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 پیام استاندار

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

های قانون برنامه ششم توسعه در تلفیق با طرح توسعه پایدار منظومه 27اده بند الف م 1محور روسوتاها  اجرای جز  

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 27/12/11ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

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

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

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

ی از پیامدهای اقتصادی وری  به عنوان بخشاقتصواد 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 

ه و بودجه کشور و بنیاد های منتخب ملی و اسوتانی بوده که با راهبری سازمان برنامدر 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 های به عمل ومده و به منظور انجام موفقیتاریضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکاران در همراهی و همف

 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. اولویتی تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتهابخش

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

گذاری های سووورمایهانی و طرحهای عمرها  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.

عملیاتی نمودن نتایج مطالعه   ریزی اسووتان  ضوومن هماهنگی بخشووی و فرابخشووی درسووازمان 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 17های ی مرتبط با منظومههاو 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

د و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا  در تأمین های اجرایی موجواسوتفاده از سازمان و  رفیت

 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  -1

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

 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

  27بند الف ماده  1برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جز   ای درهدف 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

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

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

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 این راسووتا تلفیق برنامه ها را کامل نماید. درفضووایی شووهرسووتان

خانوار( به  21های توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتایی )برای تمام روستاهای بالای با برنامه گانه 17های بخش

امی د مسفن انقلا  اسلریزی و توسعه استان با همراهی اداره کل بنیاعنوان 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)

ریزی و توسوعه اسوتان  سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد مهامید اسوت نتایج حاروله که به تائید شوورای برنا 

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

ن با رشد ها  همزماهای وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمرار برنامهاقتصوادی ون را در سوال

 اقتصادی  توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

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

 هریزی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامی اسووتان و همچنین کلیعوامل مدیریتی و اجرایی در سووازمان مدیریت و برنامه

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

 

 

 

 

 

 رامین میرزایی

 ریزیرئیس سازمان مدیریت و برنامه

 استان زنجان

 ایرضا خواجه

 مدیر کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی

 استان زنجان
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 تشکر و سپاسگزاری

 

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

گاهستاد اقتصاد مقاومتی، شورای ربانمه استان:  نهاد.مردم اهیاهی ستادی و سازمانرزیی و توسعه، استانداری، دست

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

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

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

اهای کشور متأدر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات  تحولات روسوتاها در اسوتان زنجان همانند سوایر روست

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

سووتایی را به جامعه ها را تغییر داده و سووطح انتظارات جامعه روهای کالبدی روسووتاها  چهره و کالبد ونزیرسوواخت

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

 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 عده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایهگذاری به سوورعت مشوومول قاسوورمایه

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

ته به ارتقا و دررد رشد اقتصادی به ویژه در روستاها وابس 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 استرشود بهره

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

 تسریع نمود.جدید  هایگذاریسرمایهروستا را با 

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

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

 :بندی کردمحورهای زیر طبقهوری در روستاها را در قالب ارتقای 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 میسوتاها خار  شده و نصیب واسطهافزوده بخش کشواورزی از روارزع

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 سیاستسویم اراضوی و قانون ارو و عدم شفلاز قانون تق 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

 م شده محصولات نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.بهای تما

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 1113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر 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

 دو تا سه برابر افزایش داد.

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 سیاستناهمس موجب ذاری متوازنگسیاست
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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

م ذهنی مقاوم و کنار پارادای 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

باشند یا با می گراهاسنت دسوته دوم یا مجبور به تسامح با باشود نیز از ون سونتی گراهای دیرینه می

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

ین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی  جمعیت  کشاورز و روستانش 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 کاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل تغییر الگوی سونتی و

 پردازند.می سایر محصولات کشتی دیگر

1 

و نظارت  نبود مدیریت

مستمر و برقراری 

عدالت بین نسلی در 

برداری از منابع بهره

 طبیعی

باید عدالت باشوود  مینده میها و مراتع جز  منابع نسوول فعلی و ویچراگاه 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

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

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

7 

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

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

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

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

1 
های عدم وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه  کارگاهبرخلاف سوای 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

 باشد.ربط میی مسئولین ذیها از نظر مالی و علمی از سوون

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 ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک  شیوه پرورع و بازده ون تفاوت معنیاست. در برخی بخش

 و قرن گذشته ندارد با چندین دهه
 

 درو تحول در ون نیز از ارکان تحولات اقتصادی و اجتماعی  است کشواورزی محور ارولی اقتصاد روستااز ونجا که 

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

توان گفت که کاهش و تعدیل ودار این عوامل وری  میای بهرهبر اساس نتایج حارل از بررسی موانع عمومی ارتق

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

ا و ودار هبینش ففری  دانش و کیفیت مداخلات در روستا و بخش کشاورزی است. مبتنی بر اهداف  رویفردها  دستاورد

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

 .شودهای زیر ارائه میبخش مرکزی شهرستان طارم به شرح سرخط



 1 ......................................................................................................................  ..................................................................... شهرستان طارم/بخش مرکزی 

  

         

 مقدمه

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

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

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

 بر جمعیت شهرها افزوده شد. از جمعیت روستاها کاسته و

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 د گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایهبه خو 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 

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

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

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

 های فقر  مشاغل غیررسمی و گسترع پهنهنشینیحاشیهووردند.  درومدهای نفتی و محل تمرکز رنایع بود  روی

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

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

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها های طبیعی شد. از این رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتماندن 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 معیشت بهبود پایدار  الاشتغ

 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

ها و راهبردهای ون ط قوت و ضعف هر بخش  اهداف  سیاستکلیدی هر بخش به رورت جدا بررسی و با توجه به نقا

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

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

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

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

 اهداف مورد نظر در افق طرح دست یافت.
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 مرکزی شهرستان طارم روستاهای بخش تحلیل وضع موجودتبیین و  -9

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

 .شودیم

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

هزار نفر و  157 1  جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1315وس و مسوفن سوال بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نف

 دررد بوده است. 3277و  1773ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

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

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

خانوار   21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  711خانوار و بیشوتر   21  تعداد روسوتاهای دارای 1315در سوال 

 روستا بوده است. 113

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

 21دررود روسوتاها )روستاهای دارای  21دررود جمعیت روسوتایی  در حدود  174خانوار و بالاتر(  حدود  11دارای 

دررد روستاها )روستاهای  21 حدوددررود جمعیت روستایی  در  171 حدودخانوار( و  11خانوار و بیشوتر و کمتر از 

 .اندبودهخانوار( ساکن  21کمتر از 

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

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

روستانشینی 

 دررد

جمعیت  سرانه جمعیت روستا جمعیت روستا )نفر( تعداد روستا

مفان  

و  مزرعه

... 
 کل روستایی شهری کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل
 خانوار 21 

 و بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 کل

 21 

و  خانوار

 بالاتر

کمتر از 

21 

 خانوار

 111 5 21 473 371 471 5 133 335 114 341 113 711 113 3277 214 341 177 711 411 157 1 استان

 5 1 414 311 147 115 31 112 31 11 71 17 7171 117 31 124 1 41,141 شهرستان طارم

 5 2 451 341 31 711 11 742 11 15 43 51 7171 747 11 111 1 131 27 بخش مرکزی

 1 31 471 431 111 154 11 171 17 3 31 31 1171 171 17 733 1 113 11 بخش چورزق

         277 1171 1171 173 11.1 1177   1171 174 474 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
5177 1274 5371   5171 5474 1373 5371 5371 2171         

نسبت بخش چورزق به 

 شهرستان
4173 1771 4174   4172 4571 1177 4174 4172 7171         

 1315مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاقابلیت-9-2

 دیاقتصاالف(  

 ؛قابلیت اقتصادی منطقه  دسترسی به منابع و  کافی و خاک برای انجام فعالیت کشاورزی ترینمهم 

 ؛های عمده بخش مرکزی شهرستان طارمتنوع بالای محصولات کشاورزی از توان 

 ؛تولید اول بخشبه عنوان  محصول زیتون 

 ؛رنایع تبدیلی و تفمیلی ةامفان توسع 

  31 تولید اسووتان زنجان و فرنگیگوجهدرروود کل  45صووول زیتون کشووور  از مح درروود 31تولید بیش از 

 ؛فارسخلیج ةرادرات محصول سیر به کشورهای وذربایجان  روسیه و کشورهای حوزدررد سیر کشور و 

 های اقتصادی در گذاریسرمایه ةدر زمین هاونگذاران توانمند و بالقوه بومی جهت اسوتفاده از وجود سورمایه

 .بخشسطح 

  با محصولاتی که از لحاظ اقتصادی مقرون به ررفه  دسوتیپایینتوسوعه و بازگشوت اراضوی باغی در مناطق

 باشد از جمله توسعه باغات انجیر  توت  گلابی و غیره.

