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  مقدمه

      توسـعه مسـتلزم آگـاهی از وضـعیت کلـی      جهت نیـل بـه  بی شک برنامه ریزي دقیق و جامع   

   مسـائل و مشـکالت و   و فرصـت هـا ،  قابلیت هـا   و همچنین شناختشاخص هاي اقتصادي و اجتماعی 

   مزیـت هـا و  می باشد، به همین منظور و با هدف شناخت ویژگی هـا ، مسـائل و مشـکالت ،     ها اولویت

قابلیت هاي شهرستانهاو ارائه راهبردها ، سیاست ها و اقدامات اجرایی اولویـت دار توسـعه در برنامـه    

پنجم ، مجموعه حاضر که براساس اسناد باالدستی توسعه از قبیل سند چشم انداز و برنامه پـنج سـاله   

اجرایی در سـطح شهرسـتانها در   تهیه و تنظیم گردیده است ، نقشه راه مناسبی براي فعالیتهاي پنجم 

  .راستاي توسعه همه جانبه آنها خواهد بود

مجموعه پیش رو که حاصل تالش و همکاري کارشناسان دفتر برنامه ریـزي و بودجـه   امید است   

هـر  وضعیت منـابع و قابلیتهـاي    بتواند ضمن ارائه اطالعات الزم جهت شناخت معاونت می باشد ، این 

  .باشدحرکت به سوي پیشرفت و تعالی استان ند کوچک در راستاي گامی هر ج،  شهرستان 

و راهنمایی هاي شما ، مارا در غناي بیش از پیش این مجموعه و مجموعه قطعا دریافت دیدگاهها   

 .هاي آتی یاري خواهد نمود

  عسگري

 معاون برنامه ریزي

 

 

 

 

 

 



 

 

  سیماي کلی استان
 

 

 

 

 
 



 

  موقعیت جغرافیایی

این استان از شمال . درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است  2/1کیلومتر مربع  20138مساحت استان ایالم با 

  .عراق محدود شده است کشورخوزستان و از غرب به استان از جنوب به  ،لرستان  استان از شرق به، کرمانشاه  استان به

  تقسیمات کشوري  

ــوري  ــیمات کشـ ــتان  ، براســـاس آخـــرین تقسـ ــن اسـ ــتان،  8داراي ایـ ــهر  21شهرسـ ــتان  40بخـــش و  20شـ   دهسـ

  .می باشد 

  )درصد( نسبت استان به کشور   کشور  استان  عنوان

  2/1  1628554  20138  )کیلومتر مربع (مساحت 

  2  1016  21  تعداد شهر

  24/2  889  20  تعدادبخش

  66/1  2400  40  تعداد دهستان

 

  پیشینه تاریخی و گردشگري 

قبل  650در این منطقه و شمال خوزستان وجود داشته و در سال ) عیالم (کشور ایالم ،ل از میالد مسیح سال قب 3000در حدود  

از میالد از بین رفته است و شهرهایی چون ماداکتو ، اداد فایدالو ، ماساباتیک و کابینه در آن دوران رونق داشته اند و در دوره 

  .هخامنشینان جزو قلمرو ایشان بوده است 

  دستی صنایع

   .......مانند قالی بافی ، گلیم بافی ، جاجیم بافی  که از جمله مهمترین آنها عبارتند ازصنایع دستی متنوعی در استان وجود دارد 

 

 

 

 

  عوارض طبیعی



نواحی شمالی و شمال شرقی استان کوهستانی و نواحی جنوب غربی و غرب استان از اراضی پست و کم ارتفاع تشکیل شده  

در شمال استان و دشتهایی چون مهران ، دشت عباس ، ... تفاعاتی چون کبیرکوه ، مانشت ، دینارکوه ، سیوان ، گچان و ار.است 

  .استان قرار دارندجنوب غربی و غرب در... برتش و 

  آب و هوا 

هستانی و نواحی در استان دو نوع آب و هواي سرد و کوهستانی و گرم و خشک وجود دارد که نواحی شمالی استان سرد و کو

  .خشک و معتدل هستند  ،جنوبی استان گرم 

 

   مراتع و جنگل ها 

  )هکتار (وسعت مراتع طبیعی   )هکتار ( ل هاي طبیعی گوسعت جن

641667  1112358  

 

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها  ،ذخایر آبی ، منابع تامین آب 

 18میلیـون متـر مکعـب و تعـداد     538آبدهی  دهنه چشمه با میزان 56رشته قنات و  9 ،چاهحلقه  1481آب این استان از طریق 

  .میلیون متر مکعب تامین می شود  4184رودخانه با میزان آبدهی 

  

 

  جمعیت و نیروي انسانی 

درصد از جمعیت کشـور را   77/0نفر بوده که  545787، جمعیت استان  1385براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

درصد در نقاط روستائی ساکن بوده  40درصد جمعیت استان در نقاط شهري و  60 بر این اساس ،داده استبه خود اختصاص 

  .اند 

نفر در هر کیلومتر مربع بوده است که در مقایسه با میانگین کشـوري ایـن    27براساس همین آمار، تراکم جمعیت در این استان 

  .به خود اختصاص داده است را  23نفر در هر کیلومتر بوده ، رتبه  43شاخص که 



درصد بوده که ایـن شـاخص در نقـاط شـهري و      13/1معادل  1375-85نرخ رشد جمعیت این استان نیز در فاصله سال هاي 

الزم به ذکر است که میانگین کشوري این شاخص در فاصله سـال هـاي   . درصد بوده است  -61/0و  46/2روستائی به ترتیب 

همچنـین براسـاس   . درصد بـوده اسـت    -44/0و  74/2و در نقاط شهري و روستائی به ترتیب درصد  62/1 معادل  85-1375

  .درصد جمعیت استان در نقاط شهري ساکن بوده اند  7/60 و نفر بوده  564498، جمعیت استان  1388برآوردهاي آماري سال 

  . آورده شده  استدرصد بر 9/11،  1388نکته قابل توجه اینکه نرخ بیکاري استان ایالم در سال 

  88شاخصهاي جمعیتی استان براساس نتایج طرح نیروي کار تابستان 

جمعیت برآورد 

نفر ( استان  88

(  

نرخ رشد 

  88برآورد 

درصد 

جمعیت 

  شهرنشین

درصد 

جمعیت 

  روستایی

درصد 

جمعیت فعال 

  اقتصادي

نرخ 

  بیکاري
  زن  مرد  کل

564498  13/1  7/60  3/39  9/40  9/11  9/81  5/86  2/77  

 

  زبان و مذهب 

درصـد جمعیـت آن را مسـلمانان     5/99در این اسـتان بـیش از   . عربی تکلم می کنند  و استان ایالم به زبان کردي ، لري ممرد

  .تشکیل می دهند 

  اظهار نشده  سایر  رزتشتی  کلیمی  مسیحی  مسلمان  جمع  شرح

  205317  54234  19823  9252  109415  70097741  70495782  کشور

  2317  37  46  1  508  542878  545787  ایالم

  ایثارگران

نفر آزاده تقدیم انقالب اسالمی کرده اند که این امر بیانگر حضور ......  نفر جانباز و  10008شهید ، نفر  2859مردم استان ایالم 

  .گسترده و فعال مردم در امور سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی می باشد 

  استان
  جانبازان

  جمع کل  شهداء  آزادگان
  جمع کل  و باالتر 25  %25زیر 



  796018  233591  42618  519809  204955  314884  کشور

  13199  2859  332  10008  3966  6042  ایالم

 

  مور اجتماعیا

  سواد 

درصد بوده که این  9/81ساله و بیشتر استان  6، میزان باسوادي جمعیت  1385براساس سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

  .درصد محاسبه شده است  9/74و 8/86ط شهري و روستائی به ترتیب شاخص درنقا

 1/89ساله و بیشتر در نقاط شـهري و روسـتائی بـه ترتیـب     6، میزان باسوادي جمعیت  1388هاي آماري سال  براساس برآورد

  .درصد برآورده شده است 2/77و

  

  درصد تغییرات  1388سال   1385سال   شرح

  میزان باسوادي
  3/2  1/89  8/86  نقاط شهري

  3/2  2/77  9/74  نقاط روستائی

  2/1  1/83  9/81  میزان باسوادي استان

  

 

 

 

  آموزش و پرورش
درصد از دانش آموزان کشور را به خود اختصاص  9/0نفر دانش آموز بوده که  124099، استان ایالم داراي 1387-88در سال 

  .نفر بوده است 6/23س درس داده بود در همین سال تحصیلی، تراکم دانش آموزان در کال



برهمین اساس نسبت تعداد دانش آموزان به . نفر بعنوان کارکنان آموزشی مشغول خدمت بوده اند  7090همچنین در این استان 

بـرآورده شـده ، نشـانگر     8/22نفر وبوده که در مقایسه با میانگین کشوري این شـاخص کـه    5/17تعداد کارکنان آموزشی نیز 

  .این استان است وضعیت مطلوب

  شرح

  زن

  راهنمایی  ابتدایی  جمع کل
متوسطه پیش دانشگاهی فنی و حرفه 

  اي

  41489  29939  39845  124099  دانش آموز

  2547  2284  2959  7090  معلم

 

  آموزش عالی 

یگربه ازاي هر نفر بوده است بعبارت د 28609شمار دانشجویان دانشگاههاي دولتی و آزاد در استان  1387-88در سال تحصیلی 

  .نفر دانشجو دراین استان مشغول به تحصیل بوده اند  2/5نفر جمعیت استان  100

نسبت دانشجو به   تعداد دانشجو

  نفر هزارصد

تعداد اعضاي هیات 

  علمی

نسبت دانشجو به اعضاي هیات 

  علمی

28609  2/5  1030  7/27  

ي هیات علمی مشـغول بـه تـدریس بودنـد و نسـبت تعـداد       نفر به عنوان اعضا 1030، د راستان  1387-88در سال تحصیلی 

 .است نفر بوده 7/27دانشجویان به تعداد اعضاي هیات علمی 

  بهداشت و درمان 

در همین سـال در  . مرکز بهداشتی و درمانی وجود داشته است  218، در استان ایالم  1385براساس برآورد انجام شده در سال 

  .نفر بوده است  2589اشتی و درمانی استان نسبت جمعیت به مراکز بهد

نفر  1000تخت در بیمارستانهاي استان ایالم وجود داشته است به عبارت دیگر به ازاي هر  1063همچنین در سال مذکور تعداد 

  .تخت وجود داشته است  88/1جمعیت این استان 



ان ایالم فعال بوده و نسبت جمعیت بـه تعـداد   باب خانه بهداشت روستائی در است 203، تعداد  1388شایان ذکر است در سال 

  .نفر بوده است  1035خانه بهداشت در این استان 

پزشـک متخصـص    /.12 وپزشک عمـومی   /.26، در استان ایالم به ازاي هر هزار نفر جمعیت به ترتیب 1388همچنین در سال 

  .وجود داشته است 

تعداد 

  بیمارستان

تعداد مراکز بهداشتی 

  و درمانی شهري

سرانه تخت به ازاي   )نفر(تعداد پزشکان

  هر هزار نفر

سرانه پزشک به ازاي هر 

  متخصص  عمومی  هزار نفر

11  70  146  70  1  4/0  

 

  :فرهنگ و هنر 

همچنین نسبت تعـداد جمعیـت بـه کتابخانـه هـاي      . باب کتابخانه عمومی بوده است  23، داراي  1388استان ایالم در سال  

نفر بـوده ، نشـانگر وضـعیت     40099نفر بوده که در مقایسه با میانگین  کشوري این شاخص که  18193ن عمومی در این استا

  .نفر بوده است  8/1214همچنین در همین سال نسبت جمعیت به تعداد صندلی سیمنا . مطلوب این استان است 

  :تربیت بدنی 

متر مربـع   57/0رزشی معادل سرانه فضاي و. میباشد  ورزشیمورد فضاي سرپوشیده و باز  79داراي  1388استان ایالم در سال 

  میباشد

  امور تولید ي

  :کشاورزي 

هکتـار و اراضـی دیـم بـالغ بـر       76188سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی استان ایالم بالغ بر  1378-88در سال زراعی 

  .هکتار می باشد   246467

  1387سطح زیرکشت اراضی کشاورزي زراعی آبی در سال 
سطح زیرکشت اراضی کشاورزي دیم در سال 

1387  

  )هکتار (مساحت   سهم در کشور  )هزار هکتار (مساحت 



76188  9/0  246467  

  :صنعت و معدن 

  تعداد شاغلین  غیرفعال  فعال  تعداد شاغلین  تعدا د صنایع

32  1655  12  -  63  

 

 

  :امور زیربنایی 

   :عمران شهري

  .درصد محاسبه شده است  60نفر برآورد شده ، میزان شهرنشینی در این استان  331231جمعیت شهري استان  1385در سال 

ضریب   جمعیت شهري

  شهرنشینی

تراکم نسبی جمعیت 

  شهري

متر مربع ( سرانه فضاي سبز   سرانه معابر شهري

(  

331231  60  -  3/11  85/4  

  :عمران روستایی 

درصد از جمعیت استان را به خود اختصاص داده  40ده است که نفر برآورد ش 210207جمعیت روستائی استان  1385در سال 

درصد برخوردار از آب آشـامیدنی سـالم    100درصد برخوردار از برق و  100خانوار استان  20از کل روستاهاي باالي. است 

  .میباشد

روستاهاي مسکونی برخوردار 

  از برق

روستاهاي مسکونی برخوردار از آب 

  آشامیدنی

روستاهاي داراي   گاز روستاهاي داراي

  تلفن

  تعداد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

554  100  554  100  -  515  

   :پست و مخابرات

  .درصد بوده است 41و  27، ضریب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه در استان ایالم ، به ترتیب  387در سال 



  ذ تلفن همراهضریب نفو  تعداد تلفن همراه  ضریب نفوذ تلفن ثابت  تعداد تلفن ثابت

176760  27  221583  41  

   :آب

میلیون متر مکعب است که میـزان مصـرف    4500حجم کل آبهاي زیرزمینی و سطحی  1387براساس برآورد اجام شده در سال 

  .درصد کل جحم آب استحصالی بوده است  33/1میلیون متر مکعب و معادل  60آب شرب در این سال 

  )مکعب میلیون متر (حجم آب استحصالی 
میلیون متر (  شرب مصرف آب

  )مکعب 

متر (سرانه مصرف آب شرب 

  )مکعب 

4500  60  300  

  :فاضالب 

درصـد  .... فقره بوده که این میزان  23804، انشعاب فاضالب در مناطق شهري استان  1387براساس برآورد انجام شده در سال 

  . از کل انشعاب فاضالب در مناطق شهري کشور بوده است 

کیلـومتر بـه    1/1کیلومتر بوده که این میزان  582،  1387ل شبکه جمع آوري فاضالب در مناطق شهري استان ایالم در سال طو

  .ازاي هر هزار نفر جمعیت شهري این استان می باشد 

  شرح
جمعیت 

  شهري
  )فقره(تعداد انشعاب 

طول شبکه فاضالب شهري 

  )کیلومتر (

طول شبکه فاضالب شهري به 

  )کیلومتر ( زار نفر ازاء هر ه

  68/0  32652  3216161  48245075  کشور

  1/1  582  23804  331231  ایالم

  :برق

درصد از کـل مشـترکان بـرق     7/0بوده که این میزان مشترك   148039، تعداد مشترکان برق در استان ایالم ،  1387در سال  

  .کشور بوده است 

مگا وات (سرانه مصرف برق ر مگا وات ساعت هزا(فروش برق   تعداد مشترکان برق  استان جمعیت



  )ساعت   )

545787  136848  102  68/18  

 

   :گاز

شهر گـاز رسـانی    16شهر در حال گاز رسانی بوده است و  2شهر گازرسانی شده و  3شهر استان  21از مجموع  1388در سال 

  .نشده است 

  

  تعداد شهر  شرح
انشعاب 

  گاز

شهرهاي گاز رسانی 

  شده

حال شهر هاي در 

  گازرسانی

تعداد شهرهاي گازرسانی شده 

  )درصد(به کل 

  2/73  73  745  7142732  1018  کشور

  14  5  3  16493  21  ایالم

 

   :راه و ترابري

 27کیلـومتر آزاد راه ،   صفرکیلومتر راه استان به ترتیب  1382از مجموع . کیلومتر بوده است  1382، طول راهها  1387در سال 

 8/6براساس همین آمار تراکم راه در اسـتان ،  . کیلومتر فرعی آسفالته بوده است 747 و کیلومتر راه اصلی 548 ،کیلومتر بزرگراه

  .کیلومتر مربع بوده است 100کیلومتر در هر 

  .کیلومتر آن آسفالته بوده است  1048کیلومتر بوده که  1482،  1388همچنین طول راههاي روستائی استان ایالم در سال 

  شرح
راه  آزاد

  )کیلومتر(

بزرگراه 

  )کیلومتر(

راه اصلی 

  )کیلومتر (

راه فرعی آسفالته 

  )کیلومتر (

سایر 

  )کیلومتر (

جمع 

  )کیلومتر (

کیلومتر (تراکم راه 

درصد کیلومتر مربع 

(  

  49/16  271830  82633  40575  23415  8037  1464  کشور

  8/6  1382  60  747  548  27  -  ایالم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ان آبدانانشهرست سند توسعه

   در برنامه پنجم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
وري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمه

  :مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه 
  
  

آبدانان شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در 
سطح استان ، پیشرو در کشاورزي و گردشگري  با برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت استخراج و فراوري  

 .کانی هاي غیر فلزي 



 

 

  ویژگیهاي عمومی شهرستان

  موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده اسـت  8/11کیلومتر مربع معادل  2385شهرستان آبدانان با وسعت حدود 

 محـدود  از شرق به استان خوزستان و لرستان ووب و غرب به شهرستان دهلران جن ،ازشمال به شهرستان دره شهر  ازشهرستان 

  . شده است

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است 63دهستان و 6 ،بخش 3،مرکز شهري 3این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

مهمترین رودخانه هاي این  .ه استدینار کوه محصور شد بوسیله جنوب غربی ازکبیرکوه و وسیله به شمالشهرستان آبدانان از 

  .می باشندشوارب و سراب آبدانان  ،فتح  ،چم کبود ،سیاه گاو  شهرستان

  منابع تأمین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها

بـا   ییمیلیون متر مکعب و رودخانـه هـا    6دهنه چشمه با میزان آبدهی  چندینحلقه چاه عمیق و 1آب این شهرستان از طریق  

  .میلیون متر مکعب تأمین می شود 250آبدهی   میزان

  آب و هوا

میانگین بارش سـاالنه در ایـن شهرسـتان حـدود      . شهرستان آبدانان  داراي اقلیم گرم و خشک ، معتدل و کوهستانی  می باشد

  . درجه  سانتیگراد در تغییر است  45الی  30متر و متوسط دماي آن از میلی 600-250

  آثار تاریخی 

قلعه دینار  ،امامزاده سید صالح الدین محمد  ،قلعه هزار در  ،پشت قلعه له مهمترین آثار تاریخی این شهرستان میتان به از جم 

  .اشاره نمود ....  وجابر انصار ،ور لشهر تاریخی ط،کوه 

  جمعیت



  .نفر بوده است 46269جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال  

  

  

  سواد

  .افزایش یافته استدرصد  97به  1388در سال که درصد بوده  85برابر  1384در سال  میزان باسوادي شهرستان

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 11604تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

 6 و درصد در مقطع متوسـطه 35،یی درصد در مقطع راهنما 25 ،درصد در مقطع ابتدایی 34از کل دانش آموزان این شهرستان 

  . می باشند   درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل 

 8/44درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزان منـاطق روسـتایی    49

  . کیل داده استکل دانش آموزان شهرستان را تشدرصد 

  آموزش عالی

درصد در دانشگاه  50که از این تعداد ،در حال تحصیل بوده  دانشجو 1752در شهرستان آبدانان  تعداد  1388در سال تحصیلی 

  .درصد در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بوده اند 50دولتی و

  بهداشت و درمان 

در  شـاخص ایـن   تخت بوده که 50بیمارستان با  1داراي  1384ی در سال شهرستان آبدانان از لحاظ امکانات بهداشتی و درمان

  .است تغییري نکرده 1388سال 

در مناطق  1388مرکز بوده که این رقم در سال  18و  5تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

   .است مرکز افزایش یافته 19به  روستاییثابت و در مناطق  شهري

افزایش  39/0به  1388بوده که این نسبت در سال  12/0به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . است یافته

  



  

  فرهنگ وهنر

  .تغییري نکرده است 1384است که نسبت به سال  بوده ي غیرفعالسینما داراي یک 1388در سال  آبدانانشهرستان 

  .باب رسیده است  3باب به   1هاي عمومی طی همین سالها از همچنین تعداد کتابخانه

رسـیده و   1388سالن در سـال   2به  1384سالن در سال  1درصد رشد داشته و از   100از نظر سالن سخنرانی و نمایش حدود

 1388سـال   واحـد در   3بـه  1384مرکز در سـال   صفرتعداد مراکز فرهنگی ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از 

  .رسیده است

   و منابع طبیعیدامپروري  ،کشاورزي

از . اسـت  گزارش شده هکتار 42311سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان آبدانان بالغ بر   1388در سال زراعی

هرستان محصوالت عمده زراعی ش. اختصاص دارد فصلیدرصد به زراعتهاي  54/99درصد به کشت باغات و   46/0این مقدار 

  . جو و ذرت می باشد ،گندم 

همچنین میـزان تولیـد   . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 192 ،طی همان سال 

  . تن بوده است 5/6و  944، 2849 ، 6177گوشت مرغ وعسل به ترتیب ،گوشت قرمز ،شیر

  . می باشد احد پرورش ماهیوفاقد الزم به ذکر است که این شهرستان داراي 

   جنگل و مرتع

هکتار و 145000مساحت جنگل هاي طبیعی شهرستان . هکتار مراتع وجود داشته است 130000،در شهرستان آبدانان 1388سال 

  .هکتار می باشد 778مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز

  

  

  

  

  



   صنعت و معدن

 1388در سـال  .  واحد آن در نقاط روستایی می باشند 20د که تعداد واحد می باش 29 ،تعداد صنایع موجود شهرستان آبدانان 

: کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از  10تعداد

  وگوگردماسه  ،شن  ،سنگ گچ

  .ی باشددرصد م 32 استاناز کارگاههاي معدنی فعال  شهرستانسهم این 

  عمران شهري

تعـداد  . درصـد محاسـبه شـده اسـت     60میزان شهرنشینی این شهرسـتان   وبوده  نفر  46269جمعیت شهرستان  1385در سال 

  .متر مکعب بوده است  212/0و مصرف سرانه آب نیز 7477مشترکین آب 

  عمران روستایی

درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده  40که  بودهنفر  18507 ،جمعیت روستایی شهرستان آبدانان 1385در سال 

  .آب آشامیدنی سالم می باشند برخوردار از برق و آنهادرصد 100خانوار این شهرستان  20از کل روستاهاي باالي . است

  .روستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته است 26تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

  . آن راه فرعی می باشد همه کیلومتر راه وجود دارد که 180 ،رستان آبداناندر شه

  مخابرات 

درصد رشد داشته   3که نسبت به سال قبل  بودهخط  14194  برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان آبدانان تا پایان سال 

  .بوده استخط   18507تلفن هاي همراه و 12183مشغول به کار در این شهرستان  ثابت همچنین تعداد تلفن هاي  .است

  

  

  

  



  

  :اصلی ترین قابلیتهاي توسعه

  و نفت و گاز) از لحاظ کمی و کیفی (غنی کانی هاي غیر فلزي وجود ذخایر  -1

قلعه هزاردر،پشت قلعه،جولیان،چشمه دوقلوها،طبیعت بکر و ( وجود آثار و جاذبه هاي با ارزش تاریخی از جمله -2

 )و عقبه سدکرخه بسیاردیدنی دینارکوه

 هکتار از اراضی منطقه  15000توسعه کشت آبی درسطح  جهت برداشت آب از عقبه سدکرخهامکان  -3

 ) شوراب،سراب آبدانان وسیاه گاو(سطحی روان يآبهاوجود منابع  -4

 وجود دشتهاي مناسب جهت توسعه بخش کشاورزي -5

. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :عمده ترین تنگناها و محدودیتهاي توسعه

استانهاي شهرستانها و سایر ، مرکز استانبا   )از لحاظ تنوع نوع راه و کیفیت ( هاي ارتباطی مناسبراهوجود  عدم -١

  همجوار 

 ، کشاورزي و فرهنگی مناسب عدم وجود زیرساختهاي صنعتی -٢

 شرایط نسبتا سخت آب و هوایی -٣

 دوري از مرکز استان  -٤

 محصور بودن بین دو کوه دینار کوه و کبیر کوه -٥

 زایی شهرستان بیابان -٦

 ضعف زیرساختهاي عمران شهري و سیماي شهري و روستایی -٧

 سنتی بودن شیوه تولید در بخش کشاورزي و دامپروري -٨

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  مسائل اساسی

طبیعت وجنگل و  ،آثار باستانی (ردشگري و جذب توریستسرمایه گذاري مناسب در زمینه ظرفیت هاي گعدم  -1

000(  

 وجود پدیده بیکاري -2

 مختلفجهت مصارف و پائین بودن ضریب بهره برداري از آنها سطح شهرستان در ار آبهاي روان عدم مه -3

 و کشاورزيفقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه فراورده هاي دامی،لبنی  -4

 عدم همکاري و تعامل بانکها درخصوص اعطاي تسهیالت و همکاري با سرمایه گذاران -5

و  ورزشی، تفریحی و فرهنگی، درمانی ، انات و خدمات مراکز آموزشی امکو کمبود پائین بودن سطح کیفی  -6

 .فرسودگی فضاهاي موجود 

 خدماتو  کاالها تولید  ، تعاونی و خصوصی در زمینهبخشهاي دولتی  مناسب  سرمایه گذاري عدم -7

 کمبود اعتبارات عمرانی شهرستان  -8

 از سند مالکیت) يکشاورزي وشهر(عدم برخورداري بخش قابل مالحظه اي از اراضی  -9

 عدم استقرار واحدهاي صنعتی و معدنی بدلیل شرلیط بازدارنده طبیعی و نبود زیرساخت هاي الزم -10

ذخایر نفت و گاز،سنگ گچ،سنگ سیمان، گوگرد و (عدم بهره برداري از معادن و ذخایر بکر خدادادي شهرستان -11

