




):مدظله العالی(مقام معظم رهبريدر دیدگاه اقتصاد مقاومتی 

مقاومتیاقتصادالبتهاست،مهممقاومتیاقتصاداست،مهماقتصادمساله�
ایناست،مقاومتیاقتصادالزاماتجزواقتصاد،کردنمردمیدارد،الزاماتی

اینوبیاوردوجودبهتحولیکتواندمیشد،اعالمکه44اصلهايسیاست
بایدبیشتريهايتالشوگرفتهانجامکارهاییالبتهبگیرد،انجامبایدکار

تشویقاقتصاديفعالیتبههمکرد،توانمندبایدراخصوصیبخش.بشود
کههاییدستگاهوکشوردولتیهايدستگاهکشور،بانکیسیستمهمبشوند،

واردمردمکهکنندکمکقضائیهقوهومقننهقوهمثلکنندکمکتوانندمی
الزاماتازدیگریکینفتصنعتبهوابستگیکاهششوند،اقتصادمیدان
بتوانیماگرماماست،سالهصدشوممیراثوابستگی،ایناست،مقاومتیاقتصاد

بارانفتکنیمتالشوکنیماستفادهدارد،وجودامروزکهفرصتهمیناز
مهمحرکتبزرگترینکنیم،جایگزیندیگريدرآمدزاياقتصادِيهايفعالیت

)نظامکارگزارانبادیدار(.ایمدادهانجاماقتصادزمینهدررا



):مدظله العالی(مقام معظم رهبري

امکانات و وسعت « � ن کشور چ دستگاه توی ا به نظر من ه

»  . کار تعاون در بعض از بخشها را ندارد 

ن ب عدالت را به شکل « � ــ که م تواند جلوی ا زها ک از چ

ن کار تعاون است  »  . منطق و اصول سد کند هم



«استگردیدهاشارهآنبهنیزقرآندرکهماستدینیهايآموزهازجزئیتعاون-
.»التقويوالبرعلیتعاونوا

.استشدهتاکیدآنبهکهاستاساسیقانوندرمصرحاصولازتعاون-
توانافزایشوافزاییهمجهتدربخشدهیاریهايمشتركاعتباراتوامکاناتازاستفاده-

.خدماتیواجرایی
کمترقیمتومناسبکیفیتبادهیاریهانیازموردمحصوالتوخدماتارائه-
منطقهمردمنیازهايازبخشیتامین-
زاییدرآمدواشتغالمنظوربهبخشدرموجودتوانمندیهايوپتانسیلهاازاستفاده-
موجودامکاناتازبخشروستاهايتمامیمنديبهره-

شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش طارم سفلی با اهداف ذیل شکل گرفت 



سفلیمعرفی شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش طارم �

1391سال : تأسیس 
47: عضو تعداد دهیاري هاي 

ریال180,000,000: اولیه سرمایه 
شش نفر: ثابت تعداد پرسنل 



:اهم دیگر فعالیت هاي شرکت تعاونی به شرح ذیل می باشد

فرآوري و بسته بندي زیتون کنسروياحداث کارگاه -1
احداث کارگاه جوشکاري و تولید سازه هاي فلزي-2
جدول و تولید بلوك و احداث کارگاه جدول زنی -3

ماشین آالت عمرانی و خدماتی تعاونیپارکینگ ایجاد -4
ساماندهی مدیریت پسماند  –5

اجراي طرحها و برنامه هاي عمرانی مورد نیاز دهیاریها–6



شرکت تعاونی 
دهیاریهاي

سفلی بخش طارم
استان قزوین

:طرح
فرآوري و بسته بندي  

زیتون کنسروي

استانداري قزوین 



معرفی بخش طارم سفلی

طارمبخش.استقزوینشهرستانبخش هايازیکیسیردانشهرمرکزیتبهسفلیطارمبخش�
درمنجیلباديشهرباشرقیشمالوازلوشانشهرباجنوباززنجاناستانباشمالازسفلی