  با محصولاتی با ارقام جدید از جمله گیلاس  گردو  فندق و غیره که دارای  بالادستیتوسعه و بازکشت اراضی

 .باشندمیبی در شرایط حاضر اقتصادی خو توجیه

 اجتماعیب(  

 ؛بالا بودن میزان نر  رشد جمعیت در بخش مرکزی طارم 

 ؛انسجام فرهنگی و گروهی بین طوایف 

 ؛به روستا اهالی در امور مربوط همفاری مشارکت و 

 کارانزیتون و زنبوردارانها در سطح بخش از جمله اتحادیه وجود تشفل و اتحادیه. 

 یمحیطزیستج(  

   ؛های فرعی رودخانهو وبراهه اوزنقزلعبور رودخانه پرو 

 4/45  ؛دررد 11تا  2با شیب عمومی هموار در اراضی نسبتار موردمطالعه ةمنطقدررد از مساحت 

 ؛دشتی و هموار منطقه هایقسمتدر  های وبرفتی در منطقه به همراه منابع و  کافیوجود خاک 

 ؛بخش هفتار جنگل در سطح 1117 وجودو  بالا بودن تنوع گیاهی 

 ای از منطقه در محدوده شفار ممنوعواقع شدن قسمت عمده. 

 فضایی-کالبدید(  

 رودبار  -مسیر گیلوان -3زنجان  -مسیر درام-2 زنجان -مسیر گیلوان-1:هابخشسوایر  ها بهنوع دسوترسویت

 ؛خلخال-مسیر درام-4تهران( و -کر -قزوین-منتهی به رشت)

 ؛لب روستاهای بخش مرکزی طارم از خدمات و   برق  گاز و تلفنبرخوردار بودن اغ 

  روسوتاهای دهستان وببر و گیلوان نسبت به دهستان درام به لحاظ دسترسی به خدمات تر وضوعیت مطلو

 زیرساختی

 51  دیها طرحروستا دارای. 
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 گردشگریه(  

 ؛بالا بودن تنوع گردشگری در سطح بخش مرکزی شهرستان طارم 

 ؛گردشگری ممتاز از بخشر عبور محو 

  ؛ودار تاریخی در بخش 27وجود 

 ؛امامزاده 7ن مذهبی از جمله قرارگیری اماک 

 ؛شفار ممنوع ةوجود مناطق و مسیرهای شاخص اکوتوریسمی از جمله منطق 

 ؛توان برگزاری جشنواره زیتون و باغات زیتون برخورداری بخش از 

 بومی دستیرنایع هنرها و وجود. 

 ها و تنگناهامحدودیت-9-9

 اقتصادیالف(  

 ؛های عمده در بخش تولیدفروع محصول زیتون طارم با برند شهرهای اطراف از ضعف 

  ؛موجود در منطقه بندیبستهضعف رنایع تبدیلی و 

 به علت انزوای  های بخش خصوریریگذاسرمایهجذ  و عدم  واقع نشودن در مسیرهای ارلی حمل و نقل

 ؛جغرافیایی

 ؛بار محصولات کشاورزیسنتی بودن ان 

 دارانحصولات تولیدی توسط دلالان و بنفخریداری م. 

 اجتماعیب(  

 ؛کشور پایین بودن سطح سواد شهرستان طارم نسبت به استان زنجان و 

  ؛موردمطالعهعیت در سن کار منطقه دررد از جم 55711بودن  غیرفعال 

 ؛پایین بودن سطح مشارکت زنان 

 تیبالا بودن میزان مهاجر فرس. 

 محیطیزیستج(  

 ؛های فرعیو رودخانه اوزنقزلبا توجه به عبور رودخانه  موردمطالعه ةمنطقبودن  خیزسیل 

  ؛های جذبیخانگی روستاها در چاه هایفاضلا دفع 

 ؛بخش مرکزی شهرستان طارم های فعال دروجود گسل 

 معاع منظور امرارهای منابع طبیعی به رشد ناکافی رنعت در بخش و فشار مضاعف بر عرره. 

 فضایی-کالبدید(  

  ؛هااحداو و نگهداری جاده ةهزین موجب افزایش بسیارکوهستانی بودن منطقه و مسیرهای منتهی 

  ؛ارتباطی مهم مانند راه ارلی  وزادراه  مسیر ترانزیت  خط وهن و فرودگاه تأسیساتنبود 

 ؛عدم اعتدال فضایی در توزیع خدمات 

 مبود و  در بخش کشاورزی و شر ک ها باعثضعف زیرساخت. 

 گردشگریه(  

   ؛بخش مرکزی شهرستان طارمدر سطح  توریستیمیزان خدمات موجود ضعف 

 ؛های گردشگری در مسیر و محور گردشگریساختکافی نبودن زیر 
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 ؛فرهنگی و گردشگری دار تاریخی ودسترسی به اکثر  های ارتباطی ونامناسب بودن راه 

  ها و ودار گردشگری بخش مرکزی شهرستان طارمجاذبه رفیمع و رسانیاطلاعضعف. 

 مسائل کلیدی بخش -9-4

 اقتصادیالف(  

 سیر؛ مانند زیتون و نگهداری محصولات کشاورزی رنایع تبدیلی  تفمیلی و توسعة ضعف 

   وری شده و محصولات جانبی با وشده  فر بندیبستهامفان برند سوازی زیتون طارم با عرضوه به روورت فله

 ؛نام طارم

   ؛ران بخش خصوریگذاسرمایهضعف حمایت از 

 در پرداخت تسهیلات از سوی  سوازیرواناعطای تسوهیلات بانفی با حداقل دررود سوود  تسوهیل و  ضوعف

 ؛های عاملبانک

  ؛اقتصادی بخش مرکزی شهرستان طارم م درضعف تعامل 

 ؛های رنعت و خدماتاقتصاد متفی بر کشاورزی و ضعف در بخش 

 جتماعیاب(  

 ؛بخش های انسانی و مالی ازخرو  سرمایه 

  ؛کردهتحصیلبیفاری جوانان 

 ؛پایین بودن میزان مشارکت زنان در بخش مرکزی شهرستان طارم 

 پایین بودن سطح سواد. 

 محیطیزیستج(  

 ؛از ون پسپیامدهای  و رسو  زاییهای سیلابی ویرانگر و بروز جریان 

  ؛کمبود و  شر  و قطعی و 

 ؛های سطحیبرداری از منابع و مهار و بهره تأسیساتبودن کافی ن 

 ؛خرد شدن اراضی زراعی و باغی با افزایش جمعیت 

 ؛ون توسعه شبفه وبرسانی و رفع مشفلات اجرایی 

 ؛رود علیا  سرخه سنگ  ده بهار و... امفان احداو سدهای معیشتی برای روستاهای هزار 

 یاز به پوشوش و ارلاح این انهار جهت جلوگیری از هدر رفت و ن انهار کشواورزی ةخاکی بودن قسومت عمد

 و .

 فضایی –کالبدی د(  

 ؛عدم اعتدال فضایی توزیع خدمات در سطح بخش 

 ؛های ارتباطی با زنجان  منجیل و اردبیلوضعیت نامناسب راه 

  ؛دی روستاییها طرحاجرا و یا ناتمام ماندن ضعف 

 ؛یز کشاورزی و باغاتها در اراضی حارلخرشد کالبدی سفونتگاه 

  اینترنت وضعف ونتن دهی موبایل. 

