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 1 ......................................................................................................................  ..................................................................... بخش چورزق شهرستان طارم/

 پیام استاندار

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

های ه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومهقانون برنام 21بند الف ماده  1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 21/12/16ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

منجر به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  "های روسووتایی اسووتاناقتصووادی  اشووتغالزایی و طرح توسووعه پایدار منظومه

 های استان زنجان به عنوان سنتز مطالعات شده است.تابعه شهرستانهای بخش

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

دی اوری  به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درومد و ارتقا  سطح بهره

 باشد.مورد انتظار از رهگذر اجرای نتایج این مطالعات می

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

اد نیهای منتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بدر زمره طرح "روسوتایی اسوتان

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

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

ومیز ه و به منظور انجام موفقیتهای به عمل ومدضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همفاری

 نماید.های اجرایی استان را به الزامات زیر جلب مینتایج اجرایی مطالعات  نظر فرمانداران و مدیران محترم دستگاه

فرمانداران محترم با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله اجرای نتایج مطالعات  عوامل اجرای سوووند بخش/  -1

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتیت و دقت و با کاربسووت فرفیتهای تابعه را با حسوواسووبخش

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

گذاری یههای سووورماهای عمرانی و طرحها  پروژهمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م در در پیشوووبرد فعالیت

 خواهند بود.

ها تحت راهبری توأمان دستگاه متبوع استانی و فرمانداری و همچنین های بخشی و فرابخشی شهرستاندسوتگاه -2

 با رعایت ملاحظات لازم به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

یج مطالعه  ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتاسووازمان مدیریت و برنامه -3

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

 مورد انتظار اهتمام نماید.

ها اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی  نسبت به اجرای پروژه -4

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدام و گزارع عملفرد دسووتگاه 11های های مرتبط با منظومهو طرح

 ریزی و توسعه ارائه نماید.برنامه



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

گیری از خدمات تسوووهیلگری در امر وموزع و همچنین اجرای نتایج و دسوووتاوردهای کاربردی مطالعات  با بهره -5

دهیاران و شوراهای اسلامی روستا  در تأمین های اجرایی موجود و مشارکت میدانی اسوتفاده از سازمان و فرفیت

 کند.های پیشنهادی تأدیرگذار بوده و کمک شایانی میاهداف برنامه

ها و سازی قابلیت( وغاز و با فعال1411بایسوت از سوال پایانی برنامه ششم )تمهیدات مربوط به اجرای نتایج می  -6

تداوم  1415توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات اندازی فرفیتراه

 یابد.

 

 

 

 

 فتح اله حقیقی

 استاندار زنجان
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 پیشگفتار

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

  21بند الف ماده  1مطرح و مطابق تفالیف جز  ای در برنامه شووشووم توسووعه هدف تقویت اقتصوواد محلی و منطقه

روورت سالانه در استان و برنامه به 11هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  5ها را مفلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

شورح خدمات معین با محوریت سوازمان برنامه و بودجه کشوور در دسوتور کار استان قرار گرفت. این مهم در تفمیل 

ه های توسعه اقتصادی و کالبدی  بای به برنامههای توسعه استان تا سطح روستا و استمرار نگرع پهنهبرنامهسولسوله 

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

ی روسووتایی در هامنظومه داریپاهای طرح توسووعه رنامهها را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق بفضووایی شووهرسووتان

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

ی مریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلاعنوان تصمیم راهبردی به تصویب شورای برنامه

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

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

تان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد ریزی و توسوعه اسوامید اسوت نتایج حاروله که به تائید شوورای برنامه 

مسفن انقلا  اسلامی کشور رسیده است  به رشد و شفوفایی اقتصاد محلی و توانمندسازی ذینفعان منجر گردد و ودار 

ها  همزمان با رشد های وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامهرا در سوال وناقتصوادی 

 توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.اقتصادی  

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

ریزی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان و همچنین کلیه عوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

 گردد.های اجرایی و دست اندرکاران محلی تقدیر و تشفر میان و کارشناسان دستگاهفرمانداران  مدیر

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی

 استان زنجان



 

  



 5 ......................................................................................................................  ..................................................................... شهرستان طارم/بخش چورزق 

 

 

 تشکر و سپاسگزاری

 

گاهرزیی و اداره و ربانمهمدیریت ن مازسا گیری اسناد اهی زری که رد شکلکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.اری میسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

گاهتی، شورای ربانمهاستان: ستاد اقتصاد مقاوم   نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، استانداری، دست

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

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

انداز سامان، راژان آب زاگرس، سبز ساماهن رزیی چشمشکیالت مطالعه: کمیته راهبری مطالعه، مهندسین مشاور )آرات نقشینه شهر، ربانمهسازمان و ت 
 سبالن و یورت شهر سبالن(، تیم نظارت علمی و دفتر مطالعات.
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 کلیات 

یان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات  تحولات روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سوایر روستاهای کشور متأدر از جر

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

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

ی نزدیک و همسووو کرده اسووت. با وجود این اقدامات  سوواختار تولید و اشووتغال در روسووتا دسووتخوع تغییرات شووهر

 محدودتری بوده است.

. البته رشود روورفار بر مبنای وری متفی اسووتگذاری و رشود بهرهرشود اقتصواد روسووتا بر دو محور رشود سوورمایه

گذاری متأخرتر را کاهش تولید شووده و بازده سوورمایه گذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عواملسوورمایه

 ود.شگذاری جدید مقرون به ررفه نبوده و به سرعت متوقف میبنابراین رشد روستا به ررف انجام سرمایه؛ دهدمی

دررد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  51 از بیش دهد که رشوداقتصوادی نشوان می مطالعات

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .وری استهرشود بهر

ر تحول د ونو به تبع  اقتصاد روستا رشودفرویند  دار اولویتهای ملاحظات نظیر بازار اسوتخرا  نمود و در قالب پروژه

 تسریع نمود.های جدید گذاریسرمایهروستا را با 

ای و یک بعدی وری عمومی در اقتصاد روستا به جای نگاه پروژهگذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سیاستمایهسور 

 کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانمی کلی بندیدسووته یک در نیازمند رویفرد سوویسووتماتیک و فرویندی اسووت.

 :کرد بندیوری در روستاها را در قالب محورهای زیر طبقهارتقای بهره

ف
دی

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 

 دار قیمتمعنیشفاف 

و  تولید تا مصرف

های با تغییرات قیمت

 گسترده

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

شود. این شفاف به کاهش ها میواسطه افزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیبارزع

های به دلیل ناکارومدی سوویاسووت ؛ وشووودگذاری روسووتاییان منتهی میهای سوورمایهدرومد و انگیزه

 دهدارلاحی  فرایند تار عنفبوتی قیمت در بیشتر محصولات ر  می

2 
 هامقیاس خرد فعالیت

 در بخش کشاورزی

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستو عدم شفل از قانون تقسویم اراضوی و قانون ار  متأدر

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

ها رورفار معیشتی بوده است  معمولار اهداف اقتصادی مدنظر قرار نگرفته و به دلیل ونفه مبنای فعالیت

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع وبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارع در سه  .های محوری اقتصواد روسوتا اسوتاز ارکان و نهادهو  یفی 

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

های از طرفی عدم انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6113ز دهه های مجاز و غیرمجاز احفر چاه

وری و درومد یفی از عوامل محوری ارتقا  بهرهدر بخش کشاورزی با فقدان بازار و  کاهش مصرف و  

توان تولید را . با مصرف موجود و  در بخش کشاورزی میهای کشاورزی استروسوتا از محل فعالیت

 ش داد.دو تا سه برابر افزای

4 

 انها و متولیدستگاه

گذاری سیاست

 روستاناهمسو در 

ز ا روستایی و ... فاضلا  و  طبیعی  منابع ای منطقه و  های اجرایی نظیر جهاد کشواورزی دسوتگاه

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

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

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

 پایین بودن سطح شود.افزوده بیشتری میتخصوص منجر به ایجاد ارزع شوود کهدر اقتصواد بیان می

کنار پارادایم ذهنی مقاوم و  سوواد و تخصوص کشواورزان و سون بالای کشاورزان و درومد کم ونان در

و کشوت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان منجر به شفاف  ها به تغییر رفتاریسوخت ون

ها که مالک و تملک زمینسواختاری و رفتاری بین این دو دسوته شده است؛ در این میان به دلیل ون

ا با باشند یمی گراهادسوته دوم یا مجبور به تسامح با سنت باشود سونتی گراهای دیرینه می وننیز از 

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

 نوری پاییو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت انسوانی و حف  بافت جمعیتی هایکاروفرین و سورمایه