.استارتباط
طارآنمحصوالتتریناصلیکهاستروستاهشتادازبیشودهستانچهاردارايبخشاین�

ترکیهعراقکشورهايبهطارمکشاورزيمحصوالت.داردجهانیشهرتکهمی باشداناروزیتون
.می گرددصادراماراتوقطر

جاذبهوانگیزشگفتطبیعیمنابعوهمچنینسلجوقیوصفويدورانازتاریخیآثاردارايطارم�
.استمتنوعآبشارهايوبکرطبیعتوخوبهوايوآب،فراوانتوریستیهاي

روستايدستباالدرسنگاناستایرانانارهايمرغوبترینازوداشتهجهانیشهرتسنگانانار�
می باشدمطلوبهوايوآبدارايوداشتهقراردولجک

جنگل.شده استواقعبخشایندراستمفیدامراضازبسیاريدرماندرکهمعروفیمعدنیآب�
میقزویناستانجنگلیگاههايذخیرهازیکیهکتار11وسعتباکهکمررودبلوطسرسبزهاي
نقاطباالتریندر.بودهتوریستینخوردهودستبکرمناطقازکهفردوسوسمنگاهییالق.باشد

قزویناستاندیگرافتخارسفلیطارمممنوعشکاروشدهحفاظتمناطق.هستندواقعطارم
می باشد





خاستگاه زیتون 

می گرفتهقراراستفادهموردمسیحمیالدازقبلسالهزار3ازتقریباًزیتون�
وسوریهراآناصلیموطنواستگرمنیمهوگرمنواحیازگیاهاین.است

آب وهوايدارايکهنواحیسایربهنقاطاینازکهمی دانندترکیهجنوب
تاشرقدرهیمالیاغربیدامنه هايازاکنون.شدبردههستند،مدیترانه اي

زیتوندرختمدیترانهدریايطرف2درومغربدراطلساقیانوسسواحل
جنوبیآمریکايشمالی،آمریکايدرنامبردهنواحیبرعالوه.می شودکاشته

.می دهندقراراستفادهموردومی کارندرامحصولایناسترالیاو





قدمت زیتون در ایران
سـاله دارد،  800پیش ازاین تصور می شد کشت زیتون در طارم و رودبار قدمت 

اما تازه ترین کشفیات باستان شناسی در تپه باستانی کلورز رستم آباد بیانگر ایـن  

. هزار سال پیش بـازمی گـردد  2است که کشت زیتون در این منطقه به بیش از 

همچنین ناصرخسرو در سفرنامه خود از وجود زیتون در طارم و رودبـار سـخن   

.گفته است 



در جهانآمار تولید زیتون 

ازهکتارمیلیون10حدود،2013سالدرفائوسازمانآمارآخرینطبق�
بزرگ ترین.داردقرارزیتونکشتزیرکشور41توسطجهاناراضی

ترکیه،یونان،ایتالیا،اسپانیا،ترتیببهزیتونتولیدکنندهکشورهاي
بزرگ ترینایتالیاوپرتغالاسپانیا،وهستندتونسومراکش

.می آیندشماربهمحصولاینصادرکنندگان



در ایرانآمار تولید زیتون 

کشتزیرسطح92سالدرکشاورزيجهادوزارترسمیآمارطبق�

98ازبیشآنساالنهتولیدوهکتارهزار51حدودایراندرزیتون

وتبدیلکنسروبهایراندرتولیديزیتوندرصد60.استتنهزار

اساسبرهمچنین.می شودمصرفروغنبه صورتنیزتنهزار7حدود

درکهاستگرم300ایراندرروغن زیتونمصرفسرانهآماراین

.استمتغیرکیلو15تا10بینمیزانایندیگرکشورهاي





نقش طارم در تولید زیتون کشور
ومهممحصولزیتون.استمهمبسیارزیتونتولیدمقاومتیاقتصادحوزهدرقزوین،استانمناسببستربهتوجهبا�

