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 ام استاندارپی

ای و ایجاد بسوتر لاز  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 27بند الف ماده  1رای جزء محور روسوتاها، اج

برنامه توسووعه "( در قالب مطالعات 27/12/26ریزی و توسووعه اسووتان )مور  روسووتایی برابر مصوووبه شووورای برنامه

به تنظیم اسووناد برنامه و طرح  منجر "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 تنو 

وری، به عنوان بخشی از پیامدهای اقتصادی هاقتصواد و معیشوت روسوتائیان و افزایش سوطح درومد و ارتقاء سطح بهر

 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 

راهبری سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد های منتخب ملی و اسوتانی بوده که با در زمره طرح "روسوتایی اسوتان

ریزی استان و اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی مسوفن انقلا  اسولامی کشوور و اهتما  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 انجا  موفقیتران در همراهی و همفاریضمن سپاسگزاری از کلیه دست اندرکا

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

رای سوووند بخش/ فرمانداران محتر  با تمهیدات متناسوووب با اقتضوووای مرحله اجرای نتایج مطالعات، عوامل اج -1

 هایبندیهای شووهرسووتانی راهبری نمایند. اولویتهای تابعه را با حسوواسوویت و دقت و با کاربسووت  رفیتبخش

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

گذاری های سووورمایههای عمرانی و طرحها، پروژهتمقامات محلی در روسوووتاها از عوامل م در در پیشوووبرد فعالی

 خواهند بود.

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

 با رعایت ملاحظات لاز  به اجرای نتایج مطالعات همت گمارند.

ی بخشووی و فرابخشووی در عملیاتی نمودن نتایج مطالعه، ریزی اسووتان، ضوومن هماهنگسووازمان 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 اهتما  نماید.

ها روژهی پاداره کل بنیاد مسوفن انقلا  اسلامی استان ضمن پیگیری و هماهنگی با مدیریت ملی، نسبت به اجرا -4

های اسووتانی را به شووورای گانه اسووتان اقدا  و گزارع عملفرد دسووتگاه 17های 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 -1

 تأمینهای اجرایی موجود و مشارکت میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی روستا، در فیتاسوتفاده از سازمان و  ر

 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

تداو   1411های تسوهیلگری و متناسوب با مقتضویات توسوعه روستایی در برنامه هفتم تا افق فیتاندازی  رراه

 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  1ای در برنامه شووشووم توسووعه مطرح و مطابق تفالیف جزء محلی و منطقه هدف تقویت اقتصوواد

روورت سالانه در استان و برنامه به 21هزار برنامه روسوتایی نمود. تهیه  1ها را مفلف به تهیه سوالانه سوازمان اسوتان

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

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 ا را کامل نماید. در این راسووتا تلفیق برنامههفضووایی شووهرسووتان

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

مراهی اداره کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی ریزی و توسعه استان با هعنوان 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 اهتما  قرار گیرد.در قالب خدمات مشاوره (بخشی/ روستایی/ تلفیقی)

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

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

ها، همزمان با رشد ار برنامههای وتی در حسا  تولید استان شاهد باشیم. بدیهی است استمراقتصوادی ون را در سوال

 اقتصادی، توسعه پایدار محلی را در بر خواهد داشت.

ریزی، نظارت و ومایش سوورزمین، کلیه در انتهای کلا ، فررووت را مغتنم شوومرده و از همفاران محتر  امور برنامه

اسووتان و همچنین کلیه  ریزی و بنیاد مسووفن انقلا  اسوولامیعوامل 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

 

گاهو ربانمهمدیریت ن مازاس گیری اسناد اهی زری که رد شکلرزیی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان از مقامات، مراجع و دست
 نماید.می اریسپاسگزتشکر و صمیمانه اند، ودهسهیم ب « اهی روستایی استان زنجانطرح توسعه اپیدار منظومه»و « ربانمه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی»

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

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

 سفیدان و معتمدین محلی.شاه، اعضای شورای اسالمی روستااه، دهیاران، ری اه 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 

ن زنجان همانند سوایر روستاهای کشور متأدر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، تحولات روسوتاها در اسوتا

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

و سووطح انتظارات جامعه روسووتایی را به جامعه  ها را تغییر دادههای 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 گذاری به سوورعت مشوومول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شووده و بازده سوورمایههسوورمای

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

به ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و  دررد رشد اقتصادی 11 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.های جدید گذاریسرمایها را با روست

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 کردی در روستاها را در قالب محورهای زیر طبقهورارتقای 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 میافزوده بخش کشواورزی از روسوتاها خار  شده و نصیب واسطهارزع

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

 شاورزیدر بخش ک

در  مقیاسگذاری رنعتی بزرگگیری سیاستاز قانون تقسویم اراضوی و قانون ارو و عد  شفل متأدر

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

فته و ر قرار نگرها رورفار معیشتی بوده است، معمولار اهداف اقتصادی مدنظبه دلیل ونفه مبنای فعالیت

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

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع وبی

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

 وضی زیر کشت وبی افزایش شدید تقاضای مصرف و  در بخش کشاورزی با گسترع ارا ،دهه گذشته

های از طرفی عد  انتشووار و تعمیق فناوری و سوووبه این 6113های مجاز و غیرمجاز از دهه حفر چاه

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

توان تولید را کشاورزی می. با مصرف موجود و  در بخش های 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  ینب جمله نهادهای ادرگذار در تحول و توسووعه روسووتاها هسووتند. ناهماهنگی

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

ر
 

موانع عمومی 

 وریارتقای بهره
 فرآیند و تبعات

1 
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 مقاو  و  کم ونان در سوواد و تخصوص کشواورزان و سون بالای کشاورزان و درومد

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 گراهادو  یا مجبور به تسامح با سنتدسوته  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

نیاز داخلی،  تأمینجمعیت، کشاورز و روستانشین هستند که ضمن  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

به  سووتروسوتاییان با توجه به شویوه ففری و عد  دانش و مهارت و بالطبع ترس از تغییر، به ندرت د

های زینتی، دارویی، زعفران و کاشوت محصولات جایگزین و پربازده همانند گل 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

باید عدالت باشوود، میجزء منابع نسوول فعلی و وینده می ها و مراتعچراگاه 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،هجدی به این منابع دارای وستان

 با بحران منابع مواجه خواهیم شد.

7 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

گذاری بجای سرمایه

 اقتصادی در روستاها

ه؛ با وجود های زیرساختی و رفاهی روستاها انجا  شدهای سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

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

 سازینیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و  رفیت تأمیندخالت دولت در روسوتا 

 ها مورد تأکید نبوده است.اقتصادی ون

1 
های عد  وجود کارگاه

 مقیاسکوچک

مقیاس های کوچکبرخلاف سوایر کشوورهای پیشورفته و در حال توسعه، کارگاه وسوتاهای ایراندر ر

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

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

 باشد.ربط میاز نظر مالی و علمی از سوی مسئولین ذیها ون

2 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

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

داری ت معنیها به عنوان مثال در حوزه دا  سبک، شیوه پرورع و بازده ون تفاواست. در برخی بخش

 با چندین دهه و قرن گذشته ندارد
 

 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، میز بررسی موانع عمومی ارتقای بهرهبر اساس نتایج حارل ا

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

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

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

 .شودهای زیر ارائه میبخش مرکزی شهرستان خرمدره به شرح سرخط
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 مقدمه

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

دامداری، به چشم انداز غالب شهری با -عشایری با تولیدات محدود کشاورزی -انداز غالب روستاییجهان را از چشم

ز ا تولیدات انبوه رنعتی تغییر داد. در این تحولات بنیادین و با شیو  مهاجرت عظیم از روستاها به شهرها عمومار 

 جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد.

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 فضای ملی هر روز پررنگ شبفهشهری در 

های ناشی از فروع نفت در شهرها ند، رورت تأسف انگیزی به خود گرفت. اولین مسئله انباشت عظیم سرمایهعللی چ

رورت واقعی بود. در واقع شهر به علت عد  تولید اشتغال در سطح انبوه، نیازی به بهو عد  رنعتی شدن شهرها 

ر شهرها، جاذبة شدیدی برای روستاییان به مهاجرین گستردة روستایی نداشت ولی به علت تمرکز درومدهای نفتی د

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

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

ر های فقو محل تمرکز رنایع بود، روی ووردند. حاشیه نشینی، مشاغل غیررسمی و گسترع پهنهدرومدهای نفتی 

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

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

های شدید از جمعیت خالی شدند و روستاها رو روستاهای زیادی به خاطر مهاجرتاینهای طبیعی شد. از ماندن دروت

 به محل زندگی پیرمردان و پیرزنان تبدیل شدند.

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

محلی را فراهم ساخت و میزان مشارکت  جامعة افراد توانمندسازی و خانوار سطح در معیشت بهبود پایدار، اشتغال

 توانمندسازی هایبرنامه اجرای و توسعه امر در مشارکتی رویفرد کارگیریهب اهالی و روستاییان را بیشتر کرد؛ چرا که

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

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

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

ها و راهبردهای ون رورت جدا بررسی و با توجه به نقاط قوت و ضعف هر بخش، اهداف، سیاستبهکلیدی هر بخش 

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

های اشتغالزایی و طرح توسعة پایدار منظومه ای از مطالبی که در رابطه با برنامة توسعة اقتصادی وسند 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 های هر بخش شناسایی و سعی شده تا متناسب با ونها راهبردها و سیاستمحدودیت

 ر افق طرح دست یافت.اهداف مورد نظر د



  استان زنجوان ییهای روستاپایدار منظومه ةی و طرح توسعیاشتغالزا اقتصادی، ةتوسع ةبرنام سند  .................................................................  11

 

 خرمدرهشهرستان  یو تحلیل وضعیت موجود روستاهای بخش مرکزتبیین  – 9

اخته پرد شهرستان خرمدره یبخش مرکز یوضع موجود روستاها لیو تحل نییتب ،یدر بخش اول از ارائه سند به بررس

 .شودیم

 ستان زنجانو ا خرمدرهشهرستان  مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب هایو شاخصمتغیر  -9-9

هزار نفر و  1،117، جمعیت اسووتان زنجان بیش از 1321بر اسواس نتایج سورشووماری عمومی نفوس و مسوفن سوال 

 دررد بوده است. 3277و  6773ی در استان به ترتیب نیروستانشی و نیشهرنشضرایب 

روستا دارای سفنه و  213هزار نفر در  341، به تعداد بیش از هزار نفر 346از جمعیت روسوتایی استان با بیش از 

 .اندبوده)شامل مفان، مزرعه و ...( ساکن  هایوبادهزار نفر در  1به میزان بیش از 

خانوار،  21روسوتا و تعداد روستاهای کمتر از  711خانوار و بیشوتر،  21، تعداد روسوتاهای دارای 1321در سوال 

 روستا بوده است. 123

)روستاهای  روستاهادررد  11دررود جمعیت روستایی، در حدود  21در مناطق روسوتایی اسوتان زنجان، حدود 

 21دررود روسوتاها )روستاهای دارای  22دررود جمعیت روسوتایی، در حدود  174خانوار 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 1خرمدره به شرح جدول شماره  شهرستان مرکزی، بخش جمعیت تطبیقی یهاشاخص و متغیرها
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 و استان زنجان خرمدرهشهرستان  مرکزیبخش  تیجمع یقیتطب یهاو شاخص ریمتغ -9جدول 

 بخش

 جمعیت )نفر(
ضریب 

روستانشینی 

 دررد

 سرانه جمعیت روستا وستا )نفر(جمعیت ر تعداد روستا
جمعیت 

مفان، 

 کل روستائی شهری کل مزرعه و ...