نیاز داخلی   جمعیت  کشاورز و روستانشین هستند که ضمن تأمین دررد 3گردد. در ومریفا فقط می

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

 برد.سنتی و معیشتی به سر می

روسوتاییان با توجه به شویوه ففری و عدم دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر  به ندرت دسووت به 

های زینتی  دارویی  زعفران و و پربازده همانند گل کاشوت محصولات جایگزین تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

6 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

عدالت باید باشوود  میها و مراتع جز  منابع نسوول فعلی و وینده میچراگاه خاک  از ونجا که منابع و  

برداری بهینه از منابع  حقوق نسل وتی را نیز ای باشود که نسول حاضر ضمن بهرهبین نسولی به گونه

های گذاری ارولی و مدیریت و نظارت بر منابع خدادادی  وسیبمحفوظ بدارد متأسفانه نبود سیاست

در وینده نه چندان دور  با ادامه این روند که های تجدید ناپذیری زده جدی به این منابع دارای وستانه

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

1 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

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

بی نداشووته اسووت. در چند دهه گذشووته نگاه غالب به حوزه میانگین درومد روسووتاها افرایش متناسوو

 سازیدخالت دولت در روسوتا تأمین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و فرفیت

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

4 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکر حال توسعه  کارگاهبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و د در روسوتاهای ایران

بسووویوار کم و بوه ندرت وجود دارد. علت این امر عدم وموزع  عدم دانش  تخصوووص و وگاهی کافی 

و از سویی عدم حمایت  پشتیبانی و ترغیب  روستاییان و گذار از دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن

 اشد.بربط میها از نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیون

1 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

داری تفاوت معنی ونها به عنوان مثال در حوزه دام سبک  شیوه پرورع و بازده است. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

 درنیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  ونو تحول در  است کشواورزی محور ارولی اقتصاد روستااز ونجا که 

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

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

گذاری  اختصاص منابع مالی  ارلاح بازارها  تغییر ساختار وموزع  دار در حوزه سیاستنیازمند زمان و تغییرات معنی

بینش ففری  دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف  رویفردها  دستاوردها و ودار 

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

 .شودهای زیر ارائه میبخش چورزق شهرستان طارم به شرح سرخط
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 مقدمه

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

دامداری  به چشم انداز غالب -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییرافیای جهان را از چشمجغ

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

 ه شد.از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزود

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

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

های ناشی از فروع نفت در شهرها نباشت عظیم سرمایهبه خود گرفت. اولین مسئله ا انگیزیتأسفعللی چند  رورت 

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

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

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

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

 های فقرمشاغل غیررسمی و گسترع پهنه  نشینیحاشیهدرومدهای نفتی و محل تمرکز رنایع بود  روی ووردند. 

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

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

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها بیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتهای طماندن دروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

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

و میزان مشارکت اهالی و  شدهمحلی را  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در تمعیش بهبود پایدار  اشتغال

 سطح در توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویفرد بفارگیری ؛ چرا کههروستاییان را بیشتر کرد

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

 .گرددبرمی محلی جامعه به مستقیم رورت به برنامه و هاطرح منافع

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

 ونها و راهبردهای هداف  سیاستکلیدی هر بخش به رورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش  ا

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

های ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی و اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومهسند تنها گزیده

ها و ا در خود گنجانده و جای کار برای روستاهای هر بخش وجود دارد. به همین منظور قابلیتروستایی است ر

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

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 چورزق شهرستان طارم ای بخشتبیین و تحلیل وضع موجود روستاه-9

ه پرداخت شهرستان طارم چورزقبخش  یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب  یدر بخش اول از ارائه سند به بررس

 .شودیم

 و استان زنجان طارمشهرستان  چورزقبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخصمتغیر  -9-9

هزار نفر و  151 1عیت اسووتان زنجان بیش از   جم1315بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نفوس و مسوفن سوال 

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

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

 .اندبودهامل مفان  مزرعه و ...( ساکن )ش هایوبادهزار نفر در  5به میزان بیش از 

خانوار   21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  111خانوار و بیشوتر   21  تعداد روسوتاهای دارای 1315در سوال 

 روستا بوده است. 113

)روستاهای  روستاهادررد  51دررود جمعیت روستایی  در حدود  11در مناطق روسوتایی اسوتان زنجان  حدود 

 21دررود روسوتاها )روستاهای دارای  21دررود جمعیت روسوتایی  در حدود  474خانوار و بالاتر(  حدود  61دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررود جمعیت روستایی  در  176 حدودخانوار( و  61خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

 .باشدیم 1طارم به شرح جدول شماره  شهرستان چورزق  بخش یتجمع تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان طارمشهرستان  چورزقبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

روستانشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

مزرعه و 

 کل ییروستا شهری کل ...

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 141 5 24 413 314 411 5 633 335 114 341 113 111 113 3271 244 346 111 111 461 151 1 استان

 5 4 464 341 141 665 36 412 36 14 11 11 1471 411 36 424 1 641 46 شهرستان طارم

 1 31 411 434 116 154 16 111 11 3 36 31 1174 111 11 133 1 413 14 بخش چورزق

 5 2 454 341 31 111 11 142 11 15 43 54 1171 141 11 111 4 434 21 بخش مرکزی

         271 1171 1174 173 1171 1171   1176 174 474 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش چورزق به 

 شهرستان
4173 1176 4674   4172 4576 1671 4674 4672 1471         

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
5171 4274 5376   5174 5474 4373 5376 5374 2171         

 1315مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 



 استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی  ةتوسع ةبرنام سند  ............................................... 12

 هاقابلیت-9-2

 اقتصادیالف( 

 ؛و رادرات به کشورهای دیگر ...زمینی و  سیبلاتی چون زیتون  سیری تولید محصوحجم بالا 

  ؛(بازار دستجرده)وجود بازارهای قدرتمند برای عرضه محصولات کشاورزی در سطح بخش چورزق 

  ؛اوزنقزلوجود اراضی زارعی وبی در حاشیه رودخانه 

 فرنگیگوجه  31431 دیتول با ریس  11212)زیتون با تولید در سوطح بخش  و زراعی بالا بودن تولیدات باغی 

 ؛(13145 دیتول با

  در روسووتاهای علارود   بافیفرع  بافیجاجیم  بافیگلیم)در روسووتاهای بخش  دسووتیروونایعامفان توسووعه

 و ...(؛ دستجرده   جیا وباد  سر  ایکه سانسیز  الزین 

  و...(؛ دستجرده جزلا  یشقاق جیا زنبورعسل )امفان توسعة فعالیت کندوداری و پرورع 

 ونیسر و ...(؛دریول  وباد سر  شیت  الزین ) ون وابستة فرووری و متنوع دارویی گیاهان تولید قابلیت   

  ولیدر  جیا و ...(؛قارچ )امفان توسعه پرورع 

 وجود معادن فعال گچ الزین  نمک ارشت و چورزق  مس دهنه در محدودة بخش؛ 

 یاقتصاد لحاظ از که یمحصولات با دسوتیپایین مناطق در انشوهرسوت نیا یباغ یاراضو بازگشوت و توسوعه 

 غات انجیر  توت  گلابی و غیره؛با توسعه جمله از باشد ررفه به مقرون

 یدارا هک رهیغ و فندق گردو  لاس یگ جمله از دیجد ارقام با یمحصولات با بالادستی یاراض بازکشت و توسوعه 

 .ندباشمی حاضر طیشرا در یخوب یاقتصاد توجیه

 اجتماعیب( 

 ؛اجتماعی –اتحاد و انسجام فرهنگی 

 ؛ااهالی در امور مربوط به روست همفاری مشارکت و 

  تا  1345و از سال  41/1با دررد  1315-1345افزایش نر  رشود جمعیت روسوتایی بخش چورزق از سوال

 ته است(؛افزایش یاف 1315در سال  11111به  1345در سال  11161)جمعیت از  1714با دررد  1315

 در  مذهبی مراسم شفوه با برگزاری نظیر جمعی رسووم و ودا  غنای و روسوتاها سواکنان میان حسونه روابط

 ؛هامناسبت

 اغی  رنایع غذایی و پوشاک و ...(.دوره )امور ب 11های وموزشی برگزار شده در سطح بخش دوره 

 محیطیزیستج( 

   ؛باغی -و خاک( در کشت و تولید محصولات زراعیبرخورداری از تنوع اقلیمی و پتانسیل مطلو  )و 