000( 

 مشکالت تأمین درازمدت آب شرب جمعیت شهري و روستایی -12

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  اهداف بلند مدت

  توسعه شبکه هاي ارتباطی متناسب با ضرورتهاي توسعه شهرستان  -1

 مرتبط صنایع فرآوريتوسعه فعالیتهاي اکتشاف و استخراج منابع معدنی و ، توسعه  -2

 گردشگري و جذب توریستصنعت  توسعه -3

 توسعه شبکه هاي آبیاري مکانیزه و افزایش سطح زیرکشت آبی  -4

 ه برداري از ذخایر نفت و گاز شهرستانسرمایه گذاري و بهر -5

 توسعه دامداریهاي مکانیزه و متمرکز به جاي دامداریهاي سیار و سنتی -6

 تأکید بر توسعه و تقویت امکانات اجتماعی،فرهنگی،ورزشی و درمانی -7

 توسعه پایگاههاي امداد و نجات جاده اي در محورهاي کوهستانیو ایجاد  -8

 شرب درازمدت شهرها و روستاها پیگیري و پیجویی تأمین منابع آب -9

  ساماندهی بافت کالبدي شهرها و روستاها و مقاوم سازي مراکز جمعیتی- 10

  تقویت بنیان هاي اقتصادي- 11

  جلب سرمایه گذاران خارجی و داخلی و استفاده از سرمایه هاي دولتی به صورت موثر- 12

 مهار آبهاي سطحی جهت تامین آب شهرستان براي مصارف مختلف- 13

  

  

  



  :راهبردهاي بلندمدت توسعه

   تقویت ، بهسازي و ساماندهی شبکه هاي ارتباطی شهرستان  -1

 پشتیبانی دولت در خصوص راه اندازي صنایع بزرگ درشهرستانتالش در جهت جلب  -2

 منطقه و ایجاد صنایع پائین دستی براي ایجاد اشتغالو سایر کانی هاي غیر فلزي بهره برداري از منابع نفت و گاز  -3

 پایدار

 )صنایع غذایی(گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي -4

برنامه ریزي درجهت باالبردن سرمایه اجتماعی،نشاط و سالمت اجتماعی،اعتماد ورضایت عمومی و پیشگیري و مقابله  -5

 با آسیبهاي اجتماعی

 وسعه روشهاي نوین آبیاريت -6

 فرهنگی ، اجتماعی و مذهبیتقویت روحیه مشارکت جویی اجتماعی و گسترش ارتباطات  -7

 افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات کشاورزي و دامپروري صنعتی و مکانیزه  و اصالح نظام بهره برداري -8

 ایجاد زیر ساخت هاي گردشگري و استفاده از استعداد هاي مربوطه جهت ایجاد اشتغال -9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :سیاستهاي اجرایی

عمومی غیردولتی براي سرمایه گذاري در زمینه صنعتی، نفت و  حمایت از بخش خصوصی، تعاونیها و بخشهاي -1

  گاز، کشاورزي و دامداري

 اقامتی و تفریحی ارزان قیمتایجاد تأسیسات  به منظور حمایت از بخش خصوصی  -2

 یتوسعه و ایمن سازي راههاي شهرستان به منظور حمل و نقل کاال و دسترسی آسان به بازارهاي صادرات -3

هکتار از اراضی کشاورزي دشت کالت  15000ت آب از عقبه سدکرخه براي مشروب کردن صدور اجازه برداش -4

 وایجاد سدهاي انحرافی و ذخیره آب بر روي رودخانه هاي شهرستان

 به جاي سایر فراورده هاي نفتی CNGگازرسانی به نقاط جمعیتی،نواحی صنعتی و جایگزین مصرف  -5

 برق صنعتی و خانگیتوسعه و نوسازي شبکه هاي انتقال و توزیع  -6

 احداث و تجهیز مجموعه هاي طبیعی در دینارکوه،عقبه سدکرخه و چشمه دوقلوها به منظور جذب گردشگر -7

 احداث و راه اندازي ایستگاههاي پمپاژ برداشت آب در سطح رودخانه هاي شهرستان وعقبه سدکرخه -8

و تبدیل دیم زارهاي کم بازده به مراتع مشجر با تقویت فعالیت هاي بیابان زدایی و اصالح و احیاء مراتع شهرستان -9

  مشارکت مردم

 احداث طرحهاي صنعتی با سرمایه گذاري مشترك دولت و بخش خصوصی - 10

  

 

  

  

  

  

  

  



  :اقدامات اولویت دار و محرك توسعه

 تونل کبیرکوهمطالعه  -1

  پیگیري تکمیل و راه اندازي فرودگاه آبدانان -2

 رستان شه فرعی فنی جاده هايمشخصات ارتقاء  -3

 000و  چشمه دوقلوها و دینارکوه-عقبه سدکرخهمربوط به  احداث زیرساختهاي گردشگري -4

 راه اندازي مراکز فرهنگی و هنري -5

 گازرسانی به شهرستان -6

 راه اندازي کارخانه سیمان آبدانان  -7

 بیمارستان آبدانانو تجهیز  تکمیل  -8

 واحدهاي آموزش عالیتکمیل توسعه و -٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  

  سند توسعه شهرستان ایالم

   )1390-94(در برنامه پنجم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

 
با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و 

  :مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه 
  
  
  

همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در  ایالم  شهرستانی است توسعه یافته
سطح استان ، پیشرو در کشاورزي ، ترانزیت و مبادالت بازرگانی با برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت 

 .استخراج و فراوري  نفت و گاز 



  ویژگی هاي عمومی شهرستان

  موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خود اختصـاص داده اسـت   6/10کیلومتر مربع معادل  2148شهرستان ایالم  با وسعت حدود 

عراق  کشور جنوب به مهران و از غرب به، ازشرق به شیروانچرداول ایوان ، از شهرستان شیروانچرداول و  شمال به ازشهرستان 

  . محدودشده است

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است98دهستان و 4  ،بخش 2،مرکز شهري 2این شهرستان داراي

  عوارض طبیعی

مهمتـرین   .یوان و از شرق نیز توسط کوه شلم محصور شده اسـت شهرستان ایالم از غرب و شمال توسط کوههاي مانشت و س

  .دنچوار و میشخاص میباش هاي رودخانه هاي این شهرستان ، رودخانه

  منابع تأمین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها

میلیـون    400هی دهنه چشمه با میزان آبد چندینچاه نیمه عمیق و  88حدود  ،حلقه چاه عمیق  12آب این شهرستان از طریق  

  .میلیون متر مکعب تأمین می شود 380هاي  میشخاص و چوار  با میزان آبدهی   متر مکعب و رودخانه

  آب و هوا

متر و متوسط میلی  588میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود  . شهرستان ایالم  داراي اقلیم معتدل کوهستانی  می باشد

  . سانتیگراد در تغییر است درجه   38الی  2/15دماي آن از 

  آثار تاریخی

مـی   ....تپه باستانی چگـاه جانیـه و    –د کبوقبرستان ور –قلعه اسماعیل خان  –قلعه والی مهمترین آثار تاریخی این شهرستان 

  .باشند

  جمعیت

  .نفر بوده است 199519جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال  



  

  

  سواد

  .افزایش یافته است 1388درصد در سال  88درصد بوده که به  4/87برابر  1384ل میزان باسوادي شهرستان در سا

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 48675تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

ـ 16/23 ،درصد در مقطع ابتدایی 10/39از کل دانش آموزان این شهرستان  درصـد در مقطـع   13/32ایی  درصد در مقطع راهنم

  . درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل می باشند  61/5و  متوسطه 

 74/19درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستایی 2/47

  . درصد می باشد

  آموزش عالی

درصد در دانشگاه  3/74در حال تحصیل بوده که از این تعداد  دانشجو26473در شهرستان ایالم  تعداد  1388در سال تحصیلی 

  .درصد در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بوده اند 7/25دولتی و

  بهداشت و درمان 

از  1388تخت بوده که در سـال   562ارستان با بیم 5داراي   1384شهرستان ایالم از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

  .است افزایش یافته تخت 564 به  یبیمارستان هاي تعداد تخت لیو  ثابتتعداد بیمارستان لحاظ 

  20بترتیب به 1388بوده که این رقم در سال  مرکز 9و17تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

  . یافته استمرکز افزایش   38و

  16/3بـه   1388بوده که این نسبت در سال  پزشک /48به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . پزشک رسیده است

  

  



  فرهنگ وهنر

  .تغییري نکرده است 1384است که نسبت به سال  یک سالن بوده 1388تعداد سینماهاي فعال شهرستان ایالم در سال 

  .باب رسیده است  8باب به   6تعداد کتابخانه هاي عمومی طی همین سالها از همچنین

تعداد  همچنین .داشته است 1384با یک سالن وضعیتی مشابه سال  1388این شهرستان در سال  از نظر سالن سخنرانی و نمایش

  .تغییري نکرده است 1388ل سا نسبت  1384در سال  نیز مراکز فرهنگی ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  و منابع طبیعی  ، دامپروري کشاورزي

و کل اراضی کشـاورزي  (هکتار 21000سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان ایالم بالغ بر   1388در سال زراعی

محصوالت . رداختصاص دا فصلیدرصد به زراعتهاي  4/97درصد به کشت باغات و   6/2از این مقدار . است )هکتار  29700

  . نخود و عدس ،جو  ،گندم  عبارتنداز عمده زراعی شهرستان

همچنین میـزان تولیـد   . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 102 ،طی همان سال 

  . تن بوده است67و3531و  1657، 1197گوشت مرغ وعسل به ترتیب  ،گوشت قرمز ،شیر

  . می باشد در سال تن 25تولیدظرفیت واحد پرورش ماهی با  3است که این شهرستان داراي الزم به ذکر 

  جنگل و مرتع 

هکتـار و  102724مساحت جنگل هاي طبیعی شهرستان . هکتار مراتع وجود داشته است 95000،در شهرستان ایالم   1388سال 

  .هکتار می باشد  206مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز

  صنعت و معدن 

شهرك صنعتی وبقیه در سطح شهرستان مـی  واحد آن   112واحد می باشد که تعداد 230 ،تعداد صنایع موجود شهرستان ایالم 

کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این   9تعداد  1388سال  در .باشند

  شن و ماسه  ، گچ سنگ ،بیتومین :  شهرستان عبارتند از 

  .درصد می باشد 29استان از کارگاههاي معدنی فعال شهرستانسهم این 

  عمران شهري



. درصد محاسـبه شـده اسـت    21/83میزان شهرنشینی در این شهرستان  که بوده،نفر  199519جمعیت شهرستان  1385در سال 

  .ه استمتر مکعب بود   7/292و  مصرف سرانه آب نیز 44314تعداد مشترکین آب 

  عمران روستایی

. درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده اسـت 79/16نفر می باشد که  33303 ،جمعیت روستایی شهرستان ایالم 

  .درصد برخوردار از برق و آب آشامیدنی سالم می باشند 100خانوار این شهرستان  20از کل روستاهاي باالي 

  .یا در دست اقدام بوده استروستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته   25تعداد 1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

  . کیلومتر آن راه فرعی می باشد 6/71کیلومتر راه اصلی و  133کیلومتر راه وجود دارد که   6/204در شهرستان ایالم ، 

  مخابرات 

درصـد رشـد داشـته     1است که نسبت به سال قبل خط   69011برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان ایالم تا پایان سال 

  .بوده استخط   103748وتلفن هاي همراه خط  65605است و همچنین تعداد تلفن هاي مشغول به کار در این شهرستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  اصلی ترین قابلیت هاي توسعه

و  و میـادین نفتـی  ی دن و تولید آجر سفالاتوسعه معامکان و خاك رسوسنگ  کانی هاي غیر فلزي از جمله  وجود معادن - 1

  گازي

 و بـا بخشـهاي کشـاورزي ، معـدن  ، نفـت     وجود زیر ساخت هاي مناسب براي ایجاد  صنایع تبدیلی پایین دستی مرتبط   -2

  نیروگاهی 

  مراتع جنگلی در مناطق کوهستانی  و استعداد بالقوه درزمینه دامپروري با وجود دام فراوان -3

فراوان و برخورداري از چشم اندازهاي طبیعی زیبا نظیر تنگه ارغوان ،کوه قالقیران ، جود آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت و -4

  توسعه صنعت گردشگري  به منظور  ودخمه هاي تاریخی سد چم گردالن ، قلعه والی

  و ترانزیت کاالبازارچه مرزي   به منظور ایجاد همجواري با کشور عراق  -5

خـدماتی   و فرودگاه جهت بسط وگسترش مبـادالت بازرگـانی   و وجودقرار گرفتن در مرکز استان و تالقی راه هاي اصلی  -6

  پستی وصنعتی 

  )جنگل ومرتع(وجود عرصه مناسب منابع ملی  -7

  در آن وجود شهرك صنعتی و ا ستقرار اکثر صنایع -8

  و بهداشتی در شهرستان تفریحی،امکانات رفاهی  وجود-9

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  عمده ترین تنگناها ومحدودیت هاي توسعه

  شهرستان آب هاي سطحی و زیر زمینیدر آلودگی زیست محیطی وجود -1

  به خصوص در سالهاي آتی کمبود زمین مناسب جهت ساخت وساز -2

  و فقدان راه ریلی گذارانسرمایه  و جذب سرمایهمناسب جهت  هاي ارتباطیعدم دسترسی به راه -3

  ب آشامیدنی سالم در مناطق شهري وروستاییکمبود آ -4

  ناکافی بودن تاسیسات و زیر ساخت هاي مهار و ذخیره سازي آب  -5

  و سایر استانها ضعف ارتباط مناسب با مرکز کشور -6

  کوهستانی بودن منطقه و وسعت کم دشتهاي مناسب براي کشاورزي -7

  تراکم جمعیت در نقاط شهري  -8

  و روستایی مران شهريضعف زیر ساخت هاي ع -9

  کمبود ریزشهاي جوي -10

  فقدان زیرساخت ها وامکانات مناسب گردشگري ، بازرگانی ، کشاورزي و صنعتی -11

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   مسائل اساسی

  پایین بودن کیفیت مشخصات فنی راههاي ارتباطی- 1

  سایت مناسب بازیافت زباله عدم وجود مشکل دفع زباله و  -2

  سد ایالم و مشکالت زیست محیطی  باالدستاي الینده هآوجود  -3

  در شهر ایالمعدم وجود پارکینگ مناسب  -4

  ضعف فعالیت واحد هاي صنعتی شهرستان   -5

  عدم استفاده از ظرفیت هاي گردشگري -6 

  به صنعت گران و سرمایه گذارن بومی و غیر بومی عدم توجه کافی و مالی عدم کمک  -7

  در راستاي عقب نشینی جهت مرتفع نمودن معضل ترافیک شهري  عدم همکاري  شهروندان -8

  و بن بست بودن شهرستان گرانی اجناس مورد نیاز مردم به علت عدم دسترسی به راه مناسب -9

  فضاي سبز  وورزشی  ،کمبود فضاي فرهنگی  -10

  پایین بودن درآمد سرانه  -11

  باال بودن نرخ بیکاري -12

  وماهر کمبود  نیروي متخصص  -13

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  توسعهمدت اهداف بلند 

  حفظ وساماندهی فضاهاي طبیعی -1

  روستایی وتوسعه خدمات حمل ونقل فرعی و ،ارتقاء وبهبود شبکه هاي ارتباطی اصلی -2

  توسعه اکتشاف واستخراج منابع معدنی وصنایع فرآورده هاي مواد معدنی  -3

  سعه شبکه انتقال آب ی آب شرب نقاط جمعیتی وتوتامین وبهبود کیف -4

  ساماندهی وتوانمندسازي بافت هاي شهري  -5

  و نمایشگاهی گسترش فعالیت هاي بازرگانی -6

  بهبود پایگاههاي امداد هوایی در محورهاي کوهستانی و  ایجاد -7

  تقویت عمران شهري و روستایی-8

  مهار آبهاي سطحی و استفاده بهینه از منابع آب موجود-9

  بخشهاي صنعتی ، فرهنگی ، کشاورزي ، بازرگانی و گردشگري بهبود وضعیت-10

  در راههاي ارتباطی شهرستانع ایجاد تنو-11

  استفاده از ظرفیت هاي بالقوه بخشهاي کشاورزي ، دام و شیالت و صنعتی شهرستان -12

   

  

  

  

  

  



  راهبرد هاي بلند توسعه

  شیالت و توسعه فعالیت هاي کشاورزي ،دامپروري -1

  به آزاد راه و بزرگراه و تبدیل راه هاي اصلی شهرستان بهسازي راههاي ارتباطی زمینی  و مشخصات فنیارتقاء  -2

   مرزيتقویت مبادالت بازرگانی و تجاري از طریق همجواري با کشور عراق و ایجاد بازارچه  -3

  خصوصی وتعاونی بخش هاي فراهم نمودن زمینه هاي مناسب براي سرمایه داران   -4

  ده هاي مواد معدنیرشاف وتوسعه فرآواکت-5

  افزایش حفاظت نقاط شهري وروستایی از خطرات ناشی از سیل وزلزله -6

    شهرستانتفریحی  و گشترش  وتوسعه فضاهاي فرهنگی ، ورزشی -7

  هاي  شهري و روستایی   ع اصولی زباله و فاضالب  وپسماندجلوگیري از آلودگی زیست محیطی ، دف-8

  عه زیر ساخت هاي انرژي گسترش وتوس-9

  نیروگاهی ومعدنی ، گاز، گسترش صنایع پایین دستی مرتبط با بخش هاي مواد نفتی  -10

  وترویج آموزش خاك عوامل تولید ،جلوگیري از فرسایشوري بهینه از منابع حول در بخش کشاورزي از طریق بهره بردات -11

  ایجاد راه آهن شهرستان -12

  کننده هاي حوزه آبریز سد ایالملوده آرفع موانع و -13

  شناسایی وبهره برداري موثر از منابع آبهاي زیرزمینی وآبهاي سطحی -14

  ساماندهی هویت شهري-15

  توسعه زیر ساخت هاي امنیتی شهرستان -16

  دام و طیور و گرمابی و سردابی انپرورش ماهیتوسعه کمی و کیفی  -17

  

  

  

  



  

   سیاست هاي اجرایی

  شهري وروستاییپساب هاي آلودگی هاي زیست محیطی ودفع اصولی فاضالبها وجلوگیري از  -1

  مناسبروستاها و ایجاد زیرساخت هاي  و ساماندهی وبهسازي بافت کالبدي شهر -2

  به جاي سایر فرآورده هاي نفتی CNGگاز رسانی به نقاط جمعیتی ، نواحی ومراکز صنعتی وجایگزینی مصرف -3

  هاي توزیع انتقال برق توسعه وبهسازي شبکه  -4

  باسازي بافت هاي شهري وروستایی و توسعه  عمودي شهرها -5

  مدیریت واحد شهري  -6

  توسعه وتبدیل دامپروریهاي سنتی به دامپروریهاي صنعتی ونیمه صنعتی -7

  .ید غذایی تولیدماهی هاي  سردآبی و گرم آبی  با توجه به جایگاه آبزیان به عنوان یک منبع مف میزان افزایش -8

  فراهم نمودن زمینه مناسب جهت انجام پروازهاي خارجی در فرودگاه  با توجه به حجم باالي مسافر و زائر به عتبات عالیات-9

  ایجاد زیر ساخت هاي گردشگري ، زیارتی و رفاهی-10

  عریض نمودن خیابان هاي اصلی و ایجاد پارکینگ عمومی در شهر ایالم-11

  ی بافت هاي فرسوده مطالعه و سامانده -12

  احداث سدها، مهاربندها، کانال هاي آبرسانی، مهیا ساختن زمین هاي کشاورزي ایجاد باغات و صنایع مرتبط  -13

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  اقدامت اولویت دار ومحرك توسعه

خیابان اصـلی  از طریق ایجاد پل هاي زیر گذر و رو گذر در تقاطع پر تردد و تسریع در تعریض  ترافیک شهريروان سازي  -1

  )قد(میدان کشوري تا میدان امام خمینی 

  احداث پارکینگ طبقاتی شهرداري در مرکز شهر -2

  مطالعه نیروگاه آبی در مناطق کوهستانی -3

  مطالعه و اجراي سیستم فاضالب  شهر چوار -4

  احداث پایگاه امداد ونجات هوایی -5

  احداث بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  -6

  ایالم کمیل کمربندي شهريادامه ت -7

   شهرستان احداث انبارهاي مکانیزه وسیلوي گندم -7

  ایجاد اسکان هاي عمومی در مبادي ورودي و خروجی شهر جهت اقامت مسافران  -8

  .....و کود شیمیایی هاي  پتروشیمی از قبیل کارخانه یاحداث صنایع پایین دست -9

  ایجاد سایت تبدیل زباله به کود-10

  یع در اجراي سیستم فاضالب روستاهاي حوزه سد ایالمتسر-11

  احداث بازار بزرگ مرکزي-12

  احداث میدان یا میادین میوه و تره بار -13

  ایجاد بازار چه مرزي چوار-14

  ایجاد راه آهن -15

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سند توسعه شهرستان ایوان 

 در برنامه پنجم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و  با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام

  :مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه 
  
 
 

هنگی در ایوان شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فر
 .، دامپروري و ترانزیت با برخورداري از رفاه عمومی  سطح استان ، پیشرو در کشاورزي



 

  ویژگیهاي عمومی شهرستان

 موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خـود اختصـاص داده اسـت    4/4کیلومتر مربع معادل  4/903شهرستان ایوان  با وسعت حدود

 شهرسـتان  در غـرب بـه   ،شـیروانچرداول  شهرسـتان  شرق به از،شیروانچرداول و گیالنغرب  هايشمال به شهرستان ازشهرستان 

  . ایالم محدودشده است شهرستان جنوب بهازگیالنغرب و 

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است69ودهستان  4  ،بخش 2،مرکز شهري 2این شهرستان داراي

  عوارض طبیعی

شهرستان ایوان از شمال توسط  رشته کوه بانکول و قالبه و از شرق نیز توسط کوه مانشسـت محصـور شـده اسـت مهمتـرین      

  .که به کشور عراق متصل میباشد استه این شهرستان ، رودخانه کنگیررودخان

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ،منابع تأمین آب 

 1/8دهنه چشمه با میزان آبـدهی   چندین چاه نیمه عمیق  وحلقه  118حلقه چاه عمیق و حدود  15آب این شهرستان از طریق  

  .میلیون متر مکعب تأمین می شود 920ان آبدهی با میز  کنگیر میلیون متر مکعب و رودخانه

  آب و هوا

متـر و متوسـط   میلی 700میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود . شهرستان ایوان  داراي اقلیم معتدل کوهستانی می باشد

  . درجه  سانتیگراد در تغییر است  40الی  -11دماي آن از 

  آثار تاریخی 

آتشکده  –پل شیر پناه  –طاق شیرین و فرهاد  –تپه هلشی  –شهرتاریخی گم گم  رستان عبارتند ازمهمترین آثار تاریخی این شه

  .... سیاهگل و 

  جمعیت



  .نفر بوده است 47958جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال  

  

  سواد

  .درصد افزایش یافته است83 در سال به درصد بوده که 81، 1384ان باسوادي شهرستان در سال میز

  

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 10701تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

  2ودرصـد در مقطـع متوسـطه    32 ،درصد در مقطع راهنمایی32 ،درصد در مقطع ابتدایی 34از کل دانش آموزان این شهرستان

  . و کار و دانش مشغول به تحصیل می باشنددرصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي 

 74/19شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستاییاین درصد از کل دانش آموزان  47

  . درصد می باشد

  آموزش عالی

درصـد در دانشـگاه    53تعداد در حال تحصیل بوده که از ایندانشجو  2720در شهرستان ایوان  تعداد  1388در سال تحصیلی 

  .درصد در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بوده اند47دولتی و

  بهداشت و درمان 

 1388تخت بوده که در سال 64 ظرفیت بیمارستان با 1داراي  1384شهرستان ایوان از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

مرکز بوده که این رقم  17و5د مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب تعدا 1384همچنین در سال .است این آمارتغییري نکرده

  . بدون تغییر مانده است 1388در سال 

افزایش  23/0به  1388بوده که این نسبت در سال  18/0به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . استیافته 

  فرهنگ وهنر



  .تغییري نکرده است 1384که نسبت به سال  فاقد سالن سینمابوده 1388شهرستان ایوان  در سال 

  ..بوده استباب   3همچنین تعداد کتابخانه هاي عمومی طی همین سالها 

در سـال   همچنـین .اسـت   بوده یک سالنو داراي بدون تغییر 1388 تا 1384 هايسال طیسالن سخنرانی و نمایش از نظر تعداد 

  .رسیده است به یک واحد 1388در سال  بوده کهون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اناین شهرستان فاقد ک 1384

  کشاورزي و منابع طبیعی و دامپروري

  4/3از این مقدار بوده کههکتار  22000سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان ایوان بالغ بر   1388در سال زراعی

جو و ذرت  ،محصوالت عمده زراعی شهرستان گندم . اختصاص دارد فصلیاي درصد به زراعته 6/96درصد به کشت باغات و 

  . دنمی باش

همچنین میـزان تولیـد   . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 169 ،طی همان سال 

  . تن بوده است 4و4121 ، 2073، 15865گوشت مرغ وعسل به ترتیب ،گوشت قرمز ،شیر

  . می باشد درسال تن 20تولیدظرفیت واحد پرورش ماهی با  6م به ذکر است که این شهرستان دارايالز

  جنگل و مرتع 

هکتـار و  43225مساحت جنگل هاي طبیعـی شهرسـتان   . هکتار مراتع وجود داشته است30173در شهرستان ایوان   1388سال 

  .هکتار می باشد 507مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز

  ن صنعت و معد

کارگاه   4تعداد  1388در سال . همه آنها در نقاط شهري می باشندواحد می باشد که  17 ،تعداد صنایع موجود شهرستان ایوان  

 وبیتـومین  :  فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرسـتان عبارتنـد از   

    سنگ گچ

  .درصد می باشد 12استانکارگاههاي معدنی فعال از  شهرستانسهم این 

  عمران شهري

تعـداد مشـترکین آب   . درصد محاسـبه شـده اسـت    64 آنمیزان شهرنشینی و نفر  47958شهرستان این جمعیت  1385در سال 