 گردشگریه(  

  ؛های گردشگری بخشگیری مطلو  از جاذبههای لازم برای بهرهریگذاسرمایهکافی نبودن 

  مذهبی همچون وتشووفده  های گردشووگری طبیعی  تاریخی وتعریف فضووای گردشووگری برای جاذبهضووعف

 ؛تشویر گیلانفشه و
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 ؛های گردشگریرساختکمبود زی ضعف و 

 ؛ران در بخش گردشگریگذاسرمایه ضعف حمایت از 

  ؛و وموزع نیروهای انسانی در زمینه گردشگری رسانیاطلاعفقدان نظام 

 و های فرهنگین طارم در کنار جاذبهو محصولات بخش مرکزی شهرستا دستیرونایعهای فقدان فروشوگاه 

 .تاریخی
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 )نقشه( ی موجودیساختار و سازمان فضا-9-5

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

 های نسبتارهای کوهسوتانی با شویب تند و میزان محدود خاک در کنار درهروورت محیط به از دیدگاه توپوگرافی

های جمعیتی و کاربری سووفونتگاه کالبدی دهیسووازماندر  تأدیرگذارعوامل  ترینمهمهموار با میزان خاک بیشووتر  

 است. موردمطالعهمنطقه اراضی 

  گیری نهایی ساختار و سازمان فضایی ای در شفلنقش عمده طارم بخش مرکزی شهرستان ةمسیر عبور رودخان

 .ها شفل گرفته استبه تبعیت از مسیر عبور رودخانه عمومارهای ارلی و بین روستایی نیز ایفا کرده است. جاده

 ی اقتصوووادی و تضوووعیف نقش هافعالیتمنجر به کاهش منطقوه هوایی از اکولوژیفی در بخش-امول محیطیعو

ها گیری روابط برخی از این سفونتگاهها شده است. همچنین همین عامل منجر به شفلکارکردی ون سوفونتگاه

ا هقی بین سووفونتگاهشووده اسووت؛ یعنی جدا از اینفه روابط اف بخش مرکزی شووهرسووتان طارم ةمنطقبا خار  از 

 بخش مرکزی شهرستان طارمها با روسوتاهای مرکزی و شوهر مرکزی وجود ندارد  روابط عمودی بین سوفونتگاه

 اند.ارتباط برقرار نمودهمنطقه با خار  از  های انزواییهای حوزها سفونتگاهلذ؛ نداردنیز وجود 

  های سووفونتگاه عمومارزار منجر شووده اسووت که به نقش اقتصووادی قدرتمندتر با عمومارتعداد جمعیت بیشووتر

ر تری را دارد. به غیهایی واقع شده که شرایط محیطی و اکولوژیفی مناسبدر حوزه ترقویپرجمعیت و با اقتصاد 

دری در ساختار و سازمان  از نقاط جمعیتی  مفان بازارهایی همچون سوه راهی کوهفن و بازار دسوتجرده نقش م

 دارند. العهموردمطمنطقه فضایی 

  مانند تولید برنج و سوویر در تعدادی از روسووتاهای  محصووولات خاص تخصووص یابی برخی از روسووتاها در تولید

ه منطقای با برون این نوع باعث ارتباطات عمده ؛ کهدر ساختار و سازمان فضایی دارد م دریدهستان درام  نقش 

 مانند رشت  تبریز  همدان  کر   قزوین و تهران است. و با چند شهر بزرگ شده است؛ این ارتباطات با شهرهایی

 گیری تنوع تولیدات اقتصوادی مبتنی بر گردشگری ها توانسوته به شوفلنقش گردشوگری برخی از خطوط و دره

 بیانجامد.

 ذاران در گتفمیلی  ضعف حمایت از سرمایه توسعه رنایع تبدیلی و ضعفمسوائل توسوعه بخش شامل:  ترینمهم

 ؛گردشگری هایزیرساختی  رنایع و گردشگری  ضعف و کمبود بخش کشاورز

  باشد.بخش می زداییمحرومیتو  ل اجتماعی و فضایی  ایجاد اشتغالهدف این سند اعتداعمده 
  

 روستاهای بخش هتوسع تصویر کلان-2

 اهداف کلی - 2-9

 ؛پایدار از منابع طبیعی با توجه به  رفیت بخش برداریبهره 

 ؛گردشگری پایدار بخشجایگاه  یارتقا 

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

  ؛اجتماعات روستایی و مشارکت مردم در توسعه بخش جانبههمهتوانمندسازی 

 ایارتباطی در سطح بخش به رورت شبفه-توسعه کالبدی. 
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 کمیاهداف  – 2-2

 ؛عیمنابع طبی ةمدیریت بهین 

 ؛حفا ت از تنوع زیستی بخش مرکزی شهرستان طارم 

  ؛رنعت گردشگری پایدار ةرشد و توسع 

  ؛توسعه بخش کشاورزی 

 ؛رنعت با رویفرد رنایع تبدیلی و تفمیلی ةتوسع 

  ؛یان با تفیه بر  رفیت منابع بخشیفزایش منابع درومدی پایدار روستاا 

  ییروستاپذیر سطح زندگی اقشار وسیب یهت ارتقاها و رنایع جبرای دسوترسوی به فررت سوازی رفیت 

 ؛فقیران  زنان و جوانان()

   ؛مردم و نهادهای محلی جانبههمهتوسعه و گسترع مشارکت 

   ؛ها در سازمان فضایی بخش مرکزی شهرستان طارمسفونتگاه پذیرینقشتعیین 

  ؛های مجاورای بخش هماهنگ با بخشانتظام فضایی شبفه 

 ؛ییجغرافیا خرو  از انزوای 

 کیفیت زندگی بخش مرکزی شهرستان طارم جانبههمه یارتقا. 

 کلی هایسرفصلاهداف کمی بخش بر حسب  -2جدول 

ی هاسرفصل
 کلی

 ردیف
بینی/ پیش متغیر/ شاخص هدف کمی

ریزی برنامه
 9415در سال 

 میزان سال واحد سنجش متغیر/ شاخص

جمعیت و 
 جوامع

 21525 27131 1315 نفر 1جمعیت کل 1

 11/1 - 1315-15 دررد 1315-1415 2نر  رشد جمعیت 2
 41 41 1315 دررد 1 ینیروستانشمیزان  3
 57 57 1315 تعداد 1سفنه روستاهای دارای  4

 سرزمین
 1414 1414 1315 کیلومترمربع 3مساحت 5
 71/11 13/11 1315 کیلومترمربع در نفر کل جمعیت نسبی تراکم 1

 7151 7551 1311 نفر 4روستایی شاغلین تعداد 7 یانسان نیروی

اقتصادی و 
 یتولید

 15/5154 15/5154 1317 هفتار 5مساحت اراضی زراعی 1

 3/13511 3/13511 1317 هفتار 5 یباغمساحت اراضی  1

11 
 سالم و  از مندبهره روستاهای

 1کشیلوله
 57 51 1315 تعداد

                                                           
 1315مأخذ: درگاه ملی ومار ایران سرشماری   - 1

 . باشدیم 11/1برابر با  1415محاسبه شد ولی برای سال  51/1برابر با  1315-15 یهاسالرشد جمعیت برای  نر  .2

 GIS یهانقشه. 3

 1311 هایوباد. فرهنگ 4

 1317مأخذ: ومار جهاد کشاورزی   - 5

 1317 . و  و فاضلا  روستایی1
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ی هاسرفصل
 کلی

 ردیف
بینی/ پیش متغیر/ شاخص هدف کمی

ریزی برنامه
 9415در سال 

 میزان سال واحد سنجش متغیر/ شاخص

زیرساخت و 
 زیربنایی

 11 11 1317 تعداد وبادی 1خوردار از برقروستاهای بر 11
 44 21 1317 تعداد وبادی 2روستاهای برخوردار از گاز 12
 44 31 1317 تعداد وبادی 3هادیروستاهای دارای طرح  13
 35 21 1317 تعداد وبادی 4روستاهای دارای خانه بهداشت 14

 