 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

 1،111 21 473 371 1،471 331،633 341،114 123 711 213 3277 346،214 711،177 1،117،461 استان

 11 41 122 716 11 12،422 12،172 2 14 16 1171 12،113 11،361 67،211 شهرستان خرمدره

 11 41 122 716 11 12،422 12،172 2 14 16 1171 12،113 11،361 67،211 بخش مرکزی

         171 377 377 171 271 171   376 771 674 نسبت شهرستان به استان

نسبت بخش مرکزی به 

 شهرستان
11171 11171 11171   11171 11171 11171 11171 11171 11171         

 1321مأخذ: سرشماری عمومی نفوس و مسفن 
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 هاقابلیت -9-2

خرمدره در ابعاد اجتماعی، اقتصووادی، کالبدی، محیطی و  ةهای منظومدر این قسوومت از گزارع به بررسووی قابلیت

 ی پرداخته شده است.مدیریتی و سیاس

 اقتصادیالف( 

 ؛ای(وجود بازار دا  )مال بازار( در شهرستان خرمدره )با امفان نقش پذیری فرا منطقه 

 ؛و  و تولید کشمشکشت محصول انگور و فرووری ون به شیوه تیز 

 ؛کشت محصولات زراعی متنو  در سطح شهرستان و امفان تنو  ون 

 ؛اهای دهستاننگهداری دا  سبک و سنگین در روست 

  ؛تهران و قابلیت ایجاد مشاغل خدماتی و تفریحی در پیرامون جاده-زنجاندسترسی به وزاد راه 

 ؛امفان توسعه و برندسازی رنعت کفش )کتانی( در سطح شهرستان 

 دستی و محصولات کشاورزی متنو  برای فروع توسط روستاییان.وجود انوا  رنایع 

 اجتماعیب( 

  برخی از روستاهای منظومهدر معیت جبالا بودن نر  رشد 

 دررد 2/71 کل یدررد و نر  باسواد 26/71زنان  یدررد، نر  باسواد 63/14 مردان یبرا ینر  باسواد 

 ؛متعدد یو گروه یفرد یهامهارت 

 منظومه نیا یاز روستاها یرو به رشد بعد خانوار در بعض تیوضع. 

 محیطی )آب و خاک(ج( 

 ؛مناسب زیرزمینی و  منابع ومه و وجوددر منظ سطحی و  جریان عبور 

 ؛کشاورزی مساعد خاک با اراضی گستردگی 

 ؛وجود تنو  ارتفاعی در سطح منظومه 

  ؛منظومهوجود مراتع متعدد در سطح 

 وجود روزهای بادی زیاد )مه یلی( در جهت توسعه انرژی بادی. 

 فضایی– یکالبد( د

 ؛وجود نیروی کار ارزان در منطقه 

 ؛منظومه روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای 

 ؛هانزدیفی به شهرها و مراکز جمعیتی برخی روستاها و استفاده از امفانات ون 

 ؛خدمات و کالا نقل و حمل توسعه خصوص در لاز  هایپتانسیل داشتن 

 ؛ایهای گلخانهوجود پتانسیل مناسب برای توسعة فعالیت 

  های گردشگری و و  و هوای مساعدهلیدی، جاذبها، مراتع، منابع و  و خاک، منابع تووجود دا. 
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 ها و تنگناهامحدودیت -9-9

 ،خرمدره در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی ةهای منظومدر این قسمت از گزارع به بررسی محدودیت

 مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.

 اقتصادیالف( 

 ؛جهت کشت و زر های زراعی وجود ارتفاعات متعدد و کمبود زمین 

 ؛های توسعه در منظومهعد  وجود استراتژی توسعه رنعتی و کشاورزی با برنامه 

 های فرووری محصولات باغی بخصوص در زمینه انگور و وجود محدودیت عد  توسعه کارخانجات و کارگاه

 ؛توسعه باغات از طرف نهادهای دولتی

  ؛اقتصادیهای بخش ةتوسع زمینهفقدان منابع قابل اعتماد در 

 ؛کمبود رنایع معدنی و فرووری محصولات استخراجی از معادن فعال این شهرستان 

 ؛گذاری در بخش کشاورزی و رنعتکم بودن رقابت بین مرد  جهت سرمایه 

 ؛پایین بودن سطح درومد زندگی مرد  روستاها 

 برق؛ انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاریسرمایه ضعف 

 ؛گذاری در روستاهاه سرمایهتمایل نداشتن بخش خصوری ب 

 ؛نبود نگرع اقتصادی به بخش کشاورزی در منطقه 

 ای و ایجاد مشفلات برای دسترسی به روستاهای پیرامون.وجود تصادفات جاده 

 فرهنگی –اجتماعی ب( 

 همچنین مهاجرت مردان روستایی  ،پایین بودن سطح بهداشت و طول عمر و بالا بودن میزان باروری زنان

 ؛هابه شهر

  ؛منظومه تیکل جمعبه ینیروستانش سبتنپایین بودن 

  ؛با استان و کشور سهیدر مقا یطورکلبه نییرشد پا نر 

 ؛تیجمع یریپ یشیافزا روند 

 ؛اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت 

  هایتمامی دوره منظومه از متوسط روستایی کشور در نیدر روستاهای ا خانوار بعد متوسطپایین بودن 

 ؛ریسرشما

  نسبت  نیب سهیدر مقا .یکشور و استان یبا نسبت جنس سهیخرمدره در مقا ةمنظوم یجنس نسبتبالا بودن

وده و از بالاتر ب یبه مقدار کم استاننسبت به  ،یکه نسبت جنس میابییم در استانمنظومه با  نیا یجنس

 ؛ستیفارله داشته و متعادل ن 111نسبت 

 تر کم 24/14 ( حدود71/32کل استان ) ینینسبت به روستانشمنظومه خرمدره  ینیروستانش نسبت

 شهرستان در نیا ییروستا تیبودن جمع نیی. با توجه به تعداد کم روستا در منظومه خرمدره پاباشدیم

 ؛باشدیم نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینینسبت روستانش ت،یمقابل کل جمع
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 محیطیج( زیست 

  ؛کشاورزی جهت موردنیاز فصول با جوی نزولات تطابق عد 

 ؛ون از ناشی خطرات و زیرزمینی هایو  هایسفره از رویهبی ةاستفاد 

  ؛روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عد 

 ؛های انتقال وو نهر و هاکانال برخی بودن خاکی 

 ؛معادن فعالیت از ناشی هایولودگی 

 ؛بحرانی در سطح استان زنجان رسیده است(های زیر زمینی )به حد پایین رفتن و  سفره 

 ؛غیره و راعقه تگرگ، رانش و سیل، زلزله شامل طبیعی مخاطرات از ناشی تهدیدات و خطرات 

 ؛وبی منابع سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به لودهو هایو  هدایت 

 مراتع و تخریب خاک فرسایش. 

 فضایی- یکالبد( د

 ؛البدی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومهفقدان یفپارچگی و ارتباط ک 

  ؛و دامداری ت کشاورزیلاونقل مناسب برای ارسال محصو حمل شبفهفقدان و ضعف 

 ؛روستایی ویژههب و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی 

 ؛منطقه در خدماتی رفاهی، امفانات کمبود 

 ؛پیرامون روستاهای به رسانیخدمات جهت هاحوزه مرکز امفانات ضعف 

 ؛های مناسب از قبیل و ، برق، گاز و فاضلا  در برخی مناطق روستایینبود زیرساخت 

 ها در اطراف ها و نخالهمشفل دفع زباله در برخی مناطق و برهم زدن سیمای روستاها به دلیل رهاسازی زباله

 ؛روستاها

 ؛کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها 

 ؛وموزاند امفانات وموزشی و تحصیلی و به تبع ون مهاجرت اجباری به منظور تحصیل دانشکمبو 

 ؛استفاده از مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستایی و امفان تخریب کامل در زمان وقو  بلایای طبیعی 

 ؛مایحتا  ضروری های روزانه برای خریدهای تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتکمبود کاربری 

 ؛ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه 

  ؛های رها شده برای انوا  تخلفات اجتماعیسازی این کاربریاستفاده در روستاها و زمینههای بلاکاربریوجود 

 ؛های مناسب و با کیفیت برای کشاورزیکمبود زمین 

  در روستاها.کمبود امفانات تفریحی و خدماتی 

 یگردشگر( ه

 ؛بومگردی در سطح روستاهای شهرستان و وجود مشفلات اقامت گردشگران ةکمبود خان 

 ؛استانی ناکافی بودن تبلیغات در ردا و سیما و جراید 
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 ؛گردشگری خرمدره ةها و جشنوارهای توسععد  برگزاری همایش 

 ؛شهرستان در گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود 

 ؛پتانسیل مانند ورانج دارای برخی از روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف 

 ؛شهرستان سطح در خدماتی رفاهی و امفانات کمبود 

 و خدماتی گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل ینپای سطح. 

