق روستا یرچشمگ

 یو فرهنگ یاجتماع ب(

 ؛ییروستا ینواح یدر بعض یتبالا بودن نر  رشد جمع 

  ؛در بین روستاییانمتعدد  یو گروه یفرد هایمهارتوجود 

 ؛درصد 1/12کل  یدرصد و نر  باسواد 1/12زنان  یدرصد، نر  باسواد 2/25مردان  یبرا ینر  باسواد 

  و بازتولید  یفتعر یری،پذتحفیم عواطف مشترک، تسهیل در جامعه ی،بخشانسجام در مذهبنقش چشمگیر

 ؛جامعه روستاییها و هنجارهای اجتماعی ارزش

 منظومه ینا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض وضعیت. 

 محیطی  ج(

 ؛در سطح منظومه یوجود تنو  ارتفاع 

 ؛مناسب یرزمینیز آبدر منظومه و وجود منابع  )رودخانه ابهررود( یسطح آب یانجر عبور 

 ی؛با خاک مساعد کشاورز یاراض گستردگی 

 ؛دام یفتعل یمتنو  و مناسب برا یاهیپوشش گ وجود 
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 ی؛نورو جا یاهیگ زمینهمتنو  در  یستزیطمح وجود 

 در سطح منظومه بالا یبارندگمیزان  وجود. 

 ییو فضا یکالبد د(

 ؛حمل و نقل کالا و خدمات توسعهلازم در خصوص  هاییلداشتن پتانس 

 ؛منظومه یروستاها یشتردر ب طرح هادی و اتمام اجرا 

 ؛هاآنروستاها و استفاده از امفانات  یبرخ یتیآسان به خدمات شهرها و مراکز جمع دسترسی 

 ؛کار ارزان در منطقه یروین جودو 

 ؛ایگلخانه هاییتفعال توسعه یمناسب برا یلپتانس وجود 

 ؛مساعد یو هوا آبو  یگردشگر هایجاذبه تولیدی، منابع خاک، و آب منابع مراتع، ها،دام وجود 

 ؛مناطق یشتردر ب یاصل هایبه شبفه راه دسترسی 

 ؛یاجتماع هاییمهو ب یو اجتماع یخدمات عموم ینسب گسترش 

 ؛(…و وسایل منزل )تلویزیون، رادیو، یخچال، ماشین لباسشویی بهبود 

 کار زنان،  یرویمناسب از ن گیریدر اشتغال و بهره موردنظر ةمحدود هاییتمناسب و قابل زمینه وجود

 ؛محصولات یدنو چ بندیبسته یرنظ هایییتکودکان و سالخوردگان در فعال

 ؛منظومه یروستاها یوضعیت آموزش در برخ بهبود 

 ؛بهداشت هایبا احداث خانه ییمناطق روستا یدر برخ یوضعیت بهداشت فردی و عموم بهبود 

  ؛سیسات زیربنایی و روبناییأدر ت گذاریسرمایهافزایش 

 ؛ابهر منظومه ییفضا یوندهایو پ هایانجر یمنطق گراییدرون 

 ؛یاهمنظومدرون یاسافراد در مق یانمتعادل و تعدد جر پراکنش 

 ؛ییفضا هاییاندر اغلب جر )شهر ابهر( به مرکز منظومه گرایش 

 پایدار روستایی سیسات گردشگری به عنوان یفی از راهبردهای توسعهأت توسعه امفان. 

 یگردشگره( 

 و  یگردشگر هایو ...( با وجود جاذبه یسماگروتور یی،روستا ی)گردشگر یگردشگر توسعه یهایتقابل

 ی؛گرهدف گردش یروستاها

 ی؛توسعه گردشگر یبرا ینزم توسعه یتمحدود فقدان 

 ؛هدف و ...( روستاهای ها،سنگ نبشه یخی،تار یهابقعه یژهوروستاها )به یشترمتعدد در ب یخیآثار تار وجود 

 ی؛مناسب جهت توسعه گردشگر یگردشگر یماقل شرایط 

 ی؛گردشگر هایزیرساختدر بخش  یگذارسرمایه امفان 

 یعی.طب یبهر رود به عنوان جاذبه گردشگررودخانه ا وجود 
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 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

در ابعراد اقتصرادی، منظومه روسرتایی ابهرر در اسرتان زنجران های در این قسمت از تحقیق به بررسی محدودیت

 اجتماعی، کالبدی، مدیریتی و سیاسی و محیطی پرداخته شده است.

 اقتصادی الف(

 جهت  یکاف گذارییهدر سطح روستاها و نبود سرما یانسان یروین یهااز مهارت یحعدم استفاده صح

 یی؛روستا یفضاها یاقتصاد یداریمهارت در جهت پا یناستفاده از ا

 ؛در منظومه ابهر یباد یناتمام پروژه تورب یبرا یاعتبار کاف تأمینمشفلات فراوان در جهت  وجود 

 ؛منظومه یکوهستان یاز روستاها یها در برخدام شرب آب تأمینعلوفه جهت ارتزاق دام و  تأمین مشفل 

 یتانگور و وجود محدود زمینهخصوص در هب یمحصولات باغ یفرآور یهاتوسعه کارخانجات و کارگاه عدم 

 ی؛و خاک یمنابع آب تبه جهت حفاظ زیستمحیطو  یعیتوسعه باغات از طرف منابع طب

 ها شده و دام ییانروستا یاتعداد تصادفات جاده یشافزا موجبکه منظومه  ینا ازتهران -زنجان آزادراه عبور

 ؛آورده است فراهمجاده به شهر ابهر  یرامونپ یروستاها یدسترس یبرا ی راو مشفلات

 که غالبار  باشدیو فروش آن م یابیمنظومه مشفل بازار یندر ا دستییعصنا زمینهدر  یتمحدود مهمترین

 ؛است یرگذاربازار بر آن تأث یزممفان

 هوا و بارش برف و  ی)سرد شهرستان دربودن فصل کاری فعالیت معدنی به لحاظ شرایط جوی  محدود

 .و زمستان( ییزدر پا فراوانباران 

 یو فرهنگ یاجتماع ب(

 به هرم خروردن  یجهو همچنین مهاجرت مردان روستایی به شهر و در نت یپایین بودن سطح بهداشت عموم

 یی؛در نقاط روستا ینسبت جنس

 ؛منظومه ینا یبودن نر  رشد در اکلر روستاها یینپا 

 یت؛جمع یریپ یشیافزا روند 

 ؛اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت 

 باشد؛ینسبت به استان و کشور م یبعد خانوار کمتر یدارا ،2٫13منظومه با دارا بودن بعد خانوار  این 

 نسربت  ینب یسهدر مقا .باشدیالاتر مکشور و استان ب یبا نسبت جنس یسهمنظومه ابهر در مقا یجنس نسبت

نسربت بره متوسرط  ی،کره نسربت جنسر یرابیمیمنظومه با کل شهرسرتان در م ینا یینقاط روستا یجنس

 .یستفاصله داشته و متعادل ن 115بالاتر بوده و از نسبت  یشهرستان به مقدار کم

  روستانشینیه ابهر نسبت به منظوم ینیو نسبت روستانش درصد 32/11ابهر  منظومهدر  روستانشینینسبت 

 .باشدمی ترکم درصد 11٫32( حدود 25/32کل استان )

 محیطی ج(

 ؛منظومه یکوهستان ینامناسب جهت کشت و زر  در روستاها شیب 

 ؛از آن یو خطرات ناش یرزمینیز یهاآب یهااز سفره یهرویب برداشت 
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 یی؛و روستا یشهر پسماندهای یافتباز عدم 

 ؛آبی انتقال نهرها و هانالکا یبودن برخ خاکی 

 ؛و تخریب مراتع معادن یتاز فعال یناش هایآلودگی 

 ؛...زلزله و رانش تگرگ، صاعقه و یل،شامل س یعیاز مخاطرات طب یناش یداتو تهد خطرات 

 ی؛منابع آب یرها و ساو رودخانه هایللوده به انهار و مسآ هایآب هدایت 

 دام ةروییب یامراتع در اثر چر یبخاک و تخر فرسایش. 

 کالبدی و فضایی د(

  ؛منظومه یرامونیبا بافت پ ییروستا ةهست یو ارتباط کالبد یفپارچگیفقدان 

 ی؛و دامدار یارسال محصولات کشاورز ینقل مناسب برا حمل و شبفهو ضعف  فقدان 

 یی؛روستا یژهوهو ب یشهر یانم یارتباط هاینامناسب به لحاظ جاده دسترسی 

 ؛فضایی مقیاسمنظومه در  یاهاروست پراکندگی 

 ؛در منطقه یخدمات ی وامفانات رفاه کمبود 

 یرامون؛پ یبه روستاها رسانیخدمات جهت هاامفانات مرکز حوزه ضعف 

 ؛برق یبزرگ و مرتبط با انرژ هاییگذارسرمایه عدم 

 یی؛مناطق روستا ی، برق، گاز و فاضلاب در برخآب یلمناسب از قب هایزیرساخت نبود 

 در هانخاله و هازباله یرهاساز به دلیلروستاها  یمایمناطق و برهم زدن س یدفع زباله در برخ لمشف 

 روستاها؛ اطراف

 ؛در روستاها یو درمان یخدمات بهداشت کمبود 

 آموزان؛دانش یلمنظور تحصبه یو به تبع آن مهاجرت اجبار یلیو تحص یامفانات آموزش کمبود 

 یعی؛طب یایکامل در زمان وقو  بلا یبو امفان تخر ییر ساخت مساکن روستااز مصالح نامناسب د استفاده 

 یحتاجما یدخر یروزانه برا هایدر روستاها و اجبار به مهاجرت یو بازرگان یتجار هاییکاربر کمبود 

 ی؛ضرور

 یی؛روستا ریزیروستاها و دشوار شدن برنامه یدر برخ طرح هادی نبود 

 انروا  تخلفرات  یرهرا شرده بررا هراییکراربر یرنا سرازیینهدر روستاها و زمبلااستفاده  هاییکاربر وجود

 ی؛اجتماع

 نظر از درسجین و آباددولت هایدهستان با کم ارتباط و قلعهدهستان صایین یانم یادنسبتار ز ینیگز جدایی 

 ؛یادرون و برون منظومه ییفضا یوندهایو پ هاجریان

 در  یژهوبهمنظومه،  هاییاناز جر یگرد یمحصول و برخ نیااز حد معمول در جر یشب گراییبرون

 ؛های حومه و صایین قلعه که با تمرکز بر خارج از استان وجود دارددهستان

 ؛منظومه یهاسفونتگاه یانبرقرار شده در م یوندهایو پ هایانجر یسلسله مراتب ضعف 

 ؛یکشاورز یبرا یفیتمناسب و با ک هایینزم کمبود 
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 در روستاها یو خدمات یحیت تفرامفانا کمبود. 

 یگردشگر ه(

 ؛گردشگران یشهرستان و وجود مشفلات اقامت یدر سطح روستاها یبومگرد هایکمبود خانه 

 ی؛و استان یمحل یدو جرا یمادر صدا و س یغاتبودن تبل ناکافی 

 ؛شهرستان ابهر به صورت سالانه یتوسعه گردشگر یهاهو جشنوار هایشهما یبرگزار عدم 

 ؛به شهرستان یگروه هایگشت ریزیفعال به منظور برنامه یدفاتر خدمات مسافرت بودکم 

 ی؛گردشگر یلپتانس یدارا یاز روستاها یدر برخ یارتباط هایزیرساخت ضعف 

 ؛در سطح شهرستان یخدمات ی،امفانات رفاه کمبود 

 یو دولت یتوسط بخش خصوص یو خدمات یدر بخش گردشگر گذارییهبه سرما یلتما ینیپا سطح. 

