
 



 

 

 

 

 

 

 

d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سند

  یی ربانهم توسعه اقتصادی،اشتغالزا  

ر منظوهم اهی روستا  استان زنجـان یی و طرح توسعه پایدا

 

 خرمدرهشهرستان: 

 بخش: مرکزی

 

 

1398 

 

 

 



 5 ............................................................................................................................................................................................ شگفتاریپ

 7 ..................................................................................................................................................................................................مقدمه

 9 ......................................................................................................................................... موجود تیوضع لیتحل و نییتب – الف

 9 ........................................................ (1395 ،1396 ،1397) تیوضع انیب یها شاخص و ها ریمتغ -1

 11 ............................................ (منظومه و ییاشتغالزا ،یاقتصاد توسعه با مرتبط)  بخش یدیکل مسائل  -2

 13 ........................................................................................................................... تهایقابل  -3

 14 .......................................................................................................... تنگناها و تهایمحدود  -4

 16 ................................................................................... (قشهن) موجود ییفضا سازمان و ساختار  -5

 17 ....................................................................................................................... یجمعبند  -6

 18 ....................................................................... (هفتم برنامه انیپا 1405:  طرح و برنامه افق) هدف تیوضع نییتب  - ب

 18 ............................................................................................................................اهداف  -1

 19 ........................................................................................................................ چشمانداز -2

 20 ............................................................................................................ استهایس و راهبردها -3

 25 ..................................................................................... (نقشه) هدف ییفضا سازمان و ساختار -4

 33 .........................................................................................................................................سند یبازنگر و نظارت اجرا، نحوه -د

 

 

 

 

 

 

 

 



 5................................................................................................................................................................................................./ مرکزی ................. درهخرم

 پیشگفتار

توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ابعااد توساعه، ناابر بار فریینادی اسات کاه طای ین دریماد ساران   قیقای یا  

دمادت افازایش یابادش مشارو  بار اینکاه، تعاداد فقارا، افازوده و توزیاد دریماد، بادتر جامعه در ی  دورة زمانی بلن

روساتایی بواور اخاص در طاور اعام و توساعههنشود. در این میاان باا بررسای تعااریف و اهاداف متعادد توساعه با

کشااورهای در  اااس توسااعه ایاان نکتااه یشااکار اساات کااه هاار یاا  از ایاان تعاااریف بااه نااوعی ای اااد اشااتغاس 

هااای توسااعه اقتصااادی نااوا ی روسااتایی را ارتقاااش شاااخص ،طااور کلاایه،کاهش فقاار و افاازایش دریمااد و بااپایاادار

شاان کمتار که در جهان فعلای نیمای از بشاریتش یعنای  ادود ساه میلیاارد نفار دریماد روزاناه اند. چرانشانه رفته

هاای فقیار در ایان جمعیات میرناد کاه ابلا دلیال فقار و ناداری مایهکاود  با 32000بوده و روزانه  دالراز دو 

بخصاو   -عناوان مهمتارین نمااتر توساعه اقتصاادی باه –اناد. در ایاران نیاز پدیاده فقار نوا ی روستایی سااکن

در نااوا ی روسااتایی بساایار مساا له  ااائز اهمیتاای اساات. از مهمتاارین معیارهااای توسااعه اقتصااادی مساا له 

شااتغاس و در مقاباال ین بیکاااری، از مهمتاارین هااای مختلااف اساات. مبحاا  ااشااتغاس افااراد ین جامعااه در فعالیاات

بارای رشاد و  الزممسائلی هستند کاه بارای ای ااد یا  جامعاه مرفاه بایاد ماورد توجاه قارار تیاردش زیارا شار  

باا توجاه باه ضارورت قاانونی برناماه ششام توساعه و در هماین راساتا،  .ای، ای اد اشاتغاس اساتتوسعه هر جامعه

ی مقولااه تاادوین برنامااه اتای تقویاات اقتصاااد محلاای و منوقااهدر راسااهااای اقتصاااد مقاااومتی تحقااق سیاساات

بنااد  1زایی روسااتایی در اسااتان زن ااان نیااز ماادنظر قاارار ترفاات. چنان ااه در جاازش توسااعه اقتصااادی و اشااتغاس

ذکار شاده اسات ایان برناماه باا  جمهاوری اسایمی ایارانقانون ششم توساعه اجتمااعی و اقتصاادی  27الف ماده 

نهاااد( و نیااز بااا مشااارکت تااراری بخااش بیردولتاای )خصوااای، تعاااونی و مااردمو ساارمایه تکیااه باار مشااارکت

تاردد. تادوین مای )ماادی و معناوی( هاای دولتایتیاری از تساهییت باانکی و  مایاتنیروهای محلی و باا بهاره