 نظومه(ی و مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزایمسائل کلیدی بخش )م -9-4

. طور فضایی پراکنده هستندهبها نواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوریات مشابهی دارند. جمعیت 

های لاز  برای بسیج منابع با ای از مواقع بخش اقتصادی و فررتکشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره

ا ب ،کنندمعنی است که مردمی که در نواحی روستایی زندگی می. این خصوریات بدان شوندمیرو همحدودیت روب

ای منطبق با برای حصول به جامعه .باشندمواجه می هستند،های اساسی برای توسعه ای از عواملی که چالشمجموعه

، صادیی، اقتکارگیری جدی امفانات و استعدادهای انسانهیافته، راهی جز استفاده و بنیازهای امروزین یک جامعه توسعه

و کالبدی فضایی سیاسی، مدیریتی، یندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیفی، وفر .و فرهنگی وجود ندارد اجتماعی

وستایی های رروستایی در جهت حصول به توسعه از طریق مدیریت و کنترل محیطترین ابعاد مسائل توسعهعنوان مهمبه

پایدار روستایی و توسعه اقتصادی در منظومه خرمدره نشان ة توسع جدول ذیل مسائل کلیدی و مهم در . درهستند

های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، کالبدی و مدیریتی تقسیم شده است و با به بخش مسائلدهد. این می

 گیری از نظرات مدیران روستایی، مرد  محلی، خبرگان روستایی، ریش سفیدان و ... تدوین شده است.بهره

 اقتصادی الف(

 ؛های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت 

 ؛کمبود اشتغال کافی و وجود بیفاری جوانان روستایی 

  ؛دلیل کمبود و  و بروز خشفسالیبهکاهش تولیدات کشاورزی 

  ؛)طبق گفته روستاییان( علوفه و و  تأمینهای به جهت افزایش هزینه سنگین کاهش تعداد دا 

 ؛هافعالیت سایر و کشاورزی محصولات تولید بودن سنتی 

 ؛و  )بندهای انحرافی( و مشفلات تولید محصولات کشاورزی ةمشفل ذخیر 

 ؛هامشفل بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش پر رنگ دلالان و واسطه 

 ؛ها جهت توسعه روستا و حل مشفلات اقتصادی جامعه محلیکمبود بودجه دهیاری 

 ؛بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنو  سطح بودن پایین 

  ؛بازار مناسب نبودمشفلات فروع محصولات کشاورزی و نبود تضمین برای فروع و 

  ؛الفترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش توجه به عد 

 ؛کمبود منابع مالی در جهت حل مشفلات اقتصادی روستا 

 ی دریافت تسهیلاتمشفلات دریافت وا  و بروکراسی شدید ادار. 
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 اجتماعی و فرهنگیب( 

 ؛کیفیت نابرابر سطح زندگی و پایین بودن رضایتمندی 

 شهری -های روستا افزایش مهاجرت 

 ؛وجود ضعف وشفار در منابع انسانی 

 تی های راسیسهای اعظم منظومه متادر از سیاستشفاف کلامی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت

 ؛سازی زبانیفسانرژیم طاغوت در ی

 ؛ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی 

 ؛برنامه جامع برای عمران و توسعه روستایی نبود 

 ؛پذیر و مدیریت واحد روستایینبود متولی مسئولیت 

 ؛فقدان رویفرد توانمندسازی بالاخص برای زنان روستایی 

 ؛عد  اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی 

  ؛روستاییان با مسئولینعد  مشارکت 

 .کاهش میزان اعتماد به مسئولین 

 

 محیطیزیست ج( 

 ؛  شر  در بیشتر روستاهای منظومه و کیفیت پایین و  در برخی روستاهاو نبود 

 ؛عد  تعادل دا  و مراتع 

  ؛بروز خشفسالی و کم وبی و عد  استفاده رحیح از و 

 بند برای مهار سیل در زمان بحران؛بود سیل ها در برخی روستاها و نها در مسیلقرارگیری سازه 

 ؛نبود مفان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها 

 ؛های سطحی شهر و روستادلیل هدایت فاضلا ولودگی منطقه به 

 ؛های مرغو  کشاورزی پیرامون روستاهاساخت و ساز در زمین 

 ؛به در برخی از روستاهاآرعایت نشدن حق 

 ؛ودیت استفاده از مراتع از طرف منابع طبیعیمحد 

 های زیر زمینی )به حد بحرانی(پایین رفتن و  سفره. 

 فضایی-کالبدی د( 

 ؛های روستاییویژه در جادهبهشانه  نبودهای ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش وسفالت و مشفلات راه 

  ؛های سطح شهرستان استبسیار مهم در روستا مسائلکمبود و  شر  در روستاها که از 

 ؛های خانگی آنبود سیستم فاضلا  در اکثر مناطق و بروز مشفل دفع پس 

 ؛مبود امفانات بهداشتی و درمانی در سطح روستا و مراجعه به شهرهای اطراف برای برخورداری از امفاناتک 

 ؛عد  مقاو  سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل و سایر مخاطرات محیطی 
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 ؛هاهداشت محیط روستا و کمبود امفانات بهداشتی دا مشفلات ب 

   ؛دهی مناسب تلفن همراه و نبود اینترنت در برخی روستاهای کوهستانیونتنعد 

 ؛رسانی در برخی از روستاهانبود شبفه گاز 

 ؛مشفلات بهسازی و نوسازی مسفن روستایی 

  ؛نات ایجاد ونها و امفامعابر با وجود زیرساختبرخی از نبود روشنایی مناسب 

 ؛مهاجرت اجباری روستاییان مبود خدمات وموزشی کافی و مشفلات نوسازی مدارس و نهایتارک 

 ؛های عمومیمانند کتابخانه در روستاها کمبود امفانات فرهنگی 

 ؛کمبود امفانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی 

 ان.مایحتا  روستایی تأمینهای مصرف روستایی برای کمبود تعاونی 

 گردشگریه( 

 دستیعرنایکیفیت  بهبود و توسعه منظوربه غذایی و فرهنگی ،هنری محصولات عرضة سنتی بازارهای نبود ،

 ؛دارویی گیاهان بومی و محصولات

 ؛سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری کمبود 

 ؛اجتماعی و زیست محیطی ون -ی و ادرات اقتصادی وشنایی ناکافی مرد  بومی منطقه با رنعت گردشگر 

 ؛خدمات جذ  گردشگر ةبخش گردشگری و توسع کمبود نیروی انسانی وموزع دیده و متخصص در 

 ؛وری جدید توسط گردشگران داخلی و خارجیآایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی در برابر ورود فرهنگ و فن 

 های مجازی،شبفه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری یهاجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود 

 ؛تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجلات

 ؛در سطح منظومه گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود 

 ؛های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذ  گردشگران خارجینامناسب بودن زیرساخت 

 ؛انات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعهناکافی بودن امف 

 ؛نداشتن ورودی جذا  روستاها برای هدایت گردشگران 

 بخش گردشگری بخش در گذاریسرمایه به تمایل پایین سطح. 
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 بندیجمع -9-6

شهرستان خرمدره  دهد،خرمدره در استان زنجان نشان می ةهای اقتصوادی در سوطح منظوماهمیت و جایگاه فعالیت

که از شومال به اسوتان قزوین و از شورق و غر  به شوهرستان ابهر و از  در قسومت جنوبی اسوتان زنجان قرار گرفته

منحصر به ترین شوهرسوتان استان زنجان بوده و از طبیعت زیبا و کوچککه  رسودبه شوهرسوتان خدابنده می جنو 

 ات میوه را در استاناز نظر طبیعت زیباترین باغ دشتی است که-ای کوهستانیدره، منطقهفردی برخوردار اسوت. خرم

این شوهرستان پتانسیل . گویندنیز میجان زنهمین دلیل به شوهرسوتان خرمدره، نگین سوبز اسوتان به و دزنجان دار

سازی که از سور  و میرال لوله، شورکت شویشوه ضود گگروه رونعتی مینو. زیادی از لحاظ رونعت و کشواورزی دارد

 . ایندر این شهرستان قرار دارد ،باشدمیاز امفانات بالفعل و ترین واحدهای تولیدی شومال غر  کشوور اسوت بزرگ

معدن سنگ گرانیت و یک معدن مس و  1باشود که در حال حاضور دارای معادن با ارزشوی میشوهرسوتان همچنین 

کشاورزی،  ةخرمدره بر پایستان قتصاد شهراز نظر کشاورزی نیز، ا .ندباشسولیس توسوط کارشناسان مربوطه فعال می

های زیر زمینی و دلیل استعداد فراوان از نظر و دره بهدامداری و خدمات اسوتوار اسوت. کشاورزی در شهرستان خر 

ن وبی و های حارولخیز روا  بسویار یافته و شوغل ارولی مرد  این ناحیه شده است. نو  کشت در این شهرستاخاک

 شهرستان قبل ازاین دیمی و محصوولات عمده ون گند ، جو، تره بار، انگور، لوبیا، بنشون، زردولو، سیب و بادا  است. 

کیلومتری شووهر ابهر  6ترانزیتی و در کل تبدیل به یک شووهر، دهفده خر ، وباد و پر رونقی در  ،ایجاد راه وهن و جاد

محل  گذشووتندچنین برای مسووافرینی که از جاده ابریشووم میهم ؛اشووتبود و در امر کشوواورزی و زراعت فعالیت د

های وسیع میوه توان به باغهای بفر و دیدنی این شوهرسوتان میاز جاذبه .شوداسوتراحت و تجدید نیرو محسوو  می

ر الوند، های شوواه باغی، ارتفاعات همجواهای قدیمی، جنگلکوچه باغ ،ویژه محمود وباد، جاده بین مزار  داسوودارانهب

انی شیفه لو و شویر، مسجد بهمن حجت کادریاچه کوچک سدهای خلروستای کوهستانی انجلین و پلاس و ویسوتان، 

 .های طبیعی و تاریخی اشاره کردعنوان جاذبههب و ... و غار بهمن حجت کاشانی

ادر مشفلات موجود توان گفت، وضوعیت اقتصواد کشواورزی روسوتاهای این منظومه، متأسفانه در طور کلی میبه

های گسوتردة روسوتاییان به شهرها، کاهش جمعیت که جابجایی و مهاجرتیطوربه ؛روند نزولی به خود گرفته اسوت

خصووص در روسوتاهای کوهسوتانی، گسترع فقر و بیفاری، عد  امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدة جوان روسوتاها، به

دهد که در عمل، اهداف حیاتی توسعه مبنی بر افزایش نشان میجمعیت روسوتایی در حاشیه و مواردی از این دست 

تر منافع ناشووی از رشوود در این مناطق و های مولد، و برقراری متعادلدرومدهای متنو  و پایدار، گسووترع اشووتغال

های اخیر موفقیت چشوومگیری نیافته اسووت. همچنین، دلیل کمبود و  و بروز خشووفسووالیهای انسووانی بهسووفونتگاه

رویه از منابع وبی و زراعی، باعث برهم خوردن تعادل دلیل کمبود و  و اسوووتفادة بیش تولیودات کشووواورزی بهکواه

شوووناختی، های زراعی، به تزلزل تعادل بو های طبیعی و زراعی شوووده و با کاهش پایداری طبیعت و نظا بو زیسوووت

از دلایل عمدة لذا،  را رقم زده اسووت. هاونایداری انجامیده و ناپ خرمدره ةهای منظوماقتصووادی و اجتماعی سووفونتگاه

های کشاورزی، خدمات و رنعت، مشفلات اقتصادی و درومدی های مورد مطالعه در بخشضوعف ساختاری سفونتگاه

 های کاری ووجود ومدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فررتسوت و علت بههاون

های اندک در گذاریگذاری در بخش رنعت و کشاورزی و انجا  سرمایههای سرمایهاندک، نابرابری فررتمنابع مالی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88
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توان در عد  تنو  مشواغل، پایین بودن سطح را می هاسوت، که تبلور ونبخش کشواورزی و نداشوتن تنو  در فعالیت

 هایبودن دسوووتمزدها، ناپایداری فعالیتوری در بخش کشووواورزی، پایین اشوووتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

ی محیطماندگی و ناپایداری روسوتاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستاقتصوادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.