 گیری توسعهجهت -2-9

 و ی روستاییهامنظومهپایدار  ةی و طرح توسوعة اقتصوادی  اشوتغالزایوسوعت ةسوند برنام ةبا توجه به هدف عمد

ة اقتصووادی و ها و تنگناهای اسوواسووی توسووعها  توانمندیاهداف ویژه طرح؛ شووناخت علمی و تحلیل راهبردی مزیت

  تاهادر روسزایی اقتصادی و اشتغال ةهای توسعگیری از توانمندی  بسوترسازی جهت رفع تنگناها و بهرهزاییاشوتغال

د های موجو  تقویت  رفیتزاهای اقتصادی اشتغالریگذاسرمایههای سوازی  هدفمند کردن و تعیین اولویتیفپارچه

  ة تولید با مشوووارکت بخش غیردولتیارزع و زنجیر ةبر تفمیل زنجیر تأکیدتولیدی با  هوای جدیدو ایجواد  رفیوت

)سواکنین و ذینفعان روسوتاهای بخش  وروی  تعاونی و مردمیمشوارکت بخش عمومی  خصو سوازینهادینهتقویت و 

مرکزی شهرستان ه در روستاهای بخش رود ک  انتظار میزاییمرکزی شوهرسوتان طارم( در توسعه اقتصادی و اشتغال

 دست وید:ه طارم دستاوردهای زیر ب

گیری خاص خود جهتطارم  بخش مرکزی شهرستانهای مهم در اقتصاد بخش کشاورزی به عنوان یفی از حوزه

 ة  توسووعسووازینوینمسووتمر سووطح فناوری و  یارا برای توسووعه دارد. در این بخش توسووعه کشوواورزی سووالم و ارتق

های به زیرسوواختطارم  واحدهای فرووری مواد غذایی متفی به محصووول زیتون در شووهرسووتان طارم  تجهیز دشووت

توان اکولوژیک سرزمین  ةو...( برپای سیر انجیر   اران  تخصوصوی )زیتون هایکشوتدرن  توسوعه کشواورزی م ةتوسوع

 .گیری شده استجهت

گیری توسعه خود را بخش مرکزی شهرستان طارم جهت ةهای مهم توسعبخش رنعت به عنوان یفی از بخش

تفمیل و توسعه غذایی مبتنی بر زیتون و سیر از  ؛ کهگذاری احداو رنایع تعریف کرده استراستای سرمایه

 های رنعت بخش مرکزی شهرستان طارم است.ریگیجهت

 ی گردشگریهافعالیت ةشامل توسع بخش مرکزی شهرستان طارم ةهای مهم توسعگیریگردشگری جهت ةحوز در

 ةودار تاریخی و توسع یو احیا حف  بخش محورهای گردشگری  ة  ساماندهی و توسع  اکوتوریسم طارمبخشدر سطح 

 ی گردشگری با سطح عملفرد ملی و فراملی و تشویقهافعالیتدستی در راستای توسعه کیفی هنرهای سنتی و رنایع

بخش مرکزی شهرستان دستی و بومی در های عرضه رنایعو بازارچهها فروشگاهو حمایت از بخش خصوری در ایجاد 

 .است طارم

                                                           
 1317خذ: اداره برق استان زنجان  مأ - 1
 1317مأخذ: اداره گاز استان زنجان   - 2
 1317مأخذ: بنیاد مسفن استان زنجان   - 3
 1317مأخذ: دانشگاه علوم پزشفی استان زنجان   - 4
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 ؛ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار 

 ؛شهری-شی روستاییبخاقتصادی و تعادل ةکاهش شفاف توسع 

 ؛ای در روستاهاتقویت اقتصاد محلی رادرات محور در پیوند با اقتصاد منطقه 

 ؛افزایش مشارکت اقتصادی روستاها 

 ی توسعه هاطرحمحلی در  کردگانتحصویلسوازی مشوارکت توانمندسوازی اقتصوادی روسوتاییان و  رفیت

 ؛اقتصادی

 ؛بخشی به اقتصاد و معیشت روستاییانتنوع 

 ؛ی اقتصادی روستاهاهافعالیتارزع  ةری عادلانه عوامل در زنجیربسهم 

 عدالت بین نسوولی و درون  ةبری عادلانه و پایدار از منابع زیسووتی با اهداف اقتصوواد مقاومتی در زمینسووهم

 ؛نسلی

 ؛وری در روستاهای سطح بهرهافزایش سطح درومد و ارتقا 

 ؛زایی روستاییادی و اشتغالمطالعات توسعه اقتص تقویت تمرکززدایی در انجام 

 ؛تثبیت جمعیت روستایی و ایجاد انگیزه برای بازگشت مهاجران روستایی 

رود یانتظار م ی روستاییهامنظومهپایدار  ةی و طرح توسعة اقتصادی  اشتغالزایتوسع ةسند برنام تحققبا اجرا و 

 دست وید:هکه نتایج کیفی و کمی زیر ب

 و حصووولات زیتون  انار  گردو  گیلاسنایع تبدیلی در زمینه باغداری به ویژه مزایی از طریق ایجاد روواشووتغال 

 ؛با توجه به پتانسیل روستا  سیر و برنج فرنگیگوجهزمینه زراعت به ویژه محصولات 

 ؛زایی از طریق ایجاد رنایع تبدیلی دامی با توجه به پتانسیل روستااشتغال 

 ؛با توجه به پتانسیل روستا زایی از طریق ایجاد خدمات گردشگریاشتغال 

 ؛کاهش مهاجرت از طریق ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت 

 ؛کاهش بیفاری فصلی  افزایش اشتغال جوانان و سرپرستان خانوار روستا از طریق ایجاد رنایع تبدیلی 

 ؛افزایش درومد روستاییان از طریق برندسازی محصولات منطقه طارم 

 ت محصولات به کشورهای راولات روسوتاهای هدف در سوطح ملی و روادبازاریابی و تبلیغات و فروع محصو

 ؛همسایه

 ؛های اقتصادی روستاگذاریافزایش مشارکت مردم در سرمایه 

 ارتقای محصولات کشاورزی؛ 

 راهبردها -2-4

 اقتصادیالف(  

 ؛توسعه محصولات باغی و زراعی 

 ؛اورزیو کیفی محصولات کش کمی ةهای تولید به منظور توسعبهبود روع 

  ؛و وبزی ی دامداری  پرورع طیورهافعالیتتوسعه 

 ؛های تبدیلی بخش کشاورزیرنایع و کارگاه ةتوسع 

 ؛یان با تفیه بر بخش کشاورزییاشتغال پایدار روستا 

 فروع مستقیم محصولات در بخش. 
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 اجتماعیب(  

 ی اجتماعیهالیتفعابه  بخشوویانسووجامهای نهادی برای یندهای توسووعه مشووارکتی و شووبفهوتقویت فر-

 ؛فقیران  زنان  اقتصادی جوانان

 ؛اجتماعی روستاییان تأمینهای حمایتی و تقویت و گسترع برنامه 

 ؛تقویت و گسترع پوشش شبفه بهداشت و درمان روستاییان 

 ؛توسعه سطح دانش و مهارت روستاییان 

 ؛گیریسازی و تصمیمدخالت دادن مردم در فرایند تصمیم 

 ؛نهادهای مشارکتی موجود در بخش استفاده از  رفیت 

 سازی تعامل بین نهادها و مردمزمینه. 

 محیطیزیستج(  

 ؛پایدار از اراضی جنگلی برداریبهرههای توسعه و ترویج روع 

 ؛)سطحی و زیرزمینی( برداری از منابع وبی منظومهمدیریت بهره 

 ؛یهای مناسب برای مقابله با مخاطرات طبیعمدیریت و طراحی برنامه 

 ؛و سیستم فاضلا ( زائد مدیریت بهداشت محیط )مواد 

 ؛محدود نمودن استفاده از سموم و کودهای شیمیایی در کشاورزی 

 هاونهای گیاهی و جانوری و حفا ت از شناسایی گونه. 