  .متر مکعب بوده است   267و  مصرف سرانه آب نیز 10000



  

  

  عمران روستایی

درصـد از جمعیـت شهرسـتان را بـه خـود اختصـاص داده        36نفر می باشـد کـه    17149 ،جمعیت روستایی شهرستان ایوان 

برخوردار از بـرق و آب آشـامیدنی سـالم مـی      آنهادرصد 100خانوار این شهرستان  20از کل روستاهاي باالي  همچنین.است

  .باشند

  .استروستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته   16تعداد 1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

ــوان ، ــتان ایـ ــه  82درشهرسـ ــود دارد کـ ــومتر راه وجـ ــومتر 50کیلـ ــلی و آن کیلـ ــی  32راه اصـ ــومتر آن راه فرعـ   کیلـ

  . می باشد

  مخابرات 

درصد رشد داشـته   5/1است که نسبت به سال قبل خط 15034برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان ایوان  تا پایان سال 

  .بوده است خط 14860تلفن هاي همراه و  12177مشغول به کار در این شهرستان  ثابت ي تلفنهاخطوط  است و همچنین تعداد

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  اصلی ترین قابلیتهاي توسعه

  .وجود چاه هاي نفت و گاز شیرین که در گذشته حفاري شده و پس از حصول نتیجه آنها را مسدود نموده اند - 1

  .سنگ هاي ساختمانی و مواد اولیه سیمان,آهک,گچ,با ذخایر مناسب از قبیل بیتومین وجود کانی هاي غیر فلزي - 2

  .و دامپروري وجود اراضی مستعد و اقلیم مناسب جهت گسترش و توسعه کشاورزي مکانیزه - 3

  .وجود شهرك صنعتی تازه تأسیس و فضاي مناسب براي توسعه ان - 4

  مناطق خوش آب و هوا ار باستانی وآث, وجود جاذبه هاي طبیعی - 5

وجود منابع آبی مناسب جهت تبدیل اراضی دیم و کم بازده و شیب دار به باغات و اراضی آبی و تولید محصوالت باغی و -6

  تولید آبزیان

  باد خیز بودن منطقه-7

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  عمده ترین تنگناها و محدودیتهاي توسعه

  .راهها و عدم تنوع در نبود راه هاي ارتباطی مناسب -1

  .، کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزي ، کم سواد، بی سواد و مسن بودن کشاورزان  کشاورزي سنتی و غیر مکانیزه -2

  اعتبارات عمرانی  با وسعت و نیازهاي شهرستان  عدم تطابق -3

  .وضعیت نامناسب عمران شهري بدلیل عدم توانایی شهرداري ها در کسب درآمد و اعتبارات کم -4

  و کشاورزي زیرساختهاي صنعتی ضعف در -5

   یندهوکارخانجات آموجود عدم وجود برق موردنیاز صنایع  -6

  مشکل تأمین آب شرب جمعیت شهري و روستایی -7

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  مسائل اساسی

  عدم همکاري بانکها درخصوص اعطاي تسهیالت به طرحهاي اشتغالزا -1

  هرستانکمبود تجهیزات پزشکی و پزشک متخصص در ش -2

  در شهرستان... صنایع و معادن و , عدم استقرار نمایندگی شرکت نفت و تعزیرات حکومتی  -3

  .عدم وجود کارخانجات و کارگاه هاي اشتغال زا -4

  ....),فضاي سبز,پارك(کمبود فضاهاي تفریحی -5

  .درآمد سرانه و توان مشارکت در سرمایه گذاري هاسطح پایین بودن  -6

  .هنري و ورزشی ،اي فرهنگی کمبود فضاه -7

  وجود پدیده بیکاري-8

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  اهداف بلند مدت

  ایجاد تنوع در راههاي دسترسی به شهرستان-1

  استفاده از ظرفیت هاي مناسب گردشگري و مذهبی شهرستان توجه به مناطق گردشگري و جاذبه هاي توریستی و -2

  به منظور استفاده از ظرفیت هاي معادن غیر فلزي شهرستانبط اکتشاف و استخراج معادن و ایجاد صنایع مرت -3

   نوسازي و ارتقاء بخش کشاورزي شهرستان -4

  ارتقاء امکانت بهداشتی و درمانی شهرستان-5

   ها و روستاهاتأمین آب شرب شهر -6

  استفاده بهینه از زمینهاي حاصلخیز-7

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :راهبردهاي بلندمدت توسعه

 ت فنی،بهسازي راههاي فرعی و روستایی شهرستان ارتقاي مشخصا -1

 پشتیبانی دولت در خصوص راه اندازي صنایع بزرگ درشهرستان -2

جذب سرمایه وسرمایه گذار جهت استفاده از ظرفیتهاي گردشـگري و جـذب    ، احداث و تجهیز مجموعه هاي طبیعی -3

 توریست 

 رودخانه هاي شهرستان وعقبه سدکنگیر احداث و راه اندازي ایستگاههاي پمپاژ برداشت آب در سطح -4

 گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزي،صنایع غذایی -5

 گسترش و توسعه کیفی و کمی فضاهاي فرهنگی،آموزشی،درمانی و ورزشی -6

 ایجاد زیرساخت ها و ظرفیت هاي جدید در شهرها -7

تماد ورضایت عمومی و پیشگیري و مقابله برنامه ریزي درجهت باالبردن سرمایه اجتماعی،نشاط و سالمت اجتماعی،اع -8

 با آسیبهاي اجتماعی

  تکمیل و تجهیز بیمارستان و انجام امورات بهداشتی مردم در شهرستان  -9

  رفع مشکالت و موانع عمران شهري 

  )مانسنگ هاي ساختمانی و مواد اولیه سی,آهک,گچ,نفت و گاز، ، بیتومین(بهره برداري از معادن و ذخایر شهرستان -10    

  

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  :سیاستهاي اجرایی

حمایت از بخش خصوصی، تعاونیها و بخشهاي عمومی غیردولتی براي سرمایه گذاري در زمینه صنعتی، کشاورزي و  -1

  دامداري

احداث زیرساختها و تأسیسات گردشگري جهت جذب گردشگر و کمک و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد  -2

 تأسیسات اقامتی 

 راههاي شهرستان به منظور حمل و نقل کاال و دسترسی آسان به بازارهاي صادراتتوسعه و ایمن سازي  -3

 صدور اجازه برداشت آب از عقبه سدکنگیرو ایجاد سدهاي انحرافی و ذخیره آب بر روي رودخانه ها -4

 توسعه و ارتقاء مراکز فرهنگی،آموزشی،ورزشی،درمانی،آموزش عالی متناسب با نیازهاي شهرستان -5

 به جاي سایر فراورده هاي نفتی CNGنقاط جمعیتی،نواحی صنعتی و جایگزین مصرف گازرسانی به  -6

 توسعه و نوسازي شبکه هاي انتقال و توزیع برق صنعتی و خانگی -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  اقدامات اولویت دار و محرك توسعه

   مطالعه تونل قالجه -1

   45kmل ه قالجه به طودنحذف نقاط حادثه خیز تونل پیامبر اعظم تا گر -2

  تسریع در اجراي شبکه جمع آوري فاضالب شهر ایوان و احداث تصفیه خانه فاضالب  -3

  ایوانشهرستان بهبود عمران شهري  -4

  هادي نیمه تمام و جدید در روستاهاي شهرستانهاي اجراي طرح  وتهیه  -5

  تکمیل پروژه هاي نیمه تمام و توسعه ورزش شهرستان -6

  اي شهرستانتأمین آب شرب روستاه -7

  ب شرب شهر ایوانآتأمین  -8

  مساعدت در جهت توسعه مکان فرهنگی و هنري و گردشگري -9

  ....)امامزاده سیدعبداهللا و -چشمه سفید سراب-حاشیه سد کنگیر(احداث زیرساختهاي گردشگري  -10

  راه اندازي مراکز فرهنگی و هنري -11

  آنگازرسانی به شهر زرنه و روستاهاي در مسیر  -12

  تکمیل  و تجهیز بیمارستان ایوان -13

 احداث طرحهاي صنعتی با سرمایه گذاري مشترك دولت و بخش خصوصی -14

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  شهرستان دره شهر  سند توسعه

  در برنامه پنجم توسعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و 

  :در افق پایان برنامه پنجم توسعه مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی 
  
  
  

دره شهر شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی 
در سطح استان ، پیشرو در کشاورزي و توریسم  با برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت استخراج و فراوري  

 .نفت و گاز 



 

 

  ویژگی هاي عمومی شهرستان 

  موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده اسـت  4/7کیلومتر مربع معادل  1480ه شهر با وسعت حدود شهرستان در

  . آبدانان محدود شده استشهرستان ایالم و از جنوب به  شهرستان لرستان ازغرب به استان شهرستان در شمال و شرق به

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است 99ستان وده 6 ،بخش 3،مرکز شهري 2این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

مهمترین رودخانه هاي ایـن  . کبیرکوه محصور شده است توسطشهرستان دره شهر از شمال توسط رودخانه سیمره و از جنوب 

  .کلم و ماژین می باشند،سیکان، سیمره ،شهرستان

  منابع تأمین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها

کلم ، دربند ، سیکان ، ماژین (چاه نیمه عمیق و تعدادي دهنه چشمه  10حلقه چاه عمیق و حدود  45طریق آب این شهرستان از 

میلیـون متـر    846میلیون متر مکعب و رودخانه سیمره و سیکان و کلم و ماژین با میزان آبـدهی   104با میزان آبدهی ) و سراب 

  .مکعب تأمین می شود

  آب و هوا

میلیمتر و متوسط  325میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود . اقلیم معتدل و گرمسیري می باشدشهرستان دره شهر داراي 

  . درجه  سانتیگراد در تغییر است 48الی  12دماي آن از 

  

  

  و مذهبیآثار تاریخی 



یخ شقلعه –دربند بدره شهر تاریخی –شهر تاریخی ورکمره -شهر تاریخی سیمره مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از 

امامزاده مهـدي  ، امامزاده شاهزاده احمد ماؤین ، ، قلعه جهانگیر آباد ، قلعه پور اشرف تنگه بهرام چوبینه پل گاومیشان –مکان 

  ...و صالح ، امامزاده پیرمحمد ، امامزاده سید سیف الدین محمد 

  

  جمعیت

  .بوده است نفر 56822شهرستان  این جمعیت 85 براساس سرشماري سال 

  سواد

  .افزایش یافته است 1388درصد در سال  87درصد بوده که به  5/85برابر  1384در سال  دره شهر میزان باسوادي شهرستان

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 10828تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

 درصد در مقطع متوسطه 4/35،درصد در مقطع راهنمایی  8/19 ،درصد در مقطع ابتدایی 8/40از کل دانش آموزان این شهرستان 

  . درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل می باشند  4 و

 4/18ن مناطق روسـتایی درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزا 9/48

  . درصد می باشد

  آموزش عالی

درصد در دانشگاه  47دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعداد  3700در شهرستان دره شهر تعداد  1388در سال تحصیلی 

  .مشغول به تحصیل بوده اند سایر دانشگاههادرصد در  53دولتی و 

  بهداشت و درمان 

در این شـاخص  تخت بوده که  96بیمارستان با  1داراي  1384کانات بهداشتی و درمانی در سال شهرستان دره شهر از لحاظ ام

  .است بدون تغییر مانده  1388سال

بدون تغییر  1388مرکز بوده که این رقم در سال  5و  3تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1388همچنین در سال 

  . .مانده است



پزشک  28/0به  1388بوده که این نسبت در سال  19/0به ازاي هر هزار نفر 1384یت به پزشک در سال نسبت برخورداري جمع

  . رسیده است

  فرهنگ وهنر

  .فاقد سینما بوده است 1388سال تاشهرستان  این

  .باب رسیده است 3باب به  2همچنین تعداد کتابخانه هاي عمومی طی همین سالها از 

ین شهرستان داراي یک سالن سخنرانی و نمایش و یک مرکز فرهنگی ثابت کانون پرورش فکـري  ا  1388 تا 1384 هايسالطی 

  .است کودکان و نوجوانان بوده 

  دامپروري ومنابع طبیعی  ،کشاورزي

هکتار دیم و  22000( هکتار 28000سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان دره شهر بالغ بر  1388در سال زراعی 

اختصـاص دارد و   فصـلی درصـد بـه زراعتهـاي     9/97درصد به کشـت باغـات و    1/2از این مقدار . است )ر آبی هکتا 6000

  . بوده استخیار وعدس  ،ذرت ،برنج  ،جو ،محصوالت عمده زراعی شهرستان گندم

ـ . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 270 ،طی همان سال  زان تولیـد  همچنین می

  . تن بوده است  84/29و 5650، 2328  ،9025گوشت مرغ وعسل به ترتیب  ،گوشت قرمز ،شیر

  جنگل و مرتع 

 21970مساحت جنگـل هـاي طبیعـی شهرسـتان     که  هکتار مراتع وجود داشته است 43026،در شهرستان دره شهر  1388سال 

  .هکتار می باشد

  صنعت و معدن 

 1388در سـال  . همه  آنها در نقاط شهري می باشندنها در نقاط ش که بودهواحد  39 ،دره شهر تعداد صنایع موجود شهرستان 

سنگ معادن کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان  1تعداد 

  .گزارش شده استگچ 

  

  



  

  عمران شهري

تعـداد  . درصد محاسـبه شـده اسـت    39میزان شهرنشینی در این شهرستان  بوده ونفر  56822جمعیت شهرستان  1385در سال 

  .متر مکعب بوده است 312و مصرف سرانه آب نیز  5541مشترکین آب 

  عمران روستایی

. درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است 61نفر می باشد که  34661 ،جمعیت روستایی شهرستان دره شهر 

  .درصد برخوردار از برق و آب آشامیدنی سالم می باشند 100خانوار این شهرستان  20کل روستاهاي باالي از 

  .روستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته است 31تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

   .وجود دارد  ه روستایی کیلومتر را 155اصلی و فرعی و  کیلومتر راه 150 ،در شهرستان دره شهر

   مخابرات

درصد رشد داشته  2است که نسبت به سال قبل خط   18290برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان دره شهر تا پایان سال 

  .بوده استخط  13071و تلفن هاي همراه  14593مشغول به کار در این شهرستان  ثابت است و همچنین تعداد تلفن هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :هصلی ترین قابلیت هاي توسعا

  )شیالت ( جهت توسعه فعالیت هاي کشاورزي و آبزي پروري آب وخاك مناسب منابع  وجود -1

 .ازجمله نفت وگازدرشهرستان غیر فلزي  وجودمعادن غنی -2

جهت توسعه بخش  و اماکن مذهبی باستانی ازجمله شهرتاریخی ماداکتوجنب شهرفعلی دره شهرو وجودآثارتاریخی  -3

 ري و زیارتیگردشگ

 وجود بستر مناسب جهت توسعه باغات -4

 وجود نیروگاه تلمبه اي سد سیمره -5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :عمده ترین تنگناهاومحدودیت هاي توسعه

  .نا مناسب بودن راههاي ارتباطی شهرستان  -1

 دوري از مرکز استان  -2

 گرم و خشک بودن آب و هوا و وجود آلودگی ناشی از پدیده گرد و غبار -3

 زیرساخت هاي عمران شهري و روستایی ضعف در -4

 ضعف زیرساخت هاي صنعتی و کشاورزي -5
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  شهرستان دهلران  سند توسعه

 در برنامه پنجم توسعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و 

  :تانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه مدیران استانی و شهرس
  
  
  

دهلران شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در 
ا برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت سطح استان ، پیشرو در کشاورزي ، ترانزیت و مبادالت بازرگانی ب

 .استخراج و فراوري  نفت و گاز 



 

  ویژگی هاي عمومی شهرستان

  موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است 83/33کیلومتر مربع معادل  6811شهرستان دهلران با وسعت حدود 

مهـران   شهرسـتان  غـرب بـه   ازان وخوزست استان شرق بهاز  ،عراق کشور جنوب بهاز  ،آبدانان  شهرستان شمال به ازشهرستان 

  . محدود شده است

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است 127دهستان و  6 ،بخش 3،مرکز شهري 4این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

. غرب و جنوب توسط دشتهاي پست و کم ارتفاع و از شمال توسط دینارکوه محصور شـده اسـت   ،شهرستان دهلران از شرق 

  .دخانه هاي این شهرستان دویرج و میمه می باشندمهمترین رو

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ،منابع تأمین آب 

میلیـون   180دهنه چشمه با میزان آبدهی  چندینچاه نیمه عمیق و  3حلقه چاه عمیق و حدود  592آب این شهرستان از طریق  

  .ن متر مکعب تأمین می شودمیلیو 400متر مکعب و رودخانه میمه و دویرج با میزان آبدهی 

  آب و هوا

میلیمتر و متوسط دماي  260میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود . شهرستان دهلران داراي اقلیم گرم و خشک می باشد

  . درجه  سانتیگراد در تغییر است 49الی  17آن از 

  آثار تاریخی 

  ....قلعه شیاخ و -تپه علی کش-دژعین خوش-آبگرم-چشمه قیر-غارخفاش مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از

  

  جمعیت



  .نفر بوده است 62256جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال  

  سواد

  .درصد افزایش یافته است 85.5به  88در سال  درصد بوده که 82، 1384شهرستان در سال این میزان باسوادي 

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 13163د کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان تعدا 1388در سال تحصیلی 

 6 و درصد در مقطع متوسـطه  32،درصد در مقطع راهنمایی  31 ،درصد در مقطع ابتدایی 31از کل دانش آموزان این شهرستان 

   .درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل می باشند

 31درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آمـوزان منـاطق روسـتایی    5/44

  . درصد می باشد

  آموزش عالی

درصد در دانشـگاه   65دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعداد 3270در شهرستان دهلران تعداد  1388در سال تحصیلی 

  .دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بوده اند درصد در 35دولتی و

  بهداشت و درمان 

 1388تخت بـوده کـه در سـال     96بیمارستان با  1داراي  1384شهرستان دهلران از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

  .است بدون تغییر مانده

بدون تغییر  1388بوده که این رقم در سال  مرکز 4و  8تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

  . است مانده

پزشک  31/0به  1388بوده که این نسبت در سال  22/0به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . رسیده است

  

  



  فرهنگ وهنر

  .است فاقد سینماي فعال بوده 1388شهرستان دهلران در سال 

  .است گزارش شدهباب  5 انه هاي عمومی طی همین سالها همچنین تعداد کتابخ

ن این همچنی. تغییري نکرده است 1384سال  بوده که نسبت بهسالن  یک  1388این شهرستان در سال  سالن سخنرانی و نمایش

ون بـوده  فاقـد ایـن کـان    84سال  حالیکه دربوده در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانانداراي یک  88شهرستان در سال 

  .است

  و منابع طبیعی دامپروري  ، کشاورزي

از ایـن  . اسـت  بـوده  هکتـار  100000سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان دهلران بالغ بر  1388در سال زراعی

 محصوالت عمده زراعیهمچنین . شته استدرصد به زراعتهاي ساالنه اختصاص دا  73/99درصد به کشت باغات و /. 27مقدار

  . دنشهرستان گندم و جو و ذرت می باشین ا

همچنین میـزان تولیـد   . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 140 ،طی همان سال 

  . تن بوده است 1و965، 2176 ، 1050گوشت مرغ وعسل به ترتیب ،گوشت قرمز ،شیر

  . تن می باشد 100پرورش ماهی با تولید واحد 6الزم به ذکر است که این شهرستان داراي

  جنگل و مرتع 

هکتار  120000مساحت جنگل هاي طبیعی شهرستان . هکتار مراتع وجود داشته است 337000،در شهرستان دهلران  1388سال 

  .هکتار می باشد 3500و مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز 

  صنعت و معدن 

ــران   ــتان دهلـ ــود شهرسـ ــنایع موجـ ــداد صـ ــه  و 149 ،تعـ ــد کـ ــی باشـ ــد مـ ــهاحـ ــاآن همـ ــاط  هـ ــهريدر نقـ    شـ

کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح  5تعداد  1388در سال . می باشند

  شن و ماسه ،سنگ گچ: این شهرستان عبارتند از 

  

  



  

  عمران شهري

تعـداد  . درصـد محاسـبه شـده اسـت     60هرنشینی در این شهرستان میزان شو بودهنفر  62256جمعیت شهرستان  1385در سال 

  .متر مکعب بوده است 262و مصرف سرانه آب نیز  10780مشترکین آب 

  عمران روستایی

از . درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده است 40نفر می باشد که  24902 ،جمعیت روستایی شهرستان دهلران 

  .درصد برخوردار از برق و آب آشامیدنی سالم می باشند 100انوار این شهرستان خ 20کل روستاهاي باالي 

  .روستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته است 23تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

  . می باشد     راه فرعیکیلومتر آن  233کیلومتر راه اصلی و  157کیلومتر راه وجود دارد که  390 ،در شهرستان دهلران

   مخابرات

درصد رشد داشته   2/1است که نسبت به سال قبلخط  11068برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان دهلران تا پایان سال 

  .بوده است خط  13073و تلفن هاي همراه خط  10136است و همچنین تعداد تلفن هاي مشغول به کار در این شهرستان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  لی ترین قابلیت هاي توسعه شهرستاناص

  .کشاورزي و صنایع جانبی وابسته هزار هکتار زمین زراعی مستعد براي توسعه 200ـ وجود بیش از 1

  .ـ وجود منابع عظیم نفت و گاز براي توسعه صنعت نفت و صنایع جانبی همچون پتروشیمی و پاالیشگاه2

  .ی و مذهبی به منظور توسعه صنعت گردشگري و توریستیـ وجود آثار و جاذبه هاي با ارزش طبیعی،تاریخ3

  .رودخانه دائمی دویرج و میمه که می توانند اراضی زیادي از زمین هاي کشاورزي را مشرب نمایند 2ـ وجود 4

  .ـ وجود پتانسیل هاي الزم براي ایجاد و توسعه صنعت شیالت با استفاده از آبهاي عقبه دو سد بزرگ دویرج و کرخه 5

عراق که می تواند زمینه مناسب تجارت بازرگانی را با کشـور همسـایه در جهـت    کشور کیلومتر مرز مشترك با  220وجود  ـ6

  .رونق بخشی به صادرات و ارز آوري به اقتصاد منطقه را فراهم آورد

  .اومیش،بلدرچین و شترمرغـ وجود اقلیم مناسب جغرافیایی براي پرورش انواع دام و طیور مثل گوسفند،بز،شتر،طیور بومی و گ7

  .براي تولید مشتقات مرتبط... سنگ آهن،سیمان،گچ،شن و ماسه  مرغوب معادن و ـ وجود منابع 8

  .رون استانیو ب ـ فراهم بودن بستر مناسب طبیعی راه ریلی براي توسعه صنعت راه آهن و ایجاد ارتباطات بازرگانی درون9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  یتهاي توسعهعمده ترین تنگناها و محدود

  و فقدان راه ریلیمشخصه فنی  دارايراههاي استاندارد و  عدم وجودـ 1

  .، کشاورزي و بازرگانی ـ ضعف زیر ساختهاي صنعتی،ارتباطی2

  وجود پدیده گرد و غبار و بیابان هاي بزرگ شهرستان و پدیده بیابان زایی-3

  د پدیده تبخیر و فرسایش خاكکمبود ریزشهاي جوي و باالبودن دماي محیط و در نتیجه وجو-4

  ضعف زیر ساخت هاي شهري و روستایی-5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :مسائل اساسی

  ب نمودن زمینهاي مستعد وـ عدم استفاده صحیح از منابع آب جهت مشر1

  .توریستجذب ـ عدم استفاده صحیح از جاذبه هاي گردشگري،طبیعی،فرهنگی،مذهبی  در راستاي 2

  . باطی موجودرتـ فرسودگی راههاي ا3

  .ـ عدم دسترسی تجار و بازرگانان جهت انجام صادرات کاال به کشور همسایه به دلیل عدم وجود بازارچه مرزي4

ـ عدم استفاده صحیح از ذخایر عظیم نفت و گاز منطقه و عدم استفاده از مشتقات آن به علت عـدم اسـتقرار صـنایع جـانبی       5

  .مرتبط

  .ایجاد اشتغال مولدو پاالیشگاه در راستاي تولید مشتقات نفتی و پتروشیمی مانندصنایع نفتی  پیشرفتـ کندي 6

  .کمبود منابع مالی و اعتباري در جهت اجراي پروژه هاي مهم و زیر بنائی -7

  ـ عدم رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ارتباط با سرمایه گذاري در زمینه هاي مختلف8

  .در فعال سازي بازارچه مرزيـ عدم همکاري کشور همسایه 9

  وجود پدیده بیکاري-10

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  :اهداف بلند مدت توسعه

  .ـ توسعه اکتشافات و استخراج نفت و گاز و مواد معدنی1

  .کشورـ توسعه مبادالت مرزي با 2

و  یقاتی کشاورزيـ توسعه بخش کشاورزي با افزایش سطح اراضی زیر کشت،ایجاد تنوع زراعی،ایجاد مراکز پژوهشی و تحق3

  .صنایع تبدیلی مرتبط

  مهار آبهاي سطحی به منظور تامین آب شهرستان در بخشهاي مختلف-4

  استفاده از آثار تاریخی و اماکن مذهبی در جهت جذب گرشگران و زائرین به منظور ایجاد اشتغال-5

  وضعیت بخشهاي  گردشگري ، کشاورزي و صنعتی بهبود -6

  وستاییتقویت عمران شهري و ر-7

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  راهبردهاي بلند مدت توسعه 

  .ـ  بازگشایی بازارچه مرزي دهلران به منظور توسعه مبادالت مرزي1

  .و انجام مطالعات مربوط به راه آهن ـ ارتقاء مشخصات فنی و بهسازي راههاي اصلی و فرعی2

  .سیان و دهلرانـ ایجاد زمینه انتقال آب از سد کرخه به زمینهاي کشاورزي دشت عباس،مو3

  .ـ ایجاد سد بر روي رودخانه هاي میمه،دویرج و ایجاد بندهاي انحرافی به منظور توسعه بخش کشاورزي4

  .این بخشـ رونق بخشیدن به بخش گردشگري و معرفی جاذبه هاي منطقه و جذب سرمایه گذار در   5

  .براي تنوع زراعی در سطح شهرستانـ ایجاد مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه توسعه آموزشهاي الزم 6

