


جذب گردشگر هدف از اجرای طرح 1_

توسعه فرهنگی ، اقتصادی روستا و غیرهضرورت و اهمیت طرح  2_

فاز اول این طرح پس از شش ماه به بهره برداری رسیدبازه زمانی طرح3_

نحوه اجرای طرح 4_
با مشارکت مردمی اعم از خانواده ها ، جوانان و زنان، معاونت عمرانی استانداری 

استان، سازمان میراث فرهنگی و اداره شیالت

اجرای طرح در سطح روسستا ،دهستان ، شهرستان و استان نیز بازتاب داشته است.گستره اجرای طرح5_

_6
میزان هزینه اجرای طرح و نحوه 

تامین منبع یا منابع

میزان اعتبار به بیش از 700000000 لایر که از محل درآمده های دهیار و معاونت 

عمرانی استانداری و مشارکت مردمی و سازمان میراث فرهنگی  و امور شیالت

نتایج طرح 7_
این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی کامال " موفق بوده و عالوه بر گردشگر داخلی در 

جذب گردشگران خارجی نیز موفق بوده است

دهیاری روستای پالنگانمجری طرح8_

روستای پالنگانمحل اجرای طرح 9_



 : روستای پالنگان 

 
 خانوار 222: تعداد خانوار  

 نفر 1022: تعداد جمعیت 

 کیلومتری شمال غربی شهرستان کامیاران 55: موقعیت

 متر مربع 3700: وسعت روستا 

 متر  1020: ارتفاع از سطح دریا 

 انجام امورات گردشگران ، دامداری ،: شغل اهالی 

 

 کشاورزی ، پرورش آبزیان و زنبور داری             



 بافت روستا به صورت پلکانی و سنگی می باشد 

 

 ( سنگ و گل )واکثر بناهای با مصالح بومی

 

 ساخته شده اند، همین نحوه ساخت خود جلوه  

 

 و منظره زیبایی به روستا داده است که باعث 

 

 جذب گردشگر به این بهشت گمشده شده است 







دهیاری با دعوت از مسئولین  93/01/03در تاریخ 

ادارات ، شوراها ، معتمدین و ریش سفید ها و جوانان 

روستا جلسه ای برگزار کرد و معرفی  طرح جذب 

اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی » گردشگر با محوریت پیام 

با ارائه مطالعات انجام شده و طبقه « و مدیریت جهادی 

بندی اطالعات و برسی پیشنهادها و نظرات افراد ، طرح 

نهایی و برنامه اجرایی آن مطرح گردید و از تاریخ 

 وارد فاز اجرایی شد  93/01/04




















