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 1 ..........................................................................................................................  .............................................................. نگوران شهرستان ماهنشان/بخش ا

 

 ام استاندارپی

ای و ایجاد بستر لازم بررای شرفوفایی و پیشررفت عردالت ریزی توسعه منطقههمگرایی با اهداف برنامهدر همسویی و 

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

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

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

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

بخشری بره درات محور، توانمندسازی اقتصرادی و تنو اشتغال پایدار و رونق کسب و کار، تقویت اقتصاد محلی صا

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 دی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایردار منظومرهبرنامه توسعه اقتصا"بواسطه اهمیت اهداف برشمرده، مطالعات 

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

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

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

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

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

 نماید.جلب می

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

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

ها اتخراذ خواهرد شرد و دهیراران و ریزی شهرسرتانیته برنامهناشی از محدودیت منابع، مبتنی بر تصمیمات کم

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

 خواهند بود.

نرین ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبو  استانی و فرمانداری و همچهای بخشی و فرابخشی شهرستاندستگاه -2

 با رعایت ملاحظات لازم به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

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

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

 ظار اهتمام نماید.مورد انت

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

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

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



 های روستایی استان زنجانسند برنامة توسعة اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه  ....................................................................... 2

 

ز خدمات تسهیلگری در امر آموزع و همچنین اجرای نتایج و دسرتاوردهای کراربردی مطالعرات، برا گیری ابهره -1

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

 کند.های پیشنهادی تمثیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

هرا و سرازی قابلیت( آغاز و با فعال1411بایست از سال پایانی برنامه ششم )ربوط به اجرای نتایج میتمهیدات م  -6

ترداوم  1411های تسهیلگری و متناسب با مقتضیات توسعه روستایی در برنامه هفرتم ترا افرق اندازی ظرفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

زایی روستایی برا های توسعه روستایی، تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغاللاع و اجرای برنامهپس از چهار دهه ت

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

صرورت سرالانه در اسرتان و برنامه بره 11ه هزار برنامه روستایی نمود. تهی 1ها 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 

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

هرای توسرعه ها و روستاهای استان منتهی گردید تا برنامه آمایش سرزمین و استان، برنامرهای کل بخشهتهیه برنامه

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

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

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

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

 ای و مدیریت کمیته راهبری مورد اهتمام قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (یی/ تلفیقیبخشی/ روستا)

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

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

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.

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

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

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزینامهرئیس سازمان مدیریت و بر

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلاب اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

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

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

گاهرزیی، فرمانداریانمهاهی رباه: کمیتهشهرستان  اهی اجرایی.اه و دست

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

زاگرس، سبز ساماهن انداز سامان، راژان آب رزیی 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 متمثر از جریان وسیع تغییرات فنراوری و ارتباطرات، تحولرات 

های گسرترده در گذاریای که، سرمایهبه گونه اند؛های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کردهمتفاوتی را در زمینه

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

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

 ت.محدودتری بوده اس

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

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

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

درصد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسرته بره ارتقرا و  11 از بیش دهد که رشداقتصادی نشان می مطالعات

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

و به تبرع آن تحرول در  اقتصاد روستا رشدفرآیند  دار،اولویتهای ظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژهملاحظات ن

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

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

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

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

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

رات های با تغییقیمت

 گسترده

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

شود. این شرفاف بره کراهش ها میافزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب واسطهارزع

های دی سیاسرتبره دلیرل ناکارآمر ؛ وشرودگذاری روسرتاییان منتهری میهای سرمایهدرآمد و انگیزه

 دهداصلاحی، فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
ها مقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

مقیراس در گذاری صرنعتی بزر گیری سیاسرتاز قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شفل متمثر

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

ها صرفار معیشتی بوده است، معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قررار نگرفتره و به دلیل آنفه مبنای فعالیت

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه دهه  .تهای محوری اقتصاد روستا اساز ارکان و نهادهآب یفی 

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

هرای کراهش از طرفی عدم انتشار و تعمیق فناوری و سوبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه چاه

وری و درآمد روسرتا فی از عوامل محوری ارتقاء بهرهیدر بخش کشاورزی با فقدان بازار آب مصرف آب 

توان تولید را دو تا سه . با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استاز محل فعالیت

 برابر افزایش داد.

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

از  روسرتایی و ... فاضرلاب آب طبیعری، منابع ای،منطقه آب های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،دستگاه

دسرتگاهی و ضرعف  برین جمله نهادهای اثرگرذار در تحرول و توسرعه روسرتاها هسرتند. ناهمراهنگی

 ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب گذاری متوازنسیاست



 استان زنجران ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند ...................................................................... 2

 

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

پرایین برودن سرطح  شرود.افزوده بیشتری مینجر به ایجاد ارزعتخصص م شود کهدر اقتصاد بیان می

کنرار پرارادایم ذهنری مقراوم و  سواد و تخصص کشاورزان و سن بالای کشاورزان و درآمد کم آنران در

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

ها نیز که مالک و تملک زمیندسته شده است؛ در این میان به دلیل آنساختاری و رفتاری بین این دو 

باشرند یرا برا می گراهادسته دوم یا مجبور بره تسرامح برا سرنت باشد،از آن سنتی گراهای دیرینه می

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

 وری پرایینو اغلب غیر ماهر و برا بهرره گراسنت انسانی و حفظ بافت جمعیتی هایکارآفرین و سرمایه

نیاز داخلری،  تممینجمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن  درصد 3گردد. در آمریفا فقط می

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

 برد.معیشتی به سر میسنتی و 

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

های زینتری، دارویری، زعفرران و کاشت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سنتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

ستمر و برقراری م

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

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

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

های گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی، آسریبتمسفانه نبود سیاستمحفوظ بدارد م

با ادامه این روند در آینده نه چندان دور  که های تجدید ناپذیری زده،جدی به این منابع دارای آستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

اری گذبجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

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

میانگین درآمد روستاها افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته نگاه غالب به حوزه دخالت 

سازی اقتصادی ت و توانمندسازی و ظرفیتدولت در روستا تممین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده اس

 ها مورد تمکید نبوده است.آن

2 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس بسیار های کوچکبرخلاف سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران

هی کافی روسرتاییان و کم و به ندرت وجود دارد. علت این امر عدم آموزع، عدم دانش، تخصص و آگا

هرا از نظرر و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آن گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن

 باشد.ربط میمالی و علمی از سوی مسئولین ذی

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

ر از تحولات فناورانره بروده متمثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متمث

داری ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورع و بازده آن تفاوت معنریاست. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

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

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.، بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودمحسوب میروستاها 

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

صلاح بازارها، تغییر ساختار آموزع، گذاری، اختصاص منابع مالی، ادار 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 میرستان ماهنشان به شرح سرخطگزارع بخش انگوران شه
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 مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

های شدید از جمعیت خالی های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتبلااستفاده ماندن ثروت

 مردان و پیرزنان تبدیل شدند.شدند و روستاها به محل زندگی پیر

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

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

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

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

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

های روستایی تلاع شده که مسائل پایدار منظومه توسعهین سند برنامة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح در تدو

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 ؛ رند، پیشنهاد شودهایی که توان اجرایی متناسب با روستا را دابخش مطرح و در نهایت پروژه

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

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

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

 در افق طرح دست یافت. موردنظراهداف 
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 ماهنشانشهرستان  انگورانتحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش  و تبیین -9

پرداختره  ماهنشران انگرورانی بخش وضع موجود روستاها لیو تحلسند به بررسی، تبیین  ارائهدر بخش اول از 

 .شودیم

 بخش انگوران شهرستان ماهنشان و استان زنجان تیجمع یقیتطب هایو شاخص ریمتغ -9-9

هرزار نفرر و  1،111، جمعیرت اسرتان زنجران بریش از 1311بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسفن سال 

 درصد بوده است. 32.1و  61.3ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

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

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

خرانوار،  21روستا و تعرداد روسرتاهای کمترر از  111، خانوار و بیشتر 21، تعداد روستاهای دارای 1311در سال 

 روستا بوده است. 113

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

 21درصرد روسرتاها )روسرتاهای دارای  21درصد جمعیت روستایی، در حردود  2.4خانوار و بالاتر(، حدود  61دارای 

درصد روسرتاها )روسرتاهای  21 حدوددرصد جمعیت روستایی، در  1.6 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1ماهنشان به شرح جدول شماره  شهرستان انگوران، بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان ماهنشانشهرستان  انگورانبخش  تیجمع یقیبتط یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

ضریب  جمعیت )نفر(

روستا 

نشینی 

 درصد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان، 

مزرعه و 

 کل یروستای شهری کل ...