 و منظومه( زاییاشتغالرتبط با توسعه اقتصادی، کلیدی بخش )م مسائل -9-3

طرور فضرایی پراکنرده ههرا برخصوصیات مشابهی دارند. جمعیت ارائهنواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به 

های لازم بررای بسریج ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصتهستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره

. این خصوصیات بدان معنری اسرت کره مردمری کره در نرواحی روسرتایی زنردگی شوندمیمنابع با محدودیت روبرو 

بررای حصرول بره  .باشرندمواجره مری هسرتندهای اساسی بررای توسرعه ای از عواملی که چالشکنند با مجموعهمی

کرارگیری جردی امفانرات و هیافتره، راهری جرز اسرتفاده و بر ای منطبق با نیازهای امروزین یک جامعه توسعهجامعه

سیاسری، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولروژیفی، . و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاستعدادهای انسانی، اقتصادی

روسرتایی در جهررت حصرول بره توسرعه از طریرق  توسعه مسائلترین ابعاد عنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

کلیردی در منظومره  مسرائللذا، در جدول ذیل  (.Varga, 2112: 2) های روستایی هستندریت و کنترل محیطمدی

های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و مردیریتی کلیدی به بخش مسائلاین  .ابهر نشان داده شده است

، خبرگران محلری، ریرش سرفیدان و ... گیری از نظرات مسئولین روسرتایی، مرردم محلریتقسیم شده است و با بهره

 اساسی موجود در روستاهای منظومه ابهر پرداخته شده است. مسائلخراج و از این طریق به بررسی است

 اقتصادی الف(

 ؛های اخیریبروز خشفسال به دلیل( یو باغ ی)زراع یکشاورز یداتکاهش تول 

 ی؛کشاورزمحصولات  ید( و مشفلات تولیانحراف ی)بندها آب ةیرمشفل ذخ 

  ی؛و خدمات وابسته به بخش کشاورز یاقتصاد هایزیرساختکمبود 

 یلی؛تبد یعو صنا یکشاورز حوزهدر  یدارزش تول یرهو ناقص بودن زنج یدتول حوزهتنو   ینیسطح پا 

 ؛آبعلوفه و  تأمین هایینههز یشاهش تعداد دام به جهت افزاک 

 ؛بخش در سطح یاقتصاد هاییتبودن سطح تنو  فعال ینیپا 

 ها؛یتفعال یرو سا یمحصولات کشاورز یدبودن تول یسنت 

 یی؛جوانان روستا یفاریکمبود اشتغال مناسب و ب 

 ؛زنان یاقتصاد یتبودن نر  فعال نییپا 



 12  .....................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 یدار؛ثابت و پا یاهش درآمدهاک 

  ی؛بخش خصوص یگذارسرمایهکمبود 

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

 ی؛جامعه محل یروستا و حل مشفلات اقتصاد یکالبد یزیرجهت برنامه هایاریکمبود بودجه ده 

 ی؛محصولات کشاورز الخصوصیعل هایمتعدم ثبات ق 

 ؛بازار مناسب نبودفروش و  یبرا ینو نبود تضم یمشفلات فروش محصولات کشاورز 

 یمیایی؛ش یسموم و کودها یمتبالا بودن ق 

 یک؛تجارت الفترون ازجمله یبازرگان یندمات نوعدم توجه به بخش خ 

 ؛روستا یدر جهت حل مشفلات اقتصاد یکمبود منابع مال 

 ی.به برند اقتصاد یلتبد یتکفش و قابل تولید 

 یفرهنگو  یاجتماع ب(

 ی؛وجود ضعف آشفار در منابع انسان 

 یتمندی؛بودن رضا یینو پا ینابرابر سطح زندگ یفیتک 

 ؛شهری-های روستامهاجرتافزایش  یلجوان به دل یتکار و جمع یرویکاهش ن 

 ؛در بین روستاییان یینپا ینیفرهنگ کارآفر 

 هاییاستاز س متأثراعظم منظومه  یهادر قسمت یتو بحران هو ینسل ینب یو زبان یشفاف کلام 

 ی؛زبان سازییفسانطاغوت در  یمرژ یستیراس

 ی؛در سطح محل ییروستا یریتضعف مشارکت و مد 

 یی؛عمران و توسعه روستا یجامع برا ةنامبر نبود 

 یی؛واحد روستا یریتو مد پذیریتمسئول ینبود متول 

 یی؛زنان روستا یبرا بالأخص یتوانمندساز یفردفقدان رو 

 ها؛از سازمان یبا برخ یاریده یریتو تداخل مد ینمسئول یعدم همفار 

 یی؛به بخش اجرا ییانروستا یعدم اعتماد اجتماع 

 ؛در مسائل مربوط به روستا یح مشارکت عمومبودن سط یینپا 

 قلعه با مرکز بخش ییندهستان صا یهابخش و قطع ارتباط سفونتگاه یکالبد یسستگگ. 

 یطیمح ج(

 ؛آب یحناصح یریتو مد یو کم آب یبروز خشفسال 

 ؛روستاها یدر برخ آب یینپا یفیتمنظومه و ک یروستاها یشترشرب در ب آب نبود 

 ؛در زمان بحران یلمهار س یبند برا یلروستاها و نبود س یدر برخ هامسیل در هاسازه یریقرارگ 

 ؛از روستاها ینشدن حقابه در برخ یترعا 

 ؛شهر و روستا یسطح یهافاضلاب یتهدا به دلیلمنطقه  یآلودگ 
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 یعی؛استفاده از مراتع از طرف منابع طب یتمحدود 

 مراتع؛ و دام تعادل عدم و هامفرط دام یچرا 

  ؛داران شهریتوسط روستاییان و سرمایه یمرغوب کشاورز هاییندر زم وسازساختافزایش 

 ؛مناطق یخاک در برخ یشدر قسمت اعظم منظومه و فرسا 3درجه  یروجود مراتع فق 

 دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها ینبود مفان مناسب برا. 

 ییو فضا یکالبد د(

 یی؛روستا هایدر جاده ویژهو روکش آسفالت و فقدان شانه به یفرسودگ یلاز قب یارتباط هایمشفلات راه 

 ی؛نقاط سفونتگاه ینب یو ارتباط یزیفیف یوندهایبودن پ یینپا 

  ؛سطح شهرستان است یمهم در روستاها یاربس مسائلشرب در روستاها که از  آبکمبود 

 ی؛نگخا یهاپسابفاضلاب در اکلر مناطق و بروز مشفل دفع  یستمنبود س 

 ؛از امفانات یبرخوردار یدر روستاها و مراجعه به شهرها برا یو درمان یمبود امفانات بهداشتک 

  یعی؛طب یایبلا یرو سا یلکالبد روستا جهت مقابله با س یسازمقاومعدم 

 ؛دام یدر خصوص نگهدار یو کمبود امفانات بهداشت یمشفلات بهداشت 

 ؛روستاها یدر برخ ینترنتمناسب تلفن همراه و نبود ا یعدم آنتن ده 

 ؛از روستاها یدر برخ ینبود شبفه گازرسان 

 ؛یررسمیغمنظومه با اسفان  یشهرها یمایبه هم خوردن س 

 یی؛مسفن روستا یو نوساز یمشفلات بهساز 

 ؛روستاها یآن در محدوده کالبد یجادو امفانات ا هایرساختمناسب با وجود ز یینبود روشنا 

 ییان؛روستا یمهاجرت اجبار یتارمدارس و نها یو مشفلات نوساز یکاف یمبود خدمات آموزشک 

 ی؛عموم یهامانند کتابخانه یکمبود امفانات فرهنگ 

 ی؛مانند باشگاه و سالن ورزش یکمبود امفانات ورزش 

 ؛روستاها یتوسعه کالبد یتمحدود 

 ییان؛روستا یحتاجما تأمین یبرا ییروستا هاییکمبود تعاون 

 منظومه یاسیس یماتدر تقس ییو فضا یکالبد گسستگی. 

 گردشگری ه(

 ؛یفیتبه منظور توسعه و بهبود ک ییو غذا یفرهنگ - یعرضة محصولات هنر یسنت یبازارها نبود 

 ؛ییدارو یاهانو گ یمحصولات بوم ی،دست صنایع 

 ؛در فصول مختلف سال یفرهنگ رویدادهای و هاجشنواره ها،یشهما یعدم برگزار 

 ؛محیطیزیستو  یاجتماع - یو اثرات اقتصاد یمنطقه با صنعت گردشگر یوممردم ب یناکاف ییآشنا 

 ؛بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در 

 ؛توسط گردشگران یدجد فناوریدر برابر ورود فرهنگ و  ییروستا یفرهنگ سنت ینتضاد ب یجادا 
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 ی،مجاز هایشبفه ی،مل هایشهرستان در رسانه یگردشگر یهاجاذبه یمعرف و یابیبازار هایکمبود برنامه 

 ؛یو تخصص یعموم هایمجلات و روزنامه

 ؛در سطح منظومه یگروه هایگشت ریزیبرنامه منظورفعال به یکمبود دفاتر خدمات مسافرت 

 ؛یهای محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجنامناسب بودن زیرساخت 

 ؛موردمطالعهدر محدوده  ییبودن امفانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستا یناکاف 

 ؛هدایت گردشگران ینداشتن ورودی جذاب روستاها برا 

 یدر بخش گردشگر یگذارسرمایهبه  یلتما ینیطح پاس.
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 )نقشه( ی موجودساختار و سازمان فضای -9-5
 بهرساختار فضایی موجود در منظومه ا -9نقشه 
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 سازمان فضایی موجود در منظومه ابهر -2نقشه 
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 بندیجمع -9-6

دهد، که کشاورزی و در استان زنجان نشان می ابهر منظومههای اقتصادی در سطح اهمیت و جایگاه فعالیت

های انسانی این اهصادی و تولیدی )زراعی، باغی و لبنیاتی( در سفونتگهای اقتترین اشفال فعالیتدامداری از قدیمی

که بخش یطوربه ؛در توسعه و ثبات اقتصادی روستاهای منظومه انفارناپذیر است هاآند و نقش باشمنظومه می

ش یک بخش مهم اقتصادی جهت توسعه و کاه وبیشترین درصد اشتغال، درآمد و سرمایه  کنندهنیتأمکشاورزی 

رود. همچنین، اهمیت می به شمارمواد خام برای بخش صنعت و خدمات  کنندهنیتأمفقر در این منطقه بوده و 

درصد از جمعیت شاغل این منظومه در  21ای است که بالای بخش کشاورزی و دامداری در این منظومه به اندازه

ین منظومه، همپای بخش کشاورزی، توسعه بخش کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت هستند. بخش صنعت نیز در ا

 هاآنو گسترش نیافته است و تعداد معدودی از اهالی روستاها در این بخش مشغول به فعالیت هستند و فعالیت 

مشغول به  ...و خرمدره ای بوده و اکلر فعالان این بخش در شهرهای زنجان، ابهر، تهران، قزوین، بصورت فرا منظومه

های اخیر در روستاهای با جمعیت بالا توسعه و گسترش چشمگیری خش خدمات نیز در طی سالفعالیت هستند. ب

 ،خدماتی که توسعه چشمگیری مشاغل از جملهدر این بخش مشغول فعالیت هستند. یافته است و افراد زیادی 

چی(، اینترنت، مشاغل )چر وریپیدا کرده است، دستفروشی، پیله غیرهقلعه و ، هیدج، صائینابهرمخصوصار در شهر 