  .ـ توسعه رشته هاي دانشگاهی به منظور هماهنگ سازي فارغ التحصیالن بومی با بسترهاي کار موجود7

توسعه بخش نفت و گاز و ایجاد کارخانجات صنعتی با توجه به وجود مواد اولیه صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی از طریـق  -8

  لتیجذب سرمایه هاي خصوصی و دو

  جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی-9

  احداث و ایجاد تاسیسات برق خورشیدي و بادي-10

  احداث و ایجاد شهرك هاي صنعتی-11

  بهسازي و ایجاد فضاهاي مناسب اداري-12

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  سیاست هاي اجرایی

اورزي،صـنعتی،نفت و گـاز   تقویت بخش خصوصی ،تعاونی ،عمومی و غیر دولتی در جهت سرمایه گذاري در بخشهاي کش -1

  .،پتروشیمی،پاالیشگاه،بازرگانی،تجاري،معدنی

در جهـت   و تعاونی ـ ایجـاد زیـر سـاختهـا و تـأسیسـات گـردشگـري به منظور جذب گردشگر و تشویق بخش خصوصی2

  .سرمایه گذاري در زمینه ایجاد و جذب گردشگر

  .به منظور سهولت در امر حمل و نقل کاالـ ایمن سازي و عریض نمودن راههاي مواصالتی شهرستان 3

  .ـ توسعه بخش منابع آب با ایجاد سدها و بندها و ایجاد ارتباطی به منظور رونق بخش کشاورزي4

و  ییادانجام طرحهاي بیابانز از طریق ـ تغییر چهره فیزیکی شهرستان از چهره اي بیابانی و خشن به چهره اي سبز و با نشاط   5

  .اي روانجلوگیري از شن ه

  ایجاد مجتمع هاي قالیبافی-6

  .ـ توسعه کشت مرکبات7

  ایجاد مراکز فرهنگی و هنري شهرستان-8

  

  

  



  

  :اقدامات اولویت دارومحرك توسعه

  .و داروسازي کشاورزي، نفت،شیالت هاي دانشکده احداثـ 1

  .ـ ایجاد خط راه آهن2

  .ـ توسعه صنعت گردشگري3

  .دهلران پتروشیمی گاه نفت وواحدهاي پاالیش ـ احداث و ایجاد 4

  .ـ انتقال آب شرب از سد کرخه به شهرهاي موسیان و دهلران5

  ایجاد تاسیسات فاضالب روستایی براي صیانت از منابع آبی زیر زمینی -6

  ایجاد انبار مکانیزه شهرستان-7

  ایجاد و احداث خانه هاي عالم و سوئیت هاي فرهنگی-8

  شهرستاناحداث میدان میوه و تره بار -9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

  رستان شیروانچرداولشه سند توسعه

  در برنامه پنجم توسعه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
با اتکال به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و 

  :موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و 
  
  
  

شیروان چرداول  شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و 
 .فرهنگی در سطح استان ، پیشرو در کشاورزي ، دامپروري و ترانزیت  با برخورداري از رفاه عمومی 



  ویژگیهاي عمومی شهرستان

 موقعیت جغرافیایی

. صاص داده استدرصد مساحت استان را به خود اخت 1/11کیلومتر مربع معادل  2236شهرستان شیروانچرداول با وسعت حدود 

 شهرسـتان  جنـوب بـه   ازلرستان واستان شرق به از  ،گیالنغربشهرستان  غرب به از ،کرمانشاه  استان شمال به ازاین شهرستان 

  . ایالم محدود شده است

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است 231دهستان و  8 ،بخش 3،مرکز شهري 4این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

شـباب و  ،یروانچرداول در منطقه کوهستانی در حاشیه غربی سلسله جبال زاگرس قـرار گرفتـه و دشـتهاي چرداول   شهرستان ش

  .سرابکالن و جزمان در آن قرار دارند ،چرداول ،چناره  ،بیجنوند و رودخانه هاي سیمره 

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ،منابع تأمین آب 

میلیون متر مکعب و  32دهنه چشمه با میزان آبدهی  چندینچاه نیمه عمیق و 1عمیق و  حلقه چاه 26آب این شهرستان از طریق 

  .میلیون متر مکعب تأمین می شود 5/87رودخانه سیمره و چناره با میزان آبدهی 

  آب و هوا

 387ن حـدود  میانگین بارش ساالنه در این شهرستا. شهرستان شیروانچرداول داراي اقلیم نیمه گرمسیري و سردسیري می باشد

  . درجه  سانتیگراد در تغییر است 47الی  -15میلیمتر و متوسط دماي آن از 

  آثارتاریخی

قلعه و دیواردفاعی کوه -قلعه هره قلوس-وندنجپل تاریخی بی-شهرباستانی سیروانمهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از

  ....و ،آتشکده موشکان  خرمه

  جمعیت

  .نفر بوده است 73304جمعیت شهرستان  85ل براساس سرشماري سا 



  

  

  سواد

  .افزایش یافته است 1388درصد در سال  96درصد بوده که به  1/80برابر  1384میزان باسوادي شهرستان در سال 

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است 18294تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

درصـد در مقطـع متوسـطه     33 و درصد در مقطع راهنمایی 32 ،درصد در مقطع ابتدایی 35نش آموزان این شهرستان از کل دا

  . مشغول به تحصیل می باشند

درصد 72درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانش آموزان مناطق روستایی 47

  . می باشد

  آموزش عالی

درصـد در   68دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعـداد   1460در شهرستان شیروانچرداول تعداد  1388تحصیلی  در سال

  .مشغول به تحصیل بوده اند درصد در  سایر دانشگاهها 32و  دانشگاه دولتی

  بهداشت و درمان 

تخت بوده کـه در سـال    96بیمارستان با  1داراي  1384شهرستان شیروانچرداول از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

  .است تغییري نکرده  1388

 تغییـري  1388مرکز بوده که این رقم در سـال   11و  2تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

  . است نداشته

پزشک  36/0به  1388ین نسبت در سال بوده که ا 16/0به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . رسیده است

  

  



  

  فرهنگ وهنر

  .است فاقد سالن سینماي فعال بوده 1388شهرستان شیروانچرداول در سال 

  .باب رسیده است 5باب به  3از  این دورههمچنین تعداد کتابخانه هاي عمومی طی 

تعداد مراکز فرهنگی  .تغییري نکرده است 1388سال  تا کهموجود بوده  1384سالن در سال  1از نظر سالن سخنرانی و نمایش  

  .است افزایش یافته 1388واحد در سال 4به  1384مرکز در سال  1از  نیز  ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  ، دامپروري و منابع طبیعی  کشاورزي

آبـی  (اسـت  بودههکتار  68300چرداول بالغ برسطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان شیروان 1388در سال زراعی

داشـته  اختصـاص   فصـلی درصد به زراعتهـاي   99درصد به کشت باغات و  1از این مقدار. )هکتار 60600هکتار و دیم  7700

  . فی جات می باشدیو ص حبوبات ،برنج  ،جو  ،محصوالت عمده زراعی شهرستان گندم . است

. در سطح شهرستان فعال بوده اسـت مورد دامپروري صنعتی  25و  طیور نگهداري  واحد صنعتی پرورش و 73 ،طی همان سال 

  . تن بوده است 30و 4342 ، 2900، 20750گوشت مرغ وعسل به ترتیب  ،گوشت قرمز ،همچنین میزان تولید شیر

  . تن می باشد 220واحد پرورش ماهی با تولید 21الزم به ذکر است که این شهرستان داراي

   مرتع جنگل و

 98000مساحت جنگل هاي طبیعـی شهرسـتان   . هکتار مراتع وجود داشته است 78000،در شهرستان شیروانچرداول  1388سال 

  .هکتار می باشد1680هکتار و مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز

  صنعت و معدن 

از آن می تی و بقیه خارج واحد در شهرك و ناحیه صنع 18واحد می باشد که  98،تعداد صنایع موجود شهرستان شیروانچرداول 

کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این  4تعداد  1388در سال . باشند

   سیلیس ، آهک ، شیل و کلسیت ، ،بیتومین  سنگ گچ ، ماسه ،شن : شهرستان عبارتند از 

  .درصد می باشد 13کشوراز کارگاههاي معدنی فعال  شهرستانسهم این 



  عمران شهري

همچنـین  . شده اسـت برآورد درصد  7/25میزان شهرنشینی در این شهرستان ونفر  73304شهرستان این جمعیت  1385در سال 

  .متر مکعب بوده است 268و مصرف سرانه آب نیز  4409  تعداد مشترکین آب

  

  

  عمران روستایی

درصد از جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده  3/74نفر می باشد که  54447 ،جمعیت روستایی شهرستان شیروانچرداول

  .درصد برخوردار از برق و آب آشامیدنی سالم می باشند 100خانوار این شهرستان  20از کل روستاهاي باالي . است

  .روستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته است 40تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  اه و ترابرير

  . کیلومتر آن راه فرعی می باشد 628کیلومتر راه اصلی و 72کیلومتر راه وجود دارد که  700 ،در شهرستان شیروانچرداول

   مخابرات

درصد رشد  2/3است که نسبت به سال قبل  خط 24178برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان شیروانچرداول تا پایان سال 

  .بوده است خط 11835و تلفن هاي همراه  18555ین تعداد تلفن هاي مشغول به کار در این شهرستان داشته است و همچن

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  :اصلی ترین قابلیتهاي توسعه

  برخورداري از طبیعت زیبا و چشم اندازهاي مناسب در راستاي گردشگري .1

 ) کرمانشاه  –حمیل  –ایالم (قرارگیري در مسیر بزرگراه کربال  .2

  )جنگل ومرتع( هاي مناسب منابع ملی وجود عرصه  .3

 جهت توسعه کشت آبی و آبزي پروري و صنعت  مناسب منابع آب سطحیوجود  .4

 تنوع آب و هوایی .5

 شهرستان در راستاي گردشگري  در سطح وجود آثار تاریخی و فرهنگی .6

    و گاز و ذخایر مناسب نفت کانی هاي غیرفلزيوجود معادن مرغوب  .7

 وجود نواحی صنعتی  .8

 برنج محصوالت کشاورزي مخصوصا ا بودن استعداد مناسب در زمینه تولیددار .9

  وجود رودخانه دائمی سیمره و چناره .10

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :عمده ترین تنگناها و محدودیت هاي توسعه 

  عدم ارتباط مناسب با مرکز استان و سایر مناطق کشور -1

 کمبود نیروي انسانی متخصص -2

 درآمد سرانه سطح پایین بودن -3

 غالب کشاورزي و دامپروري سنتی و کوچک بودن قطعات و عدم صنعتی بودن کشاورزي  شیوه -4

 کوهستانی بودن منطقه  -5

 ایین بودن ضریب بهره برداري از آبهاي سطحی  پ -6

 ضعف زیر ساخت هاي کشاورزي و صنعتی -7

 وضعیت نامناسب عمران شهري -8

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  :اساسی  ئلمسا

  ورزشی جوانان و ی تفریح ، توجه جدي به مسائل فرهنگیعدم  -1

  مذهبی و تاریخی ،فقدان زیر ساختهاي گردشگري  -2

 پایین بودن کیفیت و مشخصات فنی راههاي شهرستان  -3

 فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه فرآورده هاي دامی -4

 عدم همکاري مناسب بانکها در خصوص اعطاي تسهیالت به سرمایه گذاران -5

و کمبـود امکانـات درمـانی ، آموزشـی و     آموزشی ، بهداشتی و درمانی  پایین بودن سطح کمی و کیفی مراکز -6

 رفاهی و فرسودگی آنها

 کندي پیشرفت پروژه هاي عمرانی  -7

  پراکندگی روستاهها ي با جمعیت کم در پهنه شهرستان  -8

 ن و عدم سرمایه گذاري مناسبکمبود منابع مالی مطمئ -9

 وجود پدیده بیکاري - 10

 عدم مدیریت پسماندها - 11

 ي اداريکمبود فضا - 12

 کمبود فضاي سبز و پارك ها - 13

 نبود کشتارگاه صنعتی دام و طیور - 14

 

  

  

  

  



  

  :اهداف بلند مدت توسعه 

   توسعه و مکانیزه نمودن فعالیت هاي بخش کشاورزي -1

  فرهنگی و تاریخی  ،حفظ و ساماندهی فضاهاي طبیعی -2

  ضرورت هاي شهرستان متناسب با ارتقا و بهبود شبکه هاي ارتباطی اصلی و فرعی و روستایی -3

  جهت مصارف مختلف تامین و بهبود کیفی آب شرب نقاط جمعیتی و توسعه شبکه هاي انتقال آب -4

   توسعه فضاهاي آموزشی ، فرهنگی ،درمانی و ورزشی -5

  اکتشاف و استخراج منابع معدنی  ،توسعه  -6

  تقویت صنعت گردشگري  -7

  حفاظت از جنگل و مرتع و توسعه آن  -8

  وسعه امکانات رفاهی و زیر بنایی در شهرها و روستاهاي شهرستان ت -9

  تامین منابع آب و ذخیره سازي آب شرب و کشاورزي - 10

   گسترش و نوسازي راههاي دسترسی به منطقه- 11

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :راهبردهاي بلند مدت توسعه 

  تقویت و احداث مجموعه هاي طبیعی به منظور جذب گردشگر  - ١

  اي شهرستان و ارتقاء راههاي موجودایمن سازي راهه  - ٢

  و دامپروري گسترش صنایع تبدیلی در بخش کشاورزي - ٣

 گسترش آموزش عالی  - ٤

 گسترش و توسعه بخش انرژي و برق  - ٥

 ایجاد زیر ساختها و ظرفیت هاي جدید در شهرها  - ٦

 توسعه و تجهیز شهرکهاي صنعتی  - ٧

 شهرستان و گازي بهره برداري از میادین نفتی - ٨

  اي دولتی و خصوصی به منظور استفاده موثر از قابلیت هاي شهرستان جذب سرمایه ه - ٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  :سیاست هاي اجرایی 

  ارتقاء مشخصات فنی و بهسازي راههاي شهرستان  -1

 بهبود امکانات آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و ورزشی -2

 ، کشاورزي و صنعتیزیر ساختهاي گردشگري  ایجاد  -3

 ها و شهرها تامین آب شرب بهداشتی روستا -4

 ایجاد تاسیسات مهار آبهاي سطحی  -5

 توسعه مراکز آموزش عالی  -6

 توسعه و نوسازي شبکه هاي انتقال برق  -7

  اجراي برنامه هاي آبخیز داري در اراضی باالدست -8

 سرمایه گذاري در ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزي -9

  ارتقاء بخش شیروان به شهرستان  - 10

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :حرك توسعه اقدامات اولویت دار و م

  .هکتار از اراضی دیم دشتهاي شباب و بیجنوند 14000اجراي سد چناره جهت تامین آب کشاورزي  -1

  . کرمانشاه –حمیل  –تسریع در اجراي فاز دوم جاده ایالم  -2

  .اجراي سد سازبن  -3

  . توسعه شهرك صنعتی شهرستان -4

  .شهر  ایجاد بخش چرداول به مرکزیت شباب و تبدیل شباب به -5

  .و ایجاد دانشگاه آزاداسالمی در شهرستان) دانشگاه پیام نور (توسعه آموزش عالی  -6

  . ایجاد آموزشکده فنی مهندسی در شهرستان  -7

  و افزایش بهره برداري براي بخش مرکزي و بخش شیروان )میدر( تکمیل پمپاژ آب رودخانه  سیمره براي دشت هلیالن -8

  ن اجراي سد جزمان هلیال -9

  اجراي کانالهاي کشاورزي  - 10

  گازرسانی به روستاهاي شهرستان - 11

  تسریع در اجراي کارخانه روغن نباتی شهرستان  - 12

  تامین آب شرب شهرستان از چشمه هاي چناره  - 13

  تکمیل و تجهیز دانشکده بهداشت دهان و دندان شهرستان  - 14

  اجرا و احداث میادین ورودي و خروجی شهرستان - 15

  ساماندهی گلزار شهدا گمنام و قطعه صالحین- 16

  احداث کشتارگاه صنعتی دام و طیور - 17

  ایجاد روشنایی معابر شهرها و روستا ها- 18
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ه قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و با اتکال ب

  :مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه 
  
  
  
استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی ملکشاهی شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي 

در سطح استان ، پیشرو در کشاورزي و دامپروري، با برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت استخراج و فراوري  
 .کانی هاي غیر فلزي 



 

 

 ویژگیهاي عمومی شهرستان 

  موقعیت جغرافیایی

ایـن  . درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده اسـت  10کیلومتر مربع معادل  2020شهرستان ملکشاهی با وسعت حدود 

دهلران و آبدانان محـدود  شهرستانهاي شرق به  واز مهران شهرستان  جنوب و غرب به از،ایالم شهرستان  شمال به  ازشهرستان 

  . شده است

  تقسیمات کشوري

  .دهستان است 4 و بخش 2،مرکز شهري 2این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

  .سیاه خر و سد چم گردالن در آن واقع هستند ،شهرستان ملکشاهی در دامنه جنوبی کبیرکوه واقع شده و رودخانه هاي گاوي

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ،منابع تأمین آب  

  .مین می شودتأمیلیون متر مکعب  48دهنه چشمه با میزان آبدهی  20یمه عمیق و  تعدادحلقه چاه ن 4آب این شهرستان از طریق 

  آب و هوا

 500میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود . می باشدي و گرمسیراقلیم سرد و کوهستانی  دو  شهرستان ملکشاهی داراي

  . یر استدرجه  سانتیگراد در تغی 48الی  -7میلیمتر و متوسط دماي آن از 

  آثار تاریخی 

قلعه جوق و اماکن مذهبی چـون امـامزاده    غار آقا ،روستاي میان تنگ  ،باجک  مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از

  .... و  سید محمد

  جمعیت

  .نفر بوده است 43500جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال 



  

  سواد

  .افزایش یافته استدرصد  90به  1388در سال این شاخص درصد بوده که  82بربرا 1384میزان باسوادي شهرستان در سال 

  آموزش و پرورش 

  . نفر بوده است  5610تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

 2 و درصد در مقطع متوسطه 33 ، درصد در مقطع راهنمایی 33 ،درصد در مقطع ابتدایی 32از کل دانش آموزان این شهرستان 

  . بوده اند    درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل 

شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سهم دانـش آمـوزان منـاطق روسـتایی     این درصد از کل دانش آموزان  48

  . درصد می باشد37

  آموزش عالی

درصد در دانشگاه 43دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعداد  1100در شهرستان ملکشاهی تعداد 1388لی در سال تحصی

  .درصد در دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل بوده اند57دولتی و

  بهداشت و درمان 

 بوده بیمارستانی  تخت و بیمارستانفاقد  1388 تا 1384 هايسال طی،از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی  ، شهرستان ملکشاهی

  .است

بـراي   1388مرکز بوده که ایـن رقـم در سـال     14و  2تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

  . مرکز افزایش یافته است 17 روستاها تغییر نکرده اما در شهرها به

پزشک  20/0به  1388بوده که این نسبت در سال  14/0فربه ازاي هر هزار ن 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . رسیده است

  

  

  



  فرهنگ وهنر

  .است فاقد سینماي فعال بوده 1388شهرستان ملکشاهی در سال 

  .است بودهمی طی همین سالها یک باب همچنین تعداد کتابخانه هاي عمو

مراکـز فرهنگـی    همچنین این شهرستان فاقـد و  بوده یک باب  1388تا  1384 نیز طی سالهاي از نظر سالن سخنرانی و نمایش 

  .بوده است ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

  منابع طبیعی دامپروري و  ،کشاورزي 

 3/3از این مقدار. هکتار است23000سطح زیر کشت محصوالت زراعی و باغی شهرستان ملکشاهی بالغ بر  1388در سال زراعی

جـو و   ،محصوالت عمده زراعـی شهرسـتان گنـدم    . درصد به زراعتهاي ساالنه اختصاص دارد 7/96درصد به کشت باغات و 

  . نخود  می باشد

همچنـین میـزان تولیـد    . واحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور در سطح شهرستان فعال بوده است 70 ،طی همان سال 

  . تن بوده است32و  4500، 650، 1200گوشت مرغ وعسل به ترتیب ،گوشت قرمز ،شیر

که هم اکنون یـک واحـد آن    تن می باشد 32سالیانه  واحد پرورش ماهی با تولید 5الزم به ذکر است که این شهرستان داراي 

  . فعال می باشد

  جنگل و مرتع 

 هکتار 110970مساحت جنگل هاي طبیعی شهرستان . هکتار مراتع وجود داشته است 10300،در شهرستان ملکشاهی 1388سال 

  .هکتار می باشد 560و مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز 

  صنعت و معدن 

کارگاه فعال مسئولیت استخراج معادن را به  3تعداد  1388در سال  .واحد می باشد 2 ،تعداد صنایع موجود شهرستان ملکشاهی

  ....، زغال سنگ و ،گوگرد ماسه  ،شن : عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح این شهرستان عبارتند از 

  .درصد می باشد 7از کارگاههاي معدنی فعال کشور  شهرستانسهم این 

  

  



  عمران شهري

تعداد مشـترکین آب  همچنین .درصد محاسبه شده است 52و میزان شهرنشینی نفر  45000شهرستان این جمعیت  1388در سال 

  .متر مکعب بوده است 318و مصرف سرانه آب نیز  4181

  

  ییعمران روستا

جمعیت  را بـه خـود اختصـاص داده    کل درصد از  48که  بودهنفر  21600 ، 88در سال  جمعیت روستایی شهرستان ملکشاهی

  .درصد برخوردار از برق و آب آشامیدنی سالم می باشند 100خانوار این شهرستان  20از کل روستاهاي باالي . است

  .زي طرح هادي روستایی قرار گرفته استروستا مورد بهسا 3تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

 160کیلومتر دیگر راه فرعی روستایی و  120کیلومتر آن راه فرعی ، 120 کهکیلومتر راه وجود دارد 400 ،در شهرستان ملکشاهی

  . کیلومتر باقیمانده راه عشایري و بین مزارع می باشد

   مخابرات

درصد رشد داشته  5/2است که نسبت به سال قبل خط  4800برابر  88اهی تا پایان سال تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان ملکش

  .بوده استخط   3413و تلفنهاي همراه  4562مشغول به کار در این شهرستان ثابت است و همچنین تعداد تلفن هاي 

  

  

  

  

  

  

  



  

  :اصلی ترین قابلیت هاي توسعه شهرستان

  کمی و کیفیوجود نیروي انسانی مناسب از لحاظ  -1

  و پوشش گیاهی و جنگلهاي انبوه مناسب ) آب و هوایی (وجود شرایط اقلیمی  -2

  شهرستان  اماکن زیارتی آثار تاریخی و و) از جمله جنگل کم نظیر بیوره(وجود جاذبه هاي طبیعی و گردشگري  -3

  ...گوگرد، زغال سنگ و  هاي غیر فلزي نظیرکانی معدنی و وجود منابع  -4

  د رودخانه هاي دائمی و فصلی جهت احداث سدهاي مختلف و تأمین آب زمینهاي کشاورزيوجو -5

  استانبه مرکز  بودن نزدیک -6

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



 

  

  : تنگناهاي توسعه شهرستان مهمترین

  جدید التاسیس بودن شهرستان-1

  توپوگرافی منطقه و کوهستانی بودن شهرستاننوع -2

  و راهمخابرات ،  برق ،وسعه از جمله آب زیرساختهاي متناسب با ت ضعف -3

محـیط   حفـظ  بافعالیتهاي ناسـازگار  هاجتماعی و زندگی عشایري مردم منطقه و وابستگی معیشتی مردم ب نا مناسب  وضعیت -4

  زیست به جهت نبود اشتغال در سایر بخشها

  هرستانعدم وجود صنایع مادر و صنایع جانبی و سرمایه گذاري در بخش صنعت و معدن ش -5

  فقدان منابع مطالعاتی در خصوص استعدادها و و منابع خدادادي شهرستان-6

  ضعف زیر ساختهاي صنعتی و کشاورزي-7

  ضعف زیر ساخت هاي تاسیسات و تجهیزات عمران شهري و روستایی-8

  .عدم ارتقاء سطح امنیت به عنوان الزمه حیاتی رشد و توسعه جامعه-9

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  مسائل اساسی

  ، کشاورزي و صنعتی در بخشهاي شرب  تأمین آب مشکل -1

   مختلف تأمین برق با ولتاژ باال براي مصارفمشکل -2

  واحدهاي دانشگاهی نبود-3

عدم وجود امکانات رفاهی، توریستی و تفریحی در شهرستان علیرغم وجـود جاذبـه هـاي گردشـگري و امـاکن مـذهبی و       -4

 . تاریخی

درمانی هم به جهت رفع مشکالت مردم و هم تأمین جاذبه هاي شهرنشینی و ایجاد شاخصـهاي   کمبود امکانات بهداشتی و -5

  توسعه

 پایین بودن سطح درآمد سرانه-6

 وجود پدیده بیکاري-7

 و خصوصی، تعاونی دولتی بخش هاي کمبود سرمایه و سرمایه گذاري -8

 نا مناسب بودن وضعیت راههاي شهرستان-9

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  : ت توسعهاهداف بلندمد

   )سطح متوسط استان تا (و توسعه سطح برخورداري  ارتقاء-1

  استفاده از ظرفیت ها و امکانات بالقوه و بالفعل شهرستان براي نیل به اهداف توسعه-2

  رشد و توسعه متوازن بخشهاي مختلف-3

  شهرستان و تالش جهت ایجاد فرصت هاي شغلی جلوگیري از مهاجرت مردم -4

  کاريرفع معضل بی-5

  توسعه بخشهاي کشاورزي و صنعتی-6

  مهار و ذخیره سازي آب هاي سطحی-7

  بهبود راههاي ارتباطی شهرستان-8

  تقویت عمران شهري و روستایی-9

  تالش در جهت جذب سرمایه هاي دولتی ، خصوصی و تعاونی-10

  اصالح فرهنگ جامعه و تالش در جهت هماهنگ نمودن آن با اهداف توسعه-11

  از محیط زیست حفاظت -12

  شه کن کردن بیسوادي یتالش در جهت ر-13

  

  

  



  

  :راهبردهاي بلند مدت توسعه 

  گسترش و بهبود راههاي مواصالتی  ،حفظ راههاي موجود و مطالعه -1

  توزیع امکانات در نقاط مختلف شهرستان بویژه مناطق روستایی و حفظ پراکندگی جمعیت موجود-2