جامعهافرادسالمتودادافزایشمردممیانراآنسرانهمصرفمی توانمحصولاینکشتتوسعهباکهاستاساسی

وتنهزار12میزانبهتولیدودرصدي12سهمباسفلیطارمبخشکشاورزي،جهادآماربهتوجهبا.کردتضمینرا

.استدادهاختصاصخودبهکشوردررادوممقامهکتار4333بارورسطح

مرکزکهداردوجودقزویناستاندرچرچنگیوماريشنگه،وروغنیوزردارقامشاملزیتونرقم10ازبیشاکنون�

.می شودتبدیلروغنبه)تن5حدودمعادل(استانایندرتولیدشدهزیتونازدرصد25.استسفلیطارمبخشآن

کهاستگسترده ايووسیعسرزمینمنطقهاین.می رودشماربهزیتونمحصولتولیدقطب هايازیکیطارممنطقه�

به طوربخشاینجمعیتدرصد73حدودهم اکنون.شودمحسوبزیتونتولیددراقتصاديقطببه عنوانمی تواند

بخشاینازغیرمستقیمبه طورهمجمعیتاینماندهباقیومی کنندارتزاقزیتونباغ هايازحاصلدرآمدبامستقیم

.دارنددرآمد



نمایی ازباغات زیتون



معرفی طرح

منطقهدرزیتونمحصولفراوريوپرورشوکشتلحاظبهکهنسبیمزیتبهعنایتبا�

دهیارانسایرمشارکتباسفلیطارمبخشدهیارانتعاونیشرکت،داردوجودطارم

.نمودزیتونفرآوريوبنديبستهدستگاههايخریدبهاقدامبخش

220بربالغايهزینهکهداشته٪95پیشرفتکنونتاوشروع1392سالدرطرحاین�

وآالتماشینخریداريبابتتومانمیلیون200وساختمانیتاسیساتشاملتومانمیلیون

.استنمودهصرفتاسیساتودستگاهنصبواندازيراهبابتتومانمیلیون50



نمایی ازساختمان اداري و سوله
شرکت تعاونی دهیاریهاي بخش طارم سفلی



هدف از اجراي طرح

غیرصورتبهنفر20ومستقیمصورتبهنفر15براياشتغالایجاد-�1
نفر35تعدادبهجمعًامستقیم

بخشباغدارانوکشاورزانازحمایت-�2
همجواراستانهايبهآنصادراتوزیتونمحصولبنديبسته-�3
دالالنتوسطوسیاهبازاردرشدهتولیدزیتونعرضهازجلوگیري-�4
سفلیطارمبخشدهیارانتعاونیشرکتبرايمناسبسودآوري-�5



تجهیز سالن فرآوري زیتون



ضرورت اجراي طرح
زیتونروستاي56داشتنباسفلیطارمبخشاینکهبهنظر�

تولیداولرتبهکهزیتونبارورباغات8417بربالغوخیز
صورتبهآنهمشرکتچندفقط،داردکشوردررازیتون
کشاورزانتولیداتاکثر،دارندفعالیتزمینهایندرفصلی

دستبهبخشدربنديبستهشرکتهاينبودعلتبهعزیز
میفروشبهاندكبسیارقیمتبهافتادهسیاهبازاردالالن

.شدمیباغدارانشدنمتضررباعثامراینرسیدکه



استانداريامنیتی بازدید استاندارمحترم وقت  و معاون  سیاسی 
طارم سفلی  بخش ازسالن بسته بندي زیتون شرکت تعاونی 