 فضایی –کالبدی د(  

 ؛ایجاد توازن در سازمان فضایی بخش 

 ؛بخش مرکزی شهرستان طارم هم پیوندهای بر ایجاد روابط و پیوند میان سفونتگاه تأکید 

 ؛های ارتباطیزیربنایی و زیرساخت تأسیسات ةتوسع 

 ؛هاخدمات وموزشی  بهداشتی  درمانی  فرهنگی و ورزشی سفونتگاه ةتوسع 

 هاایمنی و امنیت سفونتگاه تأمین. 

 گردشگریه(  

 ؛در بخش گردشگری بومی ةتوسع 

 ؛توریسم تاریخی و مذهبی منظومه ةتوسع 

 ؛کشاورزی –گردشگری روستایی  ةعتوس 

 زیرساخت محورهای گردشگری درون و برون بخش ةتوسع. 

 ی اجراییاهسیاست – 2-5

 اقتصادیالف(  

 ؛  زیتونفرنگیگوجهسیر   ةتوسعه و اولویت اقتصادی بخش کشاورزی منظومه بر روی محصولات عمد 

 ؛های کشاورزی منظومهتفنولوژی یارتقا 

 ؛منظور افزایش راندمان تولیدات کشاورزی منظومهالگوی کشت به  یارتقا 

 ؛های زیتون در گلخانهکاشت درختچه ةتوسع 

 ؛ی دامداری و مرغداری در منظومه با توجه به پتانسیل موجودهافعالیت ةتوسع 

 ؛های مستعدی پرورع وبزی در سفونتگاههافعالیت ةتوسع 

 ؛های کاشت درختچه زیتونتقویت گلخانه 
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 ؛زیتون رنایع فرووری توسعه و افزایش 

 ؛های روستاییدر سفونتگاه زیستمحیطمحور سیر دوستدار بندی معیشتهای بستهکارگاه 

 ؛بر سه راهی کوهفن تأکیدگذاری بر روی بازار فروع محصولات با سرمایه 

  ؛در ون بومی طارمتشفیل خانه طارم و فروع محصولات 

 دولت از کشاورزان تیحما. 

 اجتماعیب(  

  ؛خانگی در مشاغل خود های بالقوهساختن زنان برای به فعلیت درووردن تواناییتوانا 

 ؛رنایع فرووری کشاورزی و دامداریشویق زنان برای ورود به ت 

 ؛های فنیمهارت وشنایی و تسلط افراد بر فراهم نمودن شرایط 

 ؛دسترسی مناسب به امفانات وموزشی 

  ؛جهت شروع کسب و کار دنیازموربرخورداری از سرمایه نقدی و غیره نقدی 

 ؛کشاورزی موردنیازوموزشی های برگزاری دوره 

 ؛خدمات بیمه روستایی ةتوسع 

 ؛افراد قابل بازتوانی توانمندسازی 

 ؛بهداشتی در کل منظومه-مراکز خدمات درمانی ةتوسع 

 ارزندگی سالم  خودمراقبتی و جامعه پاید ةوموزع و جلب مشارکت فعالانه جامعه در موضوع شیو. 

 محیطیزیستج(  

 ؛جلوگیری از قطع درختان جنگل 

 ؛کاشت گیاهان دارویی در مناطق کم پوشش 

 ؛های وبیاری نوینتوسعه روع 

 ؛ساخت سدهای معیشتی 

  ؛اوزنقزلمدیریت و توزیع مناسب و  رودخانه 

 ؛جلوگیری از ساخت و ساز در حریم رودخانه 

 ؛های واقع در پهنه خطر بالاکالبدی درون سفونتگاه وسازهایساخت سازیمقاوم 

  ؛روستا عمومی داخلجلوگیری از ریختن فضولات حیوانی در معابر 

 ؛ها روستاهاسفونتگاههای تصفیه فاضلا  خانگی در سیستم ةایجاد و توسع 

 ؛استفاده رحیح از سموم و کودهای شیمیایی ةوموزع نحو 

 ؛نیک کشاورزیترویج کاشت و برداشت محصولات ارگا 

 بخش های ارلی و فرعیرعایت حریم و بستر رودخانه. 

 فضایی –کالبدی د(  

  ؛هابین سفونتگاه و تعامل فعال در هم پیوندیتقویت 

 ؛ایهای کم برخوردار از طریق رویفرد خوشهتقویت سفونتگاه 

 های ارتباطی برون و درون منطقه؛زیرساخت ةارلاح  بهبود و توسع 

 ؛ها  برق  گاز و تلفن برای سفونتگاهکشیلولهزیربنایی؛ از قبیل و  شر   تأسیسات تأمین 

  ؛های هادی روستایی برای سفونتگاههاطرحتهیه و اجرای 
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 ؛مساکن روستایی در برابر زلزله سازیایمن 

  طبیعی ناشی از سیل غیرمترقبهمقابله با حوادو. 

 گردشگریه(  

 ؛های تاریخی و مذهبیمعرفی جاذبه 

 ؛نگهداری ودار تاریخی و مذهبی حف  و 

 ؛معرفی مناطق جنگلی 

 ؛معرفی مناطق قابل کوهنوردی 

 ؛ها به طارمهای محورهای گردشگری درون منظومه و ورودیایجاد  ارلاح و بهبود زیرساخت 

 ؛های غذاخوری محلیسالن اندازیراه 

  ؛دستیرنایععرضه 

  ؛سواریاسبفراهم نمودن پیست 

 ؛محلی برگزاری جشنواره لباس 

 های گردشگر در طارمکاشانه. 

 هاو سیاستتعیین الزامات تحقق اهداف -2-6

ذا برای ل ؛سازدمی غیرممفنلازم است که اگر رعایت نشود این امر را  نیازهاییپیشبرای رسیدن به توسعه پایدار 

یجاد ا ار بخش قره پشتلو مستلزمپاید ةاست. توسع انفارناپذیرراه و برنامه ضرورتی  ةداشتن دورنما  نقش  تحقق اهداف

 است. ة بهینه از منابع طبیعیری  تولید و اشتغال  مدیریت و استفادگذاسرمایهرشد  ةزمین

 ان ریزبرنامهگیری غیر متمرکز اساسی بوده و طبق نظر محلی برای تسوهیل روند تصومیم ةنقش مشوارکتی جامع

اقتصوووادی و قابلیت  –اجتماعی  و کارکرد نظام های محلی مبتنی بر درکت جامعه سوووازمانموفقیت مشوووارک

 .استیفپارچه کردن عنارر انسانی به رورت فردی و جمعی در سطح محلی 

 ؛هابرابریمیت و فقر با ایجاد اشتغالزایی  کاهش ناایجاد اعتدال فضایی در توزیع خدمات  کاهش محرو 

 شوود. بدون شووک توجه به مشوواغل و بامیهای کشوواورزی و گردشووگری مشوواغل غالب در بخش طارم در حوزه

بخش را تضوومین کند.  ةجانب هتواند توسووعه پایدار و همها از هم اکنون میی اسووتراتژیک در این حوزهریزبرنامه

لب به عبارتی دیگر اقتصاد غا ؛کندبخش کشواورزی در حال حاضر با بیشترین  رفیت در سطح بخش فعالیت می

. پرهیز از خام فروشی و ایجاد اسوتبندی ایع تبدیلی  فرووری و بسوتهکه نیازمند رون دهدبخش را تشوفیل می

باشوود. بخش کشوواورزی )زراعت و و اشووتغال و شووفوفایی اقتصووادی از اهداف غایی در این حوزه می افزودهارزع

وری در و دامپر بالای کشاورزید اما هنوز  رفیت شوهای ارولی و مولد محسوو  میبخش  باغداری( اگرچه جز

از  گیریباشووود؛ بهره تواند تبیین کنندة ویندة بخش طارممهمی که می ةنفتن بخش شوووفوفا نشوووده اسوووت. ای

ر های جدید دعررهی فنی و ورود به از طریق ارتقا باشد کهکشواورزی )باغداری و زراعت( رنعتی و پیشرفته می

 ل دستیابی است.قاب محصول و... یدانش کشاورزی و علوم دامی  رنایع پشتیبان  ارتقا ةحوز

 ووری اطلاعات و ارتباطات یک مسیر مطمئن برای فن بالأخصهای نوین وریحرکت در مسیر تحولات علمی و فنا

 اجتماعی بخشهای اقتصادی و ها  توانمندیتتوان قابلیووری میتحقق این اهداف است که با استفاده از این فن

از  تیدسرونایعتوان با اسوتفاده از این قابلیت می ووری ارتباطاتفن ةحوز را بیشوتر ارتقا داد؛ به عنوان نمونه در

ر و م  کتدیلسلا های با. سایتنمایش گذاشت جمله فرع ابریشمی و محصولات کشاورزی ویژه بخش را به عرره
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برد کار هافروع محصولات تولیدی روستا فی وباشند که برای معراینترنتی می هایسوایتاز  ایکالا روسوتا نمونه

 .دارند

 های بخش گذاریهای لازم برای جذ  سوورمایهبه نحوی که انگیزه زیرسوواختی های زیربنایی وسووعه شووبفهتو

 خصوری را فراهم نماید.