  یستاجراي طرح هاي حفاظت محیط ز-3

احداث سد و بندهاي انحرافی جهت ایجاد منابع آبی و استفاده بهینه از رودخانه هـاي فصـلی و رودخانـه هـاي دائمـی و      -4

  گسترش کشاورزي و باغبانی

گذر از وضعیت سنتی به وضعیت (اجراي طرحهاي مکانیزاسیون در بخشهاي کشاورزي و دامپروري با اولویت مزیتهاي نسبی-5

  )مدرن و صنعتی

  مطالعه مزیت ها و امکانات شهرستان جهت سرمایه گذاري متناسب در این بخشها-6

  تالش در جهت احداث صنایع کوچک وزودبازده -7

  گسترش صنایع دستی و تولیدات محلی-8

  توریستی وگردشگريزیرساخت هاي  ایجاد-9

  توسعه فعالیتهاي فرهنگی با حضور مبلغین فرهنگی و ایجاد خانه هاي عالم-10

  ISPاتصال شهرستان به خطوط فیبر نوري و بهره گیري از -11

  شناخت وتقویت استعدادهاي موجود گسترش اماکن ورزشی و-12

  ایجاد صنایع وابسته به استخراج و فراوري کانی هاي غیرفلزي شهرستان-13

  تشکیل کمیته جذب سرمایه و سرمایه گذاري داخلی و خارجی شهرستان -14

  

  

  

  



  : یاستهاي اجراییس

  در شهرستان و تدوین بسته حمایتیحمایت از سرمایه گذاري بخش خصوصی  -1

  ي شهرستان راههاو حذف نقاط حادثه خیز ایمن سازي  ،توسعه -2

  تأمین وتوزیع آب شرب بهداشتی مناسب شهر و روستاهاایجاد تأسیسات مهار آبهاي سطحی جهت  -3

  ورزشی ، درمانی متناسب با نیاز شهرستان توسعه و ارتقاء مراکز فرهنگی و هنري ، آموزشی ،-4

  توسعه و بازسازي شبکه هاي انتقال و توزیع برق-5

  به منظور صنعتی نمودن آندامپروري بخش کشاورزي و توسعه -6

  احداث کارخانه هاي بزرگ و مادر و تقویت کارگاههاي تولیدي موجود  -7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



  : اقدامات اولویت دار و محرك توسعه 

  و واحدهاي دانشگاهیها  NGOتوسعه نهادهاي فرهنگی، اجتماعی وتشکلهاي سیاسی و  -1

  کیلو وات شهرستان  63احداث خطوط انتقال برق  -2

  گاز رسانی به شهرستان  -3

  احداث بیمارستان و اعزام پزشک متخصص  -4

  احداث مکانهاي جدید و زیبا سازي فضاي شهر -5

  ري شهرستاناحداث ساختمانها و فضاي ادا-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  سند توسعه شهرستان مهران

 در برنامه پنجم توسعه 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
به قدرت الیزال الهی ، همراه با حمایت مسئولین نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران ، تالش مردم زحمت کش و  با اتکال

  :مدیران استانی و شهرستانی و بهره برداري از قابلیت هاي طبیعی و موقعیتی در افق پایان برنامه پنجم توسعه 
  
  
  

استان با نقش و جایگاه مناسب اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی در مهران شهرستانی است توسعه یافته همپاي سایر شهرستانهاي 
سطح استان ، پیشرو در کشاورزي ، ترانزیت و مبادالت بازرگانی با برخورداري از رفاه عمومی و جایگاه مناسب در صنعت 

 .استخراج و فراوري  نفت و گاز 



 

  ویژگیهاي عمومی شهرستان

 موقعیت جغرافیایی

ایـن  . د اختصاص داده اسـت درصد مساحت استان را به خو 24/11کیلومتر مربع معادل  2146شهرستان مهران با وسعت حدود 

عراق کشور غرب به  از  ملکشاهی و شهرستان شرق بهاز ،دهلران شهرستان جنوب به  از ،ایالم  شهرستان شمال به ازشهرستان 

  . محدود شده است

  تقسیمات کشوري

  .آبادي داراي سکنه است 12دهستان و  2  ،بخش 2،مرکز شهري 2این شهرستان داراي 

  عوارض طبیعی

ــتا ــاوي از آن    شهرسـ ــانچم و گـ ــاي کنجـ ــه هـ ــت و رودخانـ ــتان اسـ ــت و کوهسـ ــی از دشـ ــران داراي ترکیبـ   ن مهـ

  .می گذرند

  حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها ،منابع تأمین آب  

میلیـون   37دهنه چشمه با میزان آبـدهی   چندینچاه نیمه عمیق و  48حلقه چاه عمیق و حدود  113آب این شهرستان از طریق 

  .میلیون متر مکعب تأمین می شود 162چنگوله و گدارخوش با میزان آبدهی ،دخانه کنجانچم و گاويمتر مکعب و رو

  آب و هوا

میلیمتر و متوسط  200میانگین بارش ساالنه در این شهرستان حدود . شهرستان مهران داراي اقلیم گرم وخشک تا معتدل می باشد

  . ستدرجه  سانتیگراد در تغییر ا 49الی  20دماي آن از 

  آثار تاریخی 

قلعه والی در کنجـانچم وسـنگ نبشـته    -قلعه امیرآباد-تپه چغاآهوان-غارزینگان مهمترین آثار تاریخی این شهرستان عبارتند از

   ...و  تخت خان

  



  جمعیت

  .نفر بوده است 25542جمعیت شهرستان  85براساس سرشماري سال  

  سواد

  .افزایش یافته است درصد 92به  1388درصد بوده که در سال  2/91برابر 1384میزان باسوادي شهرستان در سال 

  آموزش و پرورش

  . نفر بوده است  5224تعداد کل دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان  1388در سال تحصیلی 

 5 ،توسـطه درصد در مقطـع م  32،درصد در مقطع راهنمایی  32 ،درصد در مقطع ابتدایی 31از کل دانش آموزان این شهرستان 

  . می باشند      درصد در مقطع متوسطه در رشته هاي فنی و حرفه اي و کار و دانش مشغول به تحصیل

درصد از کل دانش آموزان شهرستان را دانش آموزان دختر تشکیل می دهند و سـهم دانـش آمـوزان منـاطق روسـتایی       5/47

  . درصد می باشد35

  آموزش عالی

درصـد در دانشـگاه    41دانشجو در حال تحصیل بوده که از این تعداد  1713ان مهران تعداد در شهرست 1388در سال تحصیلی 

  .مشغول به تحصیل بوده اند هادانشگاه  سایردرصد در 59 و دولتی

  بهداشت و درمان

سال تا  این شاخص تخت بوده که 96بیمارستان با  1داراي 1384شهرستان مهران از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی در سال 

  .است بدون تغییر باقی مانده 1388

بـدون تغییـر بـاقی     1388مرکز بوده که در سال  8و  1تعداد مراکز بهداشتی شهري و روستایی بترتیب  1384همچنین در سال 

  . استمانده 

پزشک  29/0 به 1388بوده که این نسبت در سال  22/0به ازاي هر هزار نفر 1384نسبت برخورداري جمعیت به پزشک در سال 

  . رسیده است

  



  

  فرهنگ وهنر

  .است فاقد سالن سینماي فعال بوده 88 تا 84هاي سال طی شهرستان مهران

  .باب رسیده است 4باب به  3همچنین تعداد کتابخانه هاي عمومی طی همین سالها از 

و تعـداد مراکـز    اشـته اسـت  تغییري ند 1384یک سالن گزارش شده که نسبت به سال  1388سالن سخنرانی و نمایش در سال 

  .تغییري نکرده است 1388سال  مرکز بوده که تا 1 1384فرهنگی ثابت کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان در سال 

  منابع طبیعی  ،دامپروري وکشاورزي 

اراضـی قابـل   (هکتـار  20000سطح زیر کشت محصوالت زراعـی و بـاغی شهرسـتان مهـران بـالغ بـر         1388در سال زراعی

. درصـد بـه زراعتهـاي سـاالنه اختصـاص دارد      4/98درصد به کشـت باغـات و    6/1از این مقدار. است )هکتار 27000کشت

  . دنمی باش ،خرما و زیتون صیفی جات ،نخود  ،ذرت ،جو  ،گندم  به ترتیب  شهرستان و باغی محصوالت عمده زراعی

همچنـین میـزان تولیـد    . در سطح شهرستان فعال بوده استواحد صنعتی پرورش و نگهداري دام و طیور  77 ،طی همان سال 

  . تن بوده است 10و2424، .1900، 1903گوشت مرغ وعسل به ترتیب  ،گوشت قرمز ،شیر

  . می باشددر سال تن  18واحد پرورش ماهی با تولید  6الزم به ذکر است که این شهرستان داراي 

  جنگل و مرتع

هکتار و  22355مساحت جنگل هاي طبیعی شهرستان . هکتار مراتع وجود داشته است 154892 ،در شهرستان مهران 1388سال 

  .هکتار می باشد 2000مساحت جنگل هاي مصنوعی نیز 

  

  

  

  

  

  صنعت و معدن



ــود    ــنایع موج ــداد ص ــران در تع ــتان مه ــداد    40 ،شهرس ــه تع ــد ک ــی باش ــد م ــتایی    15واح ــاط روس ــد آن در نق   واح

اه فعال مسئولیت استخراج معادن را به عهده داشته و عمده ترین معادن موجود در سطح کارگ 6تعداد  1388در سال . می باشند

  شن و ماسه ،گچ ،سنگ : این شهرستان عبارتند از 

  .درصد می باشد7 استانستان از کارگاههاي معدنی فعال شهرسهم این 

  عمران شهري

. درصد محاسـبه شـده اسـت     59نی در این شهرستان میزان شهرنشی و   بیان شدهنفر  25542جمعیت شهرستان  1385در سال 

 معادل 88در سال  این شهرستانسرانه فضاي سبز  .متر مکعب بوده است 283و مصرف سرانه آب نیز  4891تعداد مشترکین آب 

  .در مناطق شهري بوده استمتر  11.7

  عمران روستایی

 یهکل. ز جمعیت شهرستان را به خود اختصاص داده استدرصد ا 35نفر می باشد که  9075 ،جمعیت روستایی شهرستان مهران

  .می باشند     درصد برخوردار از برق و  آب آشامیدنی سالم 100خانوار این شهرستان  20روستاهاي باالي 

  .روستا مورد بهسازي طرح هادي روستایی قرار گرفته است 8تعداد  1388همچنین تا پایان سال 

  راه و ترابري

  . می باشد   کیلومتر آن راه فرعی  103راه اصلی و  آن کیلومتر 152کیلومتر راه وجود دارد که 255 ،ندر شهرستان مهرا

   مخابرات

درصد رشـد داشـته    7/1است که نسبت به سال قبل خط  7730برابر  88تعداد تلفن هاي منصوبه شهرستان مهران تا پایان سال 

  .بوده استخط   12260و تلفن هاي همراه خط  6947در این شهرستان  مشغول به کارثابت همچنین تعداد تلفن هاي  .است 

  

  

  

  

  



  : مهران اصلی ترین قابلیت هاي توسعه شهرستان

به دلیل مرز مشترك با کشور عراق و بهره  وجودبزرگترین  پایانه مسافري و تجاري خاورمیانه در مرزبین المللی مهران )1

  مندي از موقعیت مرزي

  .اکنون وزارت نفت پیگیر راه اندازي آن می باشد فرودگاه مهران که هم  )2

  منطقه ویژه اقتصادي مهران )3

  وجود منابع غنی نفت و گاز در شهرستان  )4

  جهت تبدیل اراضی دیم  به اراضی آبی  مناسبوجود منابع آبی  )5

  بازارچه مرزي مهران وجود  )6

  لیات اعتبات عبه مسیر  زدیکترینن )7

 .گان حمل ونقل کشور جمهوري اسالمی ایران به آبهاي مدیترانهدسترسی سریع و مطمئن ناوفراهم نمودن  )8

 وجود بستر مناسب امنیتی در سطح شهرستان )9

  )ع(و سید حسن) ع(،امام زاده علی صالح  منجمله غار زینگان و زیارتی وجود مراکز تفریحی و گردشگري )10

زه کشاورزي و ایجاد و توسعه مسطح و وسیع بودن دشتهاي مهران و وجود منابع آبی جهت اجراي طرحهاي مکانی )11

 کشاورزي صنعتی 

  وجود چراگاههاي طبیعی جهت توسعه دامپروري )12

  

  

  

  

  

  

  



  

  :عمده ترین تنگناها و محدودیت هاي شهرستان

 ) اتوبانفقدان شبکه ریلی ، فرودگاه و ( راه مناسب و پهنفقدان و ضعف شبکه هاي ارتباطی -1

 و کشاورزي ضعف زیرساخت هاي بخش  صنعت -1

 دیت در استحصال منابع آب محدو -2

 )آب و هواآلوددگی (محدودیت هاي زیست محیطی -3

 زیر ساخت هاي تأسیسات و تجهیزات عمران شهري و روستاییدر ضعف  -4

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

     : مسائل اساسی 

   یات بدلیل کندي در روند مطالعه و اجراي عملعدم استفاده بهینه از آبهاي روان و  رودخانه هاي مرزي شهرستان  .1

 پروژه هاي اساسی بخش آب مانند سد سازي

وکمبود زیر ساخت هاي فرهنگی و فرهنگ  شهرستان  عدم توسعه بخش فرهنگ و هنر متناسب با ظرفیت هاي فرهنگی .2

 مناسب 

در (و در نتیجه کمبود منابع سرمایه و سرمایه گذاري به سرمایه گذاري بخش خصوصی انعدم تمایل سرمایه گذار .3

 و پایین بودن دانش فنی و مهارت تولیدکنندگان در سطح شهرستان) تی ،خصوصی و تعاونیبخشهاي دول

نبود سرکنسولگري کشور عراق در استان ایالم ومتقابالً سرکنسولگري ایران در استان کوت عراق به منظور توسعه  .4

 . روابط دو جانبه

  دام در سطح شهرستان  غالب بودن سیستم دامداري سنتی و پراکنش .5

 ود کنار گذر مناسب نب .6

 )ناحیه و شهرك صنعتی ( کمبود مراکز و مجتمع هاي صنعتی .7

 کمبود امکانات خدماتی ، رفاهی و فرسودگی آنها .8

 از ظرفیت هاي گردشگري و مذهبی  مطلوبعدم استفاده  .9

  سیل گیر بودن شهرمهران و ضعف در سیتم دفع آبهاي سطحی.10

  غیر بومی به دلیل نبود امکانات و مشوقهاي الزم جهت جذب آنان عدم تمایل به ماندگاري متخصصان بومی و.11

 وجود پدیده بیکاري.12



  

  

  

  : اهداف بلند مدت توسعه شهرستان

ارتقاء و بهبود شبکه هاي ارتباطی اصلی ،فرعی و روستایی (هاي مناسب و متنوع دسترسی به شهرستان مهرانایجاد راه  .1

  )و توسعه خدمات حمل و نقل

  و توسعه شبکه هاي انتقال آب بهاي روان سطحی و منابع آب زیر زمینیاستفاده از آ .2

 گاز وصنایع تبدیلی بخش کشاورزي و نفت با توسعه فعالیت هاي صنعتی با تاکید برصنایع مرتبط  .3

  تجهیز ،  نوسازي و ارتقاء بخش کشاورزي .4

 ارتقاء و بهبود امکانات مختلف آموزشی ، درمانی ، ورزشی ، تفریحی و فرهنگی .5

  استفاده از ظرفیت هاي مناسب گردشگري و مذهبی شهرستان  .6

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  :راهبردهاي بلند مدت توسعه شهرستان

 به مرکز استان و سایر نقاط کشور شهرستان ن به منظور دستیابی سریع و آسان استفاده از راه آهن،فرودگاه و اتوبا .1

 رونق صنعت گردشگريجهت  استفاده از جاذبه هاي گردشگري و زیارتی شهرستان .2

  مرز مهرانتعامل با کشور عراق جهت رونق توسعه زیرساختهاي مرزي و  .3

 ي مورد نیاز شهرستانتامین انرژ .4

 مهار ، ذخیره سازي و انتقال آبهاي سطحی و زیر زمینی براي تأمین آب موردنیاز شرب ، کشاورزي و صنعت .5

 گسترش و توسعه کیفی فضاهاي فرهنگی ، آموزشی و درمانی .6

 ، خدمات و کشاورزي صنعتفراهم نمودن زمینه هاي مناسب براي سرمایه گذاري در منابع نفت و گاز ، .7

 گسترش صنایع تبدیلی پایین دستی و مرتبط با بخش مواد نفتی ، معدنی و نیروگاهی  .8

 زیربنایی  وتجهیز و گسترش امکانات و خدمات رفاهی  .9

  در شهرستانداخلی و خارجی گذاران ارائه مشوقهاي الزم جهت جذب متخصصان و سرمایه  .10

  استفاده از شهرك صنعتی و نواحی صنعتی براي رونق بخشیدن به تولیدات صنعتی شهرستان .11

  واحدهاي کشت و صنعت  استفاده از دشتهاي وسیع شهرستان جهت راه اندازي  .12

 توسعه صنعت دامپروري از سمت سوي دامپروري سنتی به صنعتی .13

 فرهنگی شهرستان تالش در جهت ارتقاء سطح.14

  گسترش فعالیت هاي بازرگانی با توجه به موقعیت جغرافیایی و ترانزیتی شهرستان.15

 ایجاد زیر ساخت هاي مناسب عمران شهري  و روستایی. 16



   

  :سیاست هاي اجرایی                   

 حذف نقاط حادثه خیز و بهسازي راههاي شهرستان -1     

  ، خدمات و کشاورزي صنعتبراي سرمایه گذاري در منابع نفت ،  ته ها و مشوقهاي الزمتهیه و تدوین بس -2    

 واگذاري امور اجرایی به بخش غیر دولتی  -3

بخشیدن به تولیدات و بـاال بـردن درآمـد     تنوعاصالح الگوي کشت مناسب در بخش کشاورزي در راستاي  -4

 سرانه کشاورزان
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ساهلاي قبل  عنوان كد و 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ٩٣٥١٨٨ ١٢٢١٨٢٩ ١٠٧٥٢١٨ ١٠٦٥٢١١ ٦٣٤٢٥٦.٤ ١٧٤٧٦٥١.٣ ٢٧٤٣٤٤.٩٤ سرمجع    ٥

 ٧٧٨٧٧ ١٠٤٤١٢ ١٠٢٥٢٢.٥ ٩٦٣٢١.٤ ١٦٤٣٦٠ ١٣٥٩٣٥.١٩ ١٩٠٥١.١٦٣ سطح استان    ٤

           ٢٥٤٠   فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

           ٢٥٤٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

   ٢٥٠ ٥٠٥٠ ٣٤٠٠ ٧٠ ٢٦٠   فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

برنامه اقدامات امور تأمیين و    ١٠٣٠٢ ٢
     ٤٥٠٠ ٣٤٠٠       تربیيت

   ٢٥٠ ٥٥٠   ٧٠ ٢٦٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

صل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه ف   ١٠٤ ٣
     ٧٠ ٧٥٠ ٤١٢ ٥١٧.٥   ریزي

     ٧٠         برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

       ٧٥٠ ٤١٢ ٥١٧.٥   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

   ٤٢٠ ٣٠٠ ١٣٠٨ ٥٨٢٢ ٩٢٣١.٣٩ ٣٩٨.٢٩ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

           ١٩٦٨.٧٦ ٣٩٨.٢٩ ایيبرنامه آموزش ابتد   ٣٠١٠٢ ٢

           ٢٤٤٦.٣٣   برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

           ٢٧٣٤.٣٣   برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢



       ٦٠٠ ٥٥٠ ١٣٠٦   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

   ٣٢٠ ٣٠٠ ٦٦٨ ٥٢٧٢     برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٣٠١١٤ ٢

           ١٢٨.٩٧   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

برنامه فضاهاي آموزشي و كمك    ٣٠١٤٦ ٢
   ١٠٠       ٦٤٧   آموزشي

       ٤٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
   ٢٧٠ ١٥٠ ٢١٧٠ ١٢٥٥ ٢٩٠   وگردشگري

   ١٧٠   ٢٠٠٠ ١٠٥٠ ١٠٠   برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
           ١٩٠   دیداري

برنامه پژوهش و اكتشاف باستان    ٣٠٢٢٧ ٢
         ١٦٠     شناخيت و تارخيي

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
   ١٠٠ ١٥٠ ١٧٠ ٤٥     و تارخيي غريمنقول با ارزش فرهنگي

     ٥٠٠ ٤٠٠   ٨٥٧٠   فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

     ٥٠٠ ٤٠٠   ٨٥٧٠   برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

     ٣٠٠ ١١٨٣ ١٠٥٠ ٣٤٧٢ ٤٧٦.٠٤ فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
         ٤٨٠ ٢٤١٧ ٤٧٦.٠٤ فرزندان

     ٣٠٠         برنامه امداد و جنات آسیب دیدگان   ٣٠٤١٠ ٢



برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
       ٩٢٠       ایثارگران

       ٢٦٣ ٥٧٠ ١٠٥٥   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

           ٢٥٠   فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

           ٢٥٠   مهگاني برنامه گسرتش ورزش   ٣٠٥٠١ ٢

 ٣٩٨٩٦ ٤٤٠٧٥ ٣٩٥١٠ ٤٨٠٦٠ ٧٠٥١٤.٧١ ٥٢٦٨٠.٦١ ١١٤١٨.٩٣٥ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

 ٣٩٦٠ ٧٦٣٠ ٧٤٤٠ ١٣٥٨٠ ٧٢٨٠ ٥٠٣٧   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

           ٤٠٠   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

     ٩٣٠ ١٩٢٠ ١٩٠٠     ه پژوهش هاي كاربرديبرنام   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠١١٠ ٢
         ٣٦٩٦٨.٣٤     خبش خصوصي و تعاوني

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١١ ٢
 ٨٠٩٠ ١٠١٤٥ ٧٤٨٠ ١٢٥٥٠ ٤٤٩٠ ٤٦٣٩.٦٤٢   برداري اصويل از جنگل هاي كشور

توسعه و هبره  برنامه احیاء ،   ٤٠١١٢ ٢
 ١٦٠٠ ١٦٠٠ ١٦١٠ ١٨٠٠ ١٠٥٠ ٧٣٥٥.٢٠٣ ١٦٥٦.٠٣ برداري اصويل از مراتع كشور

 ٤٤٥٠ ٤١٨٠ ٢٩٨٥ ٢٢١٠ ٧٠٩٣.٦٤     برنامه افزایش تولید حمصوالت باغي   ٤٠١١٦ ٢

برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
 ٧٨٠٠ ٩٣٠٠ ٧٥٥٠ ٦٢٥٠ ٦٠٢٠.٦٨١     و طیور

امه افزایش تولید حمصوالت برن   ٤٠١١٨ ٢
 ٣٨٥٠ ٣١٣٠ ٢١٥٠ ٢٢٠٠ ١٧٧٢.١٢ ٩٩٤٧.٥٥٧ ٢٥٧٤.١٤١ زراعي

برنامه افزایش سطح پوشش خدمات    ٤٠١١٩ ٢
 ٦٧٢٦ ٥٦٦٤ ٤٨٩٠ ٤٤٩٠ ٢٨٠٤.٩٣ ٧٦٢٥.٥٥٤ ٥٧١.٤ تروجيي



برنامه افزایش تولید آبزیان    ٤٠١٣٢ ٢
 ٣٤٢٠ ٢٤٢٦ ١٦٢٥ ١١٠٠ ٥٢٥ ١٦٨٧٥.٦٥٤ ٢٥٦٩.٦١٥ پرورشي

     ٢٨٥٠ ١٩٦٠ ٦١٠ ٨٠٠ ٤٠٤٧.٧٤٩ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٥٥٠ ٢٨٥٠ ٢٠٠ ٨٩٥٠ ١٨٥٠ ٣٦٢١.٥ ١٣٦٤.٥٨١ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٥٥٠ ٢٨٥٠ ٢٠٠ ٨٩٥٠ ١٨٥٠ ٣٦٢١.٥ ١٣٦٤.٥٨١ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

 ٤٠٤٣ ٢٤٩٥.٥ ٥٠٢٦.٥ ٥٣٤٨.٤ ٣٣٣٥٨.٤٢ ٦١٢٢.٧ ١٦٣.٥ فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٢٥٤٣ ٢٢٦٠ ٤٦٢٠ ٣٨٠٠ ١٣٥٥ ٤٣٣٥.٢ ١٦٣.٥ برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
 ١٥٠٠ ٢٣٥.٥ ٤٠٦.٥ ١٥٤٨.٤ ٨٨٠ ١٧٨٧.٥   معادن

         ٤٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٣٠٥ ٢

اعتباري به  برنامه کمکهاي فين و   ٤٠٣٠٧ ٢
         ٣١٠٨٣.٤٢     خبش خصوصي و تعاوني

 ١٦١٣ ٢٠٥٠ ١٣١٩ ٢٢٧٠ ١٦٧٠ ٤٤١٥   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
 ١٤١٣ ١٧٥٠ ١٠١٩ ١٣٧٠ ٩١٥ ٤٣٠٥   زیسيت

برنامه مدیریت آالینده ها و    ٤٠٤٠٨ ٢
 ٢٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٩٠٠ ٧٥٥     پسماندها

           ١١٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٤١١ ٢

       ٨٠ ٣١٥٣٠.٦٤ ٢٧٠   فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

         ٨٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٥٠٥ ٢



برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠٥٠٧ ٢
         ٣١٤٠٠.٦٤     خبش خصوصي و تعاوني

       ٨٠ ٥٠ ٢٧٠   ساختمان ها و جتهیزات برنامه   ٤٠٥٣١ ٢

         ٢٦٠ ٣٣٩٥   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

           ٣٣٩٥   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

         ٢٦٠     سازي مصرف انرژي برنامه هبینه   ٤٠٦٠٧ ٢

 ٣١٧٧٥ ٥١٥٢١ ٤٥٠٩٧ ٨٢٠ ٧٩٠ ٢٤٨٠ ٣٧٠ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ٣١٧٧٥ ٥١٥٢١ ٤٥٠٩٧ ٨٢٠ ٧٩٠ ٢٢٨٠ ٣٧٠ ل جاده ايبرنامه محل و نق   ٤٠٧٠٢ ٢