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 1،121 22 413 312 1،411 331،633 341،114 113 111 113 32.1 346،224 111،111 1،111،461 استان

 44 34 213 233 1،111 22،116 21،116 21 16 121 14.1 21،161 11،261 31،421 شهرستان ماهنشان

 22 32 212 121 111 11،114 12،364 21 46 61 12.2 12،326 4،112 11،164 بخش انگوران

 22 26 331 221 211 16،142 16،112 2 11 12 11.4 16،114 1،421 22،261 بخش مرکزی

         12.3 2.4 2.1 11.1 13.1 13.2   2.4 1.4 3.1 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش انگوران به 

 شهرستان
43.1 46.1 42.1   13.6 41.1 12.4 42.1 41.2 11.1         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
16.1 13.1 11.1   46.4 12.1 21.6 11.1 12.2 21.1         

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

 اقتصادیالف( 

 ؛نمک پرلیت، براسیت، صنعتی، یهاخاک فلدسپات، روی، و سرب از توجهی قابل ذخایر وجود 

 ؛دامداری زمینه در خصوصار تولیدات میزان ودنب لابا 

 ؛کشاورزی تفمیلی و تبدیلی صنایع توسعه امفان 

 ؛دامی محصولات فرآوری ةکارخان ایجاد امفان 

 ؛بخش سطح در دستیصنایع توسعه امفان 

 ؛صنعتینیمه و صنعتی هایدامداری توسعه امفان 

 ؛اکتشاف شبخ در یگذارسرمایه برای معدنی مواد هایپتانسیل 

 ؛آن وابسته فرآوری و متنو  دارویی گیاهان تولید قابلیت 

 آب صنایع توسعه امفان. 

 اقتصادی عشایر منطقه هایتوانمندیاز  گیریبهره 

 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛جمعیت طبیعی رشد صعودی روند 

  جمعی مسور و آداب دنبو نگرپر مختلف یستاهارو ساکنین بین فختالا بودن پایینهمگنی اجتماعی و 

 ؛نساکنا بین در صفر و ممحر یهاسمامر نظیر مذهبی

 ؛ستاهارو در دموجو یفاطو نمیا فختالا نر  ین بودنپای 

 ؛اجتماعیة سرمای سطح بودن مناسب 

 ؛روستا سطح در فرهنگی -اجتماعی یهاتشفل ایجاد امفان 

 ؛آموزشی بناهای ساخت برای زمین اهدای در مردم مشارکت 

 گانهسه تحصیلی مقاطع در آموزان دانش بولیق درصد بودن بالا. 

  مختلف اقتصادی و گردشگری هایحوزهوجود عشایر کوچنده و توانمندی در 

 محیطیزیست ج(

 ؛ودهمحد  متنو آب منابع و قلیمیا یطاشر 

 ؛چای انگوران رودخانه روی بر مخزنی سد احداث امفان 

 ؛استخراج جهت معدنی مواد هایپتانسیل وجود 

 ؛بخش سطح در متوسط و خوب اتعمر وجود 

 ؛بخش آبریز هایحوضه در سطحی هایآب مثبت بیلان 

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

 ؛کشت زیر اراضی از بخشی در تفمیلی آبیاری امفان 

 ؛هاآن از برداریبهره و هاسیلاب مهار امفان 
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  جانوری و گیاهی نادر هایگونه وجود و جانوری و گیاهی هایونهگ تنو. 

 فضایی-کالبدید( 

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل توسعه خصوص در لازم هایپتانسیل داشتن 

 ؛بخش روستاهای بیشتر در دیها طرح اجرای 

 ؛آبی و معدنی هایپتانسیل وجود لحاظ هب مسافر و کالا تبادل و آسان دسترسی امفان 

 کردسرتان هرایاسرتان برین ارتباط برقراری و تفاب به دندی حلب، به دوزکند بین راه درجه افزایش فانام 

 ؛شرقی و غربی آذربایجان

 ؛بخش سطح در روستایی هایراه نسبت بودن بالا 

 ؛معدنی محور در آن قرارگیری به توجه با دندی شهر صنعتی عملفرد و غالب نقش 

 ؛زنجان از آن ناسبة مفاصل به توجه با دندی رشه اقتصادی توسعه و رشد زمینه 

 سلیمان تخت -زنجان گردشگری محور در دندی شهر قرارگیری. 

 گردشگریه( 

 ؛انگوران شده حفاظتة منطق وجود 

  ؛ستاهارو در غریبه ادفرا و انشگردگر رحضو با مخالفت درو ذهنیت منفی  داوری پیشنبود 

 ؛پرآب و متعدد هایچشمه وجود 

 ؛گردشگری هایزیرساخت بخش در یگذاریهسرما امفان 

 ؛گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط 

 ؛منطقه این در استان گردشگریة نمون مناطق بودن دارا 

 ؛موردمطالعه روستاهای در تاریخی هایجاذبه وجود 

 ؛تفاب شهرستان سلیمان تخت باستانی آثار مجموعه به نسبت ارتباطی پل نقش ایفای 

 دارویی گیاهان و گیاهی پوشش تنو  ،وحشحیات طبیعی هایمحیط و هاگاهزیست. 

 و تنگناها هامحدودیت -9-3

 اقتصادیالف( 

 ؛کشتارگاه و سردخانه و سیلو امفانات وجود کمبود 

 ؛مفانیزاسیون ضعف 

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

  ؛کشاورزی محصولات فرآوری جهت سبمنا تبدیلی صنایعنبود 

  و روز علوم با مردم آشنایی برای آموزشی یهاکارگاه و ایحرفه و فنی زعموآ یهایرساختزنبود 

 ؛کارآفرینی

 ؛دامی محصولات واسطه بدون فروع بازار نبود 

 هاواسطه به تولیدی محصولات فروع. 
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 و فرهنگی اجتماعیب( 

 ؛نناز نمیا در ادیباسو  نر دنبو پایین 

 ؛بخش سطح در رفرستیجمها نر  بودن بالا 

 ؛روستایی نقاط پیرامون مراتع از استفاده کیف و کم اثر بر عشایری جمعیت با چالش 

 ؛جمعیت سالمندی نر  افزایش به رو روند 

  زنان به مربوط اجتماعی هایتشفلنبود. 

 محیطیزیستج( 

 ؛اراضی دننبو یفپارچه و بخش اراضی درصد 21 از بیش در زیاد شیب 

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

 ؛سطحی هایآب مناسب مدیریت عدم و خیزیسیل 

 ؛سطحی هایآب از هادشت و مستعد اراضی بودن دور 

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

 ؛اطلاعاتی بانک فقدان و خاک و آب عجام مطالعات عدم 

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

 فضایی-کالبدید( 

 ؛روستایی ویژهبه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب بشدت دسترسی و جغرافیایی انزوای 

 ؛شهرستان روستاهای پراکندگی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، تامفانا کمبود 

 ؛مرکز از دوری و منطقه بودن کوهستانی به لحاظ خصوصی بخش یگذارسرمایه در محدودیت 

 ؛روستایی هایراه کیفیت سطح بودن ینپای 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانیخدمات جهت هاحوزه مرکز امفانات ضعف 

 نظام و یفسو از منطقه شهری نظام کلیت با ارتباط در شهرستان شهری نظام واگرا هایگرایش وجود 

 ؛دیگر سوی از منطقه روستایی مراکز نظام با شهری

 اقتصادی و جمعیتی هایآستانه تممین عدم به علت خدماتی و اقتصادی یهافعالیت برخی گسترع عدم. 

 گردشگری ه(

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

 ؛دستیصنایع محصولات عرضه مخصوص هایفروشگاه نبود 

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

 ؛سنتی هنرهای و دستیصنایع محصولات هایفروشگاه یا هابازارچه نبود 

 ؛شناسیمردم هایپژوهش و نگاریمردم مطالعات در ضعف 

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

 توسعه شهرستان ماهنشان و با هدف انگوران در بخش توسعههای مختلف بر اساس نتایج بررسی وضعیت حوزه

 :یر صورت پذیردز مسائلبایست در می توسعه فرایند نتایج و اقدام رویفرد، حوزه در تحول ای،منطقه پایدار

 اقتصادیالف( 

 ؛کشاورزی و معدن صنعت، بخش در انسانی نیروی و سرمایه وریبهره بودن پایین 

 ؛تفمیلی و تبدیلی صنایع و کشاورزی ةحوز در تولید ارزع ةزنجیر تفمیل و تولید حوزه تنو  ینیپا سطح 

 محصولات در ویژهبه( فروع و رآوریف تولید، یندآفر ها،نهاده تممین) تولیدی محصولات ارزع ةزنجیر نبود 

 ؛روستایی دستیصنایع و دامپروری کشاورزی،

 ؛سرزمینی یهاظرفیت با نامناسب صنعتی یگذارسرمایه 

 ؛صادراتی هایتشفل ایجاد زمینه در ویژه به بازرگانی خدمات بخش در تخصصی هایتشفل نبود 

 ؛قتصادیا یهافعالیت سایر و کشاورزی محصولات تولید بودن سنتی 

 با مرتبط صنعتی هایخوشه و تولید هایزنجیره گیریشفل عدم و معدنی مواد تبدیل و وریآفر ضعف 

 ؛دستیپایین و بالادستی صنایع و روی و سرب زمینه در ویژهبه استان معدنی و صنعتی یهافعالیت

 راندمان بودن ایینپ و معدن شاغلین سواد سطح بودن پایین معادن، اکثر در مدیریت بخش بودن سنتی 

 ؛تولید

 الفترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش کافی رشد عدم. 