نتایج حاصله از اجراي طرح
پایداراشتغالایجاد-�1

باعثامراینمیشدهنگهداريباغدارانانباردرسنتیصورتبهشدهتولیدمحصول-�2

آننمودنبهداشتیوبنديبستهبا،باشدکمترعرضهوپائینبسیارمحصولکیفیتگردیده

.استشدهبیشترتقاضاهمورفتهباالکیفیتهم

بستهشرکتتاسسیسازقبلکهخامیزیتون:کشاورزانوباغدارانآمددرافزایش-�3

،رسیدهمیفروشبهتومانهزار3الی2بازاردرکیلوییهرتعاونیشرکتتوسطبندي

نمایدمیخریداريباغدارازتومانهزار5الی4کیلوییراخامزیتونتعاونیشرکتحال

.نمایدمیعرضهبازاربهتومانهزار11الی8کیلوییآوريفروبنديبستهازپس



فرآیند فرآوري و بسته بندي زیتون

هسته گیريدم گیريتلخه گیريسورتینگ
بسته بندي و 

پاستوریزاسیون
لیبل زنی و 

شیرینگ















عرضه محصوالت شرکت تعاونی  دهیاران طارم سفلی



عرضه محصوالت شرکت تعاونی  دهیاران طارم سفلی



دیگر برنامه ها و 
دستاوردهاي  

شرکت تعاونی  
دهیاریهاي بخش 

طارم سفلی



طرح تولید فرآورده هاي بتنی

مناطقدرسریعدسترسیایجادبهتوجهبابتنیقطعاتتولیدطرحاجرايازهدف

خصوصبهوکیفیتسطحارتقاءنیزوبتنیقطعاتبهسفلیطارمبخشمختلف

.گردیدمردمعایدزیاديمنافع٪50حدودتاقیمتآوردنپایین



تجهیزات و ماشین آالت عمرانی شرکت تعاونی



نمونه اي از تولیدات شرکت



طرح تولید سازه هاي فلزي اعم از سطل زباله ، وسایل بازي 
،تفریحی و پارکی و تابلو معابر و غیره



دارندعهدهبرراآنادارهنفر4جمعاکهنیساندستگاهدوباروستاییپسماندهايمورددر

چاله،روستاچهارالیسهدروشدهآوريجمعبخش،زبالهگشتهاشتغالایجادنوعیبهو

کلیهواستگشتهآنوپاکیزگیزیستمحیطنظافتبهکمککهشدهحفرمشتركزباله

مزایاوکار،حقوقادارهقوانینطبقاجتماعیتامینبیمهدارايمجموعهاینپرسنل

.کنندمیدریافت

ساماندهی مدیریت پسماند



مساوينسبتبهبخشروستاهايکلیهتعاونیاستقرارمحلدربخشآالتماشینتجمیع

ساختوتعاونیاستقرارمحلدرپارکینگوساختونمایندمیاستفادهآالتماشیناز

نشانامراینکه؛گرددمیبرگزارساختمانایندردهیارانومدیرههیاتجلساتکلیه

.باشدمیمحولهاموراتدرتعاونیبودنمستقلدهنده

ساماندهی ماشین آالت



حضور جناب آقاي دکتر رضوي معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
معاون اول رئیس جمهور دربازدید ازبخش تولید فرآورده هاي بتنی تعاونی



حضور جناب آقاي دکتر رضوي معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
معاون اول رئیس جمهور دربازدید ازبخش تولید فرآورده هاي بتنی تعاونی



فعالیتها و طرحهاي شرکت تعاونینتایج حاصله از 

معظممقامفرامیننمودناجراییاولوهلهدرتعاونیاهدافازبخشی

دردرآمدزاییواشتغالایجادومقاومتیاقتصادخصوصدررهبري

وهلهدروباشدمیکاربهمستعدجوانانبرايویژهبهطارممحروممنطقه

سطحارتقاينیزوزیتونبهداشتوجامعهسالمتسطحباالبردندوم

باکیفیتوارزانسریع،ارائهوفلزيوبتنیهايفرآوردهکیفیت

.باشدمیمردمبهحاصلهمحصوالت



با تشکراز حسن توجه شمابا تشکراز حسن توجه شما