 ؛متناسب با شرایط بخش راهیبینرفاهی  و های اقامتیساخت و تجهیز مجموعه 

 اورزی(کش التحصیلانفارغوری )ساماندهی به نظام خدمات پشتیبانی تولید با تفیه بر مشارکت بخش خص 

 محرک متوسط مقیاس وکارهایکسبو  اقداماتعناوین -9جدول 

 ردیف عنوان

های فرووری زیتونایجاد کارگاه  1 

زیتون بندیبستههای کارگاه  2 

 3 احداو گلخانه

 4   سیر خشکسیرترشیکارگاه تولید 

وری گیاهان داروییوو فر بندیبستهایجاد واحدهای   5 

نمایشگاه لباس محلی ها برگزاری جشنواره های خدماتی و رفاهی گردی  مجتمعهای بومایجاد اقامتگاه  1 
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 )نقشه( هدف/ پیشنهادیساختار و سازمان فضایی -2-7

 سازمان فضایی پیشنهادی بخش مرکزی -9نقشه 
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 ی توسعه بخش )پیوست سند(هاپروژهو  هاطرح، هافعالیتاقدامات، -9

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

 5جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتری گذاسرمایهی هاطرح -9-2

 6جدول  –شده در سطح بخش  بندیاولویتی عمرانی هاپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

نماید. تشووفیلات این سووازمان با پیشوونهاد مشووترک ی شووهرسووتان فعالیت میریزبرنامه ةان زیر نظر کمیتاین سووازم

 ةعی و توسریزبرنامهکل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان زنجان در شورای  ةی و ادارریزبرنامهمدیریت و  سوازمان

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

ها توسط اداره کل ی استان  اجرای اسناد بخشریزبرنامههای مقرر از سوی سازمان مدیریت و در قالب چارچو 

ی و توسعه ریزبرنامهماهه به شورای  1بنیاد مسفن انقلا  اسلامی نظارت و ررد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارع خواهد شد.

 بازنگری سند -4-9

بصورت سالانه  "3")در چارچو  مضامین مرتبط برنامه هفتم( و بند  1411ال در س "4"و  "2"بازنگری بندهای 

ی و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی استان ریزبرنامهانجام خواهد شد. با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

عنوان تسهیلگران از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به  ة استانی و توسعریزبرنامهزنجان و تصویب شورای 

 اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 میضما و پیوست

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

  گذاریهای سرمایهفهرست طرح - 5جدول 

  گذاریهای سرمایهتوضیحات طرح – 5ضمیمه جدول 

  ای عمرانیهفهرست پروژه - 1جدول 

  های عمرانیتوضیحات پروژه – 1ضمیمه جدول 
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 (9) ییاجرا و یمقررات مصوبات و ماتیتصم ربطذی یهافعالیت و اقدامات فهرست -4جدول 

 دستگاه اجرائی مرتبط عنوان ردیف

 شهرسازی استان زنجان راه و طارم –زنجان  –تعریض و ارلاح راه تهم  1

 شهرسازی استان زنجان راه و روابط دو سویه یهای مجاور به منظور ارتقابا منظومه های ارتباطیساختة زیرتوسع 2

 تجارت معدن  سازمان رنعت  تفمیلی توسعه رنایع تبدیلی و 3

 بانک مسفن –بانک کشاورزی  ی درخواست شدههاطرحاعتبارات برای  تأمین 4

 اضی  قوة قضاییهمدیریت امور ار حل مشفلات ساکنین روستا با منابع طبیعی 5

 دستیرنایعاداره کل میراو فرهنگی  گردشگری و  تاریخی ی مرمت و احیای فرهنگی وهاطرح و تدوینتهیه  1

  

                                                           
 مشفلات و مسائل وفصلحل به نا ر اقدامات شامل و عمرانی یهاپروژه و یگذارهیسرما یهاطرح پشتیبان  /سازنهیزم اجرائی  و مقرراتی مصوبات و تصمیمات به نا ر یهاتیفعال .1



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 31

 

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

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله ستانهای توجیهی  مقیاس شهرگذاری 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 
 گذاریمایهعنوان طرح سر ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1311به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 
 347 111 352 1 جمع

 5 111 11 تونیز بندیبستهو  یلیتبد عیکارگاه رنا بندیبستههای فعالیت 1212 1

 5 111 11 تونیز بندیبستهو  یلیتبد عیکارگاه رنا بندیبستههای فعالیت 1212 2

 1 111 11 یارهیفروشگاه زنج (ایزنجیرهوشگاه اتفا )فر 47111 3

 4 111 25 یرنعت مهین  یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 4

 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 5

 4 111 25 یرنعت مهین  یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 1

 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 7

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 1

 4 111 25 یرنعت مهین  یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 1

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستاندمات تسهیل گری  تهیه طرحگذاری از رهگذر خهای 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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در 
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ت 
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اول

ش*
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ح 
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د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 نیتسف یمرکز طارم 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 1 2 1 4 1 درام یمرکز طارم 2

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 4 1 لوانیگ یمرکز طارم 3

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 انارستان یمرکز طارم 4

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 ریتشو یمرکز طارم 5

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 زرده یمرکز طارم 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 ایعل یقانقل یمرکز طارم 7

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 1

 ناستا یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 مامالان یمرکز طارم 1

 استان یو گردشگر یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 2 3 4 1 مامالان یمرکز طارم 11

 (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 ) ر است:* کاروفرین محو

 

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 32

 

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

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله یهی  مقیاس شهرستانهای توجگذاری 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(

 1311به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 11

 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 12

 11 111 25 احداو مجتمع گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهجهگو 11131 13

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 14

15 11111 
بر اساس  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 دستمزد یا قرارداد
 3 111 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

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

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 17

 4 111 7 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحداو باغات ز زیتون کاری 11211 11

 4 111 7 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحداو باغات ز زیتون کاری 11211 11

 3 111 11 یبارانداز محصولات کشاورز جادیا بارانداز 52241 21
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه 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*
رد
لف
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ش

 

ح*
طر
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 2 1 2 3 4 1 هندی کندی قدیم یمرکز طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاد کشاورزاداره کل جه 2 2 2 1 2 1 میقد یکند یهند یمرکز طارم 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 وستاکل یمرکز طارم 13

 2 1 2 3 4 1 نیتسف یمرکز طارم 14
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 2 1 ریتشو یمرکز طارم 15

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 جزلاندشت یمرکز طارم 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 چرزه یمرکز طارم 17

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 چنار یمرکز طارم 11

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 خساره یمرکز طارم 11

 استان ید کشاورزاداره کل جها 2 1 2 3 3 1 درام یمرکز 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: * (      2لویت دوم )( او1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  
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  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره ندر چارچو  وئی 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(

 1311به قیمت سال 
 )نفر(اشتغال 

1 2 3 4 5 

21 41111 
های احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 5 111 21 یحیتفر تأسیساتو  ییرایو پذ یاقامت یاحداو واحدها

 1 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13133 22

 5 111 25 یراه نیو ب یمجتمع رفاه احداو ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 23

24 41111 
های احداو انواع ساختمان - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 5 111 15 ییو خدمات روستا یسنت یاحداو واحدها