 اجتماعی ب(

 ؛بخش روستاهای مدیریت در زنان سهم بودن ینیپا 

 ؛استانی میانگین از کمتر سواد پایین سطح 

 ؛فرهنگی هایکانون و مراکز کمبود 

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

 ؛زنان مشارکتی و مردمی یهاتشفل کمبود 

 ؛روستایی مدیریت یندآفر در کردهتحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده بودن پایین 

 ؛هادهیاری پایدار مدهایآدر سطح بودن پایین 

 جوان سنی ساختار وجود. 

 محیطیزیستج( 

 ؛کادیم و آرسنیک روی، سرب، عناصر به خاک و آب منابع شدید آلودگی 

 ؛کشاورزی اراضی در معادن یبرداربهره از ناشی هایآلودگی 

 ؛زیرسطحی و سطحی آب منابع اتلاف و هاشیوه این پایین راندمان و سنتی آبیاری هایشیوه بودن غالب 

 ؛کشاورزی خاصلخیز اراضی در هاسفونتگاه کالبدی رشد 

 ؛ماهی پرورع واحدهای توسط شیمیایی مواد حد از بیش مصرف علت به زناوقزل رودخانه آب آلودگی 
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 ؛بخش روستاهای در تابستان فصل در شرب آب کمبود 

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

 ؛کشاورزی بخش خاک منابع بالای فرسایش 

 فضایی-کالبدی د(

  ؛سفونتگاهی نقاط بین ارتباطی و فیزیفی پیوندهای بودنپایین 

 در( اینترنت و تلفن گاز، بر ، آب،) زیرساخت تممین تصمیمة عرص در زیرساختی هایشبفه توسعه کمبود 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛شده سازیمقاوم مساکن سطح بودن پایین 

 ؛خدمات توزیع در فضایی اعتدال منظور به هاآن به دسترسی بودن مشفل و مرکزی یهاسفونتگاه ضعف 

 مطلوب فضایی سازمان در حوزه عملفردی نقش به توجه با هاسفونتگاه از یک هر کارکرد به توجه عدم 

 ؛منظومه

 ؛سیل با مقابله جهت روستا کالبد سازیمقاوم عدم 

 ؛منظومه و مجموعه حوزه، مراکز سطح در اقتصادی هایزیرساخت ضعف 

 ؛معدنی و صنعتی توسعه استراتژی فقدان 

 ؛نامناسب ارتباطی هایراه با روستایی هاینتگاهسفو تعدد 

 گردشگریه( 

  کیفیرت بهبرود و توسرعه منظرور بره غرذایی و فرهنگری رر هنرری محصرولات عرضرة سنتی بازارهاینبود 

 ؛داروئی گیاهان بومی، محصولات و دستیصنایع

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

 مجرازی، هایشبفه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری هایجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه مبودک 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات

 ؛گردشگری هایجاذبه از بهینه ةاستفاد عدم 

 ؛پتانسیل دارای روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛خشب سطح در خدماتی رفاهی، امفانات کمبود 

 گردشگری بخش در یگذارسرمایه به تمایل پایین سطح. 

 از توان عشایر منطقه در راستای توسعه گردشگری گیریبهره 
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 )نقشه( سازمان فضایی موجودساختار و  -9-5

 موجود بخش انگوران شهرستان ماهنشان ییساختار فضا -9 نقشه
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 وجود بخش انگوران شهرستان ماهنشانم ییسازمان فضا -2نقشه 
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 روستاهای بخش توسعهتصور کلان  -2

 ق،یرطر نیراست که از ا یو گردشگر یلیو تفم یلیتبد عیصنا توسعهدر  شرویپ یشهرستان ماهنشان، شهرستان

 فراهم خواهد شد. داریپا توسعه یرا برا نهیزم

 اهداف کلی-2-9

 ؛عیتپایداری جم 

 ؛منابع طبیعی زی پایدار و اصولی ابرداربهره 

 ؛برقراری اعتدال فضایی 

  ؛عوامل تولید در جامعه روستایی وریبهرهارتقای 

 یان.یتحقق معیشت پایدار روستا 

 اهداف کمی -2-2

 اهداف کلی برحسبتعیین اهداف کمی  -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 سنجش واحد متغیر/شاخص

بینی/ پیش سال پایه

ریزی برنامه

 9415سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 11324 12326 1311 نفر جمعیت کل 1

 -24/1 -46/1 1311 درصد 1311-1411نر  رشد جمعیت  2

 61 1/12 1311 درصد میزان روستانشینی 3

 61 66 1311 تعداد روستاهای دارای سفنه 4

 سرزمین
 1131 1131 1311 یلومترمربعک مساحت 1

 6/11 12 1311 نفر در کیلومترمربع تراکم نسبی جمعیت کل 6

 نیروی انسانی
 1121 6111 1311 نفر تعداد کل شاغلین 1

 4121 4112 1311 نفر تعداد شاغلین روستایی 2

و  یاقتصاد

 یتولید

 1/2 2/2 1311 نفر بار تففل اقتصادی 1

 33421 33611 1313 هفتار کشت ریزسطح  11

 31214 31261 1313 هفتار سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

 1421 1311 1313 هفتار سطح زیر کشت آبی )زراعت( 12

 1126 1121 1313 هفتار سطح باغات 13

 11621 11211 1313 تعداد دام سبک 14

 1611 1461 1313 تعداد دام سنگین 11

و  رساختیز

 ربنایز

 11 24.24 1311 درصد سفلت فلزی و بتون آرمهمساکن با ا 16

 111 24 1311 تعداد کشیمند از آب سالم لولهروستاهای بهره 11

 111 11 1311 تعداد روستاهای برخوردار از بر  12

 11 6/46 1311 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 11

 14 23 1311 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21

 1312و مطالعات میدانی،  1312ای، : مطالعات کتابخانهممخذ
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 های توسعهگیریجهت -2-3

 و رویفردهررا برره یررافتن دسررت و بخررش توسررعه هررایممموریت رسرراندن انجررام برره راسررتای در ترتیررب، برردین

 و هرایراری از یگیرربهره قروت، هراینقطره و هراتوانمنردی کرارگیری به بخش، پیشرفت اندازچشم هایگیریسمت

 زیر ةگون به بخش، توسعه راهبردی هایگیریجهت تهدیدها، و ضعف هاینقطه و هاکاستی بر چیرگی نیز و هافرصت

 :گرددمی پیشنهاد

 ؛ی نوینرهای آبیازایش استفاده از سیستماف 

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

 ؛ویژه محصولات باغی و دامیتفمیلی به و تبدیلی صنایع و کشاورزیة حوز در تولید ارزعة زنجیر تفمیل 

 ؛روستایی - شهری فعالیت و سفونت نظام فضایی سازمان پیوسته هم به توسعه 

 ؛روستایی نواحی در ویژهبه جغرافیایی -فیزیفی انزوای از گذار برای ایشبفهة جامع توسعه 

 ؛افراد تعلق حس افزایش و بخشتیهو تقویت برای گیفرهن گذاریسرمایه 

 برین در اطلاعرات عصرر ایپایره سروادهای توسرعه و جامعه تربیت برای پرورع و آموزع بر یگذارسرمایه 

 ؛جوانان و نوجوانان کودکان،

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

 ؛ریگردشگ

 ؛زندگی کیفیت و اجتماعی هایزیرساخت یارتقا 

 ؛درونی و محیطی هایشوک و هاآسیب با مواجهه در محلی اجتما  آوریتاب دامنه بهبود 

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

 ؛گردشگری ةحوز در ویژه به تجدید قابل و پایدار یهاظرفیت توسعه 

 ؛کارآفرینی و کار و کسب عمومی فضای و فرهنگ ارتقای 

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

 و معدنی و صنعتی توسعه ،فناوری و دانش توسعه در خارجی و داخلی هایسرمایه جذب 

 صنعتی هایخوشه توسعه. 