 باشد.کارگری و ... می

در اثر مشفلات موجود  متأسفانهتوان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومه، طور کلی می به

های گستردة روستاییان به شهرها، کاهش جمعیت که جابجایی و مهاجرتیطوربه ؛روند نزولی به خود گرفته است

 عمدهوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیفاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن خصجوان روستاها، به

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش جمعیت روستایی در حاشیه و مواردی از این دست نشان می

از رشد در این مناطق و تر منافع ناشی های مولد، و برقراری متعادلدرآمدهای متنو  و پایدار، گسترش اشتغال

های اخیر موفقیت چشمگیری نیافته است. همچنین، و بروز خشفسالی آبکمبود  دلیلبههای انسانی سفونتگاه

رویه از منابع آبی و زراعی، باعث برهم خوردن تعادل و استفادة بی آبکمبود  به دلیلکاهش تولیدات کشاورزی 

شناختی، های زراعی، به تزلزل تعادل بومهش پایداری طبیعت و نظامهای طبیعی و زراعی شده و با کابومزیست

ضعف  عمدهرا رقم زده است. لذا، از دلایل  هاآنهای منظومه ابهر انجامیده و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی سفونتگاه

رآمدی های کشاورزی، خدمات و صنعت، مشفلات اقتصادی و دهای مورد مطالعه در بخشساختاری سفونتگاه

های کاری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصت ست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمنابع مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنو  مشاغل، پایین بودن سطح را می تبلور آن هاست، کهبخش کشاورزی و نداشتن تنو  در فعالیت

های وری در بخش کشاورزی، پایین بودن دستمزدها، ناپایداری فعالیتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

طی محیماندگی و ناپایداری روستاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستاقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.
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 تصویر کلان توسعه روستاهای بخش -2 

 کلی اهداف -2-9 

روسرتایی و  زاییاشرتغالطررح  کلری بر مبنای اصول ففری و مباحث نظری مطرح )در گزارش اصرلی طررح( اهرداف

 تروان در هررتوسعه پایدار منظومه روستایی ابهر در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است. بر اساس ساختار طرح می

کدام از ابعاد مطرح، به بررسی اهداف پرداخت و در نهایت اهداف اصلی را مورد توجه قرار داد. بر این اسراس، اهرداف 

 مطرح به تففیک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.

 اقتصادیالف( 

 ؛های با نیاز آبی بالاترویج کشت جایگزین به جای کشت 

 ؛برداری کشاورزیاصلاح الگوی بهره 

 ؛های تولید در بخش کشاورزی و صنعتیوهاصلاح ش 

 ؛های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبفه 

 ؛تقویت درآمد و اشتغال پایدار روستاییان با رویفرد فضایی 

  ؛)کشاورزی، صنعتی و خدماتی( بخشی اقتصادی روستاییانتنو 

  ؛با رویفرد توسعه صنایع کوچک کوچک روستایی یوکارهاکسبایجاد 

 ؛گذاری خصوصی و دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتیت سرمایهتقو 

 ابهر منظومههای گردشگری در توسعه ظرفیت. 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

  ؛های هدفتوانمندسازی افراد و گروهبر  تأکیدافزایش منزلت اجتماعی با 

 ؛حفظ و شناخت هویت اجتماعی 

 ... ؛تقویت امنیت اجتماعی در نواحی روستایی برای زنان، کودکان و 

 ؛ایجاد عدالت اجتماعی با رویفرد عدالت فضایی 

 ؛پذیری روستاهای منظومه ابهرزندگی، سرزندگی و زیست کیفیت یارتقا 

 ریزی مطلوب برای حفظ و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهبرنامه. 

 محیطیزیست ج(

 ؛ابع تجدید ناپذیر و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیرحفاظت از من 

 ؛شناخت ظرفیت تحمل منابع طبیعی موجود در روستاها و حرکت بر اساس آن 

   ؛محیطی )گیاهان، حیوانات و ...(زیستحفظ تنو 

 ( آبمدیریت صحیح منابع طبیعی تولید)؛، خاک 

 )... ؛مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشفسالی و 

 های تولیدی روستاییانمحیطی و دفع صحیح زبالههای مختلف زیستترل شدید آلودگیکن. 
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 فضایی -کالبدی  د(

 ؛، زیست و فعالیتیگذارهای امن برای سرمایهشناسایی محیط 

 ؛کالبدی اساسی روستاییان هایزیرساخت تأمین 

  ؛ی( و مجازیهای بین روستایی، بین شهرستانارتباط فیزیفی )راه هایزیرساختتقویت 

  ؛های کاربری اراضینقشهبه در نواحی روستایی با توجه  وسازساخترعایت استانداردهای 

  ؛روستایی در برابر بلایای طبیعی هایزیرساختایجاد و تقویت توان حفاظتی 

 لازم و ضروری هایزیرساختهای فضایی با ایجاد تقویت جریان. 

 گردشگریه( 

 ؛گردییفرد بومه گردشگری روستایی با روتوسع 

 ؛های گردشگری تاریخی متعددگردشگری تاریخی با وجود جاذبه توسعه 

 گذاری برای جذب بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته. 

بایستی به شفل یفپارچه  هر کدام از ابعاد و توجه به این نفته که تحقق این اهداف دربا توجه به اهداف مذکور 

پایدار روستایی منظومه ابهر به شرح  توسعهبرخی از اهداف کلان  وان به توسعه پایدار دست یافت،تفتد تا باتفاق بی

 زیر قابل طرح است.

 ؛های تولیدی متناسب با آنتوجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصلاح شیوه 

 ؛تقویت حفمرانی محلی و خوب در نواحی روستایی در جهت تحقق رویفرد مشارکتی 

  ؛برداری درست از آنهای بهرهزیست و شیوهمردم نسبت به ارزش محیط آگاهیتقویت 

 ؛تر از منابعوری مناسبتهدایت تولید به سمت تولیدات پایدار دارای ارزش اقتصادی بالاتر و برند و بهره 

 ؛جدید و کوچک و سازگار با توسعه پایدار منظومه یوکارهاکسبهای ایجاد و تقویت زمینه 

  ؛زیستموجود و جدید با محیط هایزیرساختتقویت سازگاری نظام سفونتگاهی و ایجاد و 

 های قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، ایجاد رویه

 ؛های توسعه منظومهریزی، اجرا و پایش طرحبرنامه

 در سطح منظومه غیره دی، درآمد، خدمات و های اقتصاها، فعالیتسازی توزیع زیرساختتقویت و مناسب

 ؛در جهت تحقق عدالت فضایی

  های صنعتی، زیستی و افزایش رفاه اجتماعی در زمینهتنو بر حفظ  تأکیدتقویت تنو  اقتصادی با

 ؛کشاورزی، خدماتی و گردشگری

 ؛طح منظومههای روستایی در سپذیری سفونتگاهمحیطی با هدف افزایش زیستهای زیستکنترل آلودگی 

 طبیعی، تاریخی،  های بالای گردشگریوجود قابلیت با توجه به ابهر گردشگری در سطح شهرستان توسعه(

 در این شهرستان. مذهبی و ...(
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 اهداف کمی -2-2

، سرزمین، نیروی انسانی، اقتصاد و تولید و زیرساخت و جوامعاهداف کمی تحقیق در فصول کلی جمعیت و 

 آورده شده است. 2و در جدول  زیربنا تدوین شده
 های کلیاهداف کمی بخش برحسب سرفصل -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

بینی/ پیش سال پایه

ریزی برنامه

 9315سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 122116 151522 1365 نفر جمعیت کل 1

 1725   درصد 1365-1115نر  رشد جمعیت  2

 1575 12 1365 درصد میزان روستانشینی 3

 15 15 1365 تعداد روستاهای دارای سفنه 1

 سرزمین
 1621712 1621712 1365 کیلومترمربع مساحت 5

 6172 2272 1365 کیلومترمربعنفر در  تراکم نسبی جمعیت کل 1

 نیروی انسانی
 36221 32563 1365 نفر تعداد کل شاغلین 2

 6111 2551 1365 نفر تعداد شاغلین روستایی 2

و  یاقتصاد

 یتولید

 3712 3715 1365 نفر بار تففل اقتصادی 6

 121626 121626 1362 هفتار کشت ریزسطح  11

 351111 312615 1362 هفتار سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

 121326 123121 1362 هفتار سطح زیر کشت آبی )زراعت( 12

 12123 12221 1362 هفتار سطح باغات 13

 61226 62151 1363 تعداد دام سبک 11

 22511 16126 1363 تعداد دام سنگین 15

و  رساختیز

 ربنایز

 15 16 1365 درصد مساکن با اسفلت فلزی و بتون آرمه 11

 15 51 1362 تعداد کشیسالم لوله آبمند از روستاهای بهره 12

 15 11 1362 تعداد روستاهای برخوردار از برق 12

 15 13 1362 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 16

 11 12 1362 دادتع طرح هادیروستاهای دارای  21

 1362و مطالعات میدانی،  1362ای، : مطالعات کتابخانهمأخذ

 های توسعهگیریجهت -2-9

انداز های چشمگیریهای توسعه بخش و دست یافتن به رویفردها و سمتموریتأراستای به انجام رساندن م در

 -غییر الگوهای موجود در ابعاد محیطیهای موجود و ضرورت تها و محدودیتبا توجه به ظرفیت، منظومهپیشرفت 

-آن بیانیه چشم دنبال بهاقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرجع با مشارکت جامعه محلی و  -شناختی، اجتماعیبوم

 شود:گرایانه تدوین گردید که در ذیل این فرآیند تشریح میها و با رویفرد آرمانانداز بر اساس واقعیت

 اقتصادی الف(

   ؛در نواحی روستایی منظومه ابهر یاشتغال و کاهش نر  بیفارافزایش نر 

 ؛افزایش تولیدات دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار 

file:///C:/Users/Rural/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_348b/AC/Temp/CB768ED3.xlsx%23RANGE!_ftn1
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 ؛مفانیزه شدن نظام تولید در بخش کشاورزی و دامی و عبور از نظام تولید سنتی 

 ؛محیطی و قانونیافزایش تولیدات کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست 

 ؛رای روستاییانایجاد درآمد پایدار ب 

 کوچک و خرد روستایی. یوکارهاکسبهای ایجاد افزایش زمینه 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛نواحی روستایی افزایش نر  رشد جمعیت متعادل با ظرفیت 

 )؛بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویفرد مهاجرت معفوس 

 ؛برداران کشاورزیافزایش نر  باسوادی روستاییان و بهره 

 ؛شویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیریت 

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان. 

 محیطیزیستج( 

 آبه با رعایت حق زمینی موجود در سطح منظومه ابهرسطحی و زیر آبو اصولی از منابع  برداری منطقیبهره

 ؛تعیطب

 ؛عبر ظرفیت مرات تأکیدبرداری پایدار از مراتع موجود و بهره 

 ؛ابهر منظومهمناطق کوهستانی و دشتی  برداری پایدار از ظرفیتبهره 

 ؛محیطی و تنو  اکولوژیفیحفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست 

 ؛ها در برابر سوانح طبیعیایجاد ساختارهای لازم جهت کاهش خطرپذیری سفونتگاه 

 زیست.برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره 

 فضایی-کالبدی  د(

  ؛کارادستیابی به ساختار شبفه ارتباطی 

 ؛آرمه و ...(مساکن بادوام )اسفلتی، بتون توسعه 

 ؛ورییفپارچه شدن قطعات کشاورزی و افزایش بهره 

 ؛توزیع متوازن جمعیت با رویفرد عدالت فضایی 

 )... توزیع متوازن خدمات )آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و. 