های روسااتایی هم نااین طاارح توسااعه پایاادار منظومااه .هااا تسااهیلگری اسااتنقااش شاااخص دولاات در ایاان طرح

 طاارحاساات. های روساتایی در  اااس تاادوین نیااز توسااط بنیاااد مساکن انقاایب اساایمی در سااو  منظومااهکشاور 

 روساتایی هایساکونتگاه پایادار توساع تحقاق  منظاورباه کاه اسات طر ای روساتایی، هایمنظوماه پایدار توسع 

 و روابااط باار یاادتاک بااا و اینا یااه و محلاای هایشاابکه قالاا  در روسااتایی هایمنظومااه فضااایی طریااق انتظااام از

 محتاوای ایان، بار شاود. افازونمی تادوین )بار طباق اااوس نظاری مایا  داتای ( شاهری -روستایی پیوندهای

 مناسابات کاریماد و رواباط تقویات و مردمای مشاارکت طریاق از محلای خاوب  کمروایای تربیا  بار طارح این

 برونای نظار از و ساکونتگاهیباین  و درونای باه لحاا  هام منظوماه، ساکونتگاهی وا ادهای اقتصاادی -اجتماعی

اقتصااادی بااین  -تاکیااد باار مشااارکت مردماای و تقویاات مناساابات اجتماااعی  .ورزدماای تاکیااد ایبااین منظومااه و

در واقااد تکمیاال پروسااه موالعااات اقتصااادی و اشااتغالزایی  اسااتسااکونتگاهی از اهااداف مشااتر  دو طاارح 

هاای ای طارح توساعه پایادار منظوماهنوقاهی مروستایی ماد نظار برناماه ششام تنهاا از طریاق موالعاات شابکه

-بااه زن ااان ریاازی اسااتانهماااهنگی بااین سااازمان ماادیریت و برنامااه ،لاارا .توانساات شااکل بدااریردروسااتایی ماای

عناوان زایای روساتایی و بنیااد مساکن انقایب اسایمی اساتان باهاشاتغاستوساعه اقتصاادی و عنوان متولی طارح 

هاای روساتایی در خصاو  ادباام دو طارح اتفااد افتااد کاه در نهایات توساعه پایادار منظوماه متولی تهیه طارح

سیاساای مااورد موالعااه قاارار تیاارد.  –بخااش جغرافیااایی  17کاال پهنااه فضااایی اسااتان در قالاا   ،مقاارر تردیااد

شااروو و افااق یکساااله باارای پایااان ین در نظاار ترفتااه شااد. مقاادمات ان ااام  1397موالعااات در تیرماااه ساااس 

شناساای موالعااات ین مشاااور و کارفرمااا و تاایم نظااارت علماای طاارح در خصااو  رو هااای بااموالعااه و هماهنگی

 1397موالعااات میاادانی و مراجعااه بااه روسااتاها از اواسااط پاااییز  ،نهایتاااً .نزدیاا  بااه سااه ماااه بااه طااوس ان امیااد

از نظاار  رو  شناساای مااورد موالعااه در ایاان طاارحبااه اتمااام رسااید.  1398شااروو و در اردیبهشاات ماااه ساااس 

تحلیلاای و در مااواردی تحلیاال محتااوای و همبسااتگی -ای و از نظاار ماهیاات و رو  نیااز توااایفیسااعههاادف تو
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یوری شاد. در ایان میاان ای و میادانی جمادهاا و اطیعاات ماورد نیااز نیاز از طریاق موالعاات کتابخاناهبود. داده

ی، ان ااام هااای مشااارکتی روسااتایبااا تشااکیل تروهمشااارکتی و موالعااات میاادانی بااا تاکیااد باار رویکاارد 

، ، شناسااایی کاریفرینااان محلاایو خااانوار های روسااتاییساااختار یافتااه، تکمیاال پرسشاانامههای نیمهمحاساابه

باادون شاا  در ایاان  ،های کاااریفرینی پاایش رفااتو ایااده تاارارانهااای اقتصااادی خاارد، ساارمایهاااا بان بنگاااه

انی بااا فصاال زمسااتان، عاادم ای پاایش روی مشاااور از قبیاال انوباااد زمااان موالعااات میاادمساایر مشااکیت عدیااده

همکاری تعدادی اندکی از دهیااران و شاوراهای اسایمی روساتا، مناابد ماالی محادود وجاود داشات باا ایان  ااس 

هاای کاانونی مشاارکتی و تکمیال خاانوار و تشاکیل تروه 20روساتای بااالی  50با مراجعاه مساتقیم باه بایش از 

بناادی موالعااات میاادانی در روسااتاهای ماارکور، جمد های سااایر روسااتاها بااا کماا  نمایناادتان محلاایپرسشاانامه