 راهبردها -2-4

 یاقتصاد (الف

 ؛معدنی مواد فرآوری گسترع 

 ؛زیربنایی امفانات و موجود زیربناهای توسعه 

 ؛محلی جامعه و بازار نیاز بر منطبق دامی و کشاورزی تولیداتة زنجیر تفمیل 

 ؛بالادستی و دستیپایین صنایع با پیوند ایجاد و روی و سرب با مرتبط صنایع صنعتیة خوش ایجاد 

 ؛جدید محصولات تولید و وکارهاکسب اندازیاهر در تسهیل و الگوسازی 
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 ؛کشاورزی خدمات توسعه و خصوصی یهاتشفل از حمایت 

 ؛محیطی هایظرفیت از بهینه گیریبهره 

 ؛پروریآبزی مستعد اراضی منابع جامع مطالعات انجام و آموزع و ترویج 

 و فرهنگی یاجتماعب( 

 ؛معدن انگذارسرمایه بیمه صندو  تقویت 

 ؛معدن و صنعت بخش موردنیاز انسانی روینی آموزع 

 ؛محلی سطح به شهرستانی و استانی سطح از تصمیمات تمرکززدایی 

 ؛کردهتحصیل جوانان یهاظرفیت از استفاده 

 ؛زنان مشارکت افزایش 

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

 ؛پذیرآسیب اجتماعی طبقات از حمایت 

 ؛ریزیبرنامه یندآفر در نخبگان و انسانی یهاظرفیت اجتماعی، هایسرمایه از گیریبهره 

 محیطیزیستج( 

 ؛دندی -انگوران منطقه خاک و آب بر روی و سرب فرآوری و معدنی صنایع از ناشی آلایندگی کاهش 

 ؛محیطیستزی هایآلودگی کنترل لحاظ به معدنی مواد فرآوری تخصصی شهرک ایجاد 

 ؛دشتی اراضی منابع این از یبرداربهره تداوم و آبخوان آبدهی پتانسیل حفظ 

 ؛تجدیدشونده طبیعی منابع از قانونی هایحمایت افزایش 

 ؛فصلی هایرودخانه در جریان زمان نمودن ترطولانی و رودخانه آبریز هایحوضه آبخیزداری 

 ؛دشتی اراضی در زیرزمینی آب هایسفره تخلیه و تغذیه ظرفیت، مداوم کنترل 

 ؛وحشحیات حفظ برای هاچشمه و رودخانهة پای آب منابع از یبرداربهره مدیریت 

 ماهی پرورع واحدهای در کودها از استفاده کنترل. 

 ییفضا یکالبدد( 

 سلیمان تخت دندی -زنجان محور کشاورزی و گردشگری صنعتی، معدنی، یفپارچه توسعه ریزیبرنامه 

 ؛ماهنشان شهرستان ایمنطقه توسعه مرکز برتر حورم بعنوان

 ؛(سلیمان تخت -دندی -زنجان) استانی و فراشهرستانی ارتباطی محورهای توسعه ریزیبرنامه 

 ؛توسعه برتر محورهای با آن شهری نقاط و شهرستان ایمنطقهفرا فیزیفی پیوندهای تقویت 

 ؛غربی آذربایجان با زنجان استان استانی فرا ایمنطقه پیوندهای افزایش 

 تمکید با رسانیخدمات مراتبسلسله نظام ریزیبرنامه و برپایی طریق از روستایی -شهری پیوندهای تقویت 

 ؛برتر روستایی مراکز بر

 ؛بهداشت ةخان فاقد روستاهای برای بهداشت یهاخانه 

 پایدار معیشت رویفرد بر اساس روستایی مساکن سازیمقاوم. 
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 گردشگری ه(

 ؛دستیصنایع و گردشگری یهافعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای سازیبستر 

 ؛سنتی هنرهای آفرینش و دستیصنایع تولید افزایش راستای در حمایت 

 ؛طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار و منطقه برای گیریتصمیم و سازیتصمیم در مردم مشارکت تقویت 

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

 ؛منطقه دستیصنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی یهافعالیت توسعه 

 ؛استاندارد گردشگری هایزیرساخت و مناسب امفانات ایجاد گردشگری، مسیرهای تعریف 

 ؛منیتا ایجاد هدف با شهرستان و استان مواصلاتی هایراه استانداردسازی 

 غیره و گردشگری راهنمای تابلوهای نصب طریق از ایجاده از اعم تبلیغات جامع نظام استقرار. 

 ی اجراییهاسیاست -2-5

 یاقتصادالف( 

 ؛مناسب هایتناوب اجرای و اراضی تسطیح عملیات اجرای 

 ؛کشاورزی تبدیلی صنایع ایجاد 

 ؛اریباغد و زراعتة زمین در ترویجی آموزشی هایدوره افزایش 

 ؛صنعتی و صنعتینیمه به سنتی هایدامداری تبدیل و طیور و دام نژاد اصلاح یهاطرح اجرای 

 ؛صنعتی واحدهای گسترع 

 ؛هاپروژه و هاطرح اجرای در مردمی یهاتشفل و خصوصی بخش از استفاده 

 ؛صنعت این مدرن هایفناوری از گیریبهره و آبزیان مصرف و تولید افزایش جهت در ریزیبرنامه 

 مفانیزاسیون ضریب افزایش. 

 و فرهنگی یاجتماعب( 

 ؛روستاها درصد 1 میزان به دهیار عنوان به زنان انتخاب افزایش 

 ؛هادهیاری مدآدر درصد 21 میانگین طور به هادهیاری برای درآمدزا یهاطرح گسترع 

 ةحوز تیپ سه در شهرستان توسعه امور در کمک و هماهنگی برای ففر هایاتا  و تصمیم ایهگروه تشفیل 

 ؛زیربنایی زیرساختی و امور و فرهنگی – اجتماعی اقتصادی،

 ؛امور در مشارکت و آموزع طریق از یانروستای توانمندسازی 

 ؛یانیروستا بومی دانش و توان از استفاده با تولید بودن مداوم و مستمر 

 ؛زنان مشارکتی و مردمی یهاتشفل ایجاد 

 جوامع جنسی گسست کاهش و فرهنگی مراسم در زنان ضورح سازیزمینه و تقویت. 

 محیطیستی( زج

 ؛داریآبخوان و سیلاب پخش عملیات اجرای جهت مستعد مناطق شناسایی 

 ؛بحرانی و خیزسیل مناطق هاینقشهة تهی و مطالعه 

 ؛دامداران و مراتع وضع بهبود جهت مرتعداری یهاطرح اجرای و واگذاری و تصویب و تهیه 
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 ؛خورجهان روستای محدودة در آبی احداث و سازیساحل 

 ؛اوزنقزل رودخانه حاشیه سازیساحل طرح ةادام 

 ؛هاخانهرود آبراهه حفاظت و فرسایش کنترلة مطالع 

 ؛هاسیلاب از یبرداربهره و سیلاب پخش عملیات 

 انتقال کانال و انحرافی بند طرح احداث جهت اعتبار تخصیص. 

 ییفضا - یکالبدد( 

 ؛خطرناک هایپیچ حذف 

 ؛ماهنشان -دندی محور در اصلی هایراه به موجود فرعی هایراه یارتقا و تعریض 

 ؛آتی سال 2 عرض در روستایی شوسه هایراهة کلی نمودن آسفالته 

 ؛خرابی درصد و اولویت ترتیب به هاپل نگهداری و مرمت 

 در( اینترنرت و تلفرن گراز، ر ،بر آب،) زیرسراخت ترممین تصرمیمة عرصر در زیرسراختی هایشبفه توسعه 

 ؛برخوردار کم و محروم روستاهای

 ؛زلزله بالای خطر با هایپهنه در ساز و ساخت کنترل 

 ؛بهداشتی و موزشیآ هایزیرساخت توسعه با روستاها تخلیه و روستایی هایمهاجرت از جلوگیری 

 کشاورزی اصلخیزح اراضی در هاسفونتگاه کالبدی توسعه کنترل. 