  ؛بخش فرعی هایو رودخانه اوزنقزلوجود رودخانه 

 ؛داغ در بخش شفار ممنوع وق ةو منطق وبادسر   ةحفافت شد ةواقع شدن قسمتی از منطق 

 های گیاهان داروییخصوص در زمینهخاک و پوشش گیاهی مناسب منطقه ب. 
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 ی فضاییلبدد( کا

  کیلومتر راه وسفالته؛ 122دسترسی به 

  کیلو ولت در قسمت جنو  بخش؛ 411کیلو ولت و  231خطوط انتقال برق به رورت خط 

  هادی در بیشتر روستاهای بخش؛اجرای طرح 

 گیلوان؛ -تهم  چورزق-های ارتباطی درون بخشی با برون بخشی چورزقامفان دسترسی به جاده 

 تاریخی منطقه طارم.-سوله و محور گردشگری طبیعیما-طارم-دسترسی به محورهای گردشگری تهم 

 کز و نزدیک مزارع روستایی در بخش.استقرار روستاها به رورت متمر 

 گردشگریه( 

 ؛گاه جنگلی و پوشش گیاهی نادر و بومی جهت توسعه اکوتوریسم و گردشگری پایدارذخیره 

 ع وق داغ در بخش چورزق به عنوان شفار ممنو ةو منطق وبادسر   ةواقع شدن قسمتی از منطقه حفافت شد

 ؛اکوتوریسم ةفررتی برای توسع

 ؛تاریخی منطقه طارم-ماسوله و محور گردشگری طبیعی-طارم-محورهای گردشگری تهم 

 در اطراف قلعه تاریخی سووانسوویز  دره ایچ و  های مناسووب توسووعه گردشووگری ورزشوویبرخورداری از زمینه

 ؛زاچفان

  زادهامامماهوری  کله سوویران  زادهامامی مذهبی در روسووتاهای زاچفان گردشووگر هایزمینهبرخورداری از 

 و ...   امامزاده قاسم کلوییممحمد هاشم زادهاماممحمد باقر  سرخه میشه 

 های گردشگری تاریخی  طبیعی و اکوتوریسم از جمله های مناسب فرهنگی و جاذبهبرخورداری از زمینه

 ؛گوهر وجود روستای گردشگری شیت  ولیدر 

  طبیعی در اطراف روستای ولیدر. هاییخچالوجود 

 ها و تنگناهامحدودیت-9-9

 اقتصادیالف( 

 های رنایع تبدیلی و تفمیلی بخش کشاورزی متناسب با توان ةمغفول ماندن فرفیت روادراتی و عدم توسع

 ؛فرنگیگوجه و بر محصولاتی همچون زیتون  سیر  پیاز تأکیدبا  بخش

 ؛ای وبیاری نوین و فشار بر منابع و هروع ةضعف توسع 

 ؛بروز سرمازدگی محصولات کشاورزی و بارع تگرگ 

  ولیدر  شیت و ...(؛وبادجزونق  ولی ) یانساننیروی  از طرف عامل مفرر مراتع هایسوزیوتشبروز   

  ؛محصولات باغی و زراعی ةدر زمینناکافی بودن رنایع تبدیلی 

  یهازمینه در خصوص به روستاها برخی دستیرنایع زمینه در قوت طنقا شوناسوایی در یریزبرنامه ضوعف 

 ؛...( و وباد سر   ایکه الزین  سانسیز  علارود  روستاهای) جاجیم و بافیفرع  بافیگلیم

 ام سل با هایسایت جمله از محصوولات فروع و خرید تبلیغات  نوین هایسویسوتم از اسوتفاده بودن ناکافی 

 . ... و اینفلوئنسرها روستا  کالا کتدیلر 
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 اجتماعیب( 

 ؛روستایی اشتغال عدم دلیل به مهاجرت افزایش 

 ؛ایحرفه و فنی هایکارگاه زمینه در دیدهوموزع نیروهای از استفاده ضعف 

 زنان به مربوط اجتماعی هایتشفل ایجاد در ضعف. 

  ؛دیدهوموزعضعف در استفاده از نیروهای متخصص انسانی و 

 محیطیزیستج( 

  دررد  1دررد تپه و تنها  31دررود بخش چورزق کوه   61و دسوترسوی محدود به خاک ) عرضکمدشوت

 ؛ای است(های دامنههای فوقانی و دشتها و تراسبقیه شامل فلات

 ؛های فرعیو رودخانه اوزنقزلخصوص در حاشیه رودخانه هبودن بخش ب خیزسیل 

  ؛ذبیهای جخانگی روستاها در چاه هایفاضلا دفع 

 هایولودگی و شووودن منظره رودخانه و بد شووودید ولودگی اوزنقزل ةرودخان به انسوووانی فاضووولا  ورود 

 ؛منطقه در محیطیزیست

 عدم جداسازی فضاهای نگهداری دام و ماکیان از فضای سفونت انسانی در واحدهای مسفونی؛ 

 مناسب زباله در سطح روستاها؛ ووریجمعفاضلا  خانگی و عدم  رهاسازی 

 هاباغچهاز و  شر  برای وبیاری  برداریبهره. 

 فضایی -کالبدی د(

 های اردبیل از طریق خلخال؛مشفل در اتصال به استان 

 .)مشفل در اتصال به استان گیلان )از طریق ماسوله و از طریق منجیل 

 گردشگریه( 

 ؛ریهای گردشگگیری مطلو  از جاذبههای لازم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه 

 ؛کمبود امفانات رفاهی و تفریحی و خدمات ورزشی در محدودهای بخش 

  ؛در مسیر روستاهای هدف گردشگری ولیدر  شیت و گوهر راهیبینکمبود امفانات خدماتی 

   ارزع  ی گردشوووگری و بافت باهاطرحکمبود امفانات خدماتی شوووامل ارووولاح معبر  تابلو معرفی و اجرای

 ؛روستایی در بخش

 بافیجورا   بافیفرع) یسوونت هنرهای و دسووتیروونایع محصووولات هایفروشووگاه یا هازارچهبا کمبود  

 ؛و ...( بافیجاجیم

  رسوم و لباس محلی در بین جوانان. بومی و فرهنگی و فراموشی ودا  و هایومیزهضعف توجه به 

 ل کلیدی بخشسائم-9-4

 ةتوسع هدف با و طارم شهرستان چورزق خشب در توسعه مختلف هایحوزه وضعیت بررسی نتایج اساس بر 

 پذیرد: رورت زیر مسائل در بایستمی توسعه یندوفر نتایج و اقدام رویفرد  ةحوز در تحول ای منطقه پایدار
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 اقتصادیالف( 

 به خصوص در زمینه زیتون  سیر   ضوعف گسوترع رونایع تبدیلی  تفمیلی و نگهداری محصولات کشاورزی

 ؛فرنگیگوجه

 ؛خیار گوجه و  سبزیجات  جاتمحصولات کشاورزی از جمله ریفی ایگلخانهه کشت ضعف توسع 

 ؛و عاید شدن سود کم به کشاورزان بنفداراندلالها و  خرید محصولات کشاورزی توسط 

  ؛رانگذاسرمایهمشفلات مربوط اعطای تسهیلات بانفی به 

 های وبیاری نوین و فشار بر منابع و عدم توسعه روع. 

 عیاجتما ب(

  مدیریتی و امور روستایی و در نتیجه  هایزمینهروستا در  کردهتحصیلضوعف اسوتفاده از نیروهای متخصص

 ؛کردهتحصیلبیفاری جوانان 

  ؛ران بخش خصوریگذاسرمایهضعف حمایت از 

 ؛هاهای مردمی و سمنیا ضعف تشفل کمبود 

  کردهتحصیلبیفاری جوانان. 

 محیطیزیست ج(

 هایولودگی و شووودن منظره رودخانه و بد شووودید ولودگی اوزنقزل ةرودخان به انسوووانی فاضووولا  ورود 

 ؛منطقه در محیطیزیست

 ؛های کشاورزی و هدر رفت و غالب بودن شیوه سنتی وبیاری زمین 

 ؛سیل و وسیب دیدن مزارع احتمال وقوع 

 ؛خرد شدن اراضی زراعی و باغی با افزایش جمعیت 

 ؛پسماندهای روستایی و گردشگری ها به دلیل دفعولودگی رودخانه 

 ؛خطر بالای احتمال وقوع زلزله 

 ارلاح و بهبود انهار خاکی بخش جهت جلوگیری از هدر رفت و ؛ 

 فضایی -کالبدید( 

  ؛برخی روستاهای بخش دیها طرحعدم اجرا و یا ناتمام ماندن 

 ؛بهداشت در برخی از روستاهای بخش ةخان نبود 

 ؛ر سطح روستاهای بخشکمبود مدارس مقاطع متوسطه د 

  شیت  ولیدر  گوهر  کله سیران و ...؛ راهیبینمناسب گردشگری و اقامتگاهی  هایزیرساختکمبود 

  معدنی بخش هایپتانسیلها و بخش رنعت و معدن با توجه به فرفیت یافتگیتوسعهضعف. 