 تصویر کلان توسعه روستاهای بخش -2

 کلی اهداف -2-9

ایدار پ ةتوسعاشتغالزایی روستایی و ف طرح بر مبنای ارول ففری و مباحث نظری مطرح )در گزارع ارلی طرح( اهدا 

توان در هر کدا  از ابعاد منظومه روستایی خرمدره در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است. بر اساس ساختار طرح می

 کمطرح، به بررسی اهداف پرداخت و در نهایت اهداف ارلی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، اهداف مطرح به تففی

 د به شرح زیر قابل طرح است:ابعا

 اقتصادی الف(

 ؛های با نیاز وبی بالاترویج کشت جایگزین به جای کشت 

 ؛برداری کشاورزیارلاح الگوی بهره 

 ؛های تولید در بخش کشاورزی و رنعتارلاح شیوه 

 ؛های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبفه 

  ؛رویفرد فضاییتقویت درومد و اشتغال پایدار روستاییان با 

  ؛بخشی اقتصادی روستاییانتنو 

  ؛های کوچک روستاییوکارکسبایجاد 

 ؛گذاری خصوری و دولتی در بخش رنعت، کشاورزی و خدماتتقویت سرمایه 

 های گردشگری در منظومه خرمدره رفیت ةتوسع. 

 اجتماعی ب(

 ؛بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

 ؛های هدفتوانمندسازی افراد و گروهبر کید أا تافزایش منزلت اجتماعی ب 

 ؛حف  و شناخت هویت اجتماعی 

 ... ؛تقویت امنیت اجتماعی در نواحی روستایی برای زنان، کودکان و 

 ؛ایجاد عدالت اجتماعی با رویفرد عدالت فضایی 

 ؛پذیری روستاهای منظومهزندگی، سرزندگی و زیست کیفیت یارتقا 

 ی حف  و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهریزی مطلو  برابرنامه. 

 محیطیزیست ج(

 ؛حفا ت از منابع تجدید ناپذیر و استفاده رحیح از منابع تجدیدپذیر 

 ؛و حرکت بر اساس ون منابع طبیعی موجود در روستاها شناخت  رفیت تحمل 
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  ؛محیطی )گیاهان، حیوانات و ...(زیست حف  تنو 

 ؛)و ، خاک( یدمدیریت رحیح منابع طبیعی تول 

 )... ؛مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشفسالی و 

 های تولیدی روستاییانو دفع رحیح زباله محیطیهای مختلف زیستکنترل شدید ولودگی. 

 فضایی - کالبدی د(

 ؛، زیست و فعالیتیگذارسرمایهامن برای  هایمحیط شناسایی 

 ؛اساسی روستاییان های کالبدیزیرساخت تأمین 

 ؛و مجازی های بین روستایی، بین شهرستانی()راه های ارتباط فیزیفیتقویت زیرساخت 

 ؛های کاربری اراضینقشهبه در نواحی روستایی با توجه  ساز و رعایت استانداردهای ساخت 

 ؛در برابر بلایای طبیعی های روستاییزیرساخت ایجاد و تقویت توان حفا تی 

 های لاز  و ضروریجاد زیرساختهای فضایی با ایتقویت جریان. 

 گردشگریه( 

 ؛گردیة گردشگری روستایی با رویفرد بومتوسع 

 ؛خرمدره )مرسو  به تپه خالصه( باستانی ةگردشگری تاریخی با وجود تپ ةتوسع 

 گذاری برای جذ  بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته. 

 بایستی به شفل یفپارچه اتفاق و توجه به این نفته که تحقق این اهداف با توجه به اهداف مذکور در هر کدا  از ابعاد

فتد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت، اکنون برخی از اهداف کلان توسعه پایدار روستایی منظومه خرمدره به شرح بی

 :زیر قابل طرح است

 ب با ون؛های تولیدی متناساح شیوهتوجه به  رفیت منابع طبیعی در تولید و ارل 

 ؛در نواحی روستایی در جهت تحقق رویفرد مشارکتی و خو  تقویت حفمرانی محلی 

 ؛برداری درست از ونهای بهرهزیست و شیوه تقویت وگاهی مرد  نسبت به ارزع محیط 

 ؛عتر از منابوری مناسبتو بهرهو برند  هدایت تولید به سمت تولیدات پایدار دارای ارزع اقتصادی بالاتر 

 ؛و سازگار با توسعه پایدار منظومه های جدید و کوچکوکارکسبهای اد و تقویت زمینهایج 

 ؛زیستهای موجود و جدید با محیطایجاد و تقویت سازگاری نظا  سفونتگاهی و زیرساخت 

 های قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، برنامهایجاد رویه-

 ؛های توسعه منظومهجرا و پایش طرحریزی، ا

 در سطح منظومه در . های اقتصادی، درومد، خدمات وها، فعالیتسازی توزیع زیرساختتقویت و مناسب ..

 ؛جهت تحقق عدالت فضایی

 شاورزی، های رنعتی، کدر زمینه زیستی و افزایش رفاه اجتماعیحف  تنو  بر تنو  اقتصادی با تأکیدتقویت

 ؛ردشگریخدماتی و گ

 ؛ومهدر سطح منظ های روستاییپذیری سفونتگاهافزایش زیستمحیطی با هدف  های زیستکنترل ولودگی 
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 گردشگری در این شهرستان. های بالایا توجه به وجود قابلیتتوسعه گردشگری در سطح شهرستان ب 

 اهداف کمی -2-2

انسانی، اقتصاد و تولید و زیرساخت و زیربنا ، سرزمین، نیروی جوامعاهداف کمی تحقیق در فصول کلی جمعیت و 

 .وورده شده است 2تدوین شده و در جدول 

 های کلیاهداف کمی بخش برحسب سرفصل -2جدول 

های سرفصل

 کلی
 ردیف

 متغیر/شاخص هدف کمی

 واحد سنجش متغیر/شاخص

 بینی /پیش سال پایه

ریزی برنامه

 9415سال 
 میزان سال

جمعیت و 

 جوامع

 73111 67211 1321 نفر جمعیت کل 1

 1714     دررد 1321-1411نر  رشد جمعیت  2

 1773 11711 1321 دررد میزان روستانشینی 3

 17 16 1321 تعداد روستاهای دارای سفنه 4

 سرزمین
 324771 324771 1321 کیلومتر مربع مساحت 1

 117714 172712 1321 نفر در کیلومتر مربع تراکم نسبی جمعیت کل 6

 نیروی انسانی
 21112 11141 1321 نفر تعداد کل شاغلین 7

 4227 3111 1321 نفر تعداد شاغلین روستایی 1

 اقتصاد و تولید

 3711 3766 1321 نفر بار تففل اقتصادی 2

 16321 16321 1327 هفتار سطح زیر کشت 11

 2141 2367 1327 هفتار سطح زیر کشت دیم )زراعت( 11

 2411 2462 1327 هفتار سطح زیر کشت وبی )زراعت( 12

 4411 4111 1327 هفتار سطح باغات 13

 21111 11111 1323 تعداد دا  سبک 14

 7241 7111 1323 تعداد دا  سنگین 11

زیرساخت و 

 ازیربن

 31 21 1321 دررد مساکن با اسفلت فلزی و بتون ورمه 16

 17 13 1327 تعداد کشیلوله مند از و  سالمروستاهای بهره 17

 17 16 1327 تعداد روستاهای برخوردار از برق 11

 17 14 1327 تعداد روستاهای برخوردار از گاز طبیعی 12

 14 2 1327 تعداد روستاهای دارای طرح هادی 21

 1321ای، ؛ مطالعات کتابخانه1321های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 های توسعهگیریجهت -2-9

انداز های چشمگیریهای توسعه بخش و دست یافتن به رویفردها و سمتموریتأراستای به انجا  رساندن م در 

 -موجود و ضرورت تغییر الگوهای موجود در ابعاد محیطی یهاها و محدوددیتبا توجه به  رفیت، منظومهپیشرفت 

محلی و به دنبال ون بیانیه چشم  ةاقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرجع با مشارکت جامع -بو  شناختی، اجتماعی

 شود:این فرویند تشریح می گرایانه تدوین گردید که در ذیلها و با رویفرد ورمانانداز بر اساس واقعیت

 

file:///C:/Users/Rural/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_348b/AC/Temp/848852B8.xlsx%23RANGE!_ftn1
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 اقتصادی الف(

 در نواحی روستایی منظومه خرمدره؛ یافزایش نر  اشتغال و کاهش نر  بیفار 

  دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار؛افزایش تولیدات 

 دامی و عبور از نظا  تولید سنتی؛ مفانیزه شدن نظا  تولید در بخش کشاورزی و 

 محیطی و قانونی؛ایت ملاحظات زیستافزایش تولیدات کشاورزی با رع 

 ؛ایجاد درومد پایدار برای روستاییان 

 های کوچک و خرد روستایی.وکارکسبهای ایجاد افزایش زمینه 

 اجتماعی ب(

 نواحی روستایی؛ متعادل با  رفیت افزایش نر  رشد جمعیت 

 )؛بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویفرد مهاجرت معفوس 

  ؛برداران کشاورزیباسوادی روستاییان و بهره افزایش نر 

 ؛تشویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری 

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان. 