تغالزایی شاااتوسااعه اقتصااادی و هااای کنااار موالعااات اساانادی در تیرماااه ساااس جاااری بااه اتمااام رسااید و پرو ه

 .تکمیل تردید خرمدرهروستایی شهرستان 

کالباادی و ای بساایار مختصاار از تزارشااات اجتماااعی، اقتصااادی، خیاااه ،شااده اسااتتزارشاای کااه در ادامااه ارائه

محیوی ان ام شده برای موالعاات اسات کاه ساعی شاده اسات دیاد کلای از وضاعیت شهرساتان ارائاه شاده و در 

 اشتغالزایی به تفکی  روستاهای نمونه ارائه شود. توسعه اقتصادی و  هاینهایت پرو ه

ریزی مااهسااازمان ماادیریت و برنا محتاارم ریاسااتدریاا  هااای باایشاا  در تکمیاال پروسااه موالعاااتی  مایتباای

کاااری ماادیر کاال محتاارم بنیاااد مسااکن انقاایب اساایمی و عواماال  ،اسااتان و عواماال کاااری تحاات نظاار ایشااان

سااوی هاادف در هاادایت بهینااه طاارح بااهمعاونات عمااران روسااتایی و تاایم محتاارم علماای نظااارت باار تهیاه طاارح 

محتاارم و  شااامل  اااس ایاان مشاااور بااوده اساات. بااا ایاان  اااس همکاااری و پشااتیبانی فرمانااداریمااورد نظاار 

بخشااداری بخااش مرکاازی شهرسااتان و بنیاااد مسااکن انقاایب اساایمی شهرسااتان و هم نااین دهیاااران 

 سزایی داشته است.ز متکش روستاها در تکمیل و موالعات نقش به
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 مقدمه 

معاااادس وا ه انگلیسااای  اسااات و مساااتمر و قابلیااات نگهاااداری ،در فارسااای باااه معناااای اساااتواریپایاااداری »

Sustainability بااا بااروز »شااود کااه در ایاان باااره هم نااین عنااوان می (.189: 1381)سااعیدی،  «اساات

ی مااردم بااویره در جوامااد شااهری طاای یکاای دو دهااه رفاااهمحیواای و کاااهش سااو  عمااومی ضااایعات زیساات

ی یخار قارن بیساتم از ساوی ساازمان ملال موارح ترشته، رهیافات توساعه پایادار باه عناوان موضاوو روز دهاه

عباارت دیگار ااال ای و محلای تعیاین تردیاد. باهالمللای، منوقاهدر ساووح بین 21ار شد و به عنوان دساتور کا

، هادفی کاه نهایات نادارد ترفاتهای توسعه باه عناوان هادف کلای ماورد تقکیاد قارار ها و برنامهپایداری در طرح

ایاان ا سااا  کااه توسااعه نیازمنااد پایااداری اساات و »(. باااالخره 96: 1380کابمی، )موساای« و مسااتمر اساات

هاای اجتمااعی باشاد، بلکاه بایاد جمعیات، اساتفاده از مناابد طبیعای و لحاا  نباید تنها شاامل اقتصااد و فعالیت

( بااه وجااود یمااد و تااا جااایی پاایش 8: 1378)الیااوت، « کااردن یرااار توسااعه در محاایط زیساات را نیااز در برتیاارد

بادون پایاداری و پایاداری همانگونه کاه یقاای ولفگاناا زاکات تفتاه اسات از ایان پات توساعه »رفت که اکنون 

بدون توسعه وجود نخواهد داشات و ایان بیاانگر پیوناد ناوینی اسات. کاه توساعه از طریاق ایان پیوناد، شاادابی و 

عنااوان مفهااوم اااالی در توانااد بااهپایااداری می» (.2: 1383)بهراماازاده، « ساارزندتی دوباااره یافتااه اساات

باه معناای تعاادس و همبساتگی باین اجازای  کاهجست وی یشتی جدیادی میاان طبیعات و انساان، در  شاود، 

ساااز پایااداری یاا  مفهااوم کااامیً انسان»یعناای از یکسااو (. Catizzone, 1999: 59« )اکوسیسااتم اساات

ناوعی پاارادوکت اسات. چارا »خاود  شاود کاهو از سوی دیگر یا  مفهاوم اکولاو یکی از ین برداشات مای «است

)بادری، « دهادوساعه اقتصاادی را باه یکادیگر پیوناد میکه دو اال ناساازتار یعنای پایاداری زیسات محیوای و ت

اینکااه تنهااا یاا  مساایر »هااای مختلااف باشااد و توانااد از راه صااوس بااه پایااداری میبااا ایاان نگاار  (. 26: 1380

باادری، « )مشااخص و خااا  باارای دسااتیابی بااه توسااعه پایاادار وجااود دارد، امااری بیاارممکن و نادرساات اساات