 گریگردشه( 

 ؛ییلاقی توریستی، مهم هایمحدوده در زیربنایی تمسیسات ایجاد 

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

 ؛گردشگر جذب توان دارای مناطق سایر و روستاها در دستیصنایع از حمایت و تقویت 

 ،؛اطلس تدوین و تهیه راستای در تانشهرس طبیعی و تاریخی فرهنگی، آثار شناسایی بررسی 

 ؛مسافرتی هایآژانس ایجاد با زیارتی و تفریحی آموزشی، علمی، قیمتارزان تورهای سازیروان 

 ؛گردشگری و دستیصنایع فرهنگی، میراث تبلیغاتی اقلام چاپ و تهیه 

 ؛ورزشی و زمستانی توریسم و اکوتوریسم توسعه و ایجاد طرح 

 غذایی و فرهنگی ر هنری محصولات رضةع سنتی بازارهای تمسیس. 

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-2

 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیو ا یاقنا  عموم 

 فقرزدایی، لهئمس به جمعیدسته و وجهی چند رویفردهای مستلزم ماهنشان انگوران بخش پایدار توسعه 

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

 رویفرد. نیست کافی اما است، لازم ماهنشان انگوران بخش پایدار توسعه برای کشاورزی بخش بر تمرکز 

 و غیرکشاورزی اشتغال ایجاد نهادی، سازیظرفیت کشاورزی، یفناور و هازیرساخت تا است لازم یفپارچه

 دهد؛ پیوند را انسانی سرمایه
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 کره باشرد محلری امرور ةادار و توانمندسرازی مشرارکت، برر اسراس بایرد ماهنشران انگروران بخرش عهتوس 

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

 این در بهتجر و راهنمایی. دارد نیاز بلندمدت تلاع به هاظرفیت و ماهنشان انگوران بخش نهادهای توسعه 

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

 اسیمحرک متوسط مق یوکارهاکسباقدامات و  نیعناو -3جدول 

 عنوان ردیف

 ایاحداث واحدهای گلخانه 1

 احداث واحدهای پرورع قارچ 2

 احداث سردخانه 3

 هیانما آوریعملاعطای تسهیلات در جهت  4

 ایجاد کشتارگاه صنعتی دام 1

 ایجاد کارخانه لبنیات 6

 و فرآوری گیاهان دارویی بندیبستهایجاد واحد  1
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 )نقشه( یشنهادیهدف/ پ یفضائ ساختار و سازمان -2-7

 افق ییساختار فضا -3نقشه 
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 بخش )پیوست سند( توسعههای ، پروژههاطرح، هافعالیتاقدامات،  -3

 4جدول  -ییو اجرا یو مصوبات مقررات ماتیتصم ربطذیی هافعالیتاقدامات و  -3-9

 5جدول  -شده در سطح بخش بندیاولویت یگذارسرمایه یهاطرح -3-2

 2جدول  -شده در سطح بخش بندیاولویت های عمرانیپروژه -3-3

 زنگری سندنظام اجرایی، نظارت و با -4

 سازمان اجرایی -4-9

ک رمشرت شرنهادیسازمان برا پ نیا لاتی. تشفدینمایم تیشهرستان فعال یریزبرنامهة تینظر کم ریسازمان ز نیا

 توسرعهو  یریزبرنامره یاستان زنجان در شرورا یمسفن انقلاب اسلام ادیکل بن ةو ادار یریزبرنامهو  تیریمد سازمان

 .دیخواهد رس بیتصو استان به

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره کرل اسناد بخش یاستان، اجرا یریزبرنامهو  تیریسازمان مد یمقرر از سو یهادر قالب چارچوب

 توسرعهو  یریزبرنامه یماهه به شورا 6 نظارت در مقاطع جینظارت و رصد خواهد شد. نتا یمسفن انقلاب اسلام ادیبن

 گزارع خواهد شد. استان

 گری سندبازن -4-3

 صرورتبه "3"( و بنرد مرتبط برنامره هفرتم نیدر چارچوب مضام) 1411در سال  "4"و  "2"ی بندها یبازنگر

 یمسرفن انقلراب اسرلام ادیرو اداره کل بن یریزبرنامهو  تیریمشترک سازمان مد شنهادیخواهد شد. با پ نه انجاملاسا

مطالعرات بره عنروان  یمشاور مجرار نیاز خدمات مهندس استان، توسعهو  یریزبرنامه یشورا بیتصو استان زنجان و

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

  ربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییهای ذیفهرست اقدامات و فعالیت - 4جدول 
  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 1جدول 

 گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 1های جدول ضمیمه 
  های عمرانیفهرست پروژه - 6جدول 
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 9تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذیهای اقدامات و فعالیت -4جدول 

 دستگاه اجرایی مرتبط عنوان ردیف

1 
 در در صرورت امفران جهرت اسرتفاده و طبیعری منرابع اداره توسرط روستاها اطراف اراضی تعیین تفلیف

 دامداری و کشاورزی یهاعالیتف
 طبیعی کل منابع اداره

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

 .هستند ابنیه ساخت
 کشاورزی سازمان جهاد

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

 های بین روستایی و شهری از طریق تسهیل صدور مجوزتقویت پیوندهای فیزیفی از طریق احداث راه 4
 راهداری کل ةادار ،طبیعی کل منابع ةادار ،و گردشگری دستیصنایعکل میراث فرهنگی،  ةادار

 ایجاده نقل و حمل و

 طبیعی کل منابع ةادار ز عشایر داوطلببا استفاده ا مراتع از حفاظت در عشایر کردن سهیم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 و مشفلات مسائلحل و فصل  هبمربوط های عمرانی، شامل اقدامات گذاری و پروژههای سرمایهساز/ پشتیبان طرحنههای ناظر به تصمیمات و مصوبات و مقرراتی و اجرایی، زمیفعالیت - 1
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 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
 311 611،111 جمع

 6 13،111 تن در سال )علاوه بر وضع موجود( 11 -مزرعه 2 -انیپرورع آبز های شیرینآبزی پروری در آب 13221 1

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 2

 1 211 در سال لوگرمیک 1 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 3

 1 11،211 تن در سال )علاوه بر وضع موجود( 11 -مزرعه 2 -انیپرورع آبز های شیرینآبزی پروری در آب 13221 4

1 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

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

 2 211 تن در سال 11 -پرورع قارچ  یداث واحدهااح کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 6

 4 1،211 سال در تن 11 -هفتار 1 – یگلستان گل محمد جادیا گل محمدی ر کاشت و تولید 11221 1

 3 1،111 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روع سنتی 11411 2

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

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

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

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

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 1 4 1 آباد میابراه انگوران ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قشلا  زیاک انگوران ماهنشان 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یامام کند انگوران ماهنشان 3

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 یامام کند انگوران ماهنشان 4

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 6

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 انگوران انگوران ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 انگوران انگوران ماهنشان 2

 ناستا یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 انگوران انگوران ماهنشان 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 انگوران انگوران ماهنشان 11

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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:

 



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ..................................................... انگوران بخش ماهنشان/شهرستان 

 

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 3،111 مترمربع در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته فرع بافی ر فرع دستباف 13131 11

 4 1،211 میمتر گل 411 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 12

 3 4،111 مرکز 11 -ریش یآورمراکز جمع جادیا آوری شیرایستگاه جمع 46311 13

 1 24،111 تن 4111 تیبا ظرف -صفر یاحداث سردخانه بالا سردخانه 12111 14

 3 1،211 یپزشف اهیو گ یدامپزشف ،یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 11

 3 4،111 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیتهبسهای فعالیت 22121 16

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 11

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 12

 1 11،211 تن در سال )علاوه بر وضع موجود( 11 -مزرعه 2 -انیپرورع آبز های شیرینآبآبزی پروری در  13221 11

 1 211 در سال لوگرمیک 1 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

 د.تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند ش هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1 2 2 4 4 1 انگوران انگوران ماهنشان 11
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ ثرایاداره کل م

 استان یگردشگر

 1 2 2 4 4 1 انگوران انگوران ماهنشان 12
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 13

 معدن و تجارت استاناداره کل صنعت،  2 1 2 2 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 11

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 انگوران انگوران ماهنشان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 اوچطاع انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 اوچطاع انگوران ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 4 1 لو دهیا انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ریمیا انگوران ماهنشان 21

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح * موضو   (   4شهرستان )( 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:  



 33 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ..................................................... انگوران بخش ماهنشان/شهرستان 

 

 (9411 - 9419 )دوره گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 6 13،111 وضع موجود(تن در سال )علاوه بر  11 -مزرعه 2 -انیپرورع آبز های شیرینآبزی پروری در آب 13221 21

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 22

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 23

 2 211 یبوم انیماک پرورع مرغ و یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 24

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21

 1 211 در سال لوگرمیک 1 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 26

 4 1،111 )علاوه بر وضع موجود(تن در سال  11 -مزرعه 2 -انیپرورع آبز های شیرینآبزی پروری در آب 13221 21