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یکارگاه پرورع و فراور گیاهان داروئی ووریعمل 21111 25

 15 111 111 یرنعت هایناحیهاحداو  های رنعتیحداو ساختمانا 41111 21

27 71 
های مسافرتی  گردانندگان تور  خدمات وژانس

 های مربوطرزرو کردن و فعالیت
 4 111 15 یارائه خدمات گردشگر وژانساحداو 

 5 111 25 یراه نیو ب یاحداو مجتمع رفاه ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 21

 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -خدمات دامپروری  11121 21

 5 111 11 تون یز بندیبستهو  یلیتبد عیکارگاه رنا بندیبستههای فعالیت 1212 31
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله های توجیهی  مقیاس شهرستانگذاری از رهگذر خدمات تسهیل گری  تهیه طرحرمایههای سملاحظه: طرح

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

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 2 1 2 3 2 1 درام یمرکز طارم 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویل ماداره ک

 استان یگردشگر

 2 1 1 4 1 1 ده بهار یمرکز طارم 22
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 2 2 3 4 1 ده بهار یمرکز طارم 23
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 2 1 2 3 2 1 ده بهار یمرکز طارم 24
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویم اداره کل

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 زا ید یمرکز طارم 25

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 کوهفن یسه راه یمرکز طارم 21

 2 1 2 3 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 27
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 ناستا یگردشگر

 2 2 2 3 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 21
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 یهزار رود سفل یمرکز طارم 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 دیجد یکند یهند یمرکز طارم 31

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

 

 

 

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

قوانین بودجه  11نامه 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 برنامهو ضمن تعامل با دستگاهسنواتی 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1311 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

31 71 
افرتی  گردانندگان های مسخدمات وژانس

 های مربوطتور  رزرو کردن و فعالیت
 4 111 15 یارائه خدمات گردشگر وژانساحداو 

32 11121 
بر اساس دستمزد یا  -خدمات دامپروری 

 قرارداد
 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز

 4 111 7 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحداو باغات ز زیتون کاری 11211 33

34 11121 
بر اساس دستمزد یا  -خدمات دامپروری 

 قرارداد
 4 111 25 یرنعت مهین  یدام یواحدها یاحداو و بهساز

35 11121 
بر اساس دستمزد یا  -خدمات دامپروری 

 قرارداد
 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز

 4 511 7 فرنگیگوجه بندیبستهو  یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11712 31

 11 111 25 احداو مجتمع گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 37

 1 111 11 یارهیفروشگاه زنج (ایزنجیرهفروشگاه اتفا ) 47111 31

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 31

 5 111 5 ییدارو اهانیگ بندیبستهو  یپرورع و فراور کارگاه گیاهان داروئی ووریعمل 21111 41
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره یندر چارچو  وئ 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
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لف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 2 1 2 3 4 1 استاکول یمرکز طارم 31
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 استاکول یمرکز طارم 32

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 بندرگاه یمرکز طارم 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نهیپرچ یمرکز طارم 34

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیتسف یمرکز طارم 35

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ریتشو یمرکز طارم 31

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 درام یمرکز طارم 37

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 4 1 درام یمرکز طارم 31

 2 1 2 3 4 1 ده بهار یمرکز طارم 31
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 زا ید یمرکز طارم 41

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

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 31

 

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

بودجه  قوانین 11نامه 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 

1311 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 511 7 فرنگیگوجه بندیبستهو  یکارگاه فراور فرنگی  گوجهر 11712 41

 3 111 11 یبارانداز محصولات کشاورز جادیا بارانداز 52241 42

 5 111 11 تون یز بندیبستهو  یلیتبد عیکارگاه رنا بندیبستههای فعالیت 1212 43

44 11121 
بر اساس دستمزد  -خدمات دامپروری 

 یا قرارداد
 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یبهسازاحداو و 

45 2221 
ز جبه  -یفیپلاست هایفراورده دیتول

 کفش
 5 511 3 جاتیفیو ر وهیم یبرا یفیسبد پلاست دیتول

 5 111 11 ریو پودر س یترش ریس دیکارگاه تول تولید -پودر سیر 11313 41

47 11131 
ای و کاشت و فرنگی گلخانهگوجه

 تولید
 11 111 25 جتمع گلخانهاحداو م

 4 111 7 دارشیب یدر اراض وهیو م تونیاحداو باغات ز زیتون کاری 11211 41

 3 111 5 یکشاورز یلیو تبد ییغذا عیرنا غذایی یهاتولید فراورده 11 41

51 1141 
های گیاهی و ها و چربیتولید روغن

 بجز روغن ذرت -حیوانی
 5 111 11 یریگکارگاه روغن
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه 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 برنامها دستگاهسنواتی و ضمن تعامل ب

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

 روستا

ی*
رد
لف
عم
ع 
عا
ش

 

ح*
طر
ع 
ضو
مو

ور  
مح
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روف
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د 
برن
ت 
بلی
قا

ی*
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 عنوان دستگاه اجرائی

 انام روستا/ روستاه بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 کوهفن یسه راه یمرکز طارم 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 3 3 1 کوهفن یسه راه یمرکز طارم 42

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 شهرک پاوه رود یمرکز طارم 43

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 رومعه بر یزمرک طارم 44

 اداره کل رنعت  معدن و تجارت استان 2 1 2 2 4 1 جم یقل یقار یمرکز طارم 45

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 جم یقل یقار یمرکز طارم 41

 اناست یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 قانقلی علیا یمرکز طارم 47

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 قشلاق خساره یمرکز طارم 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 41

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 51

 (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 طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  

 

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 41

 

  (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهاطرح فهرست - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه 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 شهرستانط و کمیته برنامههای مرتبسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1311 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 11 111 25 مع گلخانهاحداو مجت ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 51

 5 111 11 ریو پودر س یترش ریس دیکارگاه تول تولید -پودر سیر 11313 52

 5 111 11 تونیز بندیبستهو  یلیتبد عیکارگاه رنا بندیبستههای فعالیت 1212 53

 11 111 25 احداو مجتمع گلخانه ای و کاشت و تولیدفرنگی گلخانهگوجه 11131 54

55 11111 
بر اساس دستمزد  - یکشاورز ولاتنیماشخدمات 

 یا قرارداد
 3 111 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

 5 111 1 یمحصولات لبن یکارگاه فراور تولید -لبنیات  11511 51

 15 111 111 یرنعت هایناحیهاحداو  های رنعتیاحداو ساختمان 41111 57

51 41111 
های ناحداو انواع ساختما - سازیساختمان

 مسفونی  تجاری  فرهنگی و ورزشی
 5 111 21 و خدماتی یحیو تفر یرفاه تأسیساتاحداو 

51 11111 
بر اساس دستمزد  - یکشاورز ولاتنیخدمات ماش

 یا قرارداد
 3 111 5 یکشاورز یمهندس یفن یخدمات تخصص

 5 111 25 یاحداو رستوران گردشگر رستوران 51111 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یاهفهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه 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

ی*
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لف
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 52

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 لانفشهیگ یمرکز طارم 53

 استان یجهاد کشاورز اداره کل 2 1 2 1 3 1 لوانیگ یمرکز طارم 54

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 2 1 لوانیگ یمرکز طارم 55

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 4 1 لوانیگ یمرکز طارم 51

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 4 1 لوانیگ یمرکز طارم 57

 2 1 2 3 2 1 لوانیگ یمرکز طارم 51
و  یدست عیرنا  یرهنگف راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 3 2 1 انینوک یمرکز طارم 51

 2 2 2 3 4 1 انینوک یمرکز طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 (4) یدسترنایع و گردشگری( 3خدمات )( 2رنعت )( 1) یکشاورز: طرح (     * موضوع4) شهرستان( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعاع عملفردی: خرد/

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

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 42

 

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

قوانین بودجه  11نامه 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.زی شهرستانریهای مرتبط و کمیته برنامهسنواتی و ضمن تعامل با دستگاه

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریعنوان طرح سرمایه ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1311به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 5 