نگار  یکدارچاه باه هماه  ،توساعه پایادار درترایاناه رویکارد کل»روسات کاه  از ایان(. باارو به نقل از 55: 1380

 (. 32: 1382)بدری و افتخاری ، « کندعوامل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیوی را طل  می

ای های اساسای هار جامعاههماواره یکای از دبدباه»باید توجه داشت، توسعه باا هار پاارادایمی کاه موارح شاود، 

مشاارکت و واتاراری اماور ماردم باه ریزی پاایین باه بااال، ه ماا نیاز ااال تمرکززدایای و برناماهباشد. در جامعمی

ریزان و مسا والن نظاام جمهاوری عناوان یا  رویکارد توساعه روساتایی ماورد تقییاد برناماهخودشان، هماواره باه

می ظااات »یوه، پایاادار اساات. بعاا( کااه مبتناای باار پااارادایم توسااعه1391)لویفااه و یرمااون،« باشااداساایمی می

بارداری های مرباو  باه ماواردی چاون تاداوم بخشایدن باه نظام بهرهمشایتوسعه پایادار از طریاق اهاداف و خط

هااای تولیاادی زمااین، پااراکنش و ساااماندهی بااه هااا،  فااب قابلیتاز ساارزمین، سااعی در توزیااد متااوازن فعالیاات

توجااه قاارار خواهنااد ترفاات. در ایاان جهاات،  هااای جغرافیااایی و ... مااوردنظااام اسااتقرار جمعیاات، توجااه بااه بنیان

هاای سارزمینی عناوان جزئای از توساعه پایادار ملای بار پایاه اساتفاده معقاوس از قابلیتای باهتوسعه پایدار نا یاه

ای نیااز، توسااعه پایاادار محلاای در سااو  خاارد مااورد توجااه ( و در سااو  نا یااه1387)ساارور، « پااریر اسااتامکان

 است. 

بااا توجااه نقااش و جایگاااه روسااتاها در فرایناادهای  1990، بعااد از دهااه وسااعه پایاادارای تعاایوه باار سااو  نا یااه

المللااای و پیامااادهای ای، ملااای و بینتوساااعه اقتصاااادی، اجتمااااعی و سیاسااای در مقیاااا  محلااای و منوقاااه

نیافتگی مناااطق روسااتایی چااون فقاار تسااترده، نااابرابری فزاینااده، رشااد ساارید جمعیاات، بیکاااری، توسااعه

پایدار روسااتایی و  تاای تقاادم ین باار نشااینی شااهری موجاا  توجااه جاادی بااه مقولااه توسااعهمهاااجرت و  اشیه

نظران ماننااد فریاادمن و (. تااا ین ااا کااه بساایاری از اااا  Adekunle, 2011: 316شااهری اساات )توسعه

-پایدار روسااتاها ماایدانااد و توسااعه ملاای را در تاارو توسااعهشااهری ماایروسااتایی را فراتاار از توسعهویتااز توسعه
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ریزی و توساعه روساتاها اسات کاه باه چنین تاولن هام معتقاد اسات کاه جهاان ساوم از طریاق برناماهنند. همدا

 :1387 یابناد ناه از طریاق بهاره تارفتن خیاالی مناافد توساعه شاهرها در روساتاها )ازکیاا،پایدار دسات میتوسعه

یااات روسااتایی را از طریااق پایدار روسااتایی، فرایناادی اساات کااه ارتقاااش همااه جانبااه  (. بنااابراین، توسااعه34

دهااد هااا و تنگناهااای محیواای مااورد تقکیااد قاارار ماایهااای همساااز بااا قابلیااتسااازی و تربیاا  فعالیااتزمینااه

(Namdar and Sadighi, 2013: 448باارای دسااتیابی بااه توسااعه .) پایدار، تشااری  و ارزیااابی

 ,Brouwerباشاااد )میریزی، الزم و ضاااروری زیسااات و مناااابد، قبااال از هرتوناااه برناماااهوضااعیت محیط

پایاادار روسااتایی فریینااد تغییاار سااان، توسااعه(. بدین91: 1393بااه نقاال از عنابسااتانی و همکاااران،  47 :2004

روسااتایی  پایااداری اجتماااعی، فرهنگاای، اقتصااادی و محیواای اساات کااه باارای افاازایش رفاااه بلندماادت جوامااد

 .شودطرا ی می

ای و ملای روساتایی و منوقاه یادار، تماام ابعااد توساعه شاهری،در رویکارد توساعه پا»با عنایت به ین اه ترشات، 

ریزی یرمااانی و هدفمنااد در مناااطق روسااتایی برنامااه»(. باارای ایاان منظااور 1378)زیاااری، « ماادنظر اساات

فضااایی در یاا  چااارچوب مشااخص  -نیازمنااد رویکااردی اساات کااه در ین فرایناادهای پایاادار بااا عواماال مکااانی

های هااا در مرکزیاات قاارار دارنااد. امااروزه اک اار برنامااههااا و سااازماندولاات در ایاان چااارچوب، ترکیاا  شااوند.