 گردشگریه( 

  یر گردشگری روستای هدف گوهر  به خصوص در مس دستیرونایعهای و همایش هاجشونوارهعدم برگزاری

 ؛شیت و ولیدر
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 ؛در بخش چورزق راهیبینهای کمبود اقامتگاه 

  ؛و تبلیغات در زمینه گسترع گردشگری در بخش رسانیاطلاعکمبود 

 ؛های گردشگریگیری مطلو  از جاذبههای لازم برای بهرهگذارکافی نبودن سرمایه 

 دستیرنایعهای مشاغل خانگی و ضعف ارائه وموزع. 
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 )نقشه( ی موجودساختار و سازمان فضای-9-5

 ساختار فضایی بخش چورزق -9نقشه 
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 سازمان فضایی بخش چورزق -2نقشه 
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 بندیجمع-9-6

 های گردشگری قوی جهت توسعة اکوتوریسم و گردشگری پایدار؛وجود جاذبه 

 مانند   های فرعیو رودخانه اوزنقزلرودخانه  منابع غنی و  سوووطحی و زیرزمینی به واسوووطه جاری بودن

وبواد چای  جزلا چای  زاچ کندی چای  لوان چای  قلات و طارم از بخش چورزق )منابع و  زیرزمینی سووور 

 ؛میلیون مترمفعب( 415374میلیون مترمفعب؛ منابع و  سطحی قابل استفاده  51712

 طقه شفار ممنوع وق داغ در بخش چورزق به عنوان و من وبادسر   ةواقع شدن قسمتی از منطقه حفافت شد

 ؛اکوتوریسم ةفررتی برای توسع

 زراعی و باغداری  عسل؛ محصولات تولید مرکزی در بخشتوان 

  ؛های طبیعیتوان بر اساس هافعالیتو توزیع جمعیت و عدم تمرکز در یک شهر بزرگ 

 زمینی فرنگی  سیبون زیتون  سیر  گوجهتنوع بالای محصوولات کشواورزی و حجم بالای تولید محصولاتی چ

 ؛و... و رادرات به مناطق دیگر

  تاریخی -ماسوووله و محور گردشووگری طبیعی-طارم-محورهای گردشووگری تهمدر  هاگذاریسوورمایهکمبود

 .منطقه طارم

 تصویر کلان توسعه روستاهای بخش-2

 کلیاهداف  -2-9

  ؛فرفیت بخش منابع طبیعی با توجه به یپایدارایجاد زمینه جهت 

 ؛بخش در جایگاه گردشگری پایدار یارتقا 

 ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛برند سازی محصولات کشاورزی متناسب با میزان تولید و تعریف احصا شده در مباحث پیشران 

 ؛ارزع محصولات عمده کشاورزی ةارتقا  جایگاه اقتصادی محصولات عمده بخش با تفمیل زنجیر 

  مردم و نهادهای  جانبههمهترع مشارکت گسدر جهت توسعه و تماعات روستایی اج جانبههمهتوانمندسازی

 ؛محلی

 همگن و ... هایحوزهدر  ارلاح سازمان فضایی بخش . 

 کمیاهداف  – 2-2

 ؛حفافت از تنوع زیستی بخش چورزق شهرستان طارم 

 ؛و...ی بخصوص در باغات زیتون وربهرهبیاری جهت ارتقای وهای نوین استفاده از سیستم 

  ؛ایای و فرامنطقههای جدید منطقههای گردشگری و ایجاد جریانطراحی پروژه 

 ؛در جهت تفمیل نواقص زنجیره ارزع با رویفرد رنایع تبدیلی و تفمیلی گسترع رنایع 

 ؛شده پیشران بینیپیش)خانه طارم( جهت شناساندن محصولات  های تولیدی  توزیعیسیس شرکتأت 

  ر سووطح زندگی اقشووا جهت ارتقای یان با تفیه بر فرفیت منابع بخشدی پایدار روسووتایفزایش منابع دروما

 ؛پذیر روستاییوسیب
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 ؛های ارزعو تشویق روستاییان برای تفمیل زنجیره های مشارکت محور جهت ایجاد انگیزههتعریف پروژ 

   ها در سازمان فضایی بخش چورزق؛اهسفونتگ یریپذنقشایجاد زمینه جهت افزایش 

  های مجاورهماهنگ با بخش های حاکم در بخشط و جریانو ساماندهی رواب انتظام فضایی  

 یکل یهاسرفصل برحسب بخش یکم اهداف -2جدول 

 یهاسرفصل
 کلی

 ردیف
 هدف کمی

 متغیر/ شاخص
 /ینیبشیپ سال پایه

ی ریزبرنامه
 9415سال 

 میزان سال واحد سنجش متغیر/ شاخص

جمعیت و 
 جوامع

 11544 14413 1315 نفر 1کل تیجمع 1
 45/1 - 1345-15 دررد 1315-1415 2تیجمع رشد نر  2
 61 61 1315 دررد 1 ینیروستانش زانیم 3
 31 31 1315 تعداد 1سفنه  یدارا یروستاها 4

 سرزمین
 112 112 1315 لومترمربعیک 3مساحت 5
 11/21 14/26 1315 لومترمربعیک در نفر کل تیجمع ینسب تراکم 6

 6451 6151 1311 نفر 4روستایی نیشاغل تعداد 1 انسانی نیروی

 تولید و اقتصاد

 4161 4161 1313 هفتار 5 یزراعمساحت اراضی  4
 3511 3511 1313 هفتار 5 یباغمساحت اراضی  1
 1246 1246 1311 تن 5تولید شیر 11
 21241 11241 1311 تن 5قرمز تولید گوشت  11

و  زیرساخت
 زیربنا

 - 31 1315 تعداد 6کشیلوله سالم و  از مندبهره یروستاها 12
 31 31 1311 تعداد وبادی 1روستاهای برخوردار از برق 13
 34 14 1311 تعداد وبادی 4روستاهای برخوردار از گاز 14
 31 36 1311 تعداد وبادی 1هادی روستاهای دارای طرح  15
 34 21 1311 تعداد وبادی 11بهداشتروستاهای دارای خانه  16

 

 توسعه هایگیریجهت -2-9

خش های بها و پیشرانروستایی لازم است ابتدا وضعیت موجود  قابلیت ةبه منظور شناخت و ارتقای سطح توسع

چرا  ؛ای با اقتصاد خودکفا تغییر دادرا از یک انزوای سنتی به جامعه ونچورزق شهرستان طارم بررسی شود تا بتوان 

 پذیریبوسبهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و  ونیندی چند بعدی است که موضوع وکه توسعه روستایی فر

تقویت خودکفایی فردی و   دهیسازمانی  ریزبرنامهچون  سازوکارهاییگیری از یندی که با بهرهوروستایی است. فر

                                                           
 1315  یسرشمار رانیا ومار یمل درگاه: مأخذ. 1

 .باشدیم 45/1 با برابر 1415 سال یبرا یول شد محاسبه 41/1 با برابر 1345-15 یهاسال یبرا تیجمع رشد نر  .2

 GIS یهانقشه: مأخذ. 3

 1311  هایوباد فرهنگ :مأخذ. 4

 1311  یکشاورز جهاد ومار: مأخذ - 5

 1311یی  روستا فاضلا  و و : مأخذ. 6

 1311 زنجان  استان برق اداره: مأخذ - 1

 1311 زنجان  استان گاز اداره: مأخذ - 4

 1311 زنجان  استان مسفن ادیبن: مأخذ - 1

 1311 زنجان  استان یپزشف علوم دانشگاه: مأخذ - 11
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قدرت  توان و  هاونکه در  کندتماعی روستاییان تلاع میهای ذهنی و اجو ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارجمعی 

ه ببتوانند وضعیت موجودشان را  ون ةها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا به واسطگیری از قابلیتاختیار بهره

ها تفرر ةروستایی باید بسط و گسترع دامن ةگیری توسعبنابراین جهت؛ تغییر دهند ترمطلو و  ترمناسبوضعیت 

 جریانات اقتصادی دارای لحاظ از 1415افق  در چورزق بخش روستایی ةتوسع رودانتظار می برای مردم روستایی باشد.