 گردشگریه( 

 گذاری توسعه صنعت گردشگری خصوصی جهت سرمایهبخش گذاران سازی برای حضور سرمایههزمین

 ؛منطقه

 سازی برای حضور فعالمینهز Ngo ؛ها()سمن نهادمردمهای غیردولتی یا سازمان ها 

  بهبود کیفیت زندگی افراد بومی ساکن در روستاهای هدف و نمونه گردشگری از طریق توسعه خدمات

 ؛زیربنایی
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 زیست روستاهای محیطپایدار و لحاظ نمودن ارزش منابع طبیعی و  توسعههای محیطی عایت شاخصر

ها با تعریف ظرفیت تحمل ها و پروژهها و مطالعات طرحها، سیاستریزیهدف و نمونه گردشگری در برنامه

 محیطی جهت ساماندهی کاربری منابع در حد نیاز.

 راهبردها -2-3

های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین ها و محدودیترین قابلیتبا عنایت به مهمت

 شود.های منظومه روستایی ابهر پرداخته میپایدار حوزه توسعهراهبردهای 

 اقتصادی الف(

 ؛تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

  ؛دستی و ...(ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در زمینه صنایع معدنی، صنایع 

 ؛بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 ؛خصوص در بخش زراعی، باغی و دامیهتقویت زنجیره تولید تا مصرف ب 

 ؛جدید محصولات تولید و خرد یوکارهاکسب یاندازراه در تسهیل و الگوسازی 

 ؛فرآوری محصولات باغی بخصوص محصول انگور و ... آموزش و ترویج 

 ؛مختلف اقتصادی هایهال و درآمد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمیناشتغ توسعه 

 ای و ملیبازار مصرف محلی، منطقه یریگهدف. 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 ؛های مهاجران پیشیناستفاده از ظرفیت 

 ؛توسعه فرهنگی روستا زمینهگیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستایی در بهره 

 ؛مختلف روستا مسائللت دادن آنان در زی زنان روستایی و دخاتوانمندسا 

 ؛ای پیشنهادیهها و پروژهطرح ارائهها و عقاید مذهبی مردم در جهت توجه به سنت 

 ؛تقویت اعتماد اجتماعی 

 ؛تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه صرف به مهاجرت معفوس. 

 محیطیزیست( ج

 ؛آببرداری از های بهرهاصلاح روش 

 ؛مختلف نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی آب منابع پتانسیل از برداریبهره توسعه 

 ؛آبمصرف  الگوی اصلاح 

  ؛مصرفی آبتجدید حیات 

 ؛بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 وحش حیات حفظ برای هاچشمه و های جاریبهر رود، آبرودخانه ا پایه آب منابع از برداریبهره مدیریت. 

 فضایی -کالبدی  د(

 ؛های سبک و سنگینانوا  دام یانتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصولات کشاورزی و نگهدار 
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 ؛ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 ؛یسازی مساکن روستایسازی و مقاومایمن 

 ؛تیسازی نظام مدیریت مشارکپیاده 

 ؛بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 ؛روستایی هایزیرساخت توسعه 

 ؛ایجاد و تقویت اماکن رفاهی و تفریحی 

 خدمات اداری در فضاهای روستایی توسعه. 

 گردشگری ه(

 ؛روستاییان به گردشگران ورودی یاعتمادساز 

 ؛دستی صنایع و گردشگری یهافعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 ؛منطقه دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت توسعه 

 های کوچک و فعالیت یوکارهاکسب توسعهسازی شرایط لازم برای گسترش نوین گردشگری برای فراهم

 ؛اقتصادی

  ری.اقتصادی روستاهای هدف و نمونه گردشگ توسعهترغیب افراد بومی جهت 

 های اجراییسیاست -2-5

 ارائرههرای مرورد بررسری بررای نرواحی روسرتایی هردف طررح، بره ها و محردودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

 شود.روستایی ابهر پرداخته می منظومههای پایدار حوزه توسعههای سیاست

 اقتصادی الف(

 ؛گیری از خام فروشی()تبدیل انگور به کشمش و جلو انگور محصول انتقال دانش فرآوری 

 ؛پولی-تقویت نظام مالی 

 ؛ترویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی-های آموزشیبرگزاری دوره 

 ؛سنجی صنایع تبدیلی و تفمیلی کشاورزیمطالعه و امفان 

 ؛ایجاد و تقویت صنایع دستی روستایی 

 ؛تقویت صنایع مرتبط با معدن 

 ؛پذیری سفونتگاهاشتغال و جمعیت توسعه 

  ؛انسانی و مالی ةوری بالاتر با هدایت سرمایمحصولات استراتژیک و با بهرهتولید 

 ؛کشت ارگانیک و برندسازی توسعهریزی و برنامه 

 ؛محصولات متنو  کشاورزی و غیرکشاورزیمستقیم  ةهای بین راهی جهت عرضایجاد ایستگاه 

 ؛گری و دلالی در فروش محصولات تولیدیحذف شبفه واسطه 

 ؛های انسانی و مالی با ایجاد صنایع فرآوریت محیطی درونی برای سرمایهافزایش جذابی 

 ؛در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی یایجاد نهادهای مردم 
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 ؛بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تفمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم 

 ایجاد و گسترش تأسیسات فرآوری محصولاتبر  تأکیدهای قوی اقتصادی با برقراری پیوند. 

 و فرهنگی اجتماعی ب(

 تروان  از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طریق از یانروستای توانمندسازی

 ؛یانروستای بومی دانش و

 ؛سطح روستا های مختلف درافزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتما  و فعالیت آنان در زمینه 

 ؛تشویق به شرکت زنان در انتخاب شوراهای اسلامی و دهیار 

 ؛های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیاستفاده از مهارت 

 ؛افزایش نو  دوستی و همیاری جامعه 

 ؛های لازم برای بسترسازی تعهد به منافع ملی و اجتماعیایجاد زمینه 

 ؛فرهنگی توسعههای اجتماعی در توسعه و بازاریابی تولیدات و و شبفه های مجازیافزایش نقش شبفه 

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی. 

 محیطی ج(

  ؛و اصلاح آن ینیرزمیزهای آباز منابع برداشت  زمینهدر دقیق نظارت 

 ؛های ورودی به منظومهسایر رودخانه مطالعه و تعیین حقآبه برای رودخانه ابهر رود و 

 ؛دستنییپاروستاهای آبه به رعایت حق بالادستها و روستاهای منظومه ونیقان الزام 

 ؛مزار به  آبهای انتقال اصلاح روش 

 ؛(فشارتحت)ترویج آبیاری  های آبیاریاصلاح روش 

 )؛اصلاح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 ؛اصلاح الگوی مصرف خانگی 

  ؛و آبیاری آبانتقال دانش 

 ؛ینیرزمیزهای وعی آبنصه میتغذ 

 ؛های آبخیزداریحانجام طر 

  ؛آبایجاد شبفه فاضلاب و تصفیه 

 منظومه هایپذیری سفونتگاهآسیب بندی میزانو رتبه تحلیل. 

 فضایی -کالبدی  د(

 ؛سازی مسفن روستاییمقاوم 

 ؛تغییر ساختار نظام مدیریت فعلی در جهت مدیریت مشارکتی 

 ؛تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 ؛های عمرانی روستاطرحذب همیاری عمومی برای کمک به ج 

  ؛روستاهای منظومه طرح هادیتفمیل 
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 ؛و رعایت بهداشت محیط های روستاآوری فضولات دامی از محیطجمع 

 ؛های روستاهاسازماندهی فاضلاب و هرزآب 

 ؛های کشاورزیهدر جهت ترویج کاربرد مناسب نهاد یایجاد نهادهای مردم 

 ؛صنایع تبدیلی و تفمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم توسعهی دولتی برای بسیج نهادها 

 ؛های منظومهایجاد مسیر جدید بین سفونتگاه 

 ؛تبریز(-)اتوبان تهران یهای بین راهگسترش فعالیت 

 ؛های گردشگریهای سوخت بین راهی در مسیرتوسعه جایگاه 

 ؛راهیهای بین ها و غذاخوریایجاد و توسعه رستوران 

 ؛ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 ؛خدمات اداری و دولتی توسعه 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه. 

 گردشگری ه(

 ؛اقتصادی در بخش گردشگری ةاستفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت صرف 

 ؛دشگریتوریستی و گر مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

  دستی بومی برای عرضه به گردشگران؛صنایعاحیا و تولید 

 هرای آسرفالته و هرای گردشرگری روسرتا برا گسرترش راهتوجّه به دسترسی مطلوب گردشگران بره جاذبره

 ؛یاجادهنقل  و های مربوط به حملها و سازماناستاندارد با هماهنگی ارگان

  هرای راه توسرعهای، هنقرل جراد و از نوسازی ناوگران حمرل منقل اع و حمل هایزیرساختتجهیز و تقویت

 آسفالته و مطلوب؛

 های مستند و ...؛های گردشگری این روستا با چاپ، انتشار، تهیة بروشور، تهیة فیلممعرفی جاذبه 

 نقرل، پشرتیبانی،  و درمرانی، حمرل های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشرتی،تجهیز جاذبه

 رسانی و ...؛لا اط

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های آموزشی برای روستاییان و آموزشبرگزاری کارگاه 

  ،ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی بررای سرایر تولیردهای روسرتایی شرامل صرنایع دسرتی، گیاهران دارویری

 .غال برای افراد بومیو ایجاد اشت های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمدفرآورده

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-6

 زاییاشتغالاقتصادی و  توسعهپایدار روستایی و  توسعهطرح  موردنظرهای الزامات تحقق اهداف و سیاست

 باشد.شهرستان ابهر به شرح زیر می

 وستایی.ر ةدر بین جامع گفتمان جادیا ها و تحقق حفمروایی خوب محلی وتقویت سمن 

 فقرزدایی، محرومیت،  لهمسئ به جمعی دسته و وجهی چند رویفردهای مستلزم پایدار شهرستان ابهر توسعه

 است؛ هاآن اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصاد توسعه اجتماعی، عدالت ،تفلاک
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  ه جهت اینفه توجه بخشی به اقتصاد روستایی در شهرستان ابهر. بتوجه به رویفردی یفپارچه در جهت تنو

 هازیرسراخت پایدار کافی نبوده و در کنار آن باید با ایجاد توسعهبه بخش کشاورزی تنها برای تحقق اهداف 

 سررمایه و خررد یوکارهاکسبغیرکشاورزی، ایجاد  اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، یفناور و

 دهد؛ پیوند را انسانی

 ها و تشویق بخش خصوصی در جهت از بانک زاییاشتغالها و تسهیلات وام دریافت ،کاهش بروکراسی اداری

 و رونق مشاغل سنتی در روستاها. گذاری در فضاهای روستاییسرمایه

 دارد نیراز و مسرتمر بلندمردت تلراش بره ی موجرودهراظرفیتافرزایش  و در شهرستان ابهر ینهاد توسعه .