 1 211 در سال لوگرمیک 1 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 22

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 21

 3 1،211 یبوم انیغ و ماکپرورع مر یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 31
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 1 1 4 1 ریمیا انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یسفل نچهیا انگوران ماهنشان 22

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 1 2 1 3 1 ایعل نچهیا انگوران ماهنشان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 آقبلاغ حسن آباد انگوران ماهنشان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیبلندپرچ انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 زکیتبر انگوران ماهنشان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 زکیتبر انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 یتوت آغاج انگوران ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یتوت آغاج انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 تودار انگوران ماهنشان 31

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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:  

 



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ..................................................... انگوران بخش ماهنشان/شهرستان 

 

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 31

 1 32،111 یهفتار 1 -یااحداث مجتمع گلخانه - 11131 32

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

 2 12،111 نیدام سنگ رأس 31دام سبک و  رأس 211-دام  یکشتارگاه صنعت دامکشتارگاه 11111 34

31 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

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

 2 211 تن در سال 11 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 36

 2 1،111 رأسی 11-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روع سنتی 11411 31

 3 16،111 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 32

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 31

 2 3،111 مترمربع در سال 211 -هاتهفرع دستباف و دستباف فرع بافی ر فرع دستباف 13131 41
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 چهارطا  انگوران ماهنشان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 فندیحسن آباد چا انگوران ماهنشان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 فندیحسن آباد چا انگوران ماهنشان 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 3 1 یدند انگوران ماهنشان 34

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 دوزکند انگوران ماهنشان 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دوزکند انگوران ماهنشان 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 دوزکند انگوران نماهنشا 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 دوزکند انگوران ماهنشان 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 4 1 دوزکند انگوران ماهنشان 31

 1 2 2 4 4 1 دوزکند انگوران ماهنشان 41
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

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

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



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ..................................................... انگوران بخش ماهنشان/شهرستان 

 

 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 شتغال )نفر(ا

1 2 3 4 1 

 4 1،211 میمتر گل 411 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 41

 2 3،111 مرکز 11 -ریش یآورمراکز جمع جادیا آوری شیرایستگاه جمع 46311 42

 3 1،211 یپزشف اهیو گ یدامپزشف ،یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 43

 3 4،111 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 44

 1 11،111 رأسی 111 -همراه با اصلاح نژاد( ایو  یصنعت ی)دامدار نیپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 41

 11 41،111 رأس 111 یداشت آمیختهدام سبک گوسفند  پرورع گوسفند داشتی 11441 46

 4 6،111 رأسی 111- یدام سبک گوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 41

 1 211 در سال لوگرمیک 1 -ییدارو اهانیزعفران و گ زعفران ر کاشت و تولید 11221 42

 3 1،211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا وع سنتیپرورع ماکیان به ر 11461 41

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف

 جرامحل ا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1 2 2 4 4 1 دوزکند انگوران ماهنشان 41
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 دوزکند انگوران ماهنشان 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دوزکند انگوران ماهنشان 43

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 دوزکند انگوران ماهنشان 44

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 حلب انگوران یوستار انگوران ماهنشان 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 حلب انگوران یروستا انگوران ماهنشان 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 ایعل جا یقوز یروستا انگوران ماهنشان 41

 استان یاره کل جهاد کشاورزاد 2 2 2 1 3 1 زرگر انگوران ماهنشان 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 زرگر انگوران ماهنشان 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 زرگران انگوران ماهنشان 11

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

 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 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 11

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 12

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 13

 ترویج گردشگری 11111 14
متمرکز  تی)دو سا یگردشگر یابیو بازار رسانیاطلا  غات،یتبل گاهیو پا ستمیتوسعه س

 (افزارینرمو  افزاریسخت
1،111 6 

11 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

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

 2 211 تن در سال 11 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 16

 2 1،111 رأسی 11-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روع سنتی 11411 11

 3 16،111 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 12

11 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب زاتیتجه
 2 1،111 تحت فشار یاریآب یاجرا

 2 3،111 مترمربع در سال 211 -هافرع دستباف و دستبافته فرع بافی ر فرع دستباف 13131 61
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهتعامل با  سنواتی و ضمن

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 / روستاهانام روستا بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نییزما انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 نییزما انگوران ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 یساغرچ انگوران ماهنشان 13

 2 1 1 4 3 1 یشهر دند انگوران نماهنشا 14
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 11

 2 2 2 4 4 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 61
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یشگرگرد

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 4 1،211 میمتر گل 411 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 61

 2 3،111 مرکز 11 -ریش یآورمراکز جمع جادیا آوری شیرایستگاه جمع 46311 62

 2 211 یپزشف اهیو گ یدامپزشف ،یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 63

 2 3،111 هزار بسته در سال 111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 64

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 61

 3 1،211 یبوم انیماکپرورع مرغ و  یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 66

 3 1،211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 61

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 62

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 61

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 2 2 2 4 4 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 61
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 تاناداره کل صنعت، معدن و تجارت اس 2 1 2 3 3 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 63

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 شهرک حلب انگوران ماهنشان 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 خلریش انگوران ماهنشان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یقرقان سفل انگوران ماهنشان 66

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ایقرقان عل انگوران ماهنشان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قره دره انگوران ماهنشان 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یقره زک انگوران ماهنشان 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قره قشلا  انگوران ماهنشان 11

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 یون ریال(اعتبار )میل

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

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

12 116 
و  یکشاورز یپشتیبان یهافعالیت

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

 2 211 تن در سال 11 -پرورع قارچ  یاحداث واحدها کاشت و تولید -ایقارچ گلخانه 11131 13

 3 1،111 رأسی 111-گوساله یپرواربند پرواربندی گوساله به روع سنتی 11411 14

 3 16،111 رأسی 111 یریش یگاودار پرورع گاو شیری به روع سنتی 11411 11

16 11611 
ری برداعملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریآب زاتیتجه
 1 3،111 تحت فشار یاریآب یاجرا

 3 4،111 مترمربع در سال 411 -هافرع دستباف و دستبافته فرع بافی ر فرع دستباف 13131 11

 4 1،211 میمتر گل 411 -یو محل یرانیدستبافت ا میگل دیتول تولید گلیم و زیلو و جاجیم دستباف 13132 12

 1 1،111 مرکز 11 -ریش یآورمراکز جمع جادیا آوری شیرجمع ایستگاه 46311 11

 2 211 یپزشف اهیو گ یدامپزشف ،یکشاورز یمهندس یو فن یخدمات تخصص های دامپزشفیفعالیت 11111 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 ستانا یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قره قشلا  انگوران ماهنشان 11

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 قره ناس انگوران ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 قره ناس انگوران ماهنشان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قره ناس انگوران ماهنشان 14

 استان یداره کل جهاد کشاورزا 2 2 2 1 2 1 قره ناس انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 قره ناس انگوران ماهنشان 16

 2 2 2 4 4 1 قره ناس انگوران ماهنشان 11
و  یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 4 4 1 قره ناس انگوران ماهنشان 12
و  یتدس عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یگردشگر

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 3 3 1 قره ناس انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 قره ناس انگوران ماهنشان 21

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: حطر (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1312به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 2 3،111 بسته در سالهزار  111 - یمحصولات کشاورز  نگیو سورت یبندبسته یواحدها جادیا بندیبستههای فعالیت 22121 21

 2 22،111 رأسی 211 -همراه با اصلاح نژاد( ایو  یصنعت ی)دامدار نیپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 22

 6 21،111 رأسی 211 -همراه با اصلاح نژاد( ایو  یصنعت ی)دامدار نیپرورع دام سبک و سنگ صنعتی روع به –پرورع گاو  11412 23

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 24

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

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 26

 2 2،111 رأسی 11 یسفند پروارگو پرواربندی گوسفند 11441 21

 3 1،211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 22

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 21

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 1 3 1 قره ناس انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 ایقشلاجو  عل انگوران ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 ایقشلاجو  عل انگوران ماهنشان 23

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یقشلا  جو  سفل انگوران ماهنشان 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ایقشلا  جو  عل انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 قلعه جو  سادات انگوران ماهنشان 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 منصور اهیقلعه جو  س انگوران ماهنشان 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 منصور اهیقلعه جو  س انگوران ماهنشان 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 منصور اهیقلعه جو  س انگوران ماهنشان 21

 استان یل جهاد کشاورزاداره ک 2 1 2 1 1 1 یقوا  سفل انگوران ماهنشان 11

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 شتغال )نفر(ا

1 2 3 4 1 

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 11

 1 1،111 رأسی 111- یدام سبک گوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 12

 3 1،211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 13

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 14

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

 3 3،111 ییروستا رأسی 11 یگوسفند داشت پرورع گوسفند داشتی 11441 16

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 11

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 12

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

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 111
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