           ٢٠٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

       ٢٣١٨ ١٦٠٠ ٣٤٩٥.٣٩٢ ٣٠٩.٣٢٢ فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

برنامه راهربي امور فناوري    ٤٠٨١٢ ٢
           ٣٣٥   اطالعات

       ٢٣١٨ ١٦٠٠ ٣١٦٠.٣٩٢ ٣٠٩.٣٢٢ پست متعارفبرنامه خدمات    ٤٠٨١٦ ٢

   ٤٨٠ ٥٠٠٠ ١٩٢٦٤ ١٤١٧٧.٢ ٣٤٣٢٤.١ ٤٥٥٠.٤٩٥ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

       ٦٥٤٥ ٦١١٠ ١٨٧٢٧   برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

   ٤٨٠ ٥٠٠٠ ٥٠٠٠       برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

           ٢٣٧٠   برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢



       ٥٦٧٢ ٢٠٠٣ ٧٥٠٤.١ ٤٥٥٠.٤٩٥ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
       ١٦٥٢ ١٢٤٩.٩ ٢٣٩١   روستایي

هاي فين و اعتباري به  برنامه کمک   ٤٠٩١٢ ٢
         ٤٦١٤.٣     خبش خصوصي و تعاوني

           ٣٣٣٢   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
       ٣٩٥ ٢٠٠     كاربردي شهرسازي و معماري

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



ساهلاي قبل  عنوان كد و 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ٢٩٩١٢٦ ٤٢١٠٠٩ ٣٤٧٢٧٠ ٣٦٤٦٢٤ ١٥٧٨٦٢.٤ ٤٧٤٧٥٤.٣ ٥٧٠٠٩.٢١٧ ایالم    ٤

 ١٧١٢ ٥٥١٥ ١٩٠٠ ٢٩١٠ ٦٤٦٤ ١٣٦٠١.٢٧   فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ١٧١٢ ٥٥١٥ ١٩٠٠ ٢٩١٠ ٦٤٦٤ ١٣٦٠١.٢٧   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٦٢٠٠ ١٩٠٦٠ ١٩٧٢٧ ٩٨١٧ ٥٠٠٠ ٦٤٣٠   فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

برنامه اقدامات امور تأمیين و    ١٠٣٠٢ ٢
 ١٣٧٦٠ ١٣٠٥٠ ١٣٢٠٠ ٥٣٧٧ ٤١١٠ ٥٠٠٠   تربیيت

         ٣٦٠     هاي کاربردي برنامه پژوهش   ١٠٣٠٦ ٢

 ٢٤٤٠ ٦٠١٠ ٦٥٢٧ ٤٤٤٠ ٥٣٠ ١٤٣٠   هیزاتبرنامه ساختمان ها و جت   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ٩٠٦ ١٦٨٥ ١٨٧٠ ١٧٦٧ ٤٢٤١ ٩٣٣٦.٨ ٨٣٧ ریزي

برنامه تدوین ضوابط و معیارهاي    ١٠٤٠٥ ٢
           ٢٠٠ ٣٠٠ فين

 ٤٠٠ ٥٤٠ ١٠٧٠ ٥٥٢ ٣٠٠ ٤٧٦٠ ١٣٧ برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

     ١٠٠ ١٣٠ ١٩٢١     برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ٥٠٦ ١١٤٥ ٧٠٠ ١٠٨٥ ٢٠٢٠ ٤٣٧٦.٨ ٤٠٠ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

   ٥٠٠٠ ٣٨٣١ ٣٠٠       فصل دفاع   ٢٠١ ٣

   ٥٠٠٠ ٣٨٣١ ٣٠٠       برنامه راهربي امور دفاعي   ٢٠١٠٨ ٢



 ١٩٤٠٠ ٢٨٣٤٥ ٢٧٩٠٠ ٢٤٠٩١ ٢٢٢٣٦ ٩٤١١١.٤٩ ٢٤٧٣٤.٥٠١ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٨٠٠ ٢٣٥٦ ١٩٣٠ ١٨٧٧ ٥٣٥.٥٦ ١١٥٤٧.٠٩ ٧٦٥٢.٩٦٥ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٢٣٢٠ ٣٩٠٠ ٣٩٢٤ ٣٩٣٣ ٥٠٦٥.٨٧ ٢٠٣٨٣.٣١ ٣١٤.٧٥٤ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ٢١٦٠ ٣٣٥٠ ٥٨٧٨ ٧٤٠٨ ٧٧٣٠.٨٨ ٢٥٣٠٥.٩٧ ١٤٣٩١.٧٨٢ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ٤٤٤٥ ٥٣٠٠ ٥٢٢٠ ٤٥١٥ ٤٢٠٧ ١٠٠٧٢   اي

         ٥     برنامه آموزش كارداني   ٣٠١٠٦ ٢

           ٢٠٠   برنامه آموزش کارشناسي   ٣٠١٠٧ ٢

 ٦١٤٥ ٨٠٤٠ ٩٤٧٠ ٢٩٠٠ ١٧٥٥ ١٠٩٢٢ ٢٣٧٥ برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

 ١٥٠       ١٠٠     برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٣٠١١٤ ٢

 ٩٨٠ ١٢٥٢ ١٠٥٠ ٢٠٠ ١١٨٦.٦٩ ٩٥٦٥   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

برنامه فضاهاي آموزشي و كمك    ٣٠١٤٦ ٢
 ١٥٠٠ ٣٢٠٠ ٣٠٨ ٣٥٨   ٢٨٤١   آموزشي

 ٩٠٠ ٩٤٧ ١٢٠ ٢٩٠٠ ١٦٥٠ ٣٢٧٥.١٢   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٣١٨١٢ ٣٢٧٨٥ ٢٥٠٠٣ ٢٠٩٨٠ ١٢٢٣٧.٣ ٤٢٧٧٤.٠٧٢ ٤٢٣٢.١٦٢ وگردشگري

 ٢٧٦١٢ ١٨٣٧٥ ١٥٣٥٣ ١٥٥٠٠ ٦٦٠١.٨ ٣٣٧٢٤.١ ٤٢١١.١٦٢ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ١٤٠٠ ١٩٠٠ ٩٠٠ ٨٣٠ ٢٥٣.٥ ٧٤٥ ٢١ دیداري



برنامه پژوهش و اكتشاف باستان    ٣٠٢٢٧ ٢
         ١٢٥٢     شناخيت و تارخيي

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ٧٠٠ ٦٥٠ ١٨٥٠ ٧٥٠ ٢١٦٥ ٣٩٨٢.٣٧٢   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ١٢٠٠ ٩٥٦٠ ٤٧٥٠ ٣٢٥٠ ١٢٦٥ ٣٣٧١   گرينیاز گردش

 ٩٠٠ ٢٣٠٠ ٢١٥٠ ٦٥٠ ٧٠٠ ٩٥١.٦   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ١٢٨٠ ٣٨٠٠ ٤٦٤٨ ٥٩٦٥ ٣٤٠ ٢١٢٢٤.٥ ٤٠١.٩٨ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ٤٨٠ ٣٢٤.٤ برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ١٢٨٠ ٣٦٥٠ ٣٠٠٠ ٥٢٨٠   ٢٠٦٢٤.٥ ٧٧.٥٨ برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

         ٧٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٣٠٣٠٧ ٢

   ١٥٠ ١٦٤٨ ٦٨٥ ٢٧٠ ١٢٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٣١٩ ٢

 ٧٣٨٧ ٩٤٨٠ ٩٨٢٢ ٧٠٤٠ ٢٩٦٩ ٢٤٠٧ ١٥٠.٢٦ فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ١٠٠ ٦١٠ ٤٠٠         رزندانف

 ٢٨٠٠ ١٨٠٠ ٢١٠٠ ٢٧٨٥ ١٦٩ ٧٥٧ ١٥٠.٢٦ برنامه توانبخشي   ٣٠٤٠٣ ٢

           ٧٠٠   برنامه امداد و جنات آسیب دیدگان   ٣٠٤١٠ ٢

برنامه محایت از تأمني مسکن حمرومني    ٣٠٤١٣ ٢
   ٢٧٠٠ ٣٥٠٠ ٣٠٠٠       و گروههاي کم درآمد

         ٢١٦٠     وهشهاي کاربرديبرنامه پژ   ٣٠٤١٥ ٢



 ١٠٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢

٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

  ٢٩٨٧ ٢٦٠٠ ٢٨٨٠ ٦٠٠ ٦٤٠ ٥٠٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١٠٢٠ ٣٦٢         ایثارگران

 ٥٠٠ ٧٥٠ ٥٨٠ ٦٥٥   ٤٥٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٩٥٢٨ ١٢٢٥٠ ١٠٧١٠ ١٣٢٠٠ ٩٥١٠ ٤١٣١٣.٤٢ ٤٣٧٣.٢٤٣ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ٧٧٤٨ ١٠١٠٠ ٥٩٤٠ ٦٢١٥ ٦٧٠٠ ٣٤٥٥٠.١ ٣٣٩٢.٤٩٥ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ١٥٨٠ ٩٥٠ ٢٢٧٠ ٢٦٠٠ ٢٦٠٠ ٦٧٦٣.٣٢ ٩٨٠.٧٤٨ یاندانشجو

         ٢١٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٣٠٥٠٤ ٢

برنامه احداث، تأمني و نگهداري    ٣٠٥٠٨ ٢
   ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٣٠٠       اماكن و فضاهاي ورزشي

 ٢٠٠ ٢٠٠   ٨٥       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٥١٠ ٢

           ٢٥٠   ٧٩تبط با مادهفصل غريمر   ٣١٤ ٣

           ٢٥٠   برنامه غري قانوني   ٣١٤٠٤ ٢

 ٢٥٢٠ ١٣٤٥٠ ١١٦٥١ ١٨٦٠٠ ٦٢٣٣.٣ ١٨٩٦٢ ٩٤٠.٤٤٧ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

           ٤١٨٢   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

 ١٢٠ ٩٥٠ ٥٠٠         برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢



 ٢٥٠ ٢٥٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠١١٠ ٢
         ٣١٣٩.٣     خبش خصوصي و تعاوني

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ١٧٢٨ ٧٩٠.٤٤٧ برداري اصويل از مراتع كشور

افزایش تولید حمصوالت دام برنامه    ٤٠١١٧ ٢
 ٩٠٠ ١٨٠٠ ٢٥٠٠ ١٤٠٠ ١٠٠٠ ٢٣٤٢   و طیور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
           ١٣٩٢   زراعي

 ١٢٥٠ ١٠٤٥٠ ٨٦٥١ ١٧٢٠٠ ٢٠٩٤ ٩٣١٨ ١٥٠ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٥٥٢٠ ٦٣٥٠ ١١٤٠٠ ١٥٧٠٠ ١٠٩٠ ٢١٠٤.١ ١٦٣١.٦٣٥ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٥٣٢٠ ٦٣٥٠ ١١٤٠٠ ١٥٧٠٠ ٥٠٠ ٢١٠٤.١ ١٦٣١.٦٣٥ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

برنامه مهندسي رودخانه ها و    ٤٠٢٠٣ ٢
 ٢٠٠             سواحل

         ٥٩٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٢٠٥ ٢

 ١٤١٠٠ ٢٤٨٣٠ ١١٧٨٠ ١٧١١٤.٥ ١٢٩٥ ١١٧١٠ ١٠ فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ١٢٩٠٠ ٢٤٢٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٧٠٠   ٨٥٥٠   برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

       ١٨٠ ٦٢٠ ٢٦٤٠   برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ٢٣٠ ٤٤٥ ٨.٥ ٥٠ ٢٤٠ ١٠ معادن

         ٣٢٥     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٣٠٥ ٢



 ١٢٠٠ ٤٠٠ ١٣٣٥ ١٢٢٦ ٣٠٠ ٢٨٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٣٢٣ ٢

 ١٤٠٠ ٣١٥٠ ٣٤٨٢ ١٨٠٠ ٢٢٠ ٢٠٠   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
 ١٤٠٠ ٣٠٥٠ ٣٣٥٠ ١٦٥٠   ٢٠٠   زیسيت

         ١٢٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٤٠٣ ٢

برنامه مدیریت آالینده ها و    ٤٠٤٠٨ ٢
     ١٣٢         پسماندها

   ١٠٠   ١٥٠ ١٠٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٤١١ ٢

 ٦٥٨ ٣٠٠ ١٥٥٠ ٥٠٠ ١٠٥٠ ٢١٠   فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

     ٦٥٠ ٣٠٠       برنامه تنظیم بازار داخلي   ٤٠٥٠٢ ٢

         ٤٠٠     رديبرنامه پژوهشهاي کارب   ٤٠٥٠٥ ٢

 ٦٥٨ ٣٠٠ ٩٠٠ ٢٠٠ ٦٥٠ ٢١٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ٨٩٤ ١٠٠٠       ١٥٠٠٠   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ٨٩٤ ١٠٠٠       ١٥٠٠٠   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ٨٤٤١٩ ٨٨٧٨٠ ٤٥٨٨٠ ٥٩٨٩٠ ٢٦٥٤٠ ٦٤٦٣٤.٧٣٥ ٧٧٢٤.٠٩٩ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ٤٢٠١٩ ٤١٧٨٠ ٣٤٠٨٠ ٤٠٩٠٠ ٢٦٠٠٠ ٦٤٣٨٤.٧٣٥ ٧٧٢٤.٠٩٩ نامه محل و نقل جاده ايبر   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٤٠٠٠٠ ٤٤٥٠٠ ١٠٠٠٠ ١٥٤٩٠   ٢٥٠   برنامه محل و نقل هوایي   ٤٠٧٠٣ ٢



 ٤٠٠       ٥٤٠     برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠٧٠٥ ٢

 ٢٠٠٠ ٢٥٠٠ ١٨٠٠ ٣٥٠٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ٤٧١ ٤٠٠ ٤٣٠   ١٦٠ ٣١٠ ١٩١.٢٩٢ فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

برنامه راهربي امور فناوري    ٤٠٨١٢ ٢
 ٢٠٠         ٣١٠ ١٩١.٢٩٢ اطالعات

 ٢٧١ ٤٠٠ ٤٣٠   ١٦٠     برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ١٠٠٩١٩ ١٦٤٨٢٩ ١٥٥٦٨٦ ١٦٤٩٤٩ ٥٨٢٧٦.٨ ١٣٠١٧٤.٩٢ ١١٧٨٢.٥٩٨ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ١٤٨٨١ ٢٣٣١٠ ٢٧٩٧٠ ٥٥٧٩٢ ٢٠١٠٤.٨ ١٦٨٣٣   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٣١١١٤ ٤٧١١٩ ٤١٦٢٤ ٣٥١٩٧ ٢٢٤١٠ ٣٠٦٧١ ٣١١١.٦٩٨ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٤٩٣٥٩ ٧١٤٦٠ ٦٥١٦٠ ٦٤٦٥٠ ١٠٨٧١ ٤٥٧٠٠   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ١٧٣٠ ١٦٢٥٠ ١٨٧٠٠ ٦٢٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٤١ ٢٣٤٣ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ١٠٣٠ ١٩٠٠ ١١٦٠   ٥١ ١١٠٥.٢ ٤٠ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

 ٨٠٠ ٣٥٠٠   ٢٠٣٠ ٨٣٠ ٩٨٥٩.٧١٥ ٥٢١٧.٩ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

شهري و برنامه ساماندهي كالبدي    ٤٠٩٠٧ ٢
 ١١٥٥ ٣٩٠ ٦٢٢ ٤٠٠ ٤٥٠ ٥٨٧٩   روستایي

 ٨٥٠ ٩٠٠ ٤٥٠ ٦٨٠   ٤٤٥٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٢٣٦٠ ١٦٣٦ ١٠٧٠ كاربردي شهرسازي و معماري



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦لسا ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ٨١٦٩٦ ١٠٥٨٦٣ ٩٧٦٠٠ ١١٦٩١٠ ٥٩٨٥٨.١ ٢٣٦٨٣٠.١٣ ٢١٠٢٢.١٣٥ دره شـهر    ٤

 ١١٥٠ ١٩٣٠ ٢٨٥٠ ٣٠٠٠ ١٨٤٠ ١٠٢٠.٦   فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ١١٥٠ ١٩٣٠ ٢٨٥٠ ٣٠٠٠ ١٨٤٠ ١٠٢٠.٦   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ٤٣٠ ٥٢٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٤٠     فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

برنامه اقدامات امور تأمیين و    ١٠٣٠٢ ٢
 ٣٥٠ ٥٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٢٠     تربیيت

 ٨٠ ٢٠ ١٠٠   ٢٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ٢٣٢ ٢٠٠ ٣٠٠ ١٣٠ ٧٨ ٣٥٨.٥ ٣٠ ریزي

 ٦٠ ١٠٠ ٨٠   ٢٠ ٣٥٨.٥ ٣٠ برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

 ١٧٢ ١٠٠ ٢٢٠ ١٣٠ ٥٨     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

 ١٣٤٣٢ ٢١٥٤٠ ١٨٠٣٥ ١٥٣٢٠ ٨٨٥١ ٣٧٣١٩.٨٨ ٧٢١٩.٩١٩ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٩٨٠ ٢٨٤٨ ٣٦٣٠ ٤٣٥٦ ٢٠٩٧.٥ ٦٣٩٨.١٢ ١٨٨٢.٦٠١ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٣٣٢٠ ٥٥٨٠ ٣٢٧٧ ٢١٢٤ ٥٧٦.٦٥ ٣٢٣٤.٥٥ ١٠١٦.٠٦ مایيبرنامه آموزش راهن   ٣٠١٠٣ ٢

 ٤٨٠٠ ٦١٠٢ ٤٤٢٣ ٣٩٣٨ ٢٢١٠.٣ ٩١٤٤.٥١ ٤٣٢١.٢٥٨ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ٩٨٢ ٣٧١٠ ٢٨٢٠ ١٢٨٢ ١٤٨١.٥٥ ٩٠٤٣.٧   اي



 ١٢٠٠ ١٥٠٠ ١٠٠٠ ٢٦٠٠ ١٠٠٠ ٧٥٨٩   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

 ١٥٠   ٢٨٥   ٦٥٥ ١٩١٠   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

 ٢٠٠٠ ١٨٠٠ ٢٦٠٠ ١٠٢٠ ٨٣٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٥٨٥٨ ١١٠٠٣.٥ ٥٣٥٠ ٤١٢٠ ٣٨٨٩.٣ ٩١٢٧.٤٦٥ ٨١٨ وگردشگري

 ٥٠٠٨ ٤٠٤٠ ٣١٥٠ ٢٦١٠ ١٥٨٧.٣ ٤٩٥٠ ٧٢٨ رنامه خدمات فرهنگي و هنريب   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٤٠٠ ٨٥٠ ٤٥٠ ٦٥٠ ٢١٧ ٧٥ ٩٠ دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ٢٥٠ ٢٧٠٠ ٦٥٠ ٣٢٠ ١٤١٥ ٣٥٥٢.٤٦٥   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

نامه توسعه زیرساخت هاي مورد بر   ٣٠٢٣٨ ٢
 ٢٠٠ ٣٤١٣.٥ ١٠٠٠ ٤٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠   نیاز گردشگري

     ١٠٠ ١٤٠ ٢٢٠ ٥٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ٤٠٠ ٩٠٠       ٤٨٤٤ ٧٨ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ١٢٠   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٤٠٠ ٩٠٠       ٤٧٢٤ ٧٨ نيبرنامه خدمات درما   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٣٨٦ ٦٠٠ ٣٣٠ ١١٥٠ ٤٣٤ ٥٧٠   فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ٥٠ ١٣٠   ٥٠٠ ٢٥٠ ٢٩٠   فرزندان

 ١٠٠ ٥٠ ١٠   ٤٤ ١٨٠   برنامه توانبخشي   ٣٠٤٠٣ ٢



 ١٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢

٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

  ٧٦ ١٥٠   ٦٠٠ ١٤٠ ١٠٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١٠٠ ١٠٠         ایثارگران

 ٦٠ ١٧٠ ٢٢٠ ٥٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٢٠٠٠ ٤٠٥٠ ٤٠٥٠ ٤٢٠٠ ٣٢٠٠ ١٣٩٧٦ ٥٠٨.٥ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ١٩٠٠ ٣٢٥٠ ٢٨٠٠ ٣٠٥٠ ٢١٥٠ ٩٠٣٧.٥ ٥٠٨.٥ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ١٠٠ ٨٠٠ ١٢٥٠ ١١٥٠ ١٠٥٠ ٤٩٣٨.٥   دانشجویان

 ٨٨٠ ٩٢٥ ١٧٠٠     ٨٩٨٧.٣٨٦ ٣٧٩.٤١٤ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

           ٤٢٩٥   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

           ٢١٥   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

 ١٠٠ ١٠٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ٧١٩.٣٨٦ ٣٧٩.٤١٤ برداري اصويل از مراتع كشور

برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
 ٥٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠     ٨٥   و طیور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
           ٥٥٠   زراعي

برنامه افزایش تولید آبزیان    ٤٠١٣٢ ٢
 ٨٠ ٢٥٠ ١٥٠٠     ٢٣١٠   پرورشي



 ٢٠٠ ١٧٥       ٨١٣   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٩٥٤٩ ١٣٢١٨.٥ ١٢٨٨٠ ٨٨٠٠ ٣٧٠٠ ١٩٠٥٣.٥ ٣٤١٥.٩٥٦ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٩٥٤٩ ١٣٢١٨.٥ ١٢٨٨٠ ٨٨٠٠ ٣٧٠٠ ١٨٩٥٨.٥ ٣١٢٣.٩٥٦ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

برنامه مهندسي رودخانه ها و    ٤٠٢٠٣ ٢
           ٩٥ ٢٩٢ سواحل

 ٣٠٠٠ ٤٩٥٠ ١٥٥٥.٥ ٣٥٠٠ ٢٣٢٢.٨ ١٥٩٠   فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٣٠٠٠ ٤٨٠٠ ١٢٠٠ ٣٥٠٠ ٨٠٠ ٩٤٠   برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ١٥٠ ٣٥٥.٥   ١٠٧ ٦٥٠   معادن

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠٣٠٧ ٢
         ١٤١٥.٨     خبش خصوصي و تعاوني

           ٣   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
           ٣   زیسيت

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠   ٢٠     فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠   ٢٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ٤٢٩ ٩٠٠ ٤٨٠.٥ ٦٠٠   ٢٠   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ٤٢٩ ٩٠٠ ٤٨٠.٥ ٦٠٠   ٢٠   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ١٨٣٠٠ ١٨٥٥٠ ٢٠٢٥٠ ٥٤٠٠٠ ٢٠٤٥٠ ١٠٦٦٣٥ ٦٦٦٧.١١١ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣



 ١٧٦٠٠ ١٨٢٠٠ ١٩٧٥٠ ٥٣٢٠٠ ٢٠٤٥٠ ١٠٦٦٣٥ ٦٦٦٧.١١١ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٧٠٠ ٣٥٠ ٥٠٠ ٨٠٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ١٢٩ ٢٠٠ ٢٠٠       ١٩.٩٥٥ ري اطالعاتفصل ارتباطات وفناو   ٤٠٨ ٣

برنامه راهربي امور فناوري    ٤٠٨١٢ ٢
             ١٩.٩٥٥ اطالعات

 ١٢٩ ٢٠٠ ٢٠٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ٢٥٤٢١ ٢٦٢٧٦ ٢٩١١٩ ٢١٨٩٠ ١٤٩٣٣ ٣٣٣٢٤.٨ ١٨٨٥.٢٨ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٨٠٧٠ ٧٩٨٠ ١٠٢٩٠ ٦٨٠٠ ٤٩٧٥ ٣٩٤٣   ه سامانه هاي پساب و فاضالببرنام   ٤٠٩٠١ ٢

 ٧٦٠٧ ٧٥٩١ ٧٧٨٤ ٤٣٥٠ ٣٢٥٠ ١٣٥٦٩ ٤٦٨.٢٨ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٧٣١٠ ٧٨٥٠ ٧٤٠٥ ٧٩٧٢ ٤٩٢٥ ٥٠٠٦.٥   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ٣٦٤ ٩٩٠ ١٤٠٠ ١٩٠٠ ٥٧٥ ٥٢٧٦.٥ ١٣١٩ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ٦٨٠ ١١١٥ ١٤٠٥ ٣١٨ ٨٨ ٢٣١   برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

 ١٠٠   ١٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٨١٩.٤ ٩٨ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ١٢٢٠ ٧٥٠ ٧٣٥ ٣٥٠ ٢٥٠ ٢٩٩٠   روستایي

 ٧٠         ١٤٨٩.٤   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٣٧٠     كاربردي شهرسازي و معماري



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ١٠٦٤٦٤ ١٤٨٧٦٣ ١٢٣٥٠١.٥ ١٠٣٤٦٢ ٦٦١٦٥.٨ ٢٣٨٥٠٢.٢ ٤٣٥٨٦.٣٧٥ دهلران    ٤

 ١١٠٠ ٦٥٠ ١٦٠٠ ٣٠٠ ٢٦٠ ٦٤.٩٣ ٥٦ فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ١١٠٠ ٦٥٠ ١٦٠٠ ٣٠٠ ٢٦٠ ٦٤.٩٣ ٥٦ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ٣١٥ ٩٧٠ ١٠٠   ٥٠     فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

برنامه اقدامات امور تأمیين و    ١٠٣٠٢ ٢
 ٢٠٠ ٥٠٠           تربیيت

 ١١٥ ٤٧٠ ١٠٠   ٥٠     تمان ها و جتهیزاتبرنامه ساخ   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ٥٠٩ ٧٥٠ ٨٠٠ ٢٧١ ١٠٠ ١٢٠ ٧٦ ریزي

 ١٢٠ ٢٠٠ ٢٥٠     ١٢٠ ٧٦ برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ٦٠       برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ٣٨٩ ٥٥٠ ٥٥٠ ٢١١ ١٠٠     یزاتبرنامه ساختمان ها و جته   ١٠٤٢٢ ٢

 ٨٨٨١ ١٤٠٢٣.٦ ١٢٧١٠ ٧٦١٥ ٨٤٣٥ ٢٠١٧٥.٩٧ ١٠٤١٦.٢٨٤ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٤١٠٠ ٧٥٣٢ ٥٦٣٠ ٣٣٦٦ ٢٦٨١.١٣ ٦٥٣٥.٣٩ ٢٨٤٧.٢٠١ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٩٥٠ ١٦٦٧ ٢٤٠٠ ١٠١٦ ٢٧٦١.٢٧ ٤٨٤٠.٨٢ ٨٥٣.٠٩٣ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ٢٤٨١ ٢٩٣٤.٦ ٢٦٠٠ ١٧٥٣ ١٢٣٧.٦ ٦٢٤٩.٧٦ ٦٧١٥.٩٩ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢



برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ١٩٠ ٣٧٠ ٤٤٠ ٤٥٠ ٧٣٥ ٨٩٥   اي

 ٩٠٠ ١١٠٠ ١٠٤٠ ٦٠٠ ٦٢٠ ١٢٠٥   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

 ٢٦٠ ٤٢٠ ٦٠٠ ٤٣٠ ٤٠٠ ٤٥٠   تبرنامه ساختمان ها و جتهیزا   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٥٦٠٧ ٩٥٠٠ ٥٢٠٠ ٢٧٨٠ ١٦٩٥ ٦٠٢٥ ٩٩٩.٥٨٧ وگردشگري

 ٥١٠٧ ٥٢٥٠ ٣٩٥٠ ٢٣٤٠ ١٤٥٠ ٤٩٠٠ ٩٥٤.٦٠١ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٢٠٠ ٥٥٠ ٣٥٠ ١٩٠ ٢٠٠   ٤٤.٩٨٦ دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ١٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٢٥٠ ٤٥ ٣٧٠   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ٢٠٠ ٣٢٠٠       ٧٠٥   نیاز گردشگري

   ١٥٠ ٥٠٠     ٥٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ٦٠٠ ٩٥٠       ٢٥٣٠   هبداشت وسالمتفصل    ٣٠٣ ٣

           ٧٧٠   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٦٠٠ ٩٥٠       ١٧٦٠   برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٩٨٣ ١٠٥٠ ١٠٧٠ ٨٠ ٤١٨ ٣٠٠ ١٨٤ فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ٧٠           ١٨٤ فرزندان

 ١٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢



٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

  ٧١٣ ٨٥٠ ٧٠٠   ٢٦٨ ٣٠٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١٠٠ ١٠٠         ایثارگران

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٧٠ ٨٠ ١٥٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٣٥٩٣ ٤٩٣٩.٤ ٣٨٠٠ ٣٧٧٣ ٣٢٠٠ ٨٢٥١.٦ ٤٦٦٨.٥٥ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ٣١٩٣ ٣٨٠٠ ٣١٠٠ ٣٤٠٣ ٣٠٠٠ ٦٢٤١.٦ ٣٦٨٥.١٣ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ٤٠٠ ١١٣٩.٤ ٧٠٠ ٣٠٠ ٥٠ ٢٠١٠ ٩٨٣.٤٢ دانشجویان

       ٧٠ ١٥٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٥١٠ ٢

 ٢٤٢٠ ٨٥٧٠ ١٣٦٥٨ ٤٥٥٠ ١٥٨٥ ٢٨٣٥١.٣٩٦ ١٩٥٨.٢٥٣ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

     ٥٠ ٥٠ ٧٠ ٢٦٣٢   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

   ٢٠٠       ١٦٢٠١.٩٦٥   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

 ١٠٠ ١٧٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠١١٠ ٢
         ٥٠٠     خبش خصوصي و تعاوني

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ٢٦١٥ ٦٠٠.٧٤٣ برداري اصويل از مراتع كشور

دام  برنامه افزایش تولید حمصوالت   ٤٠١١٧ ٢
     ٢١٠٨     ١٠٠   و طیور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
           ١٢٠٠   زراعي



برنامه افزایش سطح پوشش خدمات    ٤٠١١٩ ٢
           ٣٤٧ ١٣٥٧.٥١ تروجيي

برنامه مقابله با بیابان زدایي    ٤٠١٢٩ ٢
 ٥٠٠ ٦٨٠ ١٥٠٠ ٢٦٠٠ ٤٠٠     و تثبیت شنهاي روان

برنامه افزایش تولید آبزیان    ٤٠١٣٢ ٢
 ١٦٠٠ ٦٩٠٠ ١٠٠٠٠ ١٩٠٠ ٥٧٥ ٣٥٥٠   پرورشي

 ٢٢٠ ٦٢٠     ٤٠ ١٧٠٥.٤٣١   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ١١٧١١ ١٣١٥٥ ٧٠٥٠ ١٦٤٨٠ ٩٨٠٠ ٥٢٦٩١ ١٤٤١.٩١٢ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ١١٧١١ ١٣١٥٥ ٧٠٥٠ ١٦٤٨٠ ٩٨٠٠ ٥٢٦٩١ ١٤٤١.٩١٢ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

 ٣٨٠٠ ٢١٢٩.٥ ٨٥٨ ٢٨٩٣.١ ١٨٣ ١٥٩٦.٦   فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٣٨٠٠ ٢٠٠٠ ٧٠٠ ٢٨٠٠   ٣٥٠   برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

         ٥٠ ١٢٩.٥   برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ١٢٩.٥ ١٥٨ ٩٣.١ ١٣٣ ١١١٧.١   معادن

           ٤٧   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

           ٤٧   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٤١١ ٢

 ١٦٠٠ ٤٦٠٠ ٢٢٥٠ ٢٠٠٠   ٢.٥ ٢٠ فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ١٥٠٠ ٤٥٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠٠       برنامه تنظیم بازار داخلي   ٤٠٥٠٢ ٢

 ١٠٠ ١٠٠ ٢٥٠     ٢.٥ ٢٠ اختمان ها و جتهیزاتبرنامه س   ٤٠٥٣١ ٢



 ٨١٥ ١٢٠٠ ٣٥٢.٥ ٨٧٥ ٥٠٠ ١٦٥٠ ٤٧٠ فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ٨١٥ ١٢٠٠ ٣٥٢.٥ ٨٧٥ ٥٠٠ ١٦٥٠ ٤٧٠ برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ٣٣٠٢٥ ٤٧٤٣٠ ٤٠٥٥٠ ٣٥٦٠٠ ٢٠٢٠٠ ٥٧٨٤٤ ١٠٢٦٧.١٢٧ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ٣٢٧٢٥ ٤٧١٣٠ ٤٠١٥٠ ٣٥٤٠٠ ٢٠٢٠٠ ٥٧٨٤٤ ١٠٢٦٧.١٢٧ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٣٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٢٠٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ١٣٦ ٢٠٠ ٢٨٠         فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

 ١٣٦ ٢٠٠ ٢٨٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ٣١٣٦٩ ٣٨٦٤٥ ٣٣٢٢٣ ٢٦٢٤٥ ١٩٧٣٩.٨ ٥٨٨٥٢.٢ ١٣٠٢٨.٦٦٢ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٨٨٠٠ ١٠٠٠٠ ٧٢٨٢ ٨٣٨٠ ٤٨٢٥ ١٧٨٧٠   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٧٩٩٥ ٩٣٠٠ ١٠٨٢٠ ٦١٩٥ ٤٢٩٠ ١٥٧٢٢ ٣٣١٥.٣٦ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٨٧٣٩ ١٢٢٥٠ ٩٧٤٧ ١٠٢٢٠ ٧٧٧٣.٣ ١٠٠٣٠   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ٣٤٦٠ ٤٢٠٠ ٣٢٠٠ ١٠٠٠ ١٠٨٤.٥ ٧٢٦٦ ٣٧٩٦.٦٦ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ٩٢٥ ١٥٤٥ ١٧٣٩   ٤٩٧ ١٣٦١.٧ ٤٦٨٥.٩٢٤ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

       ١٥٠ ٦٢٠ ٨٥٦.٥ ١١٢٤.٥١٨ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

بدي شهري و برنامه ساماندهي كال   ٤٠٩٠٧ ٢
 ١٣٨٠ ١٢٥٠ ٤٣٥ ٣٠٠ ٢٠ ٣٧٥٥ ١٠٦.٢ روستایي



 ٧٠ ١٠٠       ١٩٩١   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٦٣٠     كاربردي شهرسازي و معماري

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ١١٠١٧٩ ١٣٥٥٢١ ١٢٤٧٩٦ ١١١٦٦٠ ٦٤٤٧١.٢ ٢١٥٦٤٥.٨٤ ٣١٠٨٤.١١٤ شـريوان وچرداول    ٤

 ١٨٦٣ ٢٤٠ ٤٥٠ ٢٧٦ ٤٩٠ ٢٧٢٤   فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ١٨٦٣ ٢٤٠ ٤٥٠ ٢٧٦ ٤٩٠ ٢٧٢٤   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٠٠ ٣٠ ٤٥٠         فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

 ١٠٠ ٣٠ ٤٥٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ٢٠٤ ٣٠٠ ٥٧٦ ٣٤٠ ٣٨٠ ٤٠٠   ریزي

 ١٠٤ ١٥٠ ١٢٦ ١٢٠ ٣٠٠ ٤٠٠   برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ٦٠       برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ١٠٠ ١٥٠ ٤٥٠ ١٦٠ ٨٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

 ٥٠٠   ٤٥٠٠         فصل دفاع   ٢٠١ ٣

هیز رده برنامه تقویت وتوسعه وجت   ٢٠١١٧ ٢
 ٥٠٠   ٤٥٠٠         هاي مقاومت

 ١٥٥١٥ ٢٤٤٢٤ ٢١٧٠٠ ١٦٩١١ ٩٣٧٨ ٣١١٢٢.٨٨ ٩٦٦٢.٢١٦ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٢٧٠٠ ٤٢٣٥ ٢٥٤٠ ١٢٨٧ ٨٩١.٣٧ ٨٦٧٥.٦٧ ٣٢٥١.٨٧٨ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٣٧٥٠ ٤٨٨٠ ٧٠٩٠ ٥٩٥٢ ٢٨٩٥.٣٦ ٨٩١٢.٧٣ ١١٨١.٣٠٥ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢



 ٢٦٠٠ ٣٩٩٤ ٣٩٢٠ ٤٤٠٥ ٣٣٨٦.٢٧ ٧٥٨٠.٢٨ ٥٢٢٩.٠٣٣ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ٣١٠٠ ٤٤٨٠ ٦١٥٠ ٣٥٤٥ ١٥٠٠ ٢٥٦٦.٢   اي

 ٢٦١٥ ٤٠٠٠ ٦٥٠ ١٤٥٠ ٥٨٥ ٣٣٧٨   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

 ٦٠٠ ٢٧٩٥ ١١٠٠     ١٠   موزش استثنایيبرنامه آ   ٣٠١١٧ ٢

برنامه فضاهاي آموزشي و كمك    ٣٠١٤٦ ٢
     ٥٠         آموزشي

 ١٥٠ ٤٠ ٢٠٠ ٢٧٢ ١٢٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٦٥٤٦ ١٠٥٠٥ ٥٦٨٠ ٥١٧٥ ٤٠٠٨ ١٤٤٧٥.٨٥٧ ٨٢٦.٦٠٨ وگردشگري

 ٤٩٤٦ ٤٩٥٠ ٣٧٨٠ ٣٥٠٠ ٣٤٧٣ ١٢٤٤٠.٥ ٦٢٦.٦٠٨ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٤٠٠ ٧٠٠ ٤٥٠ ١٣٠٠ ٣٦٥ ٤٧٠ ٢٠٠ دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ٢٠٠ ٤٠٠ ٨٥٠ ٢٢٥ ٧٠ ٣١٥.٣٥٧   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ١٠٠٠ ٤٤٥٥ ٦٠٠ ١٥٠ ١٠٠ ١٢٥٠   نیاز گردشگري

 ٦٠٠ ١٠٠٠       ٤١٦٠.٨ ٩٧٥.٤٨ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ٣٠١.٨ ٥٢٤.٦ برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٦٠٠ ١٠٠٠       ٣٨٥٩ ٤٥٠.٨٨ برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٤٠٨ ٦٠٠ ١١٣٠ ٨٢٠ ١٦٠ ٢٩٠   فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣



برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ٥٠ ٢٠٠ ٦٠٠ ٤٥٠   ٢٩٠   فرزندان

 ١٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢

٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

    ١٥٨ ١٠٠   ٣٠٠ ١٦٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ٢٠٠ ٢٣٠         ایثارگران

 ١٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٧٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٣٧٣٥ ٥٧٠٨ ٥٤٠٠ ٥٧٠٠ ٤٢٧٠ ١٠٨٩٣ ١٨٩٢.١ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ٢٥٢٠ ٣٧٠٠ ٣٧٠٠ ٢٦٠٠ ٢٥٢٠ ٩٥٩٣ ١٨٩٢.١ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ١٢١٥ ٢٠٠٨ ١٧٠٠ ٣١٠٠ ١٧٥٠ ١٣٠٠   دانشجویان

 ١٢٢٠ ٣٦١٠ ٣٤٦٦ ١٣١٠ ١٦٤٠.٧ ١٤٩٣٢ ٣٧٩.٤١٤ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

           ٥٢٠٤   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

   ٧٩٠ ١١٧ ٨١٠ ٦٤٠ ٦٥٩٠   ي اراضي كشاورزيبرنامه سامانده   ٤٠١٠٦ ٢

 ٢٢٠ ١٥٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠١١٠ ٢
         ١٠٠٠.٧     خبش خصوصي و تعاوني

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ١٠٨٢ ٣٧٩.٤١٤ برداري اصويل از مراتع كشور

 ٤٠٠ ١٤٢٠ ٢٤٠٠         برنامه افزایش تولید حمصوالت باغي   ٤٠١١٦ ٢



برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
 ٢٥٠ ١٠٠٠ ٩٤٩ ٥٠٠       و طیور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
           ٦٠٠   زراعي

 ٣٥٠ ٢٥٠       ١٤٥٦   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ١٠٨٢٩ ٩٤٠٨ ٥٥١٢ ٧٧٢٧.٧ ٢٥٧٥ ١١٩٠٤.٣ ٣٩٣١.٠٧٣ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ١٠٨٢٩ ٨٩٦٨ ٥٥١٢ ٧٤٨٨.٧ ٢٥٢٥ ١١٣٥١.٣ ٣٦٣٩.٠٧٣ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

برنامه مهندسي رودخانه ها و    ٤٠٢٠٣ ٢
   ٤٤٠   ٢٣٩ ٥٠ ٥٥٣ ٢٩٢ سواحل

 ٣٥٠٠ ٤١٧٢ ١٥٠٠ ٢٧٠٠ ٣٥٥ ٥١٤٢ ١٥٠ فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٣٥٠٠ ٤٠٠٠ ١١٠٠ ٢٧٠٠ ٣٠٠ ٥٠٠٠ ١٥٠ برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

         ٥٥ ١٤٢   برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ١٧٢ ٤٠٠         معادن

     ٣٠     ١٩٣   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
           ١٩٣   زیسيت

برنامه مدیریت آالینده ها و    ٤٠٤٠٨ ٢
     ٣٠         پسماندها

 ١٠٠ ١٠٠ ١٣٠         فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ١٠٠ ١٠٠ ١٣٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢



 ١٦٣٢ ٢٤٠٠ ١٤٥٣ ٢٣٨٥ ٥٠٠ ٢٠٠   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ١٦٣٢ ٢٤٠٠ ١٤٥٣ ٢٣٨٥ ٥٠٠ ٢٠٠   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ٢٧٦٥٠ ٣٤٤٥٠ ٣٢٥٣٠ ٣٧٥٧١ ٢٠٤٠٠ ٦٥١٧٧ ٦٥٢٩.٠٣٦ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ٢٧٠٥٠ ٣٤٠٥٠ ٣٢٠٣٠ ٣٧٣٧١ ٢٠٤٠٠ ٦٥١٧٧ ٦٥٢٩.٠٣٦ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٦٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٢٠٠       و جتهیزات برنامه ساختمان ها   ٤٠٧١٤ ٢

 ١٣٦ ٢٠٠ ٤٥٠     ٥٥   فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

برنامه راهربي امور فناوري    ٤٠٨١٢ ٢
           ٥٥   اطالعات

 ١٣٦ ٢٠٠ ٤٥٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ٣٥٦٤١ ٣٨٣٧٤ ٣٩٨٣٩ ٣٠٧٤٤ ٢٠٣١٤.٥ ٥٣٩٧٦ ٦٧٣٨.١٨٧ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٨٥٣٥ ١١٣٧٠ ١٤٢٠٣ ١٠٧٥٠ ٤٦٥٥ ١١٠٠   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ١٠٦٥٠ ١١٧١٠ ١٠٢٨٤ ٨٠٤٥ ٦٨٩٠ ٢٦٦٠٥.٣ ٤٢٠.٣١٢ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ١١٧١١ ١٠٥٧٤ ١١١٦٢ ١٠٣٥٠ ٦٥٥٠ ٤١١٢.٥   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ٤٩٠ ٩٠٠ ١٦٠٠ ٦٠٠ ٥٥٢.٥ ٧٤٣٥.٢ ٦٢٦٢.٥ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ٢٣٢٥ ٢٩٧٠ ١٠٠٥ ٣٧٥ ١٠٠ ٤٩٠ ٥٥.٣٧٥ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

       ٢٥٠ ٤٤٠ ٥٠١٤   برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢



برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ١٨٦٠ ٨٥٠ ١١٨٥ ٣٧٤ ٤٦٥ ٦٠٤٧   روستایي

           ١٢٤٢   برنامه ساماندهي نواحي خاص   ٤٠٩٠٩ ٢

 ٧٠   ٤٠٠     ١٩٣٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٦٦٢     كاربردي شهرسازي و معماري

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ٥٧٧٩٥ ٨٥٣٣٥ ٧٠٧٦٢ ٨٩٩٣٤ ٣٩٩٥٨.٥ ١٣٤٢١٤.٢ ٤٩٣٧١.٧٤٨ مهران    ٤

 ٦٤٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٣٥٠ ٥٠   ١٠١ فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ٦٤٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٣٥٠ ٥٠   ١٠١ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٠٠ ٥٠ ٤٠٠         فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

 ١٠٠ ٥٠ ٤٠٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ١٣٠ ١٥٠ ٣١٠ ٢٢٠ ٩٠ ٤٢٠   ریزي

 ٥٠ ٥٠ ٧٠     ٤٢٠   برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ٥٠       برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ٨٠ ١٠٠ ٢٤٠ ١٧٠ ٩٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

 ٣٩٢٠ ٤٢٨٥ ٣٥٨٠ ٣١٧٠ ١٣٩٥.٦٥ ٦٥٣٦.٣٨ ٥٤٠٩.٥٥١ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٦٧٠ ٤٧٦ ٢٠٠ ٤٤٢ ٣٢٢ ٢٣٤٩.٢١ ٧٤٥.٥٠٨ بتدایيبرنامه آموزش ا   ٣٠١٠٢ ٢

 ٦٨٠ ١٢٦٥ ٩٣٠ ٦٦٧ ٧٣٠ ١٨٠٧.٣١ ١٦٧٧.٢٤٣ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ١٧٤٠ ١٨٦٩ ١٨١٠ ٧٨٠ ١٧.١٥ ٧٠٧.٤٤ ٢٦٣٧.٨ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ٤٦٠ ٤٦٥ ١٤٠ ٣٠٠   ٤٠٥.٣٢   اي



 ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٢٥٠   ٤٦٠   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

 ٧٠         ٧٢.١   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

برنامه فضاهاي آموزشي و كمك    ٣٠١٤٦ ٢
   ١٠٠ ٢٠٠ ٥٠٠ ٢١٥.٥ ٧٠٠   آموزشي

 ١٠٠ ١٠ ٢٠٠ ٢٣١ ١١١ ٣٥ ٣٤٩ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٤٧٥٠ ٧٣٦٠ ٤٠٠٠ ١٣٧٥ ١٢٢٧.٥ ٣٧٥١ ١١٤٥.٧٧٣ وگردشگري

 ٤٠٥٠ ٣٦٠٠ ٢٩٠٠ ١٥٠ ٦٦٠ ٢٣٩٩ ١١٤٥.٧٧٣ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ١٠٠ ١٥٠ ٥٠٠ ٩٠٠ ٢٢٢.٥ ٢٥   دیداري

مه تامني، حفاظت و مرمت مرياث برنا   ٣٠٢٣٣ ٢
 ١٠٠ ٤٥٠ ٦٠٠ ٣٢٥ ٣٤٥ ٧٨٥   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ٥٠٠ ٢٩٦٠       ٥٤٢   نیاز گردشگري

   ٢٠٠           برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ٢٠٠   ٥٠٠ ٦٠٠   ١٨٧٦.٥ ٣٩.٨٤ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

     ٥٠٠ ٦٠٠   ١٢٧٥   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٢٠٠         ٦٠١.٥ ٣٩.٨٤ برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ١١٠٠ ٢٦٥٠ ٤٤٢٠ ٧٠ ٤٠ ٣٣ ١٠١١.٤ فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ٥٠ ٢٠٠       ٣٣ ١٠١١.٤ فرزندان



 ١٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢

٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

    ٩٠٠ ٢٢٠٠ ٤١٥٠   ٤٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١٠٠ ١٠٠         ایثارگران

 ٥٠ ١٥٠ ١٧٠ ٧٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٣٢٢٥ ٢٥٠٠ ١٨٠٠ ١٨٠٠ ٦٠٩.٣٥ ٥١٥١.٤٣ ٣٩٨٩.٧٥٤ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ١٨٢٥ ٩٠٠ ١٤٠٠ ١٣٠٠ ٦٠٠ ٢٠٠٧ ٢٨٥٦.٢٥٤ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ١٤٠٠ ١٦٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٩.٣٥ ٣١٤٤.٤٣ ١١٣٣.٥ دانشجویان

 ٥٣٠ ٣٧٦ ١٥٠ ٣٠٠ ٢٤٥٠ ٨٩٠٦.١١٤ ٥٣٧.٥٠٤ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

         ١٨٢٠ ٥٧٠٩   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

   ١٥٦ ١٥٠   ١٠٠ ١٢٥   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

 ١٠٠ ٥٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

ه کمکهاي فين و اعتباري به برنام   ٤٠١١٠ ٢
         ٥٣٠     خبش خصوصي و تعاوني

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ١٨٧٩.١١٤ ٥٣٧.٥٠٤ برداري اصويل از مراتع كشور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
       ٣٠٠       زراعي

برنامه افزایش تولید آبزیان    ٤٠١٣٢ ٢
           ٣٥٠   رشيپرو



 ٤٣٠ ١٧٠       ٨٤٣   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٧٠٣٠ ١٠٥٢٤ ٨٤٠٠ ٩٩٠٠ ٣٥٣٠ ١٦٨٥٠ ٧٩١.٤٦٦ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٧٠٣٠ ١٠٥٢٤ ٨٤٠٠ ٩٩٠٠ ٢٩٣٠ ١٥٦٠٠ ٧٩١.٤٦٦ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

برنامه مهندسي رودخانه ها و    ٤٠٢٠٣ ٢
         ٦٠٠ ١٢٥٠   حلسوا

 ٢٠٠٠ ٣٠٢٠ ١٧٠٠ ٢٦٠٠ ٣٠     فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٦٠٠       برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ٢٠ ٢٠٠         معادن

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠٣٠٧ ٢
         ٣٠     تعاوني خبش خصوصي و

 ٤٦٠٠ ٩٥٤٠ ١٠١٤٦ ١٧٨٧٤ ٢٨١٨ ٢٠٠٠   فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ٣٤٠٠ ٨٦٠٠ ٩٥٥٠ ١٧٥٠٠ ٢٢٦٨ ١٥٠٠   برنامه تنظیم بازار داخلي   ٤٠٥٠٢ ٢

         ٢٤٠     برنامه پژوهشهاي کاربردي   ٤٠٥٠٥ ٢

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠٥٠٧ ٢
         ٢١٠     ي و تعاونيخبش خصوص

 ١٢٠٠ ٩٤٠ ٥٩٦ ٣٧٤ ١٠٠ ٥٠٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ٢٠٠ ١٥٥٠ ١٤٨٠         فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ٢٠٠ ١٥٥٠ ١٤٨٠         برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢



 ١٢٠٠٢ ١٩٠٥٠ ١٤٠٥٠ ٣٦٥٠٠ ١٥٨٧٣ ٥٢٥٢٣.٧٧٤ ٢٧٥٤١.٧٩٩ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ١١٧٥٢ ١٨٧٥٠ ١٣٧٥٠ ٣٦٤٥٠ ١٥٨٧٣ ٥٢٥٢٣.٧٧٤ ٢٧٥٤١.٧٩٩ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ٨٨ ٢٠٠ ١٦٠         فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

 ٨٨ ٢٠٠ ١٦٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ١٧٢٨٠ ٢٣٥٨٠ ١٩٠٦٦ ١٥١٧٥ ١١٨٤٥ ٣٦١٦٦ ٨٨٠٣.٦٦١ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٣٩١٦ ٤٥٨٠ ٣٨٧٥ ٣٩٦٠ ٢١٧٠ ١٧٠٧٠   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٤٣٤٥ ٦٧٥٠ ٥٤١٤ ٣٩٠٥ ١٧٢٥ ٣٩٢٦ ٣٢٠٣.٨٣ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٥٩٦٧ ٧٧٢٠ ٤٣٣٢ ٤٢٢٠ ٥٦٧٠ ٦٠٨٤   شهري و روستایي برنامه محل و نقل   ٤٠٩٠٣ ٢

 ١٥٧٧ ١٨٦٠ ٣٣٥٠ ١٨٧٠ ٦٤٠ ٤٤٣٩ ٢٩٨٧.٥٥٢ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ١٠٧٥ ٢٢١٠ ١٢١٥ ١٢٠ ١٠٠ ٥٠ ٢٥٦ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

 ٣٠ ١٠٠ ٣١٥ ١١٠٠ ١١٢٠ ٨٥٥ ١٨٧٦.١٧٩ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ٣٠٠ ٣٦٠ ٤٤٥   ٢٠ ٥٧٩ ١١٣ روستایي

           ٢١٣٠   برنامه ساماندهي نواحي خاص   ٤٠٩٠٩ ٢

 ٧٠   ١٢٠     ١٠٣٣ ٣٦٧.١ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢



برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٤٠٠     كاربردي شهرسازي و معماري

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

 ٦٠٩٢٥ ٣٨٨٤٠ ٣٨١٧٠ ٢٢٦٢٣ ٩٩٧٨ ٣٣٥٥٥.١٤ ١٢٣٣٤.٧٦٤ ملكشاهي  ٤

 ٩١٩٦ ١٣٠٠ ٢٠٣٥ ١٩٥٠ ٦٢٠ ٤٠٠ ١٢ فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ٩١٩٦ ١٣٠٠ ٢٠٣٥ ١٩٥٠ ٦٢٠ ٤٠٠ ١٢ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٠٠٠ ١٥٠٠           فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