 4 111 4 یگرداقامتگاه بوم مهمانسرای جهانگردی 55111 11

 4 111 25 یرنعت مهین یدام یواحدها یاحداو و بهساز بر اساس دستمزد یا قرارداد -پروری خدمات دام 11121 12

 4 511 7 فرنگیگوجه بندیبستهو  یکارگاه فراور فرنگیر  گوجه 11712 13

 5 111 25 یراه نیو ب یاحداو مجتمع رفاه ساخت مجموعه خدماتی بین راهی 41111 14

 11 111 25 احداو مجتمع گلخانه ی و کاشت و تولیدافرنگی گلخانهگوجه 11131 15

 1 111 5 یکارگاه متوسط مشاغل خانگ دفتر رنایع دستی 13132 11
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 )دنباله( (9411 - 9419گذاری )دوره سرمایه یهافهرست طرح - 5جدول 

قوانین بودجه  11نامه اجرائی تبصره در چارچو  وئین 1411-1411ها و متناسب با دوره دو ساله یاس شهرستانهای توجیهی  مقگذاری 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 
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 عنوان دستگاه اجرائی

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 2 1 2 3 4 1 انینوک یمرکز طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 ایزار رود عله یمرکز طارم 12

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 ایهزار رود عل یمرکز طارم 13

 2 2 2 3 4 1 ایهزار رود عل یمرکز طارم 14
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یداره کل جهاد کشاورزا 2 1 2 1 3 1 هندی کندی جدید یمرکز طارم 15

 2 1 1 4 1 1 هندی کندی جدید یمرکز طارم 11
و  یدست عیرنا  یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 (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 طرح در سطح بخش:  اولویت اول )*      (2) ریخ( 1بله )* کاروفرین محور است:  

 

 

 

 

 

 



 استان زنجوان ییی و طرح توسعه پایدار منظومه های روستایامه توسعه اقتصادی اشتغالزابرن سند  ................................................................................................................................................................................ 44

 

 6کد  موضوع گذاریسرمایه هایطرح توضیحات :5جدول  ضمیمه

 توضیحات عنوان طرح
 گردی در روستا واحد اقامتی بوم 5احداو  یگرداقامتگاه بوم
 طارم با نماد زیتون  ایزنجیرهفروشگاه  با  1احداو  ایزنجیرهفروشگاه 

 دستیرنایعارائه محصولات خانگی از قبیل ترشی زیتون  ترشی سیر و  کارگاه مشاغل خانگی

 
  



 45 ...............................................................................................................................................................................................................................................  ............................................................ مرکزی /بخش طارمشهرستان 

  

         

 (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایایهسرم 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 

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

 (یدنیوشام

 احداو خانه بهداشت ییهداشت روستاخدمات ب ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 2

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

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 4

 یهاد هایطرح  یو بازنگر هیته ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1512111111 و عشایری ییشهری  روستا خدمات وفصل توسعه  1512 5

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

 (یدنیوشام

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ی  نوسازاحداو برنامه وموزع دوره دوم متوسطه نظری 1111111111 یورع عمومفصل وموزع و پر 1111 7

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

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

 یامفانات وموزش زیو تجه یبهساز  ی  نوسازاحداو برنامه وموزع دوره اول متوسطه 1111115111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1111 11
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 )دنباله( (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی لکتم 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  رانیعم 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) 1311 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت دوم  
1411 

 جمع

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 
 111 25  111 25 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 چرزه یمرکز طارم 1

 1 استاکول یمرکز طارم 2
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 2  1 111 1 111 

 511 511  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 بنارود یمرکز طارم 3

 1 نهیپرچ یمرکز طارم 4
 یو خدمات بهداشت یپزشفدانشگاه علوم 

 استان یدرمان
2 1 1 111  1 111 

 511  511 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 دیجد یکند یهند یمرکز طارم 5

 111 25 111 25  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 دیجد یکند یهند یمرکز طارم 1

 1 نیتسف یمرکز طارم 7
مدارس  زیتجهتوسعه و   یاداره کل نوساز

 استان
2 2  1 111 1 111 

 511  511 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 چمله یمرکز طارم 1

 511 511  2 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 چنار یمرکز طارم 1

 1 ده بهار یمرکز طارم 11
مدارس  زیتوسعه و تجه  یاداره کل نوساز

 استان
2 1 1 111  1 111 

 (      2( اولویت دوم )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )(     * 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 نوان برنامه اجرائیع کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 5 

 ییروستا راه گیریلفهو  یوسفالت  بهساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 11

 یراه ارتباط لیارلاح و تفم ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 12

 یراه ارتباط لیارلاح و تفم ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 13

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 14

و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیو تجهتوسعه  ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 15

 (یدنیوشام
 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1111112111 فصل بهداشت 1111 11

 ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1513113111 فصل و  و فاضلا  1513 17
و  ) ییروستا یشبفه وبرسان یو نوساز زیتوسعه و تجه

 (یدنیوشام

11 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111

11 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیهت ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111

21 1512 
 و ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه 

 عشایری
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111
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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

 .افتی 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) 1311 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  
اولویت دوم  

1411 
 جمع

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 3 سو ماسوله نیریرام شد ییراه روستا یمرکز طارم 11
 ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار

 استان
3 2  11 111 11 111 

 2 لیراه طارم  منج یمرکز طارم 12
 ایجادهو حمل و نقل  یاداره کل راهدار

 استان
3 1 55 111  55 111 

 2 جعفروباد خلخال تا پاوه رود یروستا یمرکز طارم 13
 ایجادهقل و حمل و ن یاداره کل راهدار

 استان
3 1 11 111  11 111 

 1 وباد زیعز یمرکز طارم 14
 یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 2  1 111 1 111 

 111 25 111 25  2 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 قشلاق پاوه رود یمرکز طارم 15

 1 گماندشت یمرکز طارم 11
 یداشتو خدمات به یدانشگاه علوم پزشف

 استان یدرمان
2 1 1 111  1 111 

 111 25  111 25 1 1 شرکت و  و فاضلا  استان 1 انینوک یمرکز طارم 17

 211 1  111 1 1 اناست یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 یمامالان هزار رود سفل یمرکز طارم 11

 یمرکز طارم 11

  یلسف یقانقل ا یعل کوهفن ز یکهر وبادخرم 

 ان ینوک کلتان   یسفل کوهفن ا یعل یلقانق

 رومعه بر  پسار گاوخس  چم  یقارقل

 111 1  111 2 1 اناست یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 11

 411 2 111  3 1 اناست یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 4 زهتروباد کلوچ  ده بهار  چمله  یمرکز طارم 21

 (      2( اولویت دوم )1اولویت طرح در سطح بخش:  اولویت اول )(     * 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 

 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 21

 در سطح بخش ییروستا یهاد یهاطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 22

 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1512117111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 23

 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 24
در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا

 ییو روستا یبرنامه ارائه خدمات شهر 1512111111 و عشایری ییشهری  روستا و خدماتفصل توسعه  1512 25
در محدوده  لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

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

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

 .یافت خواهند بازتا  یعمران 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) 1311 قیمت به اعتبار

 نام روستا/ روستاها بخش شهرستان
اولویت اول  

1411  

اولویت دوم  

1411 
 جمع

1 7 1 1 11 11 12 13 14 15 

 یکزمر طارم 21
سرخه سنگ   ته دره  ر یتشو

 اهوردیس لانفشه یگ
 111 3 111  4 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 5

 111 111 7  7111111 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 دیسرجد یون یمرکز طارم 22

 111 14 111 14  2 1 ناستا ین انقلا  اسلاممسف ادیاداره کل بن - ییبا استعلام از دستگاه اجرا یمرکز طارم 23

 111 13  111 13 3و 1 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 ایتازه کند که یمرکز طارم 24

 211 54 211 54  5و 4 1 ناستا یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 چم یقل یقار ده بهار  یمرکز طارم 25

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

 

 

 ی عمرانیهاپروژهتوضیحات  - 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

 خانوار جمعیت 21روستاهای بالای  هیکلبرای  به کل روستاها گازرسانی

 



 

  

         

 