با در  ار بخش پیشرفت و رونق موجباتباشد تا  بخشی برون و درون گردشگری و کشاورزی زمینه در قوی پیوندهای و

 سازد. فراهم نظر گرفتن موارد زیر

 پایدار روستایی عبارتند از:برای دستیابی به توسعة  یازهانپیش ترینمهم

 ؛پایدار از منابع طبیعی با توجه به فرفیت بخش برداریبهره 

 ؛ارزع محصولات عمده کشاورزی ةجایگاه اقتصادی بخش با تفمیل زنجیر ارتقای 

 ؛ه رنعت گردشگری پایدار بخش چورزقتوسع 

 ؛روستا محیط در باغداری و به فعالیت زراعت بخشیدن انتظام 

 ؛بافیگلیمو  دستیرنایعروستا از جمله  محیط در کشاورزی غیر اشتغال به بخشیدن تنوع و کردن تقویت 

  ؛در روستاهای بخش های زراعیتوسعه تعاونی 

 به خصوص در روستاهای هدف  های گردشگریمین اعتبارات لازم برای ایجاد تسهیلات و احدا  زیرساختأت

 ؛گردشگری

 افیبفرع) دستیرنایعروستا از جمله  محیط در کشواورزی غیر اشوتغال به بخشویدن تنوع و کردن تقویت  

 ؛و...( بافیگلیم

 ؛های تولید و خدمات پشتیبان تولیدسطح وگاهی  نوووری در کاربرد نهاد بالا بردن 

 ؛های روستاییاز طریق اشتغالزایی متناسب با قابلیت های روستاییانکاهش مهاجرت 

 به خصوص در روستاهای هدف  های گردشگریین اعتبارات لازم برای ایجاد تسهیلات و احدا  زیرساختمأت

 ؛گردشگری

  ؛اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه بخش جانبههمهتوانمندسازی 

لزم یی مستی روستاهامنظومهاقتصادی  اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار  هایبرنامهدر راستای موارد گفته شده  

یابی به انداز است و ساختار برنامه )هدف  استراتژی  سیاست و راهبردها(  راهیست برای دستداشتن چشم

موجود به گونه زیر  مسائله نقاط ضعف و قوت  امفانات و واقع بینانه در سطح بخش که با توجه ب اندازیچشم

 :شودمی بینیپیش

 لاتمحصو بر تأکید با شهرستان و استان سطح در کشاورزی مینهز در اقتصوادی مهم جایگاه به یافته دسوت 

 ؛فرنگیگوجه سیر و زیتون 

 و وستاییر گردشگری اکوتوریسم  خصوص به گردشگری زمینه در منطقه هایقابلیت بر متفی یافته توسوعه 

 ؛ورزشی
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 بخش سووطح در کار و کسووب گرفتن رونقکشوواورزی و  محصووولات تبدیلی عروونای هایکارگاه از برخوردار 

 .چورزق

 راهبردها -2-4

 اقتصادیالف( 

  ؛باغی و زراعیافزایش تولید محصولات 

 ؛و کیفی محصولات کشاورزی های تولید به منظور توسعه کمیبهبود روع 

 ؛زنبورعسلی پرورع هافعالیت ةتوسع 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیرنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛خش کشاورزی بخش چورزقیان با تفیه بر باشتغال پایدار روستای 

 ؛ن و برون بخشسازی محصولات بخش در دروفروع مستقیم و برند 

 ؛توسعه رنایع تبدیلی و تفمیلی در زمینه کشاورزی 

 ؛افزایش نر  اشتغال کشاورزی 

 ؛افزایش تولید محصولات ارگانیک 

 ؛یان با تفیه بر بخش کشاورزیاشتغال پایدار روستای 

 ؛محیطی هایفرفیت از بهینه گیریبهره 

 اجتماعیب( 

 ؛گیریسازی و تصمیمیند تصمیمودخالت دادن مردم در فر 

 ؛استفاده از فرفیت نهادهای مشارکتی موجود در بخش چورزق 

 اقتصادی -ی اجتماعیهافعالیتبه  بخشیانسجامهای نهادی برای یندهای توسعه مشارکتی و شبفهوتقویت فر

 ؛فقیران -زنان-جوانان

 ؛های حمایتی و تأمین اجتماعی روستاییانمهتقویت و گسترع برنا 

 ؛کشاورزی التحصیلانفارغگیری به کار 

 محیطیزیستج( 

 ؛پایدار از اراضی جنگلی برداریبهرههای توسعه و ترویج روع 

 ؛هاونهای گیاهی و جانوری و حفافت از شناسایی گونه 

 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع وبی منظومهیریت بهرهمد 

 ؛های مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعیمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛و سیستم فاضلا ( زائد مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 فضایی -کالبدید( 

 ؛بخش چورزق هم پیوندهای بر ایجاد روابط و پیوند میان سفونتگاه تأکید 
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 ؛های ارتباطیزیربنایی و زیرساخت أسیساتت ةتوسع 

 ؛هاخدمات وموزشی  بهداشتی  درمانی  فرهنگی و ورزشی سفونتگاه ةتوسع 

  ؛ی بیمههافعالیتایجاد و توسعه 

 ؛های اعتباریحمایت و تشویق رندوق 

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

  ؛های ارتباطیزیربنایی و زیرساخت تأسیساتتوسعه 

 روستایی یهانی سفونتگاهتأمین ایم. 

 گردشگریه( 

 ؛کشاورزی در بخش -و گردشگری روستایی توسعه گردشگری بومی 

 ؛توریسم تاریخی و مذهبی بخش چورزق ةتوسع 

  ؛مناسب برای توسعه گردشگری هایزیرساختایجاد 

 ؛ری در بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگریگذاسرمایه 

 ؛انات رفاهی در این مسیرهاتقویت مسیرهای گردشگری و ایجاد امف 

 محیطیزیستهای گردشگری متناسب با فرفیت ةتوسع ةهای بخش در زمیناستفاده از توان. 

 ی اجراییاهسیاست –2-5

 اقتصادیالف( 

 ؛ایترویج کاشت و برداشت محصولات گلخانه 

 ؛استفاده رحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةوموزع نحو 

  ؛کنندهمصرفارگانیک به عرضه و فروع مستقیم محصولات 

 ؛ی بخشهافعالیتمرتبط با  دستیرنایع ةعرض 

 ؛زیتون ی چورزق بر روی محصولات عمده سیر وتوسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورز 

 ؛های کشاورزی و الگوی کشت به منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی بخشارتقای تفنولوژی 

  ؛ی در بخش با توجه به پتانسیل موجودی دامداری و مرغدارهافعالیتتوسعه 

 ؛های کاشت درختچه زیتونتقویت گلخانه 

 ؛توسعه و افزایش رنایع فروورع زیتون 

 ؛)محصولات زراعی  باغی و دام( محصولات کشاورزی ةبیم ةتأسیس شعب 

 ؛افزایش واحدهای رنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی 

 های بالقوه خود در مشاغل خانگیبه فعلیت درووردن توانایی توانا ساختن زنان برای. 

 اجتماعیب( 

  ؛های گیاهی و جانوری بخش چورزقدر حفافت از گونه هاونوموزع ساکنین و مشارکت 

 ؛وموزع چگونگی تولید زیتون و محصولات فروورشی زیتون 
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 ؛های فنیفراهم نمودن شرایط وشنایی و تسلط افراد بر مهارت 

 ؛کشاورزی موردنیازهای وموزشی دوره برگزاری 

 ؛استفاده از افراد معتمد محلی 

 ؛حمایت دولت از کشاورزان 

 ؛محلی یهاها و تعاونیاستفاده از نهادهای شوراها  دهیاری 

 ؛زیستمحیطهای معیشت محور دوستدار وموزع و ترویج ایجاد کارگاه 

 ؛هاترویج وموزع و اعتمادسازی مردم برای ایجاد گلخانه 

 

 محیطیزیستج( 

 ؛جلوگیری از قطع درختان جنگل 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

  ؛چاه() ینیرزمیزهای و غیرمجاز و  رویهبیجلوگیری از برداشت 

  ؛اوزنقزلکنترل ولودگی و  رودخانه 

 ؛جلوگیری از شفار در مناطق حفافت شده 

 ؛های گیاهی با ارزعحفافت از گونه 

 طبیعی ناشی از سیل غیرمترقبهد  مقابله با حوا. 