برنامه اقدامات امور تأمیين و    ١٠٣٠٢ ٢
 ١٠٠٠ ١٥٠٠           تربیيت

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ١١٦ ١٠٠ ١٥٠ ١٠   ٧٧٠   ریزي

 ١١٦ ١٠٠ ١٥٠         برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ١٠   ٧٧٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

 ٤٥٨٣ ٦٥٥٠ ٧٦٠٠ ٢٦٣٥ ٩٠٦ ٢٤٣٧.١٤ ٣٩١٨.٢٤٤ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٤٢٠ ٨٥٠ ٦٠٠ ٣٥٠ ١٢٧ ٥٠٤ ١٠٥٢.٩ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٤٢٣       ٧٤.٥     برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ١٥٧٠ ٢٢٠٠ ٢٣٠٠ ٢٠٠٠ ٧٠٤.٥ ١٧٠٩.١٤ ٢٨٦٥.٣٤٤ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ١٥٠             اي

 ١٨٠٠ ٣٥٠٠ ٤٧٠٠ ٢٥٠       برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢



           ٢٢٤   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

برنامه فضاهاي آموزشي و كمك    ٣٠١٤٦ ٢
       ٣٥       آموزشي

 ٢٢٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

ر،رسانه هاي مجعي فصل فرهنگ وهن   ٣٠٢ ٣
 ٣٩٤٥ ١٧٥٠ ٢١٥٠ ١٣٤٠ ٥٣٣ ١٩٤٨ ٣٠ وگردشگري

 ٣٣٤٥ ١٧٥٠ ٢١٥٠ ١٣٠٠ ٤٩٣ ١٨٨٣ ٣٠ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٣٠٠     ٤٠ ٤٠ ٦٥   دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ١٥٠             نگي و تارخييغريمنقول با ارزش فره

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ١٥٠             نیاز گردشگري

 ٣٥٠ ٨٠٠       ٤٥٥   فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ٥٠   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٣٥٠ ٨٠٠       ٤٠٥   برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٩٤٠   ٢٥ ٣٤٩.٥ رفاه وتامني اجتماعي فصل   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
           ٢٥ ٣٤٩.٥ فرزندان

 ٢٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢

٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

      ١٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٩٤٠ 



 ١٠٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٢٢٥٥ ٢٠٠٠ ١١٠٠   ٢٠ ٤١٧٦ ١٨٣.٤ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ١٧٥٥ ٢٠٠٠ ١١٠٠     ٨٧٠ ١٨٣.٤ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ٥٠٠       ٢٠ ٣٣٠٦   دانشجویان

 ١١٣٠             فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

 ١٣٠             برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
 ٤٠٠             و طیور

 ٦٠٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٣٨٠٠ ٣٣٤٠ ٢٧٠٠ ٢٠٢٦ ١٢٠ ٤٨٥ ١٠٣٣.٤٤٧ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٣٨٠٠ ٣٣٤٠ ٢٧٠٠ ٢٠٢٦ ١٢٠ ٤٨٥ ١٠٣٣.٤٤٧ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

 ٤٥٠٠ ٢٠٠٠ ١٧٧٣         فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٤٥٠٠ ٢٠٠٠ ١٧٧٣         برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

 ٢٠٠             فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ٢٠٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ١٤٦٠ ٤٥٠   ٥٢٣   ٣٦٠   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣



 ١٤٦٠ ٤٥٠   ٥٢٣   ٣٦٠   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ١٢٩٥٤ ٩٢٠٠ ٩٧٠٠ ٣٥٠٠ ٣٧٥٠ ١٣٢١٥ ٦٢٤٨.٧٧٤ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ١٢٦٥٤ ٩٢٠٠ ٩٧٠٠ ٣٥٠٠ ٣٧٥٠ ١٣٢١٥ ٦٢٤٨.٧٧٤ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٣٠٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ٩٣             فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

 ٩٣             برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ١٤٩٤٣ ٩٧٥٠ ١٠٧٦٢ ٩٦٩٩ ٤٠٢٩ ٩٢٨٤ ٥٥٩.٣٩٩ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٢٣٧٥ ٣٥٦٠ ٢٤٨٢ ٤٠٠٠ ١٤٠٠ ١٠٩٥   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٤٤٧٥ ١٤٤٠ ٣٣٥٠ ١٠٤٠ ١٢٥ ١٢٤٩ ١٦٤.٣٩٩ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٥٧٨٥ ٣٨٦٠ ٤٢٥٠ ٢٢٠٠ ١٧٠٠ ١٨٨٠   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ٦٧٨ ٣٠٠ ٦٠٠ ٤٠٠ ٤٤٨ ٢٠١٠ ٣٩٥ وستایيبرنامه خدمات شهري و ر   ٤٠٩٠٤ ٢

 ١٠١٠ ٤٤٠ ٨٠ ٢٠٥٩ ١٠٦ ١٧٣٥   برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ٥٥٠ ١٥٠       ١٣١٥   روستایي

 ٧٠             برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

ي برنامه مطالعات و پژوهشها   ٤٠٩٤٠ ٢
         ٢٥٠     كاربردي شهرسازي و معماري



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

ـوان    ٤ ــ  ٧٢٥٨١ ٩٥٨٣٧ ٨٦٩٧٨ ٨٠١٣٣.٣ ٣٤٣١٤ ١٢٣٦٤٠.٤١ ١٤٨٧١.٦٢٣ اـی

 ٧٥٠ ٢٣٠ ٦٤٧ ٣٥٠ ٥٧٥ ٢٠٠٠ ٧٣٨.٥ فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ٧٥٠ ٢٣٠ ٦٤٧ ٣٥٠ ٥٧٥ ٢٠٠٠ ٧٣٨.٥ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٠٠ ٢٦٠ ١٠٠         فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

 ١٠٠ ٢٦٠ ١٠٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ١٧٤ ٢٥٠ ٣٥٠ ١٤٠ ١٠٠ ١٢٤ ٢٠ ریزي

 ٩٠ ١٧٠ ١٧٠     ١٢٤ ٢٠ برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ٥٠       برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ٨٤ ٨٠ ١٨٠ ٩٠ ١٠٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٤٢٢ ٢

 ٧٤٧١ ١١١٢٠ ١٢٧٧٠ ١٨٦٦٩ ٧٨٤٢ ٢٣٩٨٧.٥ ٥١٦١.٥٦٩ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ٥٠٠ ٨٨٨ ٨٠٠ ٢٠٩٦ ٧٥٣.٧٥ ٤٤٩٤.٥٧ ٢٢٢٠.٣١٥ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ٣٦٠ ٢٧٩٠ ٣٤٩٠ ٢٥١٦ ٨٢١.٥٥ ٣٨٥٨.٤٥ ٣٧.٠٨١ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ٢١٠٠ ٢٨٧٢ ٣٨٠٠ ١٩٤٩ ١٤٠٦.٧ ٦١٠٨.٠١ ٢٩٠٤.١٧٣ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ٢٠٨١ ١٩٨٠ ٢١٨٠ ٤٤٥٨ ٣٣٢٠ ٦٨١١.٤٧   اي



 ٢٤٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٧٥٠٠ ١٤٣٠ ٢٧٠٠   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

           ١٥   برنامه آموزش استثنایي   ٣٠١١٧ ٢

 ٣٠ ٩٠   ١٥٠ ١١٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٣٥٧٠ ٥٦٦٨ ٣٣٥٠ ٢٤١٠ ١٥٤٥ ٦١٠٣.٨٧ ٨٤١.٥١ وگردشگري

 ٢٩٢٠ ١٩٥٠ ٢٤٥٠ ١٥٧٦ ١٢١٠ ٥٣٢٤.٥٥ ٨٤١.٥١ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٣٠٠ ٤٨٨ ٣٥٠ ٥٥٤ ١٠٠ ٧٧   دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ٢٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠ ٢٨٠ ٢٣٥ ٧٠٢.٣٢   يغريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ١٥٠ ٢٧٥٠           نیاز گردشگري

   ٣٠ ٥٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ٣٥٠ ٦٠٠       ١٣٠٦.٢ ٤٩٦.٢٦ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ٢٠٠   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٣٥٠ ٦٠٠       ١١٠٦.٢ ٤٩٦.٢٦ برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٤١٧ ٤٩٠ ١٠٠٠ ١١٠٠ ٣٠٠ ٣٨٠   فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
 ١٥٠ ٧٠ ٧٠٠ ٦٥٠ ٢٠٠ ١٨٠   فرزندان

 ١٠٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢



٢ 
امه فرهنگي، آموزشي و ورزشي برن   ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

  ٦٧     ٤٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١٠٠ ١٠٠         ایثارگران

 ١٠٠ ٣٢٠ ٢٠٠ ٥٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ٣٢٦٣ ٤٧٤٠ ٤٤٥٠ ٢٩٥٠ ١٨٠٠ ٤٦١٥.٢ ١١٨٩.٨٣٨ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ٢٨٦٣ ٣٩٢٠ ٣٤٥٠ ١١٥٠ ٤٠٠ ١٤٩٥.٢ ١١٨٩.٨٣٨ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

برنامه گسرتش ورزش دانش آموزان و    ٣٠٥٠٣ ٢
 ٤٠٠ ٨٢٠ ١٠٠٠ ١٨٠٠ ١٤٠٠ ٣١٢٠   دانشجویان

 ٩٨٠ ١٨٠٠ ٣٣٠٠ ١٤١٠ ٤٠٠ ١٠٣٥٣.١٤٤ ٢٨٦.٤٦٦ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

           ٤٠١٧.٦٤٤   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

 ١٣٠ ١٥٠ ١٠٠ ٩٩٠   ٨٠٠   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

 ١٠٠ ١٠٠           برنامه پژوهش هاي كاربردي   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ١٥٥٥.٥ ١٢٦.٤٧١ برداري اصويل از مراتع كشور

برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
 ١٥٠ ١٣٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٢٦٣٠   و طیور

برنامه افزایش تولید حمصوالت    ٤٠١١٨ ٢
           ٥٠٠   زراعي

 ٦٠٠ ٢٥٠ ٢٠٠ ٢٢٠   ٨٥٠ ١٥٩.٩٩٥ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٧٤٥٠ ٦١٠٠ ٣٤٦٠ ٢٧٧٧.٣ ٢٢٠٠ ١١٦٤٩.٣ ٢٤٠٧.٤٣٩ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣



 ٧٤٥٠ ٥٩٠٠ ٣٤٦٠ ٢٦٨٠ ٢٢٠٠ ١١١٨٧.٣ ٢٢٥٧.٤٣٩ برنامه تأمني و عرضه آب   ٤٠٢٠١ ٢

برنامه مهندسي رودخانه ها و    ٤٠٢٠٣ ٢
   ٢٠٠   ٩٧.٣   ٤٦٢ ١٥٠ سواحل

 ٤٠٠٠ ٥١٧٣ ٢٢٠٠ ٣٧٢٠ ٩٠٠ ٤٦٨٤.١   فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٤٠٠٠ ٥٠٠٠ ١٧٤٥ ٣٥٠٠ ٧٠٠ ٣٨٠٠   هاي صنعيت و معدنيبرنامه زیرساخت   ٤٠٣٠١ ٢

     ٥٥ ٢٢٠ ٢٠٠ ٦١٣.٧   برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

برنامه اكتشاف و راه اندازي    ٤٠٣٠٤ ٢
   ١٧٣ ٤٠٠     ٢٧٠.٤   معادن

           ١٩٧   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
           ١٩٧   یسيتز

 ١٠٠ ٦٠ ١٠٠   ٧٠ ٦٨٠   فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ١٠٠ ٦٠ ١٠٠   ٧٠ ٦٨٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ٢٢٧٣٢ ٣٢٩٣٠ ٢٧٥٥٦ ٢٣٣٦٨ ٨٦٧٠ ٣٠٣٠٦ ٢٠٢٢.٣٢٩ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣

 ٢٢٣٣٢ ٣٢٥٣٠ ٢٧٢٢٠ ٢٣١١٨ ٨٦٧٠ ٣٠٣٠٦ ٢٠٢٢.٣٢٩ برنامه محل و نقل جاده اي   ٤٠٧٠٢ ٢

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٣٣٦ ٢٥٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ٦٩ ١٠٠ ٣٣٠         فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

 ٦٩ ١٠٠ ٣٣٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢



 ٢١١٥٥ ٢٦٣١٦ ٢٧٣٦٥ ٢٣٢٣٩ ٩٩١٢ ٢٧٢٥٤.١ ١٧٠٧.٧١٢ فصل مسكن وعمران شهري،روستایي،   ٤٠٩ ٣

 ٤٩٤٨ ٧٢٠٥ ٦٥٤٦ ٥٠٠٠ ٣٥٥٠ ١٨٠٥   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٥٦٩٧ ٦١٨٦ ٧٥٨٤ ٦٣٩٥ ٢١٠٠ ٩٨٩٨ ٤٤٠.٧١٢ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٧٧٧٥ ٩٥٧٥ ٩٤٥٠ ١١٠٠٠ ٢٦٣٠ ٤٥٠٠   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ٦٣٠ ١٨٠٠ ١٤٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٧٨٢ ٩٥٦ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ٦٨٥ ٩٦٠ ١٤٦٠ ٥٠   ٧٨   برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

     ١٢٠ ١٢٠ ٥٤٠ ٢٧٧٦.١ ٣١١ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ١٣٥٠ ٥٩٠ ٧٥٥ ١٧٤ ٢٥٠ ٢٨١٥   روستایي

 ٧٠         ١٦٠٠   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٣٤٢     كاربردي شهرسازي و معماري

         

         

         

         

         



ساهلاي قبل  كد و عنوان 
 از برنامه

برنامه 
 ١٣٨٨سال ١٣٨٧سال ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  سوم

ـدانان    ٤  ٦٨٥٤٥ ٨٦٢٥٠ ٨٣٦١٨ ٧٩٥٤٤ ٣٧٢٨٨.٤ ١٥٤٥٧٣.٩٤ ٢٦٠١٣.٨٠٣ آـب

 ٨٠٠ ١١٩٥ ٢٢٠٠ ٢٠٥٠ ١٤٧٠ ٢١٨٠ ٩٨٦ فصل اداره امورعمومي   ١٠٢ ٣

 ٨٠٠ ١١٩٥ ٢٢٠٠ ٢٠٥٠ ١٤٧٠ ٢١٨٠ ٩٨٦ برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٢٢٤ ٢

 ١٠٠ ١٧٥ ١٠٠   ١٠٠     فصل امورقضایي   ١٠٣ ٣

 ١٠٠ ١٧٥ ١٠٠   ١٠٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ١٠٣٢٠ ٢

فصل خدمات مايل،فين ،مدیریت وبرنامه    ١٠٤ ٣
 ٤٥١ ٦٦٠ ١٦٠ ١١٠ ٥٠ ١٥٠   ریزي

 ٣٥٠ ٦٠٠ ٢٠     ١٥٠   برنامه خدمات هواشناسي   ١٠٤٠٧ ٢

       ٥٠       برنامه پژوهش هاي كاربردي   ١٠٤١١ ٢

 ١٠١ ٦٠ ١٤٠ ٦٠ ٥٠     ختمان ها و جتهیزاتبرنامه سا   ١٠٤٢٢ ٢

 ٩٠٠٠ ١٤٤١٠ ١٥١٥٠ ١١٢٩٦ ٧٤٠٥ ٢٤٢٨٥.٨٥ ٧٠٠٤.٠٣٤ فصل آموزش   ٣٠١ ٣

 ١٢٦٠ ٢٥٦٥ ٣٠٧٠ ٣٢٤٠ ٨٦٨.٨٣ ٢٤٠٤.٠٧ ١٩٨٩.٧٦ برنامه آموزش ابتدایي   ٣٠١٠٢ ٢

 ١٧٥٠ ٢٦٠٠ ٢٦٣٠ ١٦٣٨.٢ ١٣٨٢.٧٣ ٦٢٢٤.٩ ١٨٢٩.١٥ برنامه آموزش راهنمایي   ٣٠١٠٣ ٢

 ٣٠٧٠ ٣٦٦٥ ٣٠٠٠ ٢٩١٢.٨ ٢٥٢٩.٤٤ ٨٩١٩.٩٨ ٣١٨٥.١٢٤ برنامه آموزش متوسطه نظري   ٣٠١٠٤ ٢

برنامه آموزش متوسطه فين و حرفه    ٣٠١٠٥ ٢
 ١٧٧٠ ٤٠٨٠ ٤١٥٠ ٣١٥٥ ٢٦٢٤ ٦٧١٥   اي



 ١٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠٠ ٣٥٠   ٧   برنامه آموزش غريرمسي فين وحرفه اي   ٣٠١١١ ٢

           ١٤.٩   استثنایيبرنامه آموزش    ٣٠١١٧ ٢

 ١٥٠   ٣٠٠         برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠١٤٧ ٢

فصل فرهنگ وهنر،رسانه هاي مجعي    ٣٠٢ ٣
 ٢٨٤٢ ٥٩٧٠ ٣٢٠٠ ١٧٠١ ٢٠٥٦.٤ ٦٣٤٥.٦٨٩ ٦٣١.٦٦٩ وگردشگري

 ١٩٩٢ ٢١٢٠ ٢٢٠٠ ١١٦٠ ١٥٨٢.٤ ٥٤١٣.٥ ٦٣١.٦٦٩ برنامه خدمات فرهنگي و هنري   ٣٠٢٠٢ ٢

برنامه رسانه هاي شنیداري و    ٣٠٢٠٤ ٢
 ٣٠٠ ٢٥٠ ٣٥٠ ٢٠١ ١٠٩ ١٠   دیداري

برنامه تامني، حفاظت و مرمت مرياث    ٣٠٢٣٣ ٢
 ١٥٠ ٣٥٠ ٥٠٠ ٢٨٠ ٢٦٥ ٦٢٢.١٨٩   غريمنقول با ارزش فرهنگي و تارخيي

برنامه توسعه زیرساخت هاي مورد    ٣٠٢٣٨ ٢
 ٢٠٠ ٣٢٠٠       ٣٠٠   نیاز گردشگري

 ٢٠٠ ٥٠ ١٥٠ ٦٠ ١٠٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٢٧٤ ٢

 ٣٥٠ ٦٠٠       ٢٣٢١ ١٢٨.٤٥ فصل هبداشت وسالمت   ٣٠٣ ٣

           ٥٠   برنامه خدمات هبداشيت   ٣٠٣٠٢ ٢

 ٣٥٠ ٦٠٠       ٢٢٧١ ١٢٨.٤٥ برنامه خدمات درماني   ٣٠٣٠٣ ٢

 ٤٦٥ ٦٨٠ ٣٠٠ ٤٠ ١٢٠     فصل رفاه وتامني اجتماعي   ٣٠٤ ٣

برنامه محایت از خانواده و    ٣٠٤٠١ ٢
   ١٠٠           فرزندان

 ٨٠             برنامه تامني مسكن   ٣٠٤٢٧ ٢



٢ 
برنامه فرهنگي، آموزشي و ورزشي    ٣٠٤٣٠

و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
 ایثارگران

    ٢٨٥ ٤٠٠     ١٢٠ 

برنامه كمك به تامني مسكن    ٣٠٤٣١ ٢
   ١١٠ ١٢٠         ارگرانایث

 ١٠٠ ٧٠ ١٨٠ ٤٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٣٠٤٨٦ ٢

 ١٧٠٢ ٢٨٥٠ ٢٧٠٠ ٣٩٠٠ ٣٠٠٠ ٨٨١٥.٦ ٧٦٥.٣٨٧ فصل تربیت بدني   ٣٠٥ ٣

 ١٧٠٢ ٢٥٥٠ ٢٥٠٠ ٣٩٠٠ ٢٠٠٠ ٤٤٠٠.٦ ٧٦٥.٣٨٧ برنامه گسرتش ورزش مهگاني   ٣٠٥٠١ ٢

ش آموزان و برنامه گسرتش ورزش دان   ٣٠٥٠٣ ٢
   ٣٠٠ ٢٠٠   ١٠٠٠ ٤٤١٥   دانشجویان

 ٢٥٠ ٦٠٠ ٣٦٦٠   ٣٠ ٨٩٦٠ ٣٤٧.٧٩٦ فصل كشاورزي ومنابع طبیعي   ٤٠١ ٣

           ٥٧٨٣   برنامه آخبیزداري و حفاظت خاك   ٤٠١٠٥ ٢

   ٢٠٠ ٦٠     ٢٢٨   برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي   ٤٠١٠٦ ٢

 ١٠٠ ١٢٠           اربرديبرنامه پژوهش هاي ك   ٤٠١٠٨ ٢

برنامه احیاء ، توسعه و هبره    ٤٠١١٢ ٢
           ٧٩٧ ٣٤٧.٧٩٦ برداري اصويل از مراتع كشور

   ١٢٠ ٣٠٠٠         برنامه افزایش تولید حمصوالت باغي   ٤٠١١٦ ٢

برنامه افزایش تولید حمصوالت دام    ٤٠١١٧ ٢
     ٦٠٠         و طیور

امه افزایش تولید حمصوالت برن   ٤٠١١٨ ٢
           ٥٥٠   زراعي

برنامه افزایش تولید آبزیان    ٤٠١٣٢ ٢
           ٧٠٠   پرورشي



 ١٥٠ ١٦٠     ٣٠ ٩٠٢   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠١٦٢ ٢

 ٨٥٩٠ ٣٠٠٠ ٢٣٠٩ ٣٦٠٠ ١٣٠٠ ١٤٨٩٣.٣ ٢٢٢١.٢٠٥ فصل منابع آب   ٤٠٢ ٣

 ٨٥٩٠ ٣٠٠٠ ٢٣٠٩ ٣٦٠٠ ١٣٠٠ ١٤٨٩٣.٣ ٢٢٢١.٢٠٥ و عرضه آببرنامه تأمني    ٤٠٢٠١ ٢

 ٣٠٠٠ ٥٠٤٠ ٢١٠٠ ٥٠٠٠ ١٥٥٠ ٩٤٠   فصل صنعت ومعدن   ٤٠٣ ٣

 ٣٠٠٠ ٥٠٠٠ ٢٠٠٠ ٤٠٠٠ ٧٥٠ ٩٤٠   برنامه زیرساختهاي صنعيت و معدني   ٤٠٣٠١ ٢

       ١٠٠٠       برنامه اجياد و توسعه صنایع   ٤٠٣٠٢ ٢

شاف و راه اندازي برنامه اكت   ٤٠٣٠٤ ٢
   ٤٠ ١٠٠         معادن

برنامه کمکهاي فين و اعتباري به    ٤٠٣٠٧ ٢
         ٨٠٠     خبش خصوصي و تعاوني

         ٣٠ ٥٥٠   فصل حمیط زیست   ٤٠٤ ٣

برنامه حفاظت از طبیعت و تنوع    ٤٠٤٠١ ٢
         ٣٠ ٥٥٠   زیسيت

 ٢٠٠٠ ١٤٠٠ ٩٠٠ ٥٧٠ ١٥٠     فصل بازرگاني وتعاون   ٤٠٥ ٣

 ٢٠٠٠ ١٤٠٠ ٩٠٠ ٥٧٠ ١٥٠     برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٥٣١ ٢

 ٥٤٧ ٨٠٠       ٥١٥   فصل انرژي   ٤٠٦ ٣

 ٥٤٧ ٨٠٠       ٥١٥   برنامه برق   ٤٠٦٠١ ٢

 ١٧٦٥٠ ٢٢٣٥٠ ٢٥٤٠٠ ٣٤٧٩٨ ٩٧٩٠ ٥٥٩٦٠ ١٠٥٣١.٩٦٦ فصل محل ونقل   ٤٠٧ ٣



 ١٧٢٥٠ ٢١٩٥٠ ٢٤٩٠٠ ٣٤٦٩٨ ٩٧٩٠ ٥٥٩٦٠ ١٠٥٣١.٩٦٦ نقل جاده ايبرنامه محل و    ٤٠٧٠٢ ٢

 ٤٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ١٠٠       برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٧١٤ ٢

 ١٣٧ ٢٠٠ ٤٠٠         فصل ارتباطات وفناوري اطالعات   ٤٠٨ ٣

 ١٣٧ ٢٠٠ ٤٠٠         برنامه خدمات پست متعارف   ٤٠٨١٦ ٢

 ٢٠٦٦١ ٢٦٣٢٠ ٢٥٠٣٩ ١٦٤٧٩ ١٠٢٣٧ ٢٨٦٥٧.٥ ٣٣٩٧.٢٩٦ شهري،روستایي،فصل مسكن وعمران    ٤٠٩ ٣

 ٤٨٧٦ ٧٤٣٠ ٧٢٥٠ ٥٣٠٠ ٢٩٢٥ ٢٢٤٥   برنامه سامانه هاي پساب و فاضالب   ٤٠٩٠١ ٢

 ٥٢٨٥ ٧٦٠٠ ٩٠٥٦ ٤٦٩٥ ٢٠٢٠ ٩٣٩٨ ٣٣٤.٤٢٦ برنامه آب شهري و روستایي   ٤٠٩٠٢ ٢

 ٧٧٢١ ٧٥٥٥ ٥٩٩٢ ٥٢٠٠ ٣٨٤٢ ٣٦٥٠   برنامه محل و نقل شهري و روستایي   ٤٠٩٠٣ ٢

 ١١٤٩ ١٣٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٦٥٠ ٤٦٣٥ ٢٣٥٥ برنامه خدمات شهري و روستایي   ٤٠٩٠٤ ٢

 ٩٨٠ ١٩٠٠ ١٢٨١ ٣٤   ٢٩٢٦ ٢٧٩ برنامه ساماندهي عشایر   ٤٠٩٠٥ ٢

     ١٠٠ ٣٥٠ ٣٠٠ ٩٥٣.٥ ٤٢٨.٨٧ برنامه مسكن   ٤٠٩٠٦ ٢

برنامه ساماندهي كالبدي شهري و    ٤٠٩٠٧ ٢
 ٥٨٠ ٥٣٥ ٤٦٠ ١٠٠ ١٥٠ ٣٠٦٥   ستایيرو

           ٢٤٨   برنامه ساماندهي نواحي خاص   ٤٠٩٠٩ ٢

 ٧٠         ١٥٣٧   برنامه ساختمان ها و جتهیزات   ٤٠٩٣٨ ٢

برنامه مطالعات و پژوهشهاي    ٤٠٩٤٠ ٢
         ٣٥٠     كاربردي شهرسازي و معماري

 