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

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهاتی و ضمن تعامل با سنو
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 4 1 قوزلو انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 قوزیجا  علیا انگوران ماهنشان 12

 استان یرزاداره کل جهاد کشاو 2 1 2 1 3 1 ایعل جا یقوز انگوران ماهنشان 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 کاوکل انگوران ماهنشان 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 کاوکل انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 کپز انگوران ماهنشان 16

 استان یجهاد کشاورزاداره کل  2 1 2 1 1 1 کیزبیکهر انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یکوسج سفل انگوران ماهنشان 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 ایکوسج عل انگوران ماهنشان 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 مراع انگوران ماهنشان 111

 (4) یدستصنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2صنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضو 4شهرستان )( 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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  (9411 - 9419گذاری )دوره های سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچوب آئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی، مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهتعامل با دستگاه سنواتی و ضمن

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1312 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 111

 3 2،111 تن عسل )علاوه بر وضع موجود( 1 دیتول -یزنبوردار زنبورداری 11411 112

 2 211 یبوم انیپرورع مرغ و ماک یخانگ یواحدها جادیا پرورع ماکیان به روع سنتی 11461 113

 2 2،111 یرأس 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 114

 2 2،111 رأسی 11 یگوسفند پروار پرواربندی گوسفند 11441 111
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره های سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  12نامه اجرائی تبصره در چارچوب آئین 1411-1411ه ها و متناسب با دوره دو سالهای توجیهی، مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ح*
طر
  
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
رآف
کا

ت*
اس

ح  
طر
ت 
وی
اول

در  ش*
بخ
ح 
سط

ی* 
ساز
د 
برن
ت 
بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 زمکیو انگوران ماهنشان 111

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 قلعه یاستی انگوران ماهنشان 112

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قلعه یاستی انگوران ماهنشان 113

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 نگجهی انگوران ماهنشان 114

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 1 1 آباد وسفی انگوران ماهنشان 111

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

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

 توضیحات نوان طرحع

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

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

 شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 1 هر ازای به رأس 11 داشتی آمیخته گوسفند سبک دام

 .شودمی پیشنهاد روستاها برای واحد یک خانوار 11 هر ازای به (نژاد اصلاح با همراه یا و صنعتی دامداری) سنگین و سبک دام پرورع

 خانوار مجوز یک واحد صادر شود. 21به ازای  ماهی آوریعمل
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 گذاری های سرمایهتوضیحات طرح -5جدول  2 ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح

 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای در دوره تدریجی صورتبه تحقق طرح روستایی تعاونی هایشرکت ایجاد

 کلزا، نظیر ترپربازده محصولات به زراعی کشت الگوی تغییر جهت در لازم آموزع ارائه

 ... و باغداری توسعه محمدی، گل ،دارویی گیاهان حبوبات، زعفران،
 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای در دوره تدریجی صورتبه تحقق طرح

 جایگاه اصلاح نژاد، اصلاح طیور، و دام نگهداری صحیح اصول زمینه در لازم هایآموزع  ارائه

 ... و دام
 مدتکوتاه در تحقق طرح

 بلندمدت در نیز بخشی و مدتمیان در بخشی مدت،کوتاه در آن از بخشی تدریجی و صورتبه تحقق طرح آبی سرد و آبی گرم ماهیان پرورع هایواحد ایجاد جهت در لازم هایآموزع ارائه

 قالیبافی، نظیر دستیصنایع ایجاد برای زنان ویژهبه روستایی خانوارهای به لازم آموزع ارائه

 ... و بافیگلیم
 .مدتکوتاه در تحقق طرح

 .مدتکوتاه در تحقق طرح روستاها در دستیصنایع تولید هایکارگاه ایجاد جهت در تسهیلات طایاع

 .مدتکوتاه در تحقق طرح ... و محمدی گل زعفران، حبوبات، کلزا، نظیر پربازده محصولات کشت توسعه

 .مدتکوتاه در تحقق طرح کوچک و بزر  دام سانن، بز نظیر دامپروری واحدهای توسعه

 .مدتکوتاه در تحقق طرح زنبورداری واحدهای ایجاد

 .مدتکوتاه در تحقق طرح دهستان مراکز در شیر آوریجمع هایجایگاه احداث

 بلندمدتو  مدتمیان، مدتکوتاههای در دوره تدریجی صورتبه تحقق طرح کشاورزی محصولات فرآوری و بندیبسته واحدهای ایجاد
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهفقتموا

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

1 2 3 4 1 

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

 شهرستان ماهنشان

 شهرستان ماهنشان یدست عیصنا ایاح یدست عیبرنامه احیاء و رشد تولیدات صنا 1111111111 یدست عیفصل صنا 1111 2

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 3

 یدنیآب آشام شبفه یبهساز و جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 4

1 1112 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

به  یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیو تمم ITC دفاتر

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 6

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 1

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 2

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 منابع آبفصل  1311 1

 انگوران یاحداث مخزن آب شرب روستا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .فتیا 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

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

 - در سطح شهرستان - ماهنشان 2
 یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیاداره کل م

 استان یو گردشگر
4 1 4،111  4،111 

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 ابرا  انگوران ماهنشان 3

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 ابرا  انگوران ماهنشان 4

 1 یامام کند انگوران ماهنشان 1
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،111 1،111 

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 رآبادیام انگوران ماهنشان 6

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 رآبادیام انگوران ماهنشان 1

 211  211 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 انگوران انگوران انماهنش 2

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 انگوران انگوران ماهنشان 1

 1،111  1،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 انگوران انگوران ماهنشان 11

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )لان/( ک2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/ 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 یدرمان-یمراکز بهداشت زیتجه ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 اشتفصل بهد 1611 11

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 12

، سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

فضاها،  و نگهداریتعمیر، تجهیز 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمان

 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

13 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

و  ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیتمم

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هاودخانهر یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 14

11 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

و  ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیتمم

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 16

 1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 11
خدمات آب شهری و  ارائهبرنامه 

 ییروستا
 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا

12 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهه برنام 1112111111

و  ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیتمم

11 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

و  ITC به دفاتر یدسترس نیو مخابرات و تممدفتر پست  سیتمس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیتمم

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 21
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 فردی

 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1 انگوران انگوران ماهنشان 11
 یو خدمات بهداشت یعلوم پزشف دانشگاه

 استان یدرمان
2 1 3،111  3،111 

 1 انگوران انگوران ماهنشان 12
مدارس  زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 استان
3 1 4،111  4،111 

 1،111 1،111  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 اوچ تاع انگوران ماهنشان 13

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 لو دهیا انگوران ماهنشان 14

 1،111 1،111  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 لو دهیا انگوران ماهنشان 11

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 ایعل نچهیا انگوران ماهنشان 16

 2،111  2،111 1 2 کت آب و فاضلاب استانشر 1 ایعل نچهیا انگوران ماهنشان 11

 1،111 1،111  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 نیبلندپرچ انگوران ماهنشان 12

 1،111 1،111  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 زکیتبر انگوران ماهنشان 11

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 تودار انگوران ماهنشان 21

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه ن فصلعنوا کد فصل

1 2 3 4 1 

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 21

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 22

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 صل آب و فاضلابف 1113 23

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 24

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل اهرودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 21

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 26

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

21 1112 
و  ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

تعداد  سازیمقاومو  یواحد مسفون 211تعداد  ینوساز

 یواحد مسفون 411

 یدرمان-یمراکز بهداشت زیتجه ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 22

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 21

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

 کشور یبه روستاها گازرسانی 1311113113 یفصل انرژ 1311 31
 یگازرسان شبفهفاقد گاز به  یروستا 11الحا  حداقل 

 یسراسر
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

 *
ی
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 تودار انگوران ماهنشان 21

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 چو  بلاغ انگوران ماهنشان 22

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 چو  بلاغ انگوران ماهنشان 23

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 حمزه آباد گورانان ماهنشان 24

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 نکیخائ انگوران ماهنشان 21

 1 نکیخائ انگوران ماهنشان 26
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 2،111  2،111 

 - در سطح بخش انگوران ماهنشان 21
 یمسفن انقلاب اسلام ادیداره کل بنا

 استان
1 1 11،111 61،111 131،111 

 1 دوزکند انگوران ماهنشان 22
و خدمات  یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان یبهداشت
2 1 3،111  3،111 

 1 دوزکند انگوران ماهنشان 21
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 3،111  3،111 

 انگوران شانماهن 31
فاقد شبفه گاز به  یروستاها

 انتخاب بخشدار
 11،111 31،111 21،111 1 2 شرکت گاز استان -

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 31

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییات آب شهری و روستاخدم ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 32