 محیطی )آب و خاک(زیست ج(

 وجود زمینی مطحی و زیرپایدار از منابع وبی س ةارول توسع بر تعیت حقآبه طبمنطقی با رعایبرداری بهره

 ومه؛در منظ

 ؛کید بر  رفیت مراتعأو ت برداری پایدار از مراتع موجودبهره 

 ؛خرمدره ةمناطق کوهستانی و دشتی منظوم برداری پایدار از  رفیتبهره 

 ؛و تنو  اکولوژیفی محیطیحفا ت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست 

 سوانح طبیعی؛ابر ها در برایجاد ساختارهای لاز  جهت کاهش خطرپذیری سفونتگاه 

 زیست. برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره 

 فضایی- کالبدی د(

 ابی به ساختار شبفه ارتباطی کارو؛دستی 

  ؛ورمه و ...()اسفلتی، بتون توسعه مساکن بادوا 

  وری؛قطعات کشاورزی و افزایش بهرهیفپارچه شدن 

 ؛با رویفرد عدالت فضایی توزیع متوازن جمعیت 

  وموزشی، بهداشتی، بازرگانی و ...( متوازن خدماتتوزیع(. 

 گردشگری ه(

 ؛رنعت گردشگری منطقه ةگذاری توسعگذاران خصوری جهت سرمایهسازی برای حضور سرمایهزمینه 

 سازی برای حضور فعالمینهز Ngo دهی اینجا نقش دولت حمایت از سازمان . درمرد  نهادهای یا سازمان ها

 ؛دباشهای مردمی میشفلتگونه و ایجاد این 
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 خدمات  ةری از طریق توسعگردشگ ةبهبود کیفیت زندگی افراد بومی ساکن در روستاهای هدف و نمون

 زیربنایی؛

 زیست روستاهای پایدار و لحاظ نمودن ارزع منابع طبیعی و محیط ةهای محیطی توسعرعایت شاخص

ها با تعریف  رفیت تحمل ها و پروژهالعات طرحها و مطها، سیاستریزیگردشگری در برنامه ةهدف و نمون

 .اماندهی کاربری منابع در حد نیازجهت س ،محیطی

 راهبردها -2-4

های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین ها و محدودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

 شود.می های منظومه روستایی خرمدره پرداختهپایدار حوزه ةراهبردهای توسع

 اقتصادیالف( 

 ؛تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

  ،؛و ...( دستیرنایعایجاد و تقویت رنایع روستایی )در زمینه رنایع معدنی 

 ؛بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 ؛تقویت زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در بخش زراعی، باغی و دامی 

 ؛جدید محصولات تولید و ی خردهاوکارکسب اندازیراه در تسهیل و الگوسازی 

 ؛فرووری محصولات باغی بخصوص محصول انگور وموزع و ترویج 

 ؛مختلف اقتصادی هایاشتغال و درومد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمینه ةتوسع 

 ای و ملیگیری بازار مصرف محلی، منطقههدف. 

 اجتماعیب( 

 ؛ی مهاجران پیشینهااستفاده از  رفیت 

 ایی در زمینه توسعه فرهنگی روستا؛گیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستبهره 

 مختلف روستا؛ مسائلدادن ونان در  توانمندسازی زنان روستایی و دخالت 

 ؛ها و عقاید مذهبی مرد نتتوجه به س 

 ؛تقویت اعتماد اجتماعی 

 ؛تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 ؛ی از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه ررف به مهاجرت معفوسجلوگیر 

 زیست محیطیج( 

 ؛برداری از و های بهرهارلاح روع 

 ؛مختلف نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی و  منابع پتانسیل از برداریبهره ةتوسع 

  ؛لگوی مصرف و اارلاح 

 ؛تجدید حیات و  مصرفی 

  ؛بهداشت محیط روستابهسازی بافت و کالبد و 
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 وحش حیات حف  برای هاچشمه و های جاریرودخانه ابهر رود، و  ةپای و  منابع از برداریبهره مدیریت. 

 کالبدی و فضایید( 

 ؛دا  یانتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصولات کشاورزی و نگهدار 

 ؛ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 ؛یساکن روستایسازی مسازی و مقاو ایمن 

 ؛سازی نظا  مدیریت مشارکتیپیاده 

 ؛بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 ؛های روستاییزیرساخت ةتوسع 

 ؛ایجاد و تقویت اماکن رفاهی و تفریحی 

 خدمات اداری در فضاهای روستایی ةتوسع. 

 گردشگریه( 

 ازی روستاییان به گردشگران ورودی؛اعتمادس 

 ؛دستیرنایع و گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذ  برای بسترسازی 

 منطقه؛ دستیرنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط وموزشی هایفعالیت ةتوسع 

  ای ههای کوچک و فعالیتوکارکسب ةسازی شرایط لاز  برای گسترع نوین گردشگری برای توسعفراهم

 ؛اقتصادی

 گردشگری. ةاقتصادی روستاهای هدف و نمون ةت توسعترغیب افراد بومی جه 

 های اجراییسیاست -2-5

-تبه تعیین سیاس رسی برای نواحی روستایی هدف طرح،های مورد برها و محدودیتعنایت به مهمترین قابلیت با

 شود.های منظومه روستایی خرمدره پرداخته میهای توسعه پایدار حوزه

 اقتصادی الف(

 رووری انگور؛نتقال دانش فا 

 پولی؛-تقویت نظا  مالی 

 ویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی؛تر-های وموزشیبرگزاری دوره 

 ی رنایع تبدیلی و تفمیلی کشاورزی؛سنجمطالعه و امفان 

 دستی روستایی؛یجاد و تقویت رنایعا 

 تقویت رنایع مرتبط با معدن؛ 

 ؛پذیری سفونتگاهاشتغال و جمعیت ةتوسع 

 انسانی و مالی؛ ةوری بالاتر با هدایت سرمایاستراتژیک و با بهره تولید محصولات 

 کشت ارگانیک و برندسازی؛ ةو توسع ریزیبرنامه 

 ؛تقیم محصولات متنو  کشاورزی و غیرکشاورزیسم ةهای بین راهی جهت عرضایجاد ایستگاه 
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  و دلالی در فروع محصولات تولیدی؛ گریواسطه شبفهحذف 

 ایع فرووری؛های انسانی و مالی با ایجاد رندرونی برای سرمایه افزایش جذابیت محیطی 

 یج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی؛در جهت ترو یایجاد نهادهای مردم 

 کشاورزی برای تقویت اعتماد مرد ؛ رنایع تبدیلی و تفمیلی ةبسیج نهادهای دولتی برای توسع 

 تگسترع تأسیسات فرووری محصولا کید بر ایجاد وأهای قوی اقتصادی با تبرقراری پیوند. 

 اجتماعی ب(

 توان  از استفاده با تولید بودن مداو  و مستمر امور در مشارکت و وموزع طریق از یانروستای توانمندسازی

 یان؛روستای بومی دانش و

 های مختلف در سطح روستا؛افزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتما  و فعالیت ونان در زمینه 

 ؛شوراهای اسلامی و دهیار اتق به شرکت زنان در انتخابتشوی 

 ؛های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کاروفرینیاستفاده از مهارت 

 ؛افزایش نو  دوستی و همیاری جامعه 

 ازی تعهد به منافع ملی و اجتماعی؛های لاز  برای بسترسایجاد زمینه 

 ازاریابی تولیدات و توسعه فرهنگی؛تماعی در توسعه و بهای اجهای مجازی و شبفهافزایش نقش شبفه 

 ؛جذ  نوووری و انتقال دانش فنی 

 آب و خاک() یطیمحج( زیست 

 ؛های زیر زمینیبرداشت و  ارلاح دقیق 

 ؛های ورودی به منظومهآبه برای رودخانه ابهر رود و سایر رودخانهمطالعه و تعیین حق 

   ؛های پایین دستآبه طبیعت و سفونتگاهرادست به رعایت حقف و روستاهای هامنظومهقانونی الزا 

 ؛مزار های انتقال و  به ارلاح روع 

 ؛)ترویج وبیاری تحت فشار( های وبیاریارلاح روع 

 )؛ارلاح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 ؛ارلاح الگوی مصرف خانگی 

 ؛انتقال دانش و  و وبیاری 

 ؛های زیر زمینیوعی و نصة میتغذ 

 ؛ای وبخیزداریهحانجا  طر 

  ؛و  ةفاضلا  و تصفی شبفهایجاد 

 پذیری سفونتگاه منظومهتحلیل وسیب. 

 کالبدی و فضایید( 

  ؛سازی مسفن روستاییمقاو 

 ؛تغییر ساختار نظا  مدیریت فعلی در جهت مدیریت مشارکتی 
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 ؛تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 ؛عمرانی روستاهای جذ  همیاری عمومی برای کمک به طرح 

 ؛تفمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 ؛های روستاووری فضولات دامی از محیطجمع 

  ؛های روستاهاسازماندهی فاضلا  و هرزو 

 ؛های کشاورزیهدر جهت ترویج کاربرد مناسب نهاد یایجاد نهادهای مردم 

 ؛ویت اعتماد مرد تبدیلی و تفمیلی کشاورزی برای تقبسیج نهادهای دولتی برای توسعه رنایع 

 ؛های منظومهایجاد مسیر جدید بین سفونتگاه 

 ؛(زنجان-)اتوبان تهران یبین راهی هاگسترع فعالیت 

 ؛های گردشگریهای سوخت بین راهی در مسیرجایگاه ةتوسع 

 ؛های بین راهیها و غذاخوریرستوران ةایجاد و توسع 

 ؛ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 ؛مات اداری و دولتیخد ةتوسع 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه. 