 .گیرد قرار نظر مطمح اصلی هدف عنوانبه باید پاسخگویی اما است، مطلوب زمینه این در تجربه و راهنمایی

 محرک متوسط مقیاس یوکارهاکسبعناوین اقدامات و  -9جدول 

 عنوان راهبرد ردیف

 های جاریهای آبخیزداری و مدیریت آباجرای طرح آبمدیریت و حفاظت جامع منابع  1

2 
اقتصاد منظومه با  بخشیتوان

 بخشیرویفرد تنو 

 اد صنایع تبدیلی و تفمیلی فرآوری محصولات زراعی، باغی و دامیایج

 برندسازی صنایع چرم و کفش

 عملفردی با منطقه -پیوند فضایی 3
و گسرترش  بخشریتنو ای و ملری و بازاریابی محصولات تولیدی در سطح محلی، منطقه

 پیوندهای فضایی ةدامن

1 
پذیری با رویفرد کیفیت سفونت

 محیطی
 افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار و پایداری زیستی زمینهستاییان در آموزش رو

5 
 هایزیرساختریزی امفانات و طرح

 مناسب

اطلاعرات و  فنراوریسازی شبفه مخابرات و ایجاد اینترنت پرسررعت و اسرتفاده از ایمن

 عرضه و ارزش محصولات تولیدی. ةارتباطات در زنجیر

 

 



 ی استان زنجانهای روستایح توسعة پایدار منظومهی و طرة اقتصادی، اشتغالزایتوسع ةسند برنام  .....................................................................32

 فضائی هدف/ پیشنهادی )نقشه(ساختار و سازمان  -2-7
 ساختار فضایی پیشنهادی منظومه ابهر -9نقشه 
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 سازمان فضایی پیشنهادی منظومه ابهر -3نقشه 

 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ......................................................................31

 توسعه بخش )پیوست سند( هایپروژهو  هاطرح، هافعالیتاقدامات،  -9

 3جدول  -تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  ربطذیهای تاقدامات و فعالی -9-9

 5جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویت گذاریسرمایههای طرح -9-2

 6جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتهای عمرانی پروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -3

 سازمان اجرایی -3-9

نماید. تشفیلات این سازمان برا پیشرنهاد مشرترک ی شهرستان فعالیت میریزبرنامه ةاین سازمان زیر نظر کمیت

 توسرعهی و ریزبرنامهکل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی استان زنجان در شورای  ادارهی و ریزبرنامهسازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -3-2

 ادارههرا توسرط ریزی استان، اجرای اسرناد بخرشازمان مدیریت و برنامههای مقرر از سوی سدر قالب چارچوب

ریرزی و ماهه به شورای برنامره 1کل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 توسعه استان گزارش خواهد شد.

 بازنگری سند -3-9

صرورت هبر "3"ب مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بنرد )در چارچو 1111در سال  "1"و  "2"بازنگری بندهای 

ی و اداره کل بنیاد مسفن انقلراب اسرلامی ریزبرنامهسالانه انجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات بره عنروان  توسعهی و ریزبرنامهاستان زنجان و تصویب شورای 

 ن اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.تسهیلگرا
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 و ضمایم پیوست

 
  تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذیی هافعالیتفهرست اقدامات و  - 1جدول 

  گذاریسرمایهی هاطرحفهرست  - 5جدول 

  گذاریسرمایهی هاطرحتوضیحات  – 5ضمیمه جدول 

  عمرانی هایپروژهفهرست  - 1جدول 

 عمرانی هایپروژهتوضیحات  – 1مه جدول ضمی 
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 (9تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ) ربطذیی هافعالیتفهرست اقدامات و  - 3جدول 

 ملاحظات ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان فعالیت ردیف

 - اطلاعات فناوریباطات و ارت -مخابرات -صدا و سیما های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبفهرفع مشفل آنتن 1

2 
، بازپرداخرت و اداریهای کم بهره )ضامن، بروکراسری تخصیص بهینه اعطای وام

)... 
 های عاملبانک

هدف از این طرح مرتفع شدن مشفلات مرالی 

 زاییاشتغالروستاییان در جهت 

 - مسفن بنیاد در جهت کاهش محدودیت کاربری اراضی پیرامون روستاها طرح هادیبازنگری  3

1 
هرای ایجراد شرده از سروی جهراد کشراورزی بررای ایجراد تسهیل در محدودیت

 های اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستندکاربری
 - سازمان جهاد کشاورزی

 - و فاضلاب روستایی آببرق و  اداره به اراضی دارای ابنیه مجاز آبتسهیل در انتقال برق و  5

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

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده جهت
 - کل منابع طبیعی اداره

2 
 طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیفی پیوندهای تقویت

 اطلاعات و ارتباطات فناوری توسعهمجوز و  تسهیل صدور

نقرل  و حمرل و راهرداری رسازی، اداره کلکل راه و شه اداره

 اطلاعات فناوریکل ارتباطات و  ادارهای، جاده
 سطح بخش

 تعیین تفلیف اراضی موقوفه تعدادی از روستاهای دهستان صایین قلعه 2
اوقاف و امور خیریه و موقوفه مربوطه، بنیاد مسفن انقلاب  اداره

 اسلامی
 اشبلاغروستاهای ارهان، آلگزیر، عمیدآباد و د

 روستاها کلیه ای و جهاد کشاورزیسازمان فنی و حرفه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار زمینهآموزش روستاییان در  6

11 
مرتفع کردن موانع قانونی احداث واحردهای صرنایع تبردیلی و تفمیلری فررآوری 

 محصولات زراعی، باغی و دامی در نواحی روستایی

نعت و معردن و تجرارت، سرازمان سازمان جهاد کشاورزی، ص

 زیستمحیط
 سطح بخش

 و مشفلات مسائلل و فصل عمرانی و شامل اقدامات ناظر به ح هایپروژهو  گذاریسرمایهی هاطرحساز / پشتیبان های ناظر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی، زمینهفعالیت -1
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 (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه سنواتی و  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 عدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ت هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 
 115 1،151،211 جمع

 15 51،111 یواحد دامپرور جادیا بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 1

 5 11،111 یآب معدن دیتول دیتول -یآب معدن 11111 2

 6 11،111 یو بوم گرد یگردشگر و گردشگری یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به  51111 3

 2 2،111 احداث گلخانه دیکاشت و تول -ایگلخانهمحصولات  11131 1

 2 11،111 یو بوم گرد یگردشگر ردشگریو گ یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به  51111 5

 11 51،111 گوسفند یپرواربند پرواربندی گوسفند 11111 1

 1 2،111 احداث گلخانه دیکاشت و تول -ایگلخانهمحصولات  11131 2

 51 1،111 پرورش گاو نژاد دو رگ به روش صنعتی پرورش گاو نژاد دو رگ به روش صنعتی 11112 2

 2 1،511 یبافیقال هایکارگاه جادیا و قالیچه دستبافتولید قالی  13631 6

11 22211 
در و پنجره و چارچوب -کالاهای ساختمانی پلاستیفی 

 تولید–در و پنجره 
 2،111 5 (UPVC) کارگاه درب و پنجره دوجداره جادیا
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
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لف
عم
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د 
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 استان یکل جهاد کشاورزاداره  2 2 1 1 2 1 ارهان یمرکز ابهر 1

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 3 1 ارهان یمرکز ابهر 2

 1 2 1 1 3 1 ازناب یمرکز ابهر 3
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 اسپاس یمرکز ابهر 1

 1 2 1 1 3 1 اسپاس یمرکز ابهر 5
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 اغور یمرکز ابهر 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ریالگز یمرکز ابهر 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1 ریالگز یمرکز ابهر 2

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 2 1 ریالگز یمرکز ابهر 6

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 1 2 1 2 1 1 ریالگز یمرکز ابهر 11

 (1) یدست نایعص و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت*      (2) ریخ( 1بله ) * کارآفرین محور است:
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  (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحتسهیل گری، تهیه از رهگذر خدمات  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف
عالیت کد ف

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 1 11،111 توسعه کشت زعفران زعفران ر کاشت و تولید 11221 11

 2 31،111 پرورش گوسفند و بره پرورش گوسفند و بره 11111 12

 2 2،111 یبافیقال هایکارگاهاحداث  یچه دستبافتولید قالی و قال 13631 13

 5 1،111 یفیجعبه پلاست دیاحداث واحد تول تولید–جعبه پلاستیفی  22211 11

 2 2،111 و ...( ونجهی)حبوبات،  یاحداث کارگاه بوجار حبوبات یبوجار 11111 15

11 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 2 2،111 یبوم گردو  یگردشگر

 1 11،111 کشت زعفران توسعه زعفران ر کاشت و تولید 11221 12

12 11111 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب زاتیتجه
 15 111،111 تحت فشار یاریآب ستمیس یاجرا

 1 1،511 پرورش زالو واناتیح ریپرورش سا 13221 16

 2 1،511 یسردآب یپرورش ماه رینشی هایآبدر  پروریآبزی 13221 21
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12ره اجرائی تبص نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
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 اجرائی عنوان دستگاه

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 وانکیا یمرکز ابهر 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 وانکیا یمرکز ابهر 12

 و تجارت استاناداره کل صنعت، معدن  2 2 1 2 1 1 آقجه کند یمرکز ابهر 13

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 3 1 آقجه کند یمرکز ابهر 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 2 1 1 رسقایپ یمرکز ابهر 15

 2 2 1 3 3 1 رسقایپ یمرکز ابهر 11
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 نیتوده ب یمرکز ابهر 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 2 1 نیتوده ب یمرکز ابهر 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 1 1 هیجداق یمرکز ابهر 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 هیجداق یمرکز ابهر 21

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )متوسط/ (1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

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



 11  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

  (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهن تعامل با سنواتی و ضم

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

21 23661 
 یرفلزیغ یمعدن هایفراورده تولید سایر

 گرید ینشده درجا یبندطبقه
 5 11،111 غیرفلزی یمعدن عیکارگاه صنا

 2 1،511 ریسینخو  یاحداث کارگاه رنگرز یرنگرز-یصباغ 13131 22

 11 51،111 گوسفند یپرواربند پرواربندی گوسفند 11111 23

 11 2،511 اتیلبن یکارگاه فرآور یلبن هایفرآورده دیتول 11511 21

 11 1،511 حبوبات بندیبستهکارگاه  حبوبات بندیبسته 11262 25

21 23661 
 یرفلزیغ یمعدن هایفراورده تولید سایر

 گرید ینشده درجا یبندطبقه
 5 31،111 غیرفلزی یمعدن عیصنا اندازیراه

22 11111 
 هایدانهکاشت غلات )به جز برنج(، حبوبات و 

 یروغن
 2 2،111 (زهیو مفان نینوکشت گندم )به روش  توسعه

 2 1،511 یبافیقال هایکارگاه جادیا تولید قالی و قالیچه دستباف 13631 22

 2 21،111 وهیو فروش نهال درختان م ریتفل تفلیر-نهال درختان میوه 1311 26

 3 11،111 نیپرورش بوقلمون و بلدرچ بوقلمون ر پرورش به روش سنتی 11111 31
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 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
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
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

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 2 1 چالچوق یمرکز ابهر 21

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 2 1 چرگر یمرکز ابهر 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 چشمه بار یمرکز ابهر 23

 داره کل صنعت، معدن و تجارت استانا 2 1 2 2 2 1 نیچش یمرکز ابهر 21

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 2 2 2 1 نیچش یمرکز ابهر 25

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 2 2 2 1 نیچش یمرکز ابهر 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 1 1 1 چنگ الماس یمرکز ابهر 22

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 2 1 چنگ الماس یمرکز ابهر 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 3 1 حصارقاجار یمرکز ابهر 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 حصارقاجار یمرکز ابهر 31

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضو     ( 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

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

 



 13  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

 (9311 - 9319دوره ) گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 2 3،111 احداث کارگاه برش سنگ برش سنگ 23611 31