ریزان در ایاان جوامااد از باشااد. باار ایاان اسااا  برنامااه ااوس محااور توسااعه پایاادار می کشااورهای در  اااس توسااعه،

کوشاند تاا از طریاق رویکردهاای توساعه پایادار )شاکل یافتاه میهای کشاورهای توساعهطریق الگاوبرداری شایوه

 ,.Jaarsma et al« )ای و محلاای را فااراهم نمایناادمنوقااه  فااب و ارتقااای محاایط در سااووح ملاای، (،1

2007) 

 
 (Jaarsma et al., 2007رویکردهای توسعه پایدار ) -1شکل

 

و  ییای از برناماه توساعه اقتصاادی، اشاتغالزابا عنایت به موارد پایش تفتاه در اداماه تازار  باه بررسای خیااه

خرماادره در اسااتان زن ااان در ابعاااد اقتصااادی، اجتماااعی، کالباادی،  یییاادار منظومااه روسااتاطاارح توسااعه پا

هاای موارح شاده در جلساات مشاارکتی در هاا و طارحمحیوی و سیاسای و مادیریتی باا تقکیاد بار پارو هزیست

 49در  و تبریااز - تهاارانیهاان و اتوبااان در مساایر راه منظومااه خرماادرهنااوا ی روسااتایی پرداختااه شااده اساات. 

 36دقیقااه تااا  25درجااه و  36و  النهار مبااد نصااف شاارقی طااوسدقیقااه  55درجااه و  48دقیقااه تااا  25درجااه و 

 اسااتان منظومااه روسااتاییترین کوچاا اساات. ایاان منظومااه  ترفتااه قاارار اسااتوا خااط شاامالی دقیقااه10درجااه و 

هازار نفار باوده  67951باال  بار  1395سااس  سرشاماری مرکاز یماار ایاران درطباق  ینجمعیات  و اسات زن ان

 .(2)شکل است 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3
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 موقعیت جغرافیایی منظومه خرمدره -1نقشه:

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود –الف 

 (1395، 1396، 1397) شاخص های بیان وضعیتمتغیر ها و  -1

 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 1جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

قلمرو متغیر و 

 شاخص

 بخش/شهرستان

 اجتماعی

  1395 نفر 67،951 جمعیت 1

  1395 خانوار 21215 خانوار 2

  1395 دراد 103 نسبت جنسی 3

  1395 دراد 2/31 میانگین سنی 4

  1395 دراد 47/81 نسبت شهرنشینی 5

  1395 دراد 84/0 (1395 -1390متوسط رشد ساالنه جمعیت ) 6

  1395 دراد 2/3 بعد خانوار 7

  1395 دراد 2/75 نرخ باسوادی 8

 اقتصادی

  1395 دراد 1/92 نرخ اشتغاس روستایی 9

  1395 دراد 9/7 یکاری روستایینرخ ب 10

  1397 هکتار 67/11 بردارمیانگین اراضی زراعی هر بهره 11

  1397 هکتار 40/0 بردارمیانگین اراضی بابی هر بهره 12

  1395 نفر 1612 تعداد شابین در بخش کشاورزی  13

  1397 تن 2561 تولید تندم )یبی و دیم( 14

  1397 تن 1035 (تولید جو )یبی و دیم 15
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 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 1جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