 گردشگری ه(

 ؛اقتصادی در بخش گردشگری ةاستفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت ررف 

 ؛ییلاقی - توریستی مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 ؛دستی بومی برای عرضه به گردشگراناحیا و تولید رنایع 

 دارد های وسفالته و استانبا گسترع راههای گردشگری روستاگران به جاذبهه به دسترسی مطلو  گردشتوج

 ای؛هونقل جادبه حمل های مربوطها و سازمانبا هماهنگی ارگان

 های راه ةای، توسعنقل جادوه و ناوگان حمل نقل اعم از نوسازی و های حملتجهیز و تقویت زیرساخت

 و مطلو ؛وسفالته 

 های مستند و ...؛فیلم ةبروشور، تهی ةبا چاپ، انتشار، تهی ییهای گردشگری روستافی جاذبهمعر 

 نقل، پشتیبانی،  و های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی، درمانی، حملتجهیز جاذبه

 رسانی و ...؛اطلا 

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های وموزشی برای روستاییان و وموزعبرگزاری کارگاه 

 دستی، گیاهان دارویی، ایجاد بازارهای روزانه و هفتگی برای سایر تولیدهای روستایی شامل رنایع

 .های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درومد و ایجاد اشتغال برای افراد بومیفروورده

 هاتعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست -2-6

ستان زایی شهروستایی و توسعة اقتصادی و اشتغالپایدار ر های مورد نظر طرح توسعهالزامات تحقق اهداف و سیاست

 باشد.خرمدره به شرح زیر می
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 ؛در بین جامعه روستایی گفتمان جادیا ها و تحقق حفمروایی خو  محلی وتقویت سمنالف( 

فقرزدایی، محرومیت،  مسأله به جمعیدسته و وجهی چند یرویفردها مستلز  پایدار شهرستان خرمدرهةتوسع ( 

 ها؛ون اداره و طبیعی منابع مدیریت محلی، اقتصاد ةتوسع اجتماعی، عدالت ،تفلاک

بخشی به اقتصاد روستایی در شهرستان خرمدره. به جهت اینفه توجه توجه به رویفردی یفپارچه در جهت تنو  ( 

 و هازیرساخت پایدار کافی نبوده و در کنار ون باید با ایجادهداف توسعهبه بخش کشاورزی تنها برای تحقق ا

 یانسان سرمایه و های خردوکارکسبغیرکشاورزی، ایجاد  اشتغال ایجاد نهادی، سازی رفیت کشاورزی، وریآفن

 دهد؛ پیوند را

شویق بخش خصوری در جهت ها و تزایی از بانکها و تسهیلات اشتغالوا  کاهش بروکراسی اداری دریافتد( 

 ؛گذاری در فضاهای روستایی و رونق مشاغل سنتی در روستاهاسرمایه

 .دارد نیاز بلندمدت و مستمر تلاع مستلز  های موجودافزایش  رفیت و در شهرستان خرمدره نهادی توسعهه( 

 .ردگی قرار نظر مطمح یارل هدف عنوان به باید پاسخگویی، اما است، مطلو  زمینه این در تجربه و راهنمایی

 های محرک متوسط مقیاسوکارکسبعناوین اقدامات و  -9جدول 

 های پیشرانپروژه راهبرد

مدیریت و حفا ت جامع منابع 

 و 
 های جاریهای وبخیزداری و مدیریت و اجرای طرح 

توانبخشی اقتصاد منظومه با 

 بخشیرویفرد تنو 
 محصولات زراعی، باغی و دامیایجاد رنایع تبدیلی و تفمیلی فرووری  

 عملفردی با منطقه -پیوند فضایی

و گسترع دامنه  بخشیتنو ای و ملی و بازاریابی محصولات تولیدی در سطح محلی، منطقه 

 پیوندهای فضایی

 توجه به بازارسازی محصولات تولیدی روستاییان در کنار بازاریابی 

پذیری با رویفرد کیفیت سفونت

 محیطی

 افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدار زمینهروستاییان در  وموزع 

 ریزی و پیشنهاد پروژهفرهنگی و اجتماعی مرد  در امر برنامه مسائلتوجه به  

 مهارت وموزی انوا  مشاغل موجود در روستاها زمینهوموزع روستاییان در  

ریزی امفانات و طرح

 های مناسبزیرساخت

وری اطلاعات و ارتباطات آو ایجاد اینترنت پرسرعت و استفاده از فنمخابرات  شبفهسازی ایمن 

 عرضه و ارزع محصولات تولیدی ةدر زنجیر

 انرژی بادی، خورشیدی و ... مانندهای نوین و تجدید پذیر توجه به انرژی 
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 ساختار و سازمان فضائی هدف/ پیشنهادی )نقشه( -2-7

 خرمدرهسازمان فضایی پیشنهادی منظومه  -9نقشه 
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 توسعه بخش )پیوست سند( هایپروژهاقدامات، فعالیت ها، طرح ها و  -9

 4جدول  -تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی  ربطذی هایفعالیتاقدامات و  -9-9

 5جدول  –اولویت بندی شده در سطح بخش  گذاریسرمایه هایطرح -9-2

 6جدول  –بخش  بندی شده در سطح اولویتعمرانی  هایپروژه -9-9

 نظام اجرایی، نظارت و بازنگری سند -4

 سازمان اجرایی -4-9

نماید. تشوفیلات این سازمان با پیشنهاد مشترک ی شوهرسوتان فعالیت میریزبرنامه ةاین سوازمان زیر نظر کمیت

ه ی و توسعریزمهبرناکل بنیاد مسوفن انقلا  اسولامی اسوتان زنجان در شورای ةی و ادارریزبرنامهسوازمان مدیریت و 

 استان به تصویب خواهد رسید.

 نظارت بر اجرا -4-2

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

و توسعه  یریزبرنامهماهه 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"هفتم( و بند  ة)در چارچو  مضووامین مرتبط برنام 1411در سووال  "4"و  "2"بازنگری بندهای 

کل بنیاد مسفن انقلا  اسلامی  ةی و ادارریزبرنامهسوالانه انجا  خواهد شود. با پیشونهاد مشوترک سازمان مدیریت و 

ی و توسوعه استان، از خدمات مهندسین مشاور مجری مطالعات به عنوان ریزبرنامهو تصوویب شوورای اسوتان زنجان 

 تسهیلگران اجرا و بازنگری سند استفاده خواهد شد.
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 میپیوست و ضما
 

 

  تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطذی هایفعالیتفهرست اقدامات و  - 4جدول 

  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 1جدول 

  گذاریسرمایه هایطرحتوضیحات  – 1ضمیمه جدول 

  عمرانی هایپروژهفهرست  - 6جدول 

  عمرانی هایپروژهتوضیحات  – 6ضمیمه جدول 
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 (9تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ) ربطذی هایفعالیتفهرست اقدامات و  - 4جدول 

 لاحظاتم مرتبط ییدستگاه اجرا عنوان فعالیت ردیف

 - وری اطلاعاتوارتباطات و فن ،مخابرات ،ردا و سیما های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن دابت و تقویت شبفهرفع مشفل ونتن 1

2 
 رورت در و طبیعی منابع ةادار توسط روستاها اطراف اراضی تفلیف تعیین

 دامداری و کشاورزی هایفعالیت در استفاده جهت امفان
 طبیعی اداره کل منابع

طبق اعلا  جهاد کشاورزی شهرستان ابهر: 

تعیین تفلیف اراضی اطراف روستاها از طریق 

کمیته رفع تداخلات اراضی متشفل از جهاد 

کشاورزی، اداره منابع طبیعی، اداره دبت و امور 

 .گیردمیمالیاتی با طی مراحل مربوطه انجا  

3 
 از شهری و روستایی بین هایراه احداو طریق از فیزیفی پیوندهای تقویت

 مجوز تسهیل ردور طریق

 ةگردشگری، ادار و دستیرنایعفرهنگی،  میراو کل اداره

 اینقل جاده و حمل و راهداری کلادارة  ،طبیعی منابع کل
- 

4 
)ضامن، بروکراسی اداری، بازپرداخت و  بهرهکمهای اعطای وا  ةتخصیص بهین

)... 
 - های عاملبانک

1 
های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد دودیتتسهیل در مح

 های اقتصادی که نیازمند ساخت ابنیه هستند.کاربری
 ها در اراضی کم بازده و نامرغو  اجرا گرددطرح سازمان جهاد کشاورزی

6 
اعطای مجوزهای واحدهای بومگردی و تقویت اشتغال گردشگری به منظور 

 اقتصاد روستایی بخشیتنو 
 گردشگری و دستیرنایعفرهنگی،  میراو کل ةاراد

 زمینهدر روستاهای دارای جاذبه و توانمندی در 

 )شویر، انجلین و ...( گردشگری

 و مشفلات مسائلو فصل  عمرانی و شامل اقدامات نا ر به حل هایپروژهو  گذاریسرمایه هایطرح/ پشتیبان  ساززمینهنا ر به تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرائی،  هایفعالیت -1
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 (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

جه قوانین بود 11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 
 221 111،111 جمع

 4 6،111 (وهی)جعبه م یفیجعبه پلاست دیکارگاه تول شجز کفبه  -یفیپلاست هایفراورده دیتول 22211 1

 4 1،611 یاریوب یاحداو بند انحراف یسدساز 42211 2

3 11111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 4 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 4 41،111 یو  کشاورز رهیاستخر ذخ لیتفم احداو و استخر 23111 4

 1 3،111 انوا  چاقو( دی)تول یدست عیاحداو کارگاه رنا تولید-چاقو 21231 1

6 11111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 3 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 4 1،111 گوسفند یپرواربند گوسفند یپرواربند 11441 7

 7 4،111 (ی)سردوب یاحداو واحد پرورع ماه نیریهای شو  ماهی درپرورع  3221 1

2 11111 
و  یگشت زن هایقایقاداره امور مربوط به 

 گردشگری
 4 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 6 2،111 یو  کشاورز رهیاستخر ذخ لیاحداو و تفم استخر 23111 11
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیمهبرنامرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف

 محل اجرا
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 1 2 2 3 1 نیاردج یمرکز خرمدره 1

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 2 1 نیاردج یمرکز خرمدره 2

 2 2 1 3 2 1 نیاردج یمرکز خرمدره 3
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 نیاردج یمرکز خرمدره 4

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 1 2 1 2 3 1 الوند یمرکز خرمدره 1

 2 1 1 3 3 1 الوند یمرکز خرمدره 6
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیانجل یمرکز خرمدره 7

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 2 2 1 1 1 نیانجل یرکزم خرمدره 1

 2 1 2 3 1 1 نیانجل یمرکز خرمدره 2
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 نیانجل یمرکز خرمدره 11

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

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

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیمهبرنامرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

11 11111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 1 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

12 11111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 1 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 1 3،111 انوا  چاقو( دی)تول یدست عیاحداو کارگاه رنا تولید-چاقو 21231 13

 2 111 و  یاحداو بند انحراف یسدساز 42211 14

11 11111 
گشت  هایقایق اداره امور مربوط به

 و گردشگری یزن
 1 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

16 11111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 6 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 1 7،111 احداو گلخانه گلخانه 1121 17

 7 1،111 و کفش فیک دیکارگاه تول جادیا تولید-یمصنوعات چرم 11211 11

12 11631 
در  جاتیو سبز وهیخشک کردن م

 وفتا 
 7 11،111 انگور( کنیخشک) یمحصولات باغ یکارگاه فروور

 1 6،111 ییکارتن و جعبه مقوا دیاحداو کارگاه تول تولید-جعبه مقوائی  17121 21
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 )دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول 