32 51111 
و  یگشت زن هاییققااداره امور مربوط به 

 گردشگری
 1 2،511 یو بوم گرد یگردشگر

 11 51،111 گوسفند یپرواربند پرواربندی گوسفند 11111 33

31 51111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 6 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

35 51111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 3 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

 11 1،511 یسردآب یپرورش ماه شیرین هایآبدر  پروریآبزی 13221 31

 11 21،111 (کنیخشک)سبزه   بندیبستهو  یمحصولات باغ یکارگاه فرآور پاک کردن سبزه )کشمش( 11313 32

32 51111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 2 2،111 یو بوم گرد یگردشگر

 5 21،111 اتیلبن یکارخانه فرآور یلبن یهاتولید فرآورده 11511 36

 5 31،111 و ...( ونجهی)حبوبات،  یکارگاه بوجار جادیا حبوبات یبوجار 11111 11
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحتسهیل گری، تهیه از رهگذر خدمات  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف

 اجرامحل 
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
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

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 تاناداره کل صنعت، معدن و تجارت اس 2 2 2 2 3 1 خراسانلو یمرکز ابهر 31

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 3 3 1 خراسانلو یمرکز ابهر 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 خوشنام یمرکز ابهر 33

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 خوشنام یمرکز ابهر 31

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 اغداشبل یمرکز ابهر 35

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیدرسج یمرکز ابهر 31

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 2 2 2 1 نیدرسج یمرکز ابهر 32

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 2 1 1 3 3 1 نیدرسج یمرکز ابهر 32

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 2 1 دولت آباد یمرکز ابهر 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 2 2 1 دولت آباد یمرکز ابهر 11

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز :طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کارآفرین محور است:  
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  (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 5 31،111 یآب معدن دیاحداث کارگاه تول دیتول -یآب معدن 11111 11

 3 11،111 یرورش مرغ به روش سنتپ پرورش مرغ به روش سنتی 11111 12

13 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 3 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

 2 11،111 یپرورش قارچ خوراک قارچ ر کاشت و تولید 11131 11

 2 5،111 یبافیقال هایکارگاه جادیا تولید قالی و قالیچه دستباف 13631 15

 5 31،111 و ...( ونجهی)حبوبات،  یاحداث کارگاه بوجار حبوبات یاربوج 11111 11

12 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 5 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

12 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 6 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

 5 15،111 یزنبوردار ینبوردارز -پرورش زنبور 11161 16

 5 31،111 اتیلبن یکارگاه فرآور یلبن هایفرآورده دیتول 11511 51
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111اسب با دوره دو ساله و متن هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 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
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
ضو
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ن م

ری
رآف
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ح 
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د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 2 1 دولت آباد یمرکز ابهر 11

 استان یکشاورزاداره کل جهاد  2 2 1 1 1 1 نیرازمج یمرکز ابهر 12

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 نیرازمج یمرکز ابهر 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 زره باش یمرکز ابهر 11

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 1 1 زره باش یمرکز ابهر 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 2 2 1 سروجهان یمرکز ابهر 11

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 سروجهان یمرکز ابهر 12

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 نیوریش یمرکز ابهر 12

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 2 1 1 1 1 عباس ابادسفلی یمرکز ابهر 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 عباس ابادسفلی یمرکز ابهر 51

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

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

 

 



 12  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

  (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  یهاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISIC عنوان فعالیت

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 11 21،111 (کنیخشک)سبزه  بندیبستهو  یمحصولات باغ یکارگاه فرآور پاک کردن سبزه )کشمش( 11313 51

52 22211 
و کشاورزی  آلاتتولید ماشین

 جنگلداری
 2 11،111 یرزادوات کشاو دیکارگاه تول

 2 51،111 و ...( ونجهی)حبوبات،  یکارگاه بوجار جادیا حبوبات یبوجار 11111 53

 6 51،111 حبوبات بندیبسته حبوبات بندیبسته 11262 51

 2 15،111 اتیلبن یکارگاه فرآور یلبن یهاتولید فرآورده 11511 55

51 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 شگریو گرد یزن
 3 11،111 یو بوم گرد یگردشگر

52 11111 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

 پس از برداشت محصول یهافعالیت
 2 21،111 یمحصولات کشاورز یلیتبد عیاحداث صنا

52 51111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 2 11،111 یو بومگرد یگردشگر

 5 51،111 ی و پذیراییمجتمع اقامت هتل 55111 56

11 11111 
پوشاک، به جز پوشاک از پوست  دیتول

 خزدار
 3 2،111 )بانوان( یاطیکارگاه خ
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  اهشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 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
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
ضو

مو
 

رآف
کا

ور 
مح
ن 
ری
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ت
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اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 2 1 دآبادیعم یمرکز ابهر 51

 ل صنعت، معدن و تجارت استاناداره ک 2 2 1 2 3 1 دآبادیعم یمرکز ابهر 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 2 2 1 فونش آباد یمرکز ابهر 53

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 2 1 فونش آباد یمرکز ابهر 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 2 2 1 قارلوق یمرکز ابهر 55

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1 قارلوق یمرکز ابهر 51

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 2 1 قروه یمرکز ابهر 52

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 2 1 3 1 قروه یمرکز ابهر 52

 استان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 2 1 قروه یمرکز ابهر 56

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 2 2 2 1 قفس آباد یمرکز ابهر 11

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )رآفرین محور است:  * کا
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  (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرح از رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICن فعالیت عنوا

 اعتبار )میلیون ریال(

 1362به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

 2 2،111 کود کمپوست دیتول واردات و صادرات -کودهای حیوانی  11161 11

 1 11،111 گوسفند یپرواربند پرواربندی گوسفند 11111 12

 11 31،111 و ...( ونجهی)حبوبات،  یبوجار احداث کارگاه حبوبات یبوجار 11111 13

 2 1،111 یاطیاحداث کارگاه خ پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار دیتول 11111 11

 6 1،111 فیکفش و ک دیاحداث کارگاه تول تولید-قطعات لاستیفی کفش 22161 15

 6 11،111 یم گردو بو یگردشگر و گردشگری یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به  51111 11

 11 51،111 گوسفند یپرواربند پرورش گوسفند و بز 11111 12

 1 11،111 یسردآب یپرورش ماه شیرین هایآبدر  پروریآبزی 3221 12

 6 11،111 یو بوم گرد یگردشگر و گردشگری یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به  51111 16

 1 2،511 احداث گلخانه دیولکاشت و ت -ایگلخانهمحصولات  11131 21
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 )دنباله( (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 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
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
ضو

مو
ور  

مح
ن 
ری
رآف
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ت*
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در 

ح 
طر

ش*
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ح 
سط

 

د 
برن
ت 

بلی
قا

ی*
ساز

 

 ئیعنوان دستگاه اجرا

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 قفس آباد یمرکز ابهر 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قمچ آباد یمرکز ابهر 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 2 2 1 قمچ آباد یمرکز ابهر 13

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 1 1 کبودچشمه یمرکز ابهر 11

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 1 1 1 2 2 1 کبودچشمه یمرکز ابهر 15

 1 1 1 1 3 1 کله خانه یمرکز ابهر 11
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 نیکوهز یمرکز ابهر 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 نیکوهز یمرکز ابهر 12

 1 1 1 1 3 1 کین یکو یمرکز ابهر 16
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 ورس نهیک یمرکز ابهر 21

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )  عملفردی: خرد/* شعا

 (2ندارد )( 1دارد )بلیت برند سازی: قا* (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت*      (2) ریخ( 1بله )* کارآفرین محور است:  
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 (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

وانین بودجه ق 12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

 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 

1362 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 1 5 

(کنیخشک)سبزه   بندیبستهو  یمحصولات باغ یکارگاه فرآور پاک کردن سبزه )کشمش( 11313 21  21،111 11 

یبافیقال هایکارگاه جادیا تولید قالی و قالیچه دستباف 13631 22  1،511 5 

پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار دیتول 11111 23 لباس( دی)تول یاطیکارگاه خ   11،111 5 

21 16221 
 ندیبطبقه یحیو تفر یسرگرم هایفعالیت ریاس

گرینشده در جای د  
یاسف ستیاحداث پ  51،111 5 

(نیکخشک)سبزه   بندیبستهو  یمحصولات باغ یاحداث کارگاه فرآور پاک کردن سبزه )کشمش( 11313 25  2،511 11 

دیتول-اتوریآب راد 21261 21 ورش شهیش عیو ما اتوریآب راد دیاحداث کارگاه تول   1،111 2 

یبافیقال هایکارگاه جادیا تولید قالی و قالیچه دستباف 13631 22  3،111 2 

22 51111 
 و یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

یگردشگر  
یو بوم گرد یتوسعه گردشگر  11،111 2 

یبه روش سنت انیپرورش ماک 11112 26 تخم گذار یپرورش مرغ محل   1،511 1 

جز کفشبه  -یفیپلاست هایفرآورده دیتول 22211 21 لونینا دیکارگاه تول   1،211 6 

گوسفند یپرواربند پرواربندی گوسفند 11111 21  51،111 11 

22 51111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

یو بوم گرد یگردشگر گردشگری  11،111 5 
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 دنباله() (9311 - 9319)دوره  گذاریسرمایه یهاطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  12اجرائی تبصره  نامهآئیندر چارچوب  1111-1111و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانی توجیهی، مقیاس هاطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایهی هاطرحملاحظه: 

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

   روستا
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ش

ی*
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ح* 
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ور  
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د 
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

یمرکز ابهر 21 ورس نهیک   اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 2 1 

یمرکز ابهر 22 ورس نهیک   اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 2 1 

یمرکز ابهر 23  اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 1 1 مهستان 

یمرکز ابهر 21  اداره کل ورزش و جوانان استان 2 1 1 1 3 1 مهستان 

یمرکز ابهر 25 موندرهیم  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 2 1 1   

یمرکز ابهر 21 موندرهیم   اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 3 1 

یمرکز ابهر 22 جوکینا   اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 1 1 

یمرکز ابهر 22 جوکینا  اناست یو گردشگر یدست عیصنا ،یگفرهن راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1   

یمرکز ابهر 26 نینور  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1   

یمرکز ابهر 21 نینور   اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 3 1 

یمرکز ابهر 21 مرشون لاقیی  استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1   

یمرکز ابهر 22 مرشون لاقیی  اناست یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م 1 2 1 1 3 1   

 (1) یدست صنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/

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

 توضیحات عنوان طرح

و  اتوریراد آب دیکارگاه تول
 شور شهیش عیما

 شود.بودن مقدمات لازم، پیشنهاد شده است و یک واحد برای این روستا پیشنهاد می فراهمزمینه و  وجود افراد ماهر در این به دلیل موندرهیمبرای روستای 

 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال زنان و مردان پیشنهاد می قالیبافی
 شود. ها پیشنهاد میکنندهو زمین به میزان زیاد برای اکلر درخواست آببه دلیل نوپا بودن این طرح در روستاها و گرایش و تمایل جوانان به این طرح و نیز نیاز کم  پرورش زالو
 و قانونی.  محیطیزیستشود با رعایت ملاحظات اکولوژیفی، پیشنهاد میواحد  کیمجوز صدور  خانوار در هر روستا 25 یبه ازا یپرورش ماه
 شود.به صورت کارگاهی جهت اشتغال بانوان پیشنهاد می قالیبافی

 شود.  در خیاطی )بانوان(؛ تسهیلات خیاطی برای بانوان کارآفرین پیشنهاد می بالأخصها آباد در اکلر زمینهپتانسیل بالای روستای قفس )بانوان( یاطیخ
 شود.یشنهاد میبه دلیل پتانسیل بالای اراضی اطراف روستاها در کانی و سنگ، یک واحد به مدیریت دهیاری برای روستای خراسانلو پ کارگاه برش سنگ