قلمرو متغیر و 

 شاخص

 بخش/شهرستان

  1397 تن 37557 تولید انگور 16

 کالبدی

  1397 هکتار 39917.12 مسا ت کل شهرستان 17

  1397 هکتار 966.33 درختی های م تمد(  م مر بیر و م مر) تاکستان 18

  1397 هکتار 437.97 شده ساخته اراضی و سکونتگاه 19

  1397 رهکتا 12886.1 دیم و مرتد کاربری مخلو  20

  1397 هکتار 15474.73 متراکم نیمه نسبی پوشش 21

  1397 هکتار 10151.97 باغ و زراعت مخلو  یبی زراعی اراضی 22

 دراد مساکن با اسکلت فلزی، بتنی و سایر 23

 16اسکلت فلزی= 

 4بتنی= 

 80سایر= 

  1395 دراد

 مند از یب شرب لوله کشی شدهروستاهای بهره 24
 80الوند= 

 82خرمدره= 
  1395 دراد

 مند از تاز طبیعیروستاهای بهره 25
 60الوند= 

 100خرمدره= 
  1395 دراد

  1395 دراد 100 مند از بردروستاهای بهره 26

 مند از موالعات طرح هادیروستاهای بهره 27
 33الوند= 

 58خرمدره= 
  1397 دراد

 روستاهای دارای خانه بهداشت 28
 60الوند= 

 70رمدره= خ
  1397 دراد

  1395 دراد 58 روستاهای برخوردار از سوپر مارکت )بقالی( 29

  1395 دراد 72 روستاهای برخوردار از خدمات یموزشی 30

  1395 دراد 72 روستاهای برخوردار از فناوری اطیعات 31

 محیوی

32 
 8-5) شی  بیشترین سکونتگاه ها در پهنه میزان

 دانقرارترفته (%
  1395 دراد 43

33 
 ها درپهنهسکونتگاه بیشترین

  اندمتری( قرارترفته2000-1800طبقات ارتفاعی)
  1395 دراد 43

34 
 اند قرارترفته پهنه دراین ها سکونتگاه بیشترین

 (جنوب به رو)جهت شی 
  1395 دراد 23

  1395 - یهکی،کنگلومرا،مارن، خا  شناسی 35

  1395 دراد 100 رمتوسط(پهنه بندی زلزله)خو 36

  1395 هکتار 70 طیف پوشش تیاهی )جنگل تن ( 37

   روز 82 متوسط بار  ساالنه 38

  1395 - نیمه خش  سرد طبقه بندی اقلیمی دومارتن 39

  1395 روز 66 روزهای یخبندان 40

   دراد 129 میانگین تبخیرساالنه 41
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 و منظومه( ییاشتغالزا، ه اقتصادیط با توسع) مرتب مسائل کلیدی بخش -2

طاور فضاایی ه هاا بانوا ی روساتایی در سرتاسار جهاان تمایال باه ارائاه خصواایات مشاابهی را دارناد. جمعیات

ای از مواقااد بخااش اقتصااادی و فراااتپراکنااده هسااتند. کشاااورزی ابلاا  وجااه بالاا  و مساالط بااوده و در پاااره

. ایان خصواایات بادان معنای اسات کاه مردمای کاه شاوندمای روههای الزم برای بسیج منابد با محادودیت روبا

 هساتندهاای اساسای بارای توساعه ای از عاواملی کاه چاالشباا م موعاه ،کنناددر نوا ی روساتایی زنادتی مای

ای منوباق باا نیازهاای امااروزین یا  جامعاه توساعه یافتاه، راهای جاز برای  صوس باه جامعاه .باشندمواجه می

 .و فرهنگااای وجاااود ناادارد ، اجتماااعیمکانااات و اسااتعدادهای انسااانی، اقتصاااادیاسااتفاده و بکااارتیری جاادی ا

تاارین ابعاااد عنااوان مهاامبااهو کالباادی فضااایی سیاساای، ماادیریتی، فرایناادهای اقتصااادی، اجتماااعی، اکولااو یکی، 

هااای روسااتایی روسااتایی در جهااات  صااوس بااه توسااعه از طریااق ماادیریت و کنتاارس محاایطمسااائل توسااعه

در منظومااه  و مهاام در توسااعه پایاادار روسااتایی و توسااعه اقتصااادیدوس ذیاال مسااائل کلیاادی جاادر  .هسااتند

هااای اقتصااادی، محیواای، سیاساای، اجتماااعی، کالباادی و دهااد. ایاان مسااایل بااه بخشنشااان می خرماادره

 خبرتااان روسااتایی، ، مااردم محلاای،ماادیران روسااتاییتیااری از نظاارات ماادیریتی تقساایم شااده اساات و بااا بهره

 تدوین شده است. و ... نریش سفیدا
 (: مسایل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی2) جدول شماره

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت - 1

 اقتصادی

 کمبود اشتغاس کافی و وجود بیکاری جوانان روستایی - 2

 مبود یب و بروز خشکسالیکاهش تولیدات کشاورزی به دلیل ک- 3

 های تآمین علوفه و یب کاهش تعداد دام به جهت افزایش هزینه- 4

 ها فعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی - 5

 مشکل ذخیره یب )بندهای انحرافی( و مشکیت تولید محصوالت کشاورزی - 6

 هاا دالالن و واسوهمشکل بازاریابی محصوالت کشاورزی و نقش پر رن - 7

 ها جهت توسعه روستا و  ل مشکیت اقتصادی جامعه محلیکمبود بودجه دهیاری - 8

 بخش سو  در اقتصادی هایفعالیت تنوو سو  بودن نییپا - 9

 مشکیت فرو  محصوالت کشاورزی و نبود تضمین برای فرو  و عدم وجود بازار مناس  - 10

 الکترونی  ت ارت جمله از بازرتانی نوین دماتخ بخش توجه به عدم - 11

 کمبود منابد مالی در جهت  ل مشکیت اقتصادی روستا - 12

 مشکیت دریافت وام و بروکراسی شدید اداری دریافت تسهییت 13

 عدم وجود اب شرب در بیشتر روستاهای منظومه و کیفیت پایین یب در برخی روستاها - 1

 محیوی

 دس دام و مراتدعدم تعا - 2

 بروز خشکسالی و کم یبی و عدم استفاده احی  از یب  - 3

 ها در برخی روستاها و نبود سیل بند برای مهار سیل در زمان بحران ها در مسیلقرارتیری سازه - 4