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریهسرمای هایطرحملاحظه: 

 ز خواهند شد.تعدیل و با اعتبارات ابلاغی ترا هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا ،یفرهنگ راویم اداره کل 2 1 1 3 3 1 ورانج یمرکز خرمدره 11

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 1 3 3 1 باغدره یمرکز خرمدره 12

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 1 2 1 2 3 1 پلاس یمرکز خرمدره 13

 ناستا یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 3 1 پلاس یمرکز خرمدره 14

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 1 3 3 1 پلاس یمرکز خرمدره 11

 اناست یو گردشگر یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م 2 1 1 3 3 1 لو فهیخل یمرکز خرمدره 16

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 1 1 1 رحمت وباد یمرکز خرمدره 17

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 1 2 1 2 3 1 رحمت وباد یمرکز خرمدره 11

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 3 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 12

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 2 1 2 3 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 21

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

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

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرحملاحظه: 

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیامهبرنمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

 1321به قیمت سال 
 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 1،111 بندیبستهنخ  دیاحداو کارگاه تول دیتول-نخ نایلونی  22111 21

22 11111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 1 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

23 11611 
برداری عملیات مرتبط با بهره

 یکشاورز یاریوب زاتیتجه
 1 7،111 تحت فشار یاریوب ستمیس یاجرا

24 11631 
در  جاتیو سبز وهیخشک کردن م

 وفتا 
 1 11،111 انگور( کنیخشک) یمحصولات باغ یکارگاه فروور

 1 111 ییرشته غذا یدیاحداو واحد تول بریرشته 11741 21

 1 1،111 کفش دیاحداو واحد تول تولید-یمصنوعات چرم 11211 26

27 11111 
-های گشتقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 7 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر

 6 2،111 یزنبوردار زنبورداری 11421 21

 3 6،111 اتیلبن یکارگاه فروور یلبن یهاتولید فروورده 11111 22

31 11111 
-های گشتقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 7 7،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر
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)دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول   

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  یگذارسرمایه هایطرحملاحظه: 

 ند شد.تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواه هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
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 عنوان دستگاه اجرائی
 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 
 ت، معدن و تجارت استاناداره کل رنع 2 2 1 2 2 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 21

 2 2 1 3 3 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 22
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 ریشو یمرکز خرمدره 23

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 3 1 ریشو یمرکز خرمدره 24

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 3 1 ریشو یمرکز خرمدره 21

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 1 2 1 2 2 1 ریشو یمرکز خرمدره 26

 2 2 1 3 3 1 ریشو یمرکز خرمدره 27
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 1 1 1 فلج یمرکز خرمدره 21

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 1 2 3 1 فلج یمرکز خرمدره 22

 2 2 1 3 3 1 فلج یمرکز خرمدره 31
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

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

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

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریایهسرم هایطرحملاحظه: 

 راز خواهند شد.تعدیل و با اعتبارات ابلاغی ت هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهسنواتی و ضمن تعامل با 

 ردیف
کد فعالیت 

ISIC 
 گذاریسرمایهعنوان طرح  ISICعنوان فعالیت 

 اعتبار )میلیون ریال(

به قیمت سال 

1321 

 اشتغال )نفر(

1 2 3 4 1 

 1 3،111 ییدارو اهانیگ یو فروور دیتول کاشت و تولید -ییگیاهان دارو 11211 31

32 11631 
 تپس از برداش یبانیپشت یهافعالیت

 محصول
 6 11،111 یکشاورز یلیتبد عیکارگاه رنا جادیا

 6 11،111 اتیلبن یکارگاه فروور یلبن یهاتولید فروورده 11111 33

34 11711 
 -یگوشت ریوماده غ یکنسرو غذا

 دیتول
 11 3،111 ایاحداو کارگاه کنسرو لوب

 6 1،111 یکارگاه مصنوعات چرم جادیا تولید-یمصنوعات چرم 11211 31

 11 2،111 ینترنتیکسب و کار ا اندازیراه (یکالا )فروع مجاز ینترنتیفروع ا 47211 36

 1 1،111 یزنبوردار زنبورداری 11421 37

 2 111 یاریوب یاحداو بند انحراف یسدساز 42211 31

32 11111 
گشت  هایقایقاداره امور مربوط به 

 و گردشگری یزن
 4 11،111 یو بو  گرد یتوسعه گردشگر
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)دنباله( (9411 - 9419)دوره  گذاریسرمایه هایطرحفهرست  - 5جدول   

قوانین بودجه  11اجرائی تبصره  نامهوئیندر چارچو   1411-1411و متناسب با دوره دو ساله  هاشهرستانتوجیهی، مقیاس  هایطرحاز رهگذر خدمات تسهیل گری، تهیه  گذاریسرمایه هایطرح: ملاحظه

 تعدیل و با اعتبارات ابلاغی تراز خواهند شد. هاشهرستان ریزیبرنامهمرتبط و کمیته  هایدستگاهمن تعامل با سنواتی و ض

 ردیف

 محل اجرا
تعداد 

   روستا
عا
ش
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رد
لف
عم
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ح*
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روف
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ح 
طر ح 
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برن
ت 
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قا

ی*
ساز

 

 عنوان دستگاه اجرائی
 تا/ روستاهانا  روس بخش شهرستان

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 2 1 هینیقلعه حس یمرکز خرمدره 31

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 1 1 2 3 1 هینیقلعه حس یمرکز خرمدره 32

 ن و تجارت استاناداره کل رنعت، معد 2 1 1 2 3 1 کشت و رنعت خرمدره یمرکز خرمدره 33

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 2 2 1 1 روبادینص یمرکز خرمدره 34

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 1 1 2 2 2 1 روبادینص یمرکز خرمدره 31

 اداره کل رنعت، معدن و تجارت استان 2 2 2 3 2 1 روبادینص یمرکز خرمدره 36

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 2 1 1 1 1 بالا ستانیو یمرکز خرمدره 37

 استان یاداره کل جهاد کشاورز 2 1 2 1 3 1 بالا ستانیو یمرکز خرمدره 31

 2 2 1 4 3 1 بالا ستانیو یمرکز خرمدره 32
و  یدست عیرنا ،یفرهنگ راویاداره کل م

 استان یگردشگر

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

 (2ندارد )( 1دارد )قابلیت برند سازی: * (      2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت*      (2) ریخ( 1بله ) * کاروفرین محور است:
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 گذاریسرمایهی هاتوضیحات طرح -5جدول ضمیمه 

 توضیحات عنوان طرح

 شود.به دلیل کشت لوبیا در روستای نصیروباد و روستاهای پیرامون شهر خرمدره احداو چنین کارگاهی پیشنهاد می کارگاه کنسرو لوبیا

 تولید کیف و کفش
در شهرهای اطراف مشغول کار هستند. همچنین، در روستا شویر به دلیل که در شرایط فعلی  وبادرحمتدوخت کیف و کفش در روستای  زمینهبه جهت وجود افراد ماهر در 

 شود.وجود افراد ماهر در این زمینه یک واحد تولیدی به مدیریت وقای مولایی پیشنهاد می

 یا تیزو  سنتی که ررفه اقتصادی کمتری برای روستاییان دارد.به جهت وجود تولید انبوه انگور در منظومه خرمدره و به خصوص در روستای سوکهریز و خا  فروشی ون  فرووری محصولات باغی

 انگور کنیخشکسبزه 
نی هم در زمان کهای سبزه خشکفروشند که قیمت ون پایین است ولی کارگاهرورت سنتی تیزو  کرده و به رورت کشمش سیاه میبه دلیل اینفه اکثر روستاییان انگور را به

 کند. این کارگاه در روستای سوکهریز پیشنهاد شده است.محصولی رادراتی تولید می کرده و ییجوررفهو در هزینه 

 یبومگرد
تواند اتفاق شود که در کنار ون اشتغالزایی متعدد میدر روستای شویر به دلیل وجود سد شویر و پتانسیل بومگردی اطراف سد، ایجاد امفانات بومگردی در این طرح پیشنهاد می

 ود.شهای گردشگری و مراجعه گردشگران مختلف به این روستاها پیشنهاد میفلج، سوکهریز، الوند، ورانا  به دلیل وجود جاذبهتوسعه بومگردی در روستاهای  بیفتد. همچنین
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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) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف
 نوان پروژهع عنوان برنامه اجرائی کد برنامه عنوان فصل کد فصل

1 2 3 4 1 

 و  شر  تأمین ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 1

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  ریبردابهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 2

 1111127111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1111 3

، تعمیر، تجهیز سازیمقاو ، توسعه، تأمینمه برنا

و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداری

 ولاتماشین

 یاحداو مدرسه و واحد وموزش

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 4

 مزار  نیب یراه ارتباط یبازساز ییروستا هایراه و بهسازیسعه برنامه تو 1313124111 فصل حمل و نقل 1313 1

 و  شر  تأمین ییخدمات و  شهری و روستا ارائهبرنامه  1113113111 فصل و  و فاضلا  1113 6

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 7

 1111127111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1111 1

، تعمیر، تجهیز سازیمقاو ، توسعه، تأمینبرنامه 

و ، اماکن هاساختمانفضاها،  و نگهداری

 ولاتماشین

 یاحداو مدرسه و واحد وموزش

 مزار  نیب یراه ارتباط یبازساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 2

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 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) لاز  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

  
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
ح 
سط

در 
ح 
طر

ش
بخ

* 

 (یالر میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دو   اولویت 

1411 
 جمع

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 
 1،111 1،111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 اسلا  وباد یمرکز خرمدره 1

 111 111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 الوند یمرکز خرمدره 2

3 
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 ورانج یمرکز خرمدره

 مدارس استان

2 1 2،111  2،111 

 111  111 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 باغ دره یمرکز خرمدره 4

 1   1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 خلج یمرکز خرمدره 1

111،1 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 خلج یمرکز خرمدره 6   1،111 

7 
و خدمات  یدانشگاه علو  پزشف 1 خلج یمرکز خرمدره

 استان یدرمان یبهداشت

2 2 2،111 6،111 1،111 

1 
 زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 خلج یمرکز خرمدره

 مدارس استان

2 2 2،111  2،111 

 2،111 2،111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 لو فهیخل یمرکز خرمدره 2

 111  111 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 لو فهیخل یمرکز خرمدره 11