 تواند اتفاق بیفتد.متعدد می زاییاشتغالشود که در کنار آن در روستای خراسانلو به دلیل وجود پتانسیل گردشگری و شرایط ایجاد بومگردی، این طرح توصیه می یبومگرد
 از لحاظ پراکنش فضایی است. بندیاولویتتاها، نیاز به های روسدر اکلریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت حبوبات یبندبسته

کارخانه فرآوری محصولات 
 باغی

کند مواد اولیه را به روستای درسجین انتقال دهند(، نورین، میمونردره، ارهران )تولیردات ورس، درسجین )روستاهای حصارقاجار، خلیفه حصار میلان، آقجهبرای روستاهای کینه
 شود.( پیشنهاد میروستاهای صایین قلعه

 گردشگری
های مندی از موهبتهای شاخص معماری، گویش متفاوت مردمان آن و بهرهدارا بودن ویژگی لیبه دلگردد، می تاریخی آن به قبل از اسلام باز نهیشیپکه « دَرسِجین»روستای 
-و درآمد روستاییان در این بخش سرمایه زاییاشتغالشود جهت افزایش ذا، پیشنهاد می. لعنوان یفی از روستاهای دارای بافت با ارزش در کشور معرفی شده استطبیعی به

 گذاری در بخش گردشگری صورت گیرد.
 شود.معدنی پیشنهاد می آبروستا، ایجاد کارگاه تولید  بالادستدر روستای ارهان به دلیل وجود چشمه در  معدنی آبتولید 

 ور تجمع واحدهای دامپروری کل دهستان.روستای ارهان به منظ شهرک دامپروری
 شود.نفر متخصص و ماهر در این زمینه در روستای کبودچشمه پیشنهاد می 51به دلیل وجود بیش از  تولید کفش و کیف

 شود.خانوار پیشنهاد می 51-31رأس دام کوچک امفان اشتغال برای  511دام بزرگ و  رأس 31در روستای آلگزیر به دلیل وجود  دامداری
 به دلیل وجود افراد متخصص و ماهر در این زمینه یک واحد به صورت کارگاه برای روستای آلگزیر پیشنهاد شده است. دوجداره پنجرهدرب و کارگاه 

 کنش فضایی است.از لحاظ پرا بندیاولویتهای روستاها، نیاز به در اکلریت روستاها قابلیت اجرایی دارد و لذا با توجه به قابلیت کنیسبزه خشک
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 1

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

، اماکن هاساختمانها، فضا و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

2 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 یطرح هاد یبازنگر ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

 کشیلهلوشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 3

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 1

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 5

1 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییهری و روستاخدمات ش ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 2

 شتاحداث خانه بهدا ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 2

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 6

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 11

 



 55  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

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

 در و تعدیل قانونی، ندهایفرای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1 ازناب یمرکز ابهر 1
مدارس  زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 استان
1 2  1،111 1،111 

 111  111 1 2 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 اسپاس یمرکز ابهر 2

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 اسدآباد یمرکز ابهر 3

 1 اسدآباد یمرکز ابهر 1
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 2  3،111 3،111 

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 اغور یمرکز ابهر 5

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 رآبادیام یمرکز ابهر 1

 311 311  2 2 اب استانشرکت آب و فاضل 1 رآبادیام یمرکز ابهر 2

 1 رآبادیام یمرکز ابهر 2
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 1 3،111  3،111 

 1 رآبادیام یمرکز ابهر 6
مدارس  زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 استان
1 2  1،111 1،111 

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 ستاقیریام یمرکز ابهر 11

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



 وستائی استان زنجانهای رسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ............................................................................................................................................................................................................... 51

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایژهپرو: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه رائیعنوان برنامه اج کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

11 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییشت روستاخدمات بهدا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 12

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 13

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیتقو و لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 11

15 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 آب شرب نیتأم ییشهری و روستاخدمات آب  ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 11

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 12

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 12

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یدرسه و واحد آموزشاحداث م

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 16

21 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیات و امخابر



 52  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان زجملها)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
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اول

 
در 

ح 
طر

ش
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ح 
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 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  تاولوی 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 اهک محمدآباد یمرکز ابهر 11

 1 آهک محمدآباد یمرکز ابهر 12
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 1 3،111  3،111 

 1 آهک محمدآباد یزمرک ابهر 13
مدارس  زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 استان
1 2  1،111 1،111 

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 لییبرزا یمرکز ابهر 11

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 لییبرزا یمرکز ابهر 15

 311  311 1 2 لاب استانشرکت آب و فاض 1 لییبرزا یمرکز ابهر 11

 1 لییبرزا یمرکز ابهر 12
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 2  3،111 3،111 

 1 لییبرزا یمرکز ابهر 12
مدارس  زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 استان
1 1 1،111  1،111 

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 بهاور یمرکز ابهر 16

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 بهاور یمرکز ابهر 21

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



 وستائی استان زنجانهای رسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ...............................................................................................................................................................................................................52

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی ایهنامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 21

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 22

23 1211 
فصل آموزش و پرورش 

 یعموم
1211122111 

فضاها،  و نگهداری، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمان
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

21 1512 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری، روستا
 ییخدمات شهری و روستا هارائبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

25 1512 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری، روستا
 ییروستا یطرح هاد هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

21 1211 
فصل آموزش و پرورش 

 یعموم
1211122111 

فضاها،  و نگهداری، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتماشین ، اماکن وهاساختمان
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

22 1512 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری، روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

22 1211 
فصل آموزش و پرورش 

 یعموم
1211122111 

فضاها،  و نگهداری، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمان
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

26 1512 
 و خدماتفصل توسعه 

 ایریو عش ییشهری، روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 31

 



 56  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب انیعمر هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 بخش شهرستان
نام روستا/ 

 روستاها

اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 311 311  2 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 بهاور یمرکز ابهر 21

 3،111  3،111 1 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 بهاور یمرکز ابهر 22

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 بهاور یمرکز ابهر 23

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یرتباطات و فناوراداره کل ا 1 نیجندحس یمرکز ابهر 21

 111 111  2 2 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 نیجندحس یمرکز ابهر 25

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 نیجندحس یمرکز ابهر 21

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یناوراداره کل ارتباطات و ف 1 زانیجو یمرکز ابهر 22

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 زانیجو یمرکز ابهر 22

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 چالچوق یمرکز ابهر 26

 3،111  3،111 1 2 استان یدرمان یداشتو خدمات به یدانشگاه علوم پزشف 1 چالچوق یمرکز ابهر 31

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

 



 وستائی استان زنجانهای رسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ............................................................................................................................................................................................................... 11

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل صلکد ف

1 2 3 1 5 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 31

، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

فضاها،  و نگهداریتعمیر، تجهیز 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمان

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 32

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 33

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 31

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری، روستا و خدماته فصل توسع 1512 35
تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 31

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 32

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 32

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه  1512 36
تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 11
خدمات آب شهری و  ارائهبرنامه 

 ییروستا
 آب شرب نیتأم

 



 11  ..............................................................................................................................................................................................................................................................  ...................................................................... شهرستان ابهر / بخش مرکزی

 

 

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 تاروس
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1،111  1،111 1 1 ارس استانمد زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 چالچوق یمرکز ابهر 31

 1،111  1،111 1 2 شرکت گاز استان 1 چالقوق یمرکز ابهر 32

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 چشمه بار یمرکز ابهر 33

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 نیچش یمرکز ابهر 31

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قارقالو اباد نیحس یمرکز ابهر 35

 1 قارقالو اباد نیحس یمرکز ابهر 31
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 2  3،111 3،111 

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 اباد قارقالو نیحس یمرکز ابهر 32

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 میحصارعبدالفر یمرکز ابهر 32

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 میحصارعبدالفر یمرکز ابهر 36

 311  311 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 میحصارعبدالفر یمرکز ابهر 11

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 11

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 12
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 13
و ، تعمیر، تجهیز یسازمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 11

 کشیلوله شبفه گاز تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 15

11 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییروستا یطرح هاد هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 12

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا رائهابرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 12

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 16
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 ییروستا هایراه بهسازی وبرنامه توسعه  1313121111 فصل حمل و نقل 1313 51
 21 زانیبه م ییروستا نیب هایراهو آسفالت  یبازساز

 لومتریک
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایاهدستگ کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال یلیونم) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1 میحصارعبدالفر یمرکز ابهر 11
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 1 3،111  3،111 

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یزاداره کل نوسا 1 میحصارعبدالفر یمرکز ابهر 12

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 حصارقاجار یمرکز ابهر 13

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 خوشنام یمرکز ابهر 11

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 داودگر یمرکز ابهر 15

 111  111 1 2 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 داودگر یرکزم ابهر 11

 311 311  2 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 داودگر یمرکز ابهر 12

 1 داودگر یمرکز ابهر 12
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 2  3،111 3،111 

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 داودگر یمرکز ابهر 16

 2،111 2،111  2 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار - در سطح بخش یمرکز ابهر 51

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  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( بندینزما ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 یزداریطرح آبخ یاجرا و حفاظت خاک یزداریبرنامه آبخ 1311111111 یطبیع و منابعفصل کشاورزی  1311 51

 یبرنامه توسعه گردشگری داخل 1211112111 فصل گردشگری 1211 52

)آژانس  یگردشگر بانیخدمات پشت هایفعالیتتوسعه 

و  ینیامداد و نجات زم تیسا ،یگردشگر یمسافرت

 شگاهیفروشگاه و نما ،یو کانون آموزش گردشگر هوایی

 و ...( یدست عیمحصولات صنا

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها رسانیگاز 1311113113 یفصل انرژ 1311 53

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه  1512 51
تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 55

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 51

 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه  1512 52
تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 52

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 56

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 ضلابفصل آب و فا 1513 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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 3،111  3،111 1 3 استان یزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب - یکوهستان یروستاها یمرکز ابهر 51

 - یهدف گردشگر یروستاها یمرکز ابهر 52
و  یدست عیناص ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر
1 1 2،111 1 2،111 

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 زره باش یمرکز ابهر 53

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 شفرچشمه یمرکز ابهر 51

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 یعباس آبادسفل یمرکز ابهر 55

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 ایعباس آبادعل یمرکز ابهر 51

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 ایعباس آبادعل یمرکز ابهر 52

 1 ایعباس آبادعل یمرکز ابهر 52
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 1 3،111  3،111 

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 آباد یعل یمرکز ابهر 56

 311  311 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 آباد یعل یمرکز ابهر 11

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 دولج

 در و تعدیل نی،قانو فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 11

12 

1211 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتماشین

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

لفن ثابت توسط ت تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه  1512 13

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا
 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 11

15 

1211 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتینماش

 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 11

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 12

 احداث خانه بهداشت ییمات بهداشت روستاخد ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 12

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 16

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 21
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی کتمل اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب نیعمرا هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 3،111 3،111  2 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 آباد یعل یرکزم ابهر 11

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 آباد یعل یمرکز ابهر 12

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یبلاغ یعل یمرکز ابهر 13

 3،111  3،111 1 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 یبلاغ یعل یمرکز ابهر 11

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 یبلاغ یعل یمرکز ابهر 15

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 قارلوق یمرکز ابهر 11

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 قره آغاج یمرکز ابهر 12

 3،111 3،111  2 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 قره آغاج یمرکز ابهر 12