 فضایی -کالبدید( 

 های فروع در داخل بخش چورزق؛رایجاد و ساماندهی بازا 

 های اعتباری در سطح بخش چورزق؛ایجاد و توسعة رندوق 

  ها؛بین سفونتگاه و تعامل فعال در هم پیوندیتقویت 

 ای؛های کم برخوردار از طریق رویفرد خوشهتقویت سفونتگاه 

 های ارتباطی؛اح  بهبود و توسعة زیرساختارل 

  ها؛  برق  گاز و تلفن برای سفونتگاهکشیلولهزیربنایی؛ از قبیل و  شر   تأسیساتتأمین 

 ها؛های هادی روستایی برای سفونتگاهتهیه و اجرای طرح 

 های روستایی؛سفونتگاه موردنیاز تأمین خدمات عمومی 

 زلزله. مساکن روستایی در برابر سازیایمن 

 گردشگریه( 

 ؛های محورهای گردشگری تأمین خدمات پشتیبان گردشگریایجاد  ارلاح و بهبود زیرساخت 

 ؛معرفی مناطق جنگلی و مناطق قابل کوهنوردی 

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه 

 ؛راهیبینهای های غذاخوری محلی و اقامتگاهسالن اندازیراه 
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  ؛و برگزاری جشنواره برداشت زیتونبازدید تورها از باغات زیتون 

 ؛های زیتونبرگزاری جشنواره تولید فروورده 

 و گیلاس های اناربرگزاری جشنواره شفوفه. 

 اهسیاست و اهداف تحقق الزامات تعیین-2-6

رای لذا ب ؛سازدمی غیرممفنی لازم است که اگر رعایت نشود این امر را نیازهاپیشبرای رسویدن به توسعة پایدار 

جاد ایمستلزم  چورزقپایدار بخش  ةاست. توسع انفارناپذیرراه و برنامه ضورورتی  ةداشوتن دورنما  نقشو  تحقق اهداف

 است.و استفاده بهینه از منابع طبیعی ری  تولید و اشتغال  مدیریت گذاسرمایهرشد  ةزمین

 هانابرابریزایی  کاهش میت و فقر با ایجاد اشوووتغالایجواد اعتودال فضوووایی در توزیع خدمات  کاهش محرو  

 ؛مردم محلی جانبههمهمشارکت 

  ( بافیقالی) دسووتیروونایع و زراعت(  گردشووگری باغی وکشوواورزی ) ةدر سووه حوز چورزقمشوواغل غالب در

د توسعه توانمیها از هم اکنون ی استراتژیک در این حوزهریزبرنامهد. بدون شوک توجه به مشواغل و باشومی

محصووولات کشوواورزی در حال حاضوور بیشووترین فرفیت در سووطح  خش را تضوومین کند.ار و هم جانبه بپاید

در بخش کشوواورزی )زراعت و باغداری( نیازمند روونایع تبدیلی  فرووری و به همین جهت . دباشوومیبخش 

بخش چورزق به  ةتوسع  های اسوتراتژیکیفی از حوزه .د. همچنین در وینده گردشوگریباشومی بندیبسوته

ها  اقلیم مناسووب تنها بخشووی از وضووعیت ممتاز موجود هسووتند. ه. وجود ودار تاریخی  امامزادرودشوومار می

زه  اری در این حوذگگردشگری و ایجاد کار گروه تخصصی رفع موانع و تسهیل در سرمایه ةتدوین سند توسع

شگرفی  و دیر مستقیمأیفی از الزامات تخصوصوی توسوعه بخش در وینده است. شفوفایی توسعه گردشگری ت

حوزه مشووواغل بخش چورزق نیز خواهد داشوووت. همچنین فعالیت در  یهوای قابل ارتقادر سوووایر فرفیوت

ابی و ی  بازارنمایشوگاه و جشنوارة فروع محصولاتبرگزاری بافی و توسوعه و رونق قالیویژه هب دسوتیرونایع

دبت برند و نشان تجاری بخش خصوری  ران گذاسرمایهشوناسوایی مشوتری مستمر  حمایت و جلب اعتماد 

 است.

 ووری اطلاعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن فن بالأخصهای نوین ووریحرکت در مسیر تحولات علمی و فن

های اقتصوووادی و ها  توانمندیتتوان قابلیووری میبرای تحقق این اهداف اسوووت که با اسوووتفاده از این فن

ووری ارتباطات با اسوووتفاده از این قابلیت فن حوزة مونه درارتقا داد؛ به عنوان ناجتمواعی بخش را بیشوووتر 

لر  سلام  کتدی های با. سایتویژه بخش را به عرره نمایش گذاشتمحصولات کشاورزی گردشگری و  توانمی

یدی فروع محصولات تول فی وند که برای معرباشمیی اینترنتی هاسایتنمونه از  کالا روسوتا  اینفلوئنسورها

 برد دارند.ها کارروستا

 د:باشمیدر راستای این مهم توجه به موارد زیر مهم 

 ؛اقتصاد محلی  مدیریت منابع طبیعی ةتوجه به مسئله فقر  مهاجرت و توسع 

 ؛های ارزعهای کشاورزی  ایجاد و تقویت اشتغال مرتبط با زنجیرهتوجه به فرفیت 

 ؛هابخشسازی محصولات مختص به برند نسبت رقابتی شرایط و فضا ایجاد 
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 ؛سازیبومیو  نوین هایووریفن به دستیابی سازوکارهای سازیفراهم 

 ؛اقتصادی و اشتغالزایی ةهای توسعپروژه در فعالیت برای خصوری بخش از حمایت و ترغیب 

 ؛ای بخشی توسعههاطرحها و های مشارکت اهالی در برنامهفراهم کردن زمینه 

 ها پروژه ند. اینباشووومی زیر جدول روووورتهب یاسمق متوسوووط محرک پیشووونهادی وکارهایکسوووب 

 هایسوورمایه و تولیدی محصووولات ارزع ةزنجیر ةکنند تفمیل اجرا رووورت در که هسووتند یوکارهایکسووب

 .دباشمیتولیدی 

 اسیمق متوسط محرک وکارهایو کسب اقدامات نیعناو -9جدول 

 عنوان ردیف

 ایاحدا  واحدهای گلخانه 1

 شگری در روستاهای هدف گردشگری از جمله شیتایجاد کمپ گرد 2

 های زیتونوردهوایجاد کارگاه تولید فر 3

 های سیروردهوایجاد کارگاه تولید فر 4

 خدمات گردشگری هایو مجتمع اردوگاه ایجاد 5

 های بوم گردیایجاد خانه 6

 های گیلاسبرگزاری جشنواره شفوفه 1

 وری گیاهان داروییوبندی و فرایجاد واحدهای بسته 4
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 )نقشه( هدف/پیشنهادیساختار و سازمان فضایی  -2-7

 ساختار فضایی پیشنهادی بخش چورزق -9نقشه 
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 سازمان فضایی پیشنهادی بخش چورزق -4نقشه 

 
 1314مشاور  :مأخذ
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 (سند پیوست) بخش توسعه هایپروژه و هاطرح ،هافعالیت اقدامات، -9

 4جدول  -تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  ربطذیی هافعالیتاقدامات و  -9-9

 5جدول  –بندی شده در سطح بخش ری اولویتگذاسرمایهی هاطرح -9-2

 6جدول  –بندی شده در سطح بخش لویتوهای عمرانی اپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

. تشوفیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک نمایدمیی شوهرسوتان فعالیت ریزمهبرنا ةاین سوازمان زیر نظر کمیت

ه ی و توسعریزبرنامهی و اداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسولامی استان زنجان در شورای ریزبرنامهسوازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

کل  ةها توسط اداری استان  اجرای اسناد بخشریزبرنامهن مدیریت و های مقرر از سووی سازمادر قالب چارچو 

ی و توسعه ریزبرنامهماهه به شورای  6بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی نظارت و ررد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارع خواهد شد.