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

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

 .یافت اهندخو بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

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

1 2 3 4 1 

 ییبرق معابر روستا تیو تقو تأمین برنامه توسعه امور برق 1311111111 فصل انرژی 1311 11

 (ریزیوسفالت کیلومتر 21) ییروستا نیب هایراهلت و وسفا یبازساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 12

13 1112 
شهری،  دماتو خفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییخدمات شهری و روستا ارائهبرنامه  1112111111

تلفن دابت توسط مخابرات و  تیو تقو لیموبا شبفه یهادکل جادیا

 و خودپرداز نترنتیا تیتقو

 مزار  نیب یراه ارتباط یبازساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 14

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 11

 و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 16
 یلوله لومتریک 11 زانیدر سطح روستاها به م یقال و  زراعخط انت

 متریلیم 121و  161، 211 یبا قطرها لنیاتیپل

 مزار  نیب یراه ارتباط یبازساز ییروستا هایراه و بهسازیبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 17

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 11

 و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 12
 یلوله لومتریک 11 زانیدر سطح روستاها به م یخط انتقال و  زراع

 متریلیم 121و  161، 211 یبا قطرها لنیاتیپل

 مزار  نیب یراه ارتباط یبازساز ییروستا هایراه یو بهسازبرنامه توسعه  1313124111 فصل حمل و نقل 1313 21
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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) لاز  هایبازبینی و توجیهی هایبررسی و اجرائی هایدستگاه کارشناسی خدمات رهگذر از( 1411-1411 دوره) عمرانی هایپروژه: ملاحظه

 .یافت خواهند بازتا  عمرانی هاینامهموافقت

 ردیف

تعداد  محل اجرا

 روستا
 اجرائی دستگاه عنوان

  
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش
بخ
ح 
سط

* 

 (الری میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

اول  اولویت  نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان

1411 

دو   اولویت 

1411 
 جمع

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 
یمرکز خرمدره 11 برق استان یروین عیشرکت توز - در سطح بخش   2 2  1،111 1،111 

 - در سطح بخش یمرکز خرمدره 12
و حمل و نقل  یاداره کل راهدار

 استان ایجاده
2 1 1،111  1،111 

 - در سطح بخش یمرکز خرمدره 13
اطلاعات  یاداره کل ارتباطات و فناور

 استان
2 1 2،111  2،111 

 2،111  2،111 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 رحمت وباد یمرکز خرمدره 14

 111  111 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 رحمت وباد یمرکز خرمدره 11

 2،611  2،611 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 رحمت وباد یمرکز هخرمدر 16

 2،111 2،111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 17

 111 111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 11

 2،611 2،611  2 2 تاناس یاداره کل جهاد کشاورز 1 زیسوکهر یمرکز خرمدره 12

 2،111  2،111 1 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 ریشو یمرکز خرمدره 21

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  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 1 

 احداو خانه بهداشت ییخدمات بهداشت روستا ارائهبرنامه  1611112111 فصل بهداشت 1611 21

 1111127111 یفصل وموزع و پرورع عموم 1111 22
 و، تعمیر، تجهیز سازیمقاو  ، توسعه،تأمینبرنامه 

 ولاتماشینو ، اماکن هاساختمانفضاها،  نگهداری
 یاحداو مدرسه و واحد وموزش

 هاقناتتعمیر و بازسازی  و حفا ت از منابع و  برداریبهرهبرنامه بهبود  1317116111 فصل منابع و  1317 23

24 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

 باارزعبافت  ی/ بهسازیهدف گردشگر یروستا یبهساز

 ییروستا

21 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 یریو عشا ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

26 1112 
شهری،  و خدماته فصل توسع

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

27 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییاروست یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

21 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یو بازنگر هیته ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

22 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111

31 1112 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
 در سطح بخش ییروستا یهاد هایطرح یاجرا ییکالبدی شهری و روستا یبرنامه سامانده 1112117111
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 )دنباله( (پروژه - امهبرن - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  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

ی*
رد
لف
عم
  
عا
ش

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دو   اولویت 

1411 
 جمع

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 

 6،111  6،111 1 2 اناست یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علو  پزشف 1 وبستان بالا یمرکز خرمدره 21

 2،111 2،111  1 2 مدارس استان زیتوسعه و تجه ،یاداره کل نوساز 1 وبستان بالا یمرکز خرمدره 22

 111 111  2 2 استان یاداره کل جهاد کشاورز 1 وبستان بالا یمرکز خرمدره 23

 * *  2 1 استان ینقلا  اسلاممسفن ا ادیاداره کل بن 1 نیانجل یمرکز خرمدره 24

 1،211  1،211 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 بالا ستانیپلاس، و یمرکز خرمدره 21

 1،211  1،211 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 نییپا ستانیو ر،یشو یمرکز خرمدره 26

 1،211  1،211 3 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاره کل بناد 2 روبادیباغ دره، نص یمرکز خرمدره 27

 1،211  1،211 4 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 2 نیاسلا  وباد، انجل یمرکز خرمدره 21

 یمرکز خرمدره 22
قلعه  ن،یاردج ر،یشو

 روبادینص ه،ینیحس
 11،111  11،111 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 4

 1 1 1 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن - ییبا استعلا  از دستگاه اجرا یمرکز خرمدره 31

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

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  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 1 

31 
شهری،  و خدماتفصل توسعه 

 و عشایری ییروستا
1112111111 

برنامه ارائه خدمات 

 ییو روستا یشهر

 در لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 روستا محدوده
 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتفصل توسعه 

32 
شهری،  و خدماتتوسعه  فصل

 و عشایری ییروستا
1112111111 

برنامه ارائه خدمات 

 ییو روستا یشهر

 در لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 محدوده روستا
 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتتوسعه  فصل

33 
شهری،  و خدماتتوسعه  فصل

 و عشایری ییاروست
1112111111 

برنامه ارائه خدمات 

 ییو روستا یشهر

 در لیرودخانه و مس میبستر و حر یسامانده

 محدوده روستا
 و عشایری ییشهری، روستا و خدماتتوسعه  فصل
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 ه()دنبال (پروژه - برنامه - فصل برحسب ایسرمایه هایدارائی تملک اعتبارات) عمرانی هایپروژه فهرست -6 جدول

 در و تعدیل قانونی، فرایندهای طی و( بندیزمان جمله از) لاز  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

 اجرائی ستگاهد عنوان روستاتعداد 

  
عا
ش

ی*
رد
لف
عم

 

ت
وی
اول

 
در 

ح 
طر

ش*
بخ
ح 
سط

 

 (ریال میلیون) 1321 قیمت به اعتبار

 نا  روستا/ روستاها بخش شهرستان
اول  اولویت 

1411 

دو   اولویت 

1411 
 جمع

6 7 1 2 11 11 12 13 14 11 

 13،111  13،111 1 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 نیانجل یمرکز خرمدره 31

 4،671  4،671 2 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 نیاردج یمرکز خرمدره 32

 2،711  2،711 3 1 استان یمسفن انقلا  اسلام ادیاداره کل بن 1 باغ دره یمرکز خرمدره 33

 (2دو  ) اولویت( 1اول ) اولویت طرح در سطح بخش: اولویت(     * 4شهرستان )( فراکلان/3بخش )( کلان/2دهستان )( متوسط/1روستا )* شعا  عملفردی: خرد/ 
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 عمرانی هایپروژهتوضیحات  – 6ضمیمه جدول 

 توضیحات عنوان پروژه

موبایل و تقویت تلفن دابت توسط  شبفههای ایجاد دکل

 و تقویت اینترنت و خودپردازمخابرات 

برای مباحث کاروفرینی و افزایش سطح رفاه  زیرساختیوجه به این امفانات به دلیل اهمیت اینترنت در عصر حاضر و لزو  ت

 رسد.ساکنین، لذا توجه به این امفانات در قالب پروژه عمرانی ضروری به نظر می

 تهیه طرح هادی روستایی برای روستاهای فاقد طرح هادی
و به طور  موردنیازت روستاها، ایجاد امفانات و خدمات های اساسی برای هویت بخشی به روستاها، بهبود وضعیاین طرح جز پروژه

 کلی توسعه روستا و بهبود وضعیت زندگی ساکنان خواهد بود.

بازنگری طرح هادی در جهت کاهش محدودیت کاربری 

 اراضی پیرامون روستاها

ال اخیر و کاهش محدودیت س 11تغییرات مربوط به  تأدیرامر بازنگری طرح هادی روستایی، به دلیل امفان در نظر گرفتن 

 است. موردنیازهای موجود در روستا، کاربری

 اشد.بناپذیر میهای اساسی و اجتنا کشی برای افزایش کیفیت زندگی ساکنین روستایی، یفی از پروژهو  شر  لوله تأمین و  وشامیدنی برای روستاهای فاقد و  شر  تأمین

 اولیه برای افزایش کیفیت زندگی هم در زندگی روزمره و هم اشتغال روستاییان خواهد بود. موردنیازهای برق، از پروژه تأمین روستاهای منظومه برق جهت ایجاد روشنایی در معابر تأمین

-های بین روستایی و وسفالت کردن راهبازسازی وسفالت راه

 های خاکی و شوسه
 شهرستان ضروری است. های ارتباطی سطحکیلومتر از راه 21برای حدود  این پروژه

 احداو مراکز وموزشی )حداقل دبستان(، برای افزایش سطح رفاه و جلوگیری از میزان مهاجرت ضرری خواهد بود. احداو مدارس در روستاهای فاقد امفانات وموزشی

 ی ساکنین روستایی برای روستاهای فاقد این امفانات، در نظر گرفته شود.خانه بهداشت باید برای افزایش استاندارد زندگ احداو خانه بهداشت برای روستاهای فاقد خانه بهداشت

 مزار بازسازی جاده ارتباطی بین 
 7111کیلومتر با اعتبار  1/7، سوکهریز، خلج، خلیفه لو و شویر جاده بین مزار  مجموعار به طول وبادرحمت روستاهایبرای 

 .میلیون ریال لحاظ گردد

 رشته قنات( 11ها )تعمیر و بازسازی قنات
، سوکهریز، باغ دره، الوند، خلیفه لو و ویستان بالا طبق اعلا  جهاد کشاورزی لاز  و ضروری وبادرحمتاین طرح در روستاهای 

 .است

 مترلیمی 121و  161، 211اتیلن با قطرهای ی پلیکیلومتر لوله 11خط انتقال و  زراعی در سطح روستاها به میزان  خط انتقال و  زراعی



 

 

 