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 قره تپه یمرکز ابهر 16

 311 311  2 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قره تپه یمرکز ابهر 21

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش :   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )دی : خرد/* شعا  عملفر 
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) یعمران هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 روژهعنوان پ عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 1 5 

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 21

22 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 23
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهگاز شبفه  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 21

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 25
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

21 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییشهری و روستا خدمات ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

22 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 22

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 26
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 21
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه شناسیکار خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1362 متقی به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1 قره،تپه یمرکز ابهر 21
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 1 3،111  3،111 

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یطات و فناوراداره کل ارتبا 1 قزل بلاغ یمرکز ابهر 22

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 قزل بلاغ یمرکز ابهر 23

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 قزلجه یمرکز ابهر 21

 1،111 1،111  1 1 دارس استانم زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 قشلاق حسنعلی باباخانی یمرکز ابهر 25

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یباباخان یقشلاق حسنعل یمرکز ابهر 21

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 یقشلاق مردعل یمرکز ابهر 22

 1 یقشلاق مردعل یمرکز ابهر 22
 یدرمان یو خدمات بهداشت یپزشفدانشگاه علوم 

 استان
2 1 3،111  3،111 

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 یقشلاق مردعل یمرکز ابهر 26

 3،511 3،511  2 2 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 قشلاق مرشون یمرکز ابهر 21

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

 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ...............................................................................................................................................................................................................21

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 ولتاژ برق تیو تقو شیافزا برنامه توسعه امور برق 1311115111 فصل انرژی 1311 21

22 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیتوسط مخابرات و ا

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 23

21 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 زو خودپردا نترنتیتوسط مخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 25

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 21
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 22
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

22 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل دجایا

 و خودپرداز نترنتیتوسط مخابرات و ا

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 26

61 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیتوسط مخابرات و ا
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایگاهدست کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
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لف
عم
  
عا
ش

 

ت
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اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1،111  1،111 1 2 برق استان یروین عیشرکت توز 1 قشلاق مرشون یمرکز ابهر 21

 2،511 2،511  2 3 تاناطلاعات اس یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قشلاق مرشون یمرکز ابهر 22

 311  311 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قشلاق مرشون یمرکز ابهر 23

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 قلعه حسن آباد یمرکز ابهر 21

 1 قلعه حسن آباد یمرکز ابهر 25
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 2  3،111 3،111 

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 قلعه حسن آباد یمرکز ابهر 21

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 قلعه شیخ چریک یمرکز ابهر 22

 2،511 2،511  2 3 طلاعات استانا یاداره کل ارتباطات و فناور 1 کیچر خیقلعه ش یمرکز ابهر 22

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 وجوقیقو یمرکز ابهر 26

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 وجوقیقو یمرکز ابهر 61

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

 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ...............................................................................................................................................................................................................22

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی ایهبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 احداث خانه بهداشت ییاشت روستاخدمات بهد ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 61

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 62
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 63

 ولتاژ برق تیو تقو شیافزا برنامه توسعه امور برق 1311115111 فصل انرژی 1311 61

65 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیا مخابرات و

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 61

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 62
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحد آموزشاحداث مدرسه و و

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 62

 آب شرب نیتأم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل آب و فاضلاب 1513 66

 خانه بهداشت احداث ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 111
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
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ش
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ح 
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* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 3،111 3،111  2 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 وجوقیقو یمرکز ابهر 61

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 وجوقیقو یمرکز ابهر 62

 3،511  3،511 1 2 گاز استان شرکت 1 کله خانه یمرکز ابهر 63

 1،111 1،111  2 2 برق استان یروین عیشرکت توز 1 کله خانه یمرکز ابهر 61

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 کله خانه یمرکز ابهر 65

 3،111  3،111 1 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 کله خانه یمرکز ابهر 61

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 کله خانه یمرکز ابهر 62

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 یکل یمرکز ابهر 62

 311  311 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 نیکماج یمرکز ابهر 66

 3،111 3،111  2 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یشفدانشگاه علوم پز 1 نیکماج یمرکز ابهر 111

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

 

 



 های روستائی استان زنجانسند برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و طرح توسعه پایدار منظومه  ...............................................................................................................................................................................................................21

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 111
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

112 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 113

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 111
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 115

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 111

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 112

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 112

116 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیمخابرات و ا

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 111
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

م دو اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 نیکماج یمرکز ابهر 111

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 گل بلاغ یمرکز ابهر 112

 1 گل بلاغ یمرکز ابهر 113
 یدرمان یدمات بهداشتو خ یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 2  3،111 3،111 

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 گل بلاغ یمرکز ابهر 111

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 گل تپه یمرکز ابهر 115

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 گلجه یمرکز ابهر 111

 1 گلجه یمرکز ابهر 112
 یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان
2 1 3،111  3،111 

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 جوکینا یمرکز ابهر 112

 2،511 2،511  2 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 دیجد نگجهی یمرکز ابهر 116

 1 دیجد نگجهی یمرکز ابهر 111
 یدرمان یو خدمات بهداشت یوم پزشفدانشگاه عل

 استان
2 1 3،111  3،111 

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش :   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی : خرد/ 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایئیدارا تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت ندخواه بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 111
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 112

شهری،  و خدماتفصل توسعه  1512 113

 و عشایری ییروستا

تلفن ثابت توسط  تیو تقو لیشبفه موبا یهادکل جادیا ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111

 زو خودپردا نترنتیمخابرات و ا
 کشیلولهشبفه گاز  تیو تقو لیتفم کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 111

 احداث خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 115

 1211122111 یفصل آموزش و پرورش عموم 1211 111
و یر، تجهیز ، تعمسازیمقاوم، توسعه، تأمینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداث مدرسه و واحد آموزش

112 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

112 1512 
شهری،  اتو خدمفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

116 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

121 1512 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111
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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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 اروست
 اجرائی دستگاه عنوان
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ش
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 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

 اولویت 

 1111دوم 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 1،111  1،111 1 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 دیجد نگجهی یمرکز ابهر 111

 3،511  3،511 1 2 شرکت گاز استان 1 کند ینگی یمرکز ابهر 112

 2،511  2،511 1 3 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 کند ینگی یمرکز ابهر 113

 3،511 3،511  2 2 شرکت گاز استان 1 مرشون لاقیی یمرکز ابهر 111

 3،111 3،111  2 2 استان یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 مرشون اقلیی یمرکز ابهر 115

 1،111 1،111  2 1 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 مرشون لاقیی یمرکز ابهر 111

 یمرکز ابهر 112
فونش آباد،  ن،یتوده ب ه،یجداق

 داشبلاغ
 2،111  2،111 1 1 ستانا یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1

 یمرکز ابهر 112
مرشون،  لاقیی جوک،یمهستان، نا

 کبودچشمه
 2،111  2،111 2 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1

 یمرکز ابهر 116
زره باش، قفس آباد، سروجهان، 

 خوشنام وانک،یا
 3،111  3،111 3 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 5

 یمرکز ابهر 121

 ربستاق،یورس، ام نهیقزلجه، ک

 لان،یحصار م فهیچشمه بار، خل

 کند ینگیقمچ آباد، 

 1،211  1،211 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 2

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتش :  طرح در سطح بخ اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  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 ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 1 5 

121 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

122 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512112111

و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه  1512 123

 عشایری

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

 روستا
121 1512 

و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

125 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتعه فصل توس

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

121 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیو مسرودخانه  میبستر و حر یسامانده

 روستا

122 1512 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا
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 )دنباله( (پروژه - امهبرن - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان ازجمله)  لازم هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1111-1111 دوره) عمرانی هایپروژه:  ملاحظه

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
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لف
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ش
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* 

 (ریال میلیون) 1362 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1111  

دوم  اولویت 

1111 
 جمع

1 2 2 6 11 11 12 13 11 15 

 یمرکز ابهر 121
مرشون،  لاقییمهستان، 

 بستاق ریازناب، ام
 21،111  21،111 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1

 1 1 1 2 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن - ییبا استعلام از دستگاه اجرا یمرکز ابهر 122

 25،611  25،611 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 آقچه کند یمرکز ابهر 123

 15،111  15،111 2 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 جوکینا یمرکز ابهر 121

 2،651  2،651 3 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 دآبادیعم یمرکز ابهر 125

 21،111  21،111 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 نینور یمرکز ابهر 121

 11،111  11،111 5 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 1 قروه یمرکز ابهر 122

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش :   اولویت(     * 1شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی : خرد/ 
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 های عمرانی توضیحات پروژه – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

 روستای فاقد گاز شهرستان ابهر اجرا شود. 22های مهم و اساسی در زمینه عمرانی است که باید در جز پروژه پروژه گازرسانی به روستاهای فاقد گاز

و اینترنت و مخابرات های شبفه موبایل و تقویت تلفن ثابت توسط ایجاد دکل

 خودپرداز

برای جلوگیری از میزان  یرساختیزاطلاعات در عصر حاضر و لزوم توجه به این امفانات  فناوریهمیت سیستم ا به دلیل

 رسد.مهاجرت، لذا توجه به این امفانات در قالب پروژه عمرانی ضروری به نظر می

 ها قرار دارندروستاهای که در معرض سیل فصلی از منبع مسیلمناطق کوهستانی و محافظت از  آببرای مدیریت  های سطحیاجرای طرح آبخیزداری جهت مدیریت آب

مسافرت، سایت امداد  های خدمات پشتیبان گردشگری )آژانستوسعه فعالیت

فروشگاه و نمایشگاه  گردشگری، آموزشهوایی و کانون  و نجات زمینی و

 و ...( محصولات صنایع دستی

 های ضروری استپروژه ملهازجدر جهت توسعه انوا  گردشگری در سطح شهرستان 

 طرح هادیروستایی برای روستاهای فاقد  طرح هادیتهیه 
و به طور کلی توسعه  موردنیازهای اساسی برای ساماندهی به وضعیت روستاها، ایجاد امفانات و خدمات این طرح جز پروژه

 روستا و بهبود وضعیت زندگی ساکنان خواهد بود.

ش محدودیت کاربری اراضی پیرامون در جهت کاه طرح هادیبازنگری 

 روستاها

سال اخیر و کاهش محدودیت  11تغییرات مربوط به  تأثیرامفان در نظر گرفتن  به دلیلروستایی،  طرح هادیامر بازنگری 

 است. موردنیازهای موجود در روستا، کاربری

 شرب آببرای روستاهای فاقد  کشیلوله آب تأمین

 
 باشد.ناپذیر میهای اساسی و اجتنابرای افزایش کیفیت زندگی ساکنین روستایی، یفی از پروژهکشی بشرب لوله آب تأمین

 اولیه برای افزایش کیفیت زندگی هم در زندگی روزمره و هم اشتغال روستاییان خواهد بود. موردنیازهای برق، از پروژه تأمین برق برخی از روستاهای منظومه تأمین

 احداث مراکز آموزشی )حداقل دبستان(، برای افزایش سطح رفاه و جلوگیری از میزان مهاجرت ضرری خواهد بود. تاهای فاقد امفانات آموزشیاحداث مدارس در روس

 امفانات، در نظر گرفته شود. خانه بهداشت باید برای افزایش استاندارد زندگی ساکنین روستایی برای روستاهای فاقد این احداث خانه بهداشت برای روستاهای فاقد خانه بهداشت

های خاکی و های بین روستایی و آسفالت کردن راهبازسازی آسفالت راه

 شوسه
 های ارتباطی سطح شهرستان ضروری است.کیلومتر از راه 21برای حدود  این پروژه
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