 بازنگری سند -4-9

رووورت هب "3"امین مرتبط برنامه هفتم( و بند )در چارچو  مضوو 1411در سووال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

ی و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی ریزبرنامهسوالانه انجام خواهد شود. با پیشونهاد مشوترک سازمان مدیریت و 

ی و توسوعه استان  از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان ریزبرنامهاسوتان زنجان و تصوویب شوورای 

 را و بازنگری سند استفاده خواهد شد.تسهیلگران اج
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 مضمای و پیوست

 

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

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

  گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 5ضمیمه جدول 

  مرانیهای عفهرست پروژه - 6جدول 

  های عمرانیتوضیحات پروژه – 6ضمیمه جدول 
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 (9) ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطذی یهاتیفعال و اقدامات فهرست -4 جدول

 ی مرتبطدستگاه اجرای عنوان ردیف

 و منابع طبیعی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی های زراعیجلوگیری از خرد شدن زمین 1

 تجارت معدن  سازمان رنعت  تفمیلی بدیلی وتوسعه رنایع ت 2

 بانک مسفن–بانک کشاورزی  ی درخواست شدههاطرحمین اعتبارات برای أت 3

 دستیرنایعاداره کل میرا  فرهنگی  گردشگری و  و تاریخیی مرمت و احیای فرهنگی هاطرحتهیه و تدوین  4

 هابانک/ دستیرنایعسازمان میرا  فرهنگی و گردشگری و  ردی در روستاهاهای بومگهمفاری و اعطای تسهیلات برای دبت اقامتگاه 1

 
  

                                                           
 مشفلات و مسائل وفصلحل به نافر اقدامات شامل و یعمران یهاپروژه و یگذارهیسرما یهاطرح بانیپشت  /سازنهیزم  یرائاج و یمقررات مصوبات و ماتیتصم به نافر یهاتیفعال .1



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 32

 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره چارچو  وئین در 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1314به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 
 346 511 141 1 جمع

 4 111 15 ریس یو نگهدار یبندسورت  بسته ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 1

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 2

 4 111 4 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 55111 3

 4 111 6 یپرورع ماه های داخلیپرورع ماهی در و  13221 4

 4 111 15 تونیشور  پرورده  کنسرو و روغن ز تونیز دیکارگاه تول زیتون کاری 11261 5

 4 111 15 تونینسرو و روغن زشور  پرورده  ک تونیز دیکارگاه تول وهیکنسرو کردن م 11313 6

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 1

 4 111 4 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 55111 4

 11 111 25 ایانهگلخ هایمجتمع جادیا ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 1

 4 111 6 یپرورع ماه های داخلیپرورع ماهی در و  13221 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411 ها و متناسب با دوره دو سالههای توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
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ع 
ضو
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ن 
ری
روف
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ی* 
ساز
د 
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ت 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 1  

 2 1 2 3 4 1 دریول چورزق طارم 2
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 ستانا یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ارشت چورزق طارم 3

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 ایج چورزق طارم 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 رزه بند چورزق طارم 5

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 قلات چورزق طارم 6

 2 1 2 3 4 1 علارود چورزق طارم 1
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 نیالز چورزق طارم 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 نیالز چورزق طارم 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 11

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

 (2ندارد )( 1دارد )ابلیت برند سازی: ق* (      2( اولویت دوم )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:*      (2) ریخ( 1بله ) * کاروفرین محور است:
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 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1314به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 111 15 تونیشور  پرورده  کنسرو و روغن ز تونیز دیکارگاه تول وهیکنسرو کردن م 11313 11

 4 111 6 یپرورع ماه های داخلیپرورع ماهی در و  13221 12

 4 111 25 یرنعت مهین یدامدار یاحدا  و بهساز پرورع گوسفند داشتی 11441 13

 4 111 15 تونیر  پرورده  کنسرو و روغن زشو تونیز دیکارگاه تول وهیکنسرو کردن م 11313 14

 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 15

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 16

 4 111 25 ییروستا یو خدمات یسنت یاحدا  واحدها بین راهی ساخت مجموعه خدماتی 41111 11

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 14

 4 111 25 ییروستا یو خدمات یسنت یاحدا  واحدها ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 11

 4 111 25 یرنعت مهین یدامدار یاحدا  و بهساز رورع گوسفند داشتیپ 11441 21
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

ی*
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لف
عم
ع 
عا
ش
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ی* 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 ایج چورزق طارم 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 چورزق چورزق طارم 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 13

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 14

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 دستجرده چورزق طارم 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 16

 2 2 2 3 2 1 دستجرده چورزق طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 رزه بند چورزق طارم 14

 2 2 2 3 2 1 زیسانس چورزق طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 ز یسرخه د چورزق طارم 21

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

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



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 36

 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14ی تبصره نامه اجرائدر چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1314به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 21

22 41111 
های احدا  انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 25 یو خدمات ییرایو پذ یکوهنورد هایورزعاحدا  مجموعه 

 4 111 15 تونیشور  پرورده  کنسرو و روغن ز تونیز دیاه تولکارگ وهیکنسرو کردن م 11313 23

24 11611 
بر اساس  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 دستمزد یا قرارداد
 3 511 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

25 41111 
های احدا  انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 25 یو خدمات ییرایو پذ یکوهنورد ایهورزعاحدا  مجموعه 

26 41111 
های احدا  انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 25 یو خدمات ییرایو پذ یکوهنورد هایورزعاحدا  مجموعه 

 3 111 5 یکشاورز یلیو تبد ییغذا عیرنا غذایی یهاتولید فراورده 11 21

 تولید -پودر سیر 11313 24
 یرو نگهدا یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه

 ریس
15 111 4 

 4 111 15 تونیشور  پرورده  کنسرو و روغن ز تونیز دیکارگاه تول وهیکنسرو کردن م 11313 21

 3 111 4 تونینمک ز دیتول ینمک خوراک یفراور 11112 31
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یاهفهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانتبط و کمیته برنامههای مرسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قلات چورزق طارم 21  

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 4 1 رانیکله س چورزق طارم 22

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 گوهر چورزق طارم 23

 استان یورزاداره کل جهاد کشا 2 1 2 3 2 1 گوهر چورزق طارم 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 4 1 دریول چورزق طارم 25

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 4 1 سیول چورزق طارم 26

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 سر یون چورزق طارم 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 سر یون چورزق طارم 24

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 سر یون چورزق طارم 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 ارشت چورزق طارم 31

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

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 34

 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانخدمات تسهیل گری  تهیه طرحگذاری از رهگذر های سرمایهملاحظه: طرح

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

 فردی
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1314 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 31

 4 111 4 یمگردبو یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 55111 32

 4 511 1 فرنگیگوجه بندیبستهو  یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11112 33

 3 111 6 باقالا خشک بندیبستهو   یکارگاه فراور کنیپاکباقلا  11611 34

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 35

 4 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 36

 3 511 3 ون هایفراوردهعسل و  بندیبستهو  دیتول زنبورعسلتولید عسل و موم  11411 31

34 41111 

احدا  انواع  - سازیساختمان

های مسفونی  تجاری  ساختمان

 فرهنگی و ورزشی

 5 111 25   اکوکمپ ینبجا تأسیساتو  یاقامت نگیاحدا  کمپ

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 31

 4 111 15 ریس یو نگهدار یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 41

 



 31 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ چورزق /بخش طارمشهرستان 

 

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانمرتبط و کمیته برنامههای سنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
ع  روستا
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

ح* 
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
روف
کا

ت*
اس

 

در 
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 الزین چورزق طارم 31  

 2 2 2 3 4 1 الزین چورزق طارم 32
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دیانذر جد چورزق طارم 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 چیا چورزق طارم 34

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 جزلا چورزق طارم 35

 2 1 1 4 1 1 جزلا چورزق طارم 36
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 ایج چورزق طارم 31

 2 2 2 3 2 1 قچورز چورزق طارم 34
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 41

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )ان/( فراکل3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 41

 (9411 - 9419گذاری )دوره مایهسر یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1314 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 5 111 141 یاغو ب یمحصولات زراع بندیبستهاحدا  سردخانه و  خدمات سردخانه 52111 41

 3 511 3 ون هایفراوردهعسل و  بندیبستهو  دیتول زنبورعسلتولید عسل و موم  11411 42

43 11611 
بر  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 اساس دستمزد یا قرارداد
 3 511 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

 4 111 6 یپرورع ماه های داخلیپرورع ماهی در و  13221 44

 4 111 25 یراه نیو خدمات ب یکمپ گردشگر جادیا ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 45

 4 111 15 تونیشور  پرورده  کنسرو و روغن ز تونیز دیکارگاه تول وهیکنسرو کردن م 11313 46

 4 111 15 ریس یارو نگهد یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه تولید -پودر سیر 11313 41

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 44

41 11 

های مسافرتی  خدمات وژانس

گردانندگان تور  رزرو کردن و 

 های مربوطفعالیت

 4 111 15 یتورگردان یهاوژانس جادیا

51 11131 
و ای و کاشت فرنگی گلخانهگوجه

 تولید
 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا



 41 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ چورزق /بخش طارمشهرستان 

 

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14اجرائی تبصره  نامهدر چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
روف
کا

ت*
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ح 
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ت 
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ش*
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ح 
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د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 نوان دستگاه اجرائیع

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 4 1 دستجرده چورزق طارم 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 دستجرده چورزق طارم 42

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 2 2 3 2 1 دستجرده چورزق طارم 43

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 دستجرده چورزق طارم 44

 2 1 2 3 4 1 دستجرده چورزق طارم 45
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 رزه بند چورزق طارم 46