 نبود مکان مناس  برای دفد زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها - 5

 های سوحی شهر و روستالیل هدایت فاضیبیلودتی منوقه به د - 6

 های مربوب کشاورزی پیرامون روستاهاساخت و ساز در زمین - 7

 رعایت نشدن  قابه در برخی از روستاها - 8

 محدودیت استفاده از مراتد از طرف منابد طبیعی - 9

اجتماعی و  کیفیت نابرابر سو  زندتی و پایین بودن رضایتمندی - 1

 کاهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرت - 2 گیفرهن
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 وجود ضعف یشکار در منابد انسانی - 3

4 
های های اعظم منظومه متارر از سیاستشکاف کیمی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت

 سازی زبانیراسیستی ر یم طابوت در یکسان

 محلیضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سو   - 5

 عدم وجود برنامه جامد برای عمران و توسعه روستایی - 6

 پریر و مدیریت وا د روستایینبود متولی مس ولیت - 7

 فقدان رویکرد توانمندسازی باالخص برای زنان روستایی - 8

 عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی - 9

 عدم مشارکت روستاییان با مس ولین - 10

 کاهش میزان اعتماد به مس ولین - 11

1 
های های ارتباطی از قبیل فرسودتی و روکش یسفالت و فقدان شانه به ویره در جادهمشکیت راه -

 روستایی 

 کالبدی

 کمبود یب شرب در روستاها که از مسایل بسیار مهم در روستاهای سو  شهرستان است - 3

 های خانگیاطق و بروز مشکل دفد پسابنبود سیستم فاضیب در اک ر من - 4

5 
برای برخورداری از  اطرافکمبود امکانات بهداشتی و درمانی در سو  روستا و مراجعه به شهرهای -

 امکانات

 و سایر مخاطرات محیوی عدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل - 6

 هاداشتی داممشکیت بهداشت محیط روستا و کمبود امکانات به - 7

 عدم ینتن دهی مناس  تلفن همراه و نبود اینترنت در برخی روستاهای کوهستانی - 8

 نبود شبکه تاز رسانی در برخی از روستاها  - 9

 مشکیت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی - 10

 ها و امکانات ای اد ینبا وجود زیرساخت معابر نبود روشنایی مناس  - 11

 مبود خدمات یموزشی کافی و مشکیت نوسازی مدار  و نهایتا مهاجرت اجباری روستاییانک- 12

 های عمومیکمبود امکانات فرهنگی مانند کتابخانه- 13

 کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی- 14

 روستایی برای تامین مایحتاج روستاییان مصرف هایکمبود تعاونی- 15

 ین بودن سو  سواد برخی از شوراهای اسیمیپای - 1

 مدیریتی

 نبود نهاد دهیاری در برخی از روستاها - 2

 های هادی روستایی و مشکل بازنگری ینهاعدم اجرای طرح - 3

 فعالیت بروکراسی اداری در زمینه دامداری و اخر م وز - 4

 های وفقیمشکل مالکیت اراضی و اسناد زمین - 5

 کل توزید کود شیمیایی برای مصارف کشاورزی روستاییانمش - 6

 محدودیت شرعی دریافت وام - 7

1 
کیفیت  بهبود و توسعه منظور به برایی و فرهنگی  هنری محصوالت عرض  سنتی بازارهای وجود عدم -

   ییدارو تیاهان بومی و دستی، محصوالت اناید

 تردشگری

 

 ساس مختلف فصوس در فرهنگی رویدادهای و هاوارهجشن ها،همایش برتزاری کمبود - 2

3 
اجتماعی و زیست محیوی  -یشنایی ناکافی مردم بومی منوقه با انعت تردشگری و اررات اقتصادی  -

 ین

 کمبود نیروی انسانی یموز  دیده و متخصص در  بخش تردشگری و توسعه خدمات جرب تردشگر - 4

5 
در برابر ورود فرهنا و فناوری جدید توسط تردشگران داخلی و ای اد تضاد بین فرهنا سنتی  -

 خارجی

های شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان تردشگری های جاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود - 6
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 هاقابلیت -3

هااای منظومااه خرماادره در ابعاااد اجتماااعی، اقتصااادی، کالباادی، در ایاان قساامت از تاازار  بااه بررساای قابلیاات

 مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.محیوی و 
 ههای منظومه خرمدر: قابلیت 1جدول شماره 

 قابلیت بعد

 اجتماعی

 است. ییروستا ینوا  یمنظومه باال بودن نرخ رشد در بعض نیمهم ا هایتیاز قابل

کل  یدراد و نرخ باسواد 96/71زنان  یدراد، نرخ باسواد 63/84مردان  یبرا یمنظومه خرمدره نرخ باسواد در

 .باشدیدراد م 48/78

 منظومه است. نیبالقوه ا یهالیمتعدد از پتانس یو تروه یفرد یهامهارت

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

 اقتصادی

 ای()با امکان نقش پریری فرا منوقه شهرستان خرمدره )ماس بازار( در وجود بازار دام

 کشت محصوس انگور و فریوری ین به شیوه تیز یب و تولید کشمش

 نوو در سو  شهرستان و امکان تنوو ینکشت محصوالت زراعی مت

 نگهداری دام سب  و سنگین در روستاهای دهستان

 تهران و قابلیت ای اد مشابل خدماتی و تفریحی در پیرامون جاده-دسترسی به یزاد راه تبریز

روستاهای  های تردشگری وبا وجود جاذبه )تردشگری روستایی، اتروتوریسم و ...(قابلیت های توسعه تردشگری 

 هدف تردشگری

 فقدان محدودیت توسعه زمین برای توسعه تردشگری

 انعت کفش )کتانی( در سو  شهرستان و برندسازی  امکان توسعه

 توسط روستاییانوجود انواو اناید دستی و محصوالت کشاورزی متنوو برای فرو  

 کالبدی

  وجود نیروی کار ارزان در منوقه

 منظومه روستاهای بیشتر رد هادی طرح اجرای

 هانزدیکی به شهرها و مراکز جمعیتی برخی روستاها و استفاده از امکانات ین

 خدمات و کاال نقل و  مل توسعه خصو  در الزم های پتانسیل داشتن

 ایهای تلخانهوجود پتانسیل مناس  برای توسع  فعالیت

 های تردشگری و یب و هوای مساعد تولیدی، جاذبهها، مراتد، منابد یب و خا ، منابد وجود دام

 های اجتماعی نسبی خدمات عمومی و اجتماعی و بیمهتستر  

تیری مناس  از نیروی کار زنان، کودکان و نظر در اشتغاس و بهره های محدودة موردوجود زمین  مناس  و قابلیت

 تالبندی و چیدن محصوهایی نظیر بستهسالخوردتان در فعالیت

 یموز  در برخی روستاهای منظومه وضعیت بهبود

 های بهداشت و عمومی در برخی مناطق روستایی با ا داث خانه فردی بهداشت وضعیت بهبود
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 قابلیت بعد

 روبنایی و زیربنایی تاسیسات در تراریسرمایه

 توسعه راهبردهای از یکی عنوان به تردشگری تاسیسات امکان توسعه

 محیوی

 مناس  زیرزمینی یب منابد در منظومه و وجود سوحی بی جریان عبور

 کشاورزی مساعد خا  با اراضی تستردتی

 وجود تنوو ارتفاعی در سو  منظومه

 

 ها و تنگناهامحدودیت -4

هاای منظوماه خرمادره در ابعااد اجتمااعی، اقتصاادی، کالبادی، در این قسامت از تازار  باه بررسای محادودیت

 سی پرداخته شده است.محیوی و مدیریتی و سیا
 خرمدرهمنظومه  های: محدودیت1جدول شماره 

 محدودیت بعد

 اجتماعی

 هم نین مهاجرت مردان روستایی به شهر ،پایین بودن سو  بهداشت و طوس عمر و باال بودن میزان باروری زنان

 باشدیم نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینیروستانش نسبت

 با استان و کشور سهیدر مقا یطورکلبه نییرشد پا نرخ

 تیجمع یریپ یشیافزا روند

 اشتغاس یبرا یجوانان بوم مهاجرت

های سرشماری منظومه از متوسط روستایی کشور در تمامی دوره نیمتوسط بعد خانوار در روستاهای ا طوربه

 .باشدیم ترنییطور یشکار پابه

نسبت  نیب سهیدر مقا باشدیکشور و استان باالتر م یبا نسبت جنس سهیمقامنظومه خرمدره در  یجنس نسبت

باالتر بوده و از نسبت  یبه مقدار کم استاننسبت به  ،یکه نسبت جنس میابییدرم استانمنظومه با  نیا یجنس

 .ستیفااله داشته و متعادس ن 105

. با باشدیتر مکم 24/14(  دود 75/32) کل استان ینیمنظومه خرمدره نسبت به روستانش ینیروستانش نسبت

 ت،یشهرستان در مقابل