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 33

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 34

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 ع آبفصل مناب 1311 31

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 36

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 31

، تعمیر، ازیسمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 32

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییب شهری و روستاخدمات آ ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 31

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 41
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 اله()دنب (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه نعنوا

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 
 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 زرگران انگوران ماهنشان 21

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 زرگران انگوران ماهنشان 31

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 نییزما انگوران ماهنشان 31

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 نییزما انگوران ماهنشان 32

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یسهام شرکت 1 خانه اهیس انگوران ماهنشان 33

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 خانه اهیس انگوران ماهنشان 31

 1 لر خیش انگوران ماهنشان 36
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 2،111  2،111 

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 طومار خانلو انگوران ماهنشان 31

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قاسم آباد انگوران ماهنشان 32

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 یقرقان سفل انگوران ماهنشان 31

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 زرگران انگوران ماهنشان 41

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )لفردی: خرد/* شعا  عم 
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  (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 41

، تعمیر، سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداریتجهیز 

 آلاتو ماشین

 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده واحلو س هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 42

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 43

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 44

41 1112 
و  ییستاشهری، رو و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

به  یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیو تمم ITC دفاتر

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر

 1112114111 و تفریحاتفصل ورزع  1112 46
توسعه و تجهیز فضاهای  جاد،یبرنامه ا

 کشور یورزش
 منصوراهیجو  سقلعه یچمن مصنوع نیزم لیتفم

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 41

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 42

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 و فاضلابفصل آب  1113 41

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل سببرح ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 دیفر

 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1 قره دره انگوران ماهنشان 41
 زیتوسعه و تجه ،یکل نوساز اداره

 مدارس استان
3 1 2،111  2،111 

 2،111  2،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 قره ناس انگوران ماهنشان 42

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 قزلجه قشلا  انگوران ماهنشان 43

 2،111  2،111 1 2 لاب استانشرکت آب و فاض 1 قزلجه قشلا  انگوران ماهنشان 44

 1 قلعه جو  سادات انگوران ماهنشان 41
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،111 1،111 

  منصور اهیقلعه جو  س انگوران ماهنشان 46
 یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 1 1،111  1،111 

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یسهام شرکت 1 یقوا  سفل انگوران ماهنشان 41

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 ایقوا  عل انگوران ماهنشان 42

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 ایقوا  عل انگوران ماهنشان 41

 3،111  3،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 قوزلو انگوران ماهنشان 11

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

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه ان برنامه اجرائیعنو کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

11 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

به  یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیو تمم ITC دفاتر

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 12

 قوزلو یروستا یدنیو انتقال آب آشام نیتمم ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 13

 یدرمان-یمراکز بهداشت زیتجه ییخدمات بهداشت روستا ئهارابرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 14

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 11
و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

16 1112 
ری، شه و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

به  یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیو تمم ITC دفاتر

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 11
و ، تعمیر، تجهیز زیسامقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

 رسانیبر  شبفه تیو تقو ریتعم برنامه توسعه امور بر  1311111111 فصل انرژی 1311 12

 یدنیآب آشام شبفه یو بهساز جادیا ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 11

 1211121111 یفصل آموزع و پرورع عموم 1211 61
 ، تعمیر، تجهیز وسازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتماشین ، اماکن وهاساختماننگهداری فضاها، 
 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب یعمران 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) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1 قوزلو انگوران ماهنشان 11
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،111 1،111 

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قوزلو انگوران ماهنشان 12

 3،111  3،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 قوزلو انگوران ماهنشان 13

 1 قوزلو انگوران ماهنشان 14
و خدمات  یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان یبهداشت
2 1 3،111  3،111 

 1 قوزلو انگوران ماهنشان 11
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 مدارس استان
3 1 3،111  3،111 

 1 کاکا انگوران ماهنشان 16
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 2  1،111 1،111 

 1 کپز انگوران ماهنشان 11
 زیتوسعه و تجه ،ینوسازاداره کل 

 مدارس استان
3 1 211  211 

 4،111  4،111 1 1 بر  استان یروین عیشرکت توز 1 کش آباد انگوران ماهنشان 12

 2،111  2،111 1 2 شرکت آب و فاضلاب استان 1 کش آباد انگوران ماهنشان 11

 1 کیزبیکهر انگوران ماهنشان 61
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز

 رس استانمدا
3 1 2،111  2،111 

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/ 
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  (پروژه - نامهبر - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 عنوان پروژه عنوان برنامه اجرائی کد برنامه لعنوان فص کد فصل

1 2 3 4 1 

61 1211 
فصل آموزع و پرورع 

 یعموم
1211121111 

و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاوم، توسعه، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز

61 1112 
 اتو خدمفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری، روستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

و  ITC به دفاتر یدسترس نیدفتر پست و مخابرات و تمم سیتمس

 یونیزیو تلو ییویراد یسراسر یهاو شبفه نترنتیبه ا یدسترس نیتمم

 سازیمقاومرودخانه و  یماندهسا و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 62

 سازیمقاومرودخانه و  یسامانده و سواحل هارودخانه یبرنامه مهندس 1311111111 فصل منابع آب 1311 63

 آبادوسفی یو شبفه آب شرب روستا رهیاحداث مخزن ذخ ییخدمات آب شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل آب و فاضلاب 1113 64

61 1112 
 و خدماتل توسعه فص

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

66 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

61 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

62 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییشهری، روستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییهری و روستاکالبدی ش یبرنامه سامانده 1112111111

61 1112 
 و خدماتفصل توسعه 

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

11 1211 
فصل آموزع و پرورع 

 یعموم
1211121111 

و ، تعمیر، تجهیز سازیمقاومتوسعه، ، تممینبرنامه 

 آلاتو ماشین، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یامفانات آموزش زیو تجه یبهساز ،ینوساز
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 
ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411  

دوم  اولویت 

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 1،111  1،111 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 ایکوسج عل انگوران ماهنشان 61

 1،111 1،111  2 2 اطلاعات استان یاداره کل ارتباطات و فناور 1 گلابلو انگوران نماهنشا 61

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 وزمک انگوران ماهنشان 62

 1،111  1،111 1 3 استان ایمنطقهآب  یشرکت سهام 1 آباد وسفی انگوران ماهنشان 63

 1،111  1،111 1 1 شرکت آب و فاضلاب استان 1 دآبا وسفی انگوران ماهنشان 64

 1،211  1،211 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 3 ایالو، شهرک حلب، قره ناس انگوران ماهنشان 61

 انگوران ماهنشان 66
قوا  سفلی، سونتو، زماین، 

 ایده لو، خایینک، اوچ تاع
 3،611  3،611 2 1 تاناس یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 6

 انگوران ماهنشان 61
 حسن آباد چایفند، تبریزک،

 علیا کوسج
 1،211 1،211  3 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 3

 انگوران ماهنشان 62
 قره قشلا ، کوسج سفلی،

 لر، قوزلو شیخ
 2،411 2،411  4 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 4

 انگوران هنشانما 61

قلعه جو  سادات،  ،یقره زک

 کیاغلب ،یوزمک، کوسج سفل

 منصور اهیقلعه جو  س ا،یعل

 11،111  11،111 1 1 استان یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن 6

 1،111  1،111 1 3 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 ایکوسج عل انگوران ماهنشان 11

 (      2دوم ) اولویت( 1اول ) اولویتطرح در سطح بخش:   اولویت(     * 4شهرستان )( 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 -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

11 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

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

12 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112111111

 باارزعبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یازبهس

 ییروستا

13 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

14 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

11 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1112111111

در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایژهپرو فهرست -2 جدول

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

 .یافت خواهند بازتاب عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

 *
ی
رد
لف
عم

در  
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (ریال میلیون) 1312 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت دوم  

1411 
 جمع

6 1 2 1 11 11 12 13 14 11 

 6 ییبا استعلام از دستگاه اجرا انگوران ماهنشان 11
 یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 2  11،111 11،111 

 2 خورجهان و قوزلو انگوران ماهنشان 12
 یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 4  41،111 41،111 

 1 اتقلعه جو  ساد انگوران ماهنشان 13
 یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 2 1،411  1،411 

 انگوران ماهنشان 14
 یاستیانگوران،  نگجهی ،یقره زک

 قلعه
3 

 یمسفن انقلاب اسلام ادیاداره کل بن

 استان
1 

 1و  4

 6و 
31،121  31،121 

 4 ییبا استعلام از دستگاه اجرا انگوران ماهنشان 11
 یانقلاب اسلاممسفن  ادیاداره کل بن

 استان
1 2  41،321 41،321 

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