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 رزه بند چورزق طارم 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 زاچفان چورزق طارم 44

 2 2 2 3 4 1 زیسانس چورزق طارم 41
و  یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 زیسانس چورزق طارم 51

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

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 42

 (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

بودجه  قوانین 14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1314 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 511 1 فرنگیگوجه بندیبستهو  یکارگاه فراور فرنگی  گوجهر 11112 51

 4 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 52

 4 111 25 یرنعت مهین یدامدار یاحدا  و بهساز پرورع گوسفند داشتی 11441 53

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 54

 4 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 55

56 11611 
بر  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 اساس دستمزد یا قرارداد
 3 511 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

 3 511 3 ون هایفراوردهعسل و  بندیبستهو  دیتول زنبورعسلتولید عسل و موم  11411 51

54 11131 
ای و کاشت و فرنگی گلخانهگوجه

 تولید
 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا

 4 111 1 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحدا  باغات ز زیتون کاری 11261 51

 4 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 61

 



 43 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ چورزق /بخش طارمشهرستان 

 

 )دنباله( (9411 - 9419ری )دوره گذاسرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 
 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
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ضو
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ور  
مح
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ی* 
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د 
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ت 
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قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

زیسانس چورزق طارم 51 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1   

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 1 4 1 1 زیسانس چورزق طارم 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 وبادسر   چورزق طارم 53

 استان یداره کل جهاد کشاورزا 2 2 2 1 2 1 وبادسر   چورزق طارم 54

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 1 4 1 1 شهیسرخه م چورزق طارم 55

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 2 1 جزلا یشقاق چورزق طارم 56

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 جزلا یشقاق چورزق طارم 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 تیش ورزقچ طارم 54

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 تیش چورزق طارم 51

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 1 4 1 1 تیش چورزق طارم 61

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )ن/( فراکلا3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایغالزابرنامه توسعه اقتصادی اشت سند  ................................................................................................................................................................................ 44

 (9411 - 9419گذاری )دوره ایهسرم یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1314به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 61

 4 111 25 یراه نیو خدمات ب یکمپ گردشگر جادیا ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 62

63 41111 
های مسفونی  احدا  انواع ساختمان - سازیساختمان

 تجاری  فرهنگی و ورزشی
 4 111 25 یو خدمات ییرایو پذ یکوهنورد هایورزعاحدا  مجموعه 

 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 64

 4 111 4 یبومگرد یهاخانه زیتجه مهمانسرای جهانگردی 55111 65

 4 111 1 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحدا  باغات ز زیتون کاری 11261 66

 4 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 61

 4 111 1 پرورع شتر مرغ و بوقلمون بوقلمون و پرورع به روع سنتی 11461 64

 3 511 3 ون هایفراوردهعسل و  بندیبستهو  دیتول زنبورعسلتولید عسل و موم  11411 61

 11 111 25 ایگلخانه هایمجتمع جادیا ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 11

 

 



 45 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ چورزق /بخش طارمشهرستان 

 

 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

 ها تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد.ریزی شهرستانمرتبط و کمیته برنامههای سنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
 روستا
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در 
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

ی* 
ساز
د 
برن
ت 
بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 تیش چورزق طارم 61

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 2 3 4 1 تیش چورزق طارم 62

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 4 1 تیش چورزق طارم 63

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 یبلاغ یقاض چورزق طارم 64

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 2 3 4 1 رانیکله س چورزق طارم 65

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 میکلوئ چورزق طارم 66

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ را یاداره کل م 2 1 1 4 1 1 ایکه چورزق طارم 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 2 1 دریول چورزق طارم 64

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 دریول چورزق طارم 61

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 سر یون چورزق طارم 11

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4شهرستان )کلان/( فرا3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحهای سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1314 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 111 15 تونیزشور  پرورده  کنسرو و روغن  تونیز دیکارگاه تول زیتون کاری 11261 11

 تولید -پودر سیر 11313 12
و  یسورت  بسته بند ر یس یشور و ترش ریپودر س دیتول یهاکارگاه

 ریس ینگهدار
15 111 4 
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  14نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانتهیه طرحگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  های سرمایهملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا

تعداد 
 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
ن 
ری
روف
کا

ت*
اس

 

ح 
سط
در 
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش*
بخ

 

ی*
ساز
د 
برن
ت 
بلی
قا

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 بخش شهرستان

نام روستا/ 
 روستاها

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 

سر یون چورزق طارم 11 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1   

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 سر یون چورزق طارم 12
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 6د ک موضوع ریگذاسرمایه یهاطرح توضیحات -5جدول  ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح

 واحد بومگردی به ازای روستا 11 یبومگرد یهاخانه

 پذیرایی -اقامتی پذیرایی مجموعه-اقامتی مجموعه یتورگردان یهاوژانس جادیا
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

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

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 1
)و   ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 2
)و   ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 3

 احدا  خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 4

 احدا  خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 5

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  یحدا    نوسازا برنامه وموزع دوره دوم متوسطه نظری 1411116111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1411 6

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 1

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 4
)و   ییروستا یشبفه وبرسان ینوسازو  زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 1

 ییوستار راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

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

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1314 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت  

دوم 

1411 

 جمع

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 
 111 25  111 25 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 ایج چورزق طارم 1

 111 25 111 25  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 شهیسر  م چورزق طارم 2

 511  511 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 را یش چورزق طارم 3

 111 4  111 4 1 2 اناست یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 علارود زقچور طارم 4

 111 4 111 4  2 2 اناست یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف 1 یبلاغ یقاض چورزق طارم 5

 111 4  111 4 1 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 چیا چورزق طارم 6

 511 511  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 تازه کند چورزق طارم 1

 111 25  111 25 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 جزلا چورزق طارم 4

 چورزق طارم 1
سر  دهنه   یون ییراه روستا

 نی الزیبلاغ یقاض
 111 53 111 53  2 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 4

 چورزق طارم 11
سرخه  ییروستا هایراه

 وبادسر   م یشه گوهر کلوئیم
 111 61  111 61 1 3 استان ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار 4

 (      2یت دوم )( اولو1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

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

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 5 

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  یاحدا    نوساز برنامه وموزع دوره اول متوسطه 1411115111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1411 11

 احدا  خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 12

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 13
کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

 ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 14
کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

 ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 15
کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

 ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد ایهطرح یو بازنگر هیته

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 16
کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

 ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 11
شهری و  کالبدی یبرنامه سامانده

 ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا

 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 14
کالبدی شهری و  یبرنامه سامانده

 ییروستا

 باارزعبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یبهساز

 ییروستا

 در محدوده روستا لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

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

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

ع 
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

در  
ح 
طر
ت 
وی
اول

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1314 قیمت به اراعتب

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411 

اولویت  

دوم 

1411 

 جمع

6 1 4 1 11 11 12 13 14 15 
 111 4 111 4  2 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز 1 یبلاغ یقاض چورزق طارم 11

 1 میکلوئ چورزق طارم 12
 یدرمان یو خدمات بهداشت یم پزشفدانشگاه علو

 استان
2 1 4 111  4 111 

 چورزق طارم 13
 یا ونیچ کهیت اید شیجزلا انذر جد

 لاغب یجزلا قاض یدر قلات شقاقیسر ول
 111 6  611 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 611  611 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 انذر یشقاق چورزق طارم 14

 چورزق طارم 15
افس زاچیم کمرکوه مورستانه ولییکلو

  کسرانوباد ن سر 
 211 4 611  3 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1

 211 1 611  4 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 شه علارودیسرخه م چورزق طارم 16

 111 14 111 14  2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن - ییاز دستگاه اجرابا استعلام  چورزق طارم 11

6و1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 تیو ش دریول چورزق طارم 14   1 511 3 111 

 141 15  141 15 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 چورزق یشقاق چورزق طارم 11

 (      2( اولویت دوم )1اولویت اول ) اولویت طرح در سطح بخش:(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/ 
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 (91 ستونموضوع ) یعمران هایپروژه حاتیتوض - 6جدول  مهیضم

 توضیحات عنوان پروژه

روستاها کل به گازرسانی خانوار جمعیت 21ه روستاهای بالای برای کلی   

ینوساز یبهساز  زیتجه و  یوموزش امفانات  های تقویتی  کتابخانهبرای کلیه روستاهای بخش که با کمبود امفانات وموزشی روبرو هستند از جمله وسایل وزمایشگاهی  کلاس   

بهداشت خانفاقد  یبهداشت در روستاها خان سیتأس خانوار 21روستاهای بالای های بهداشت در احدا  خانه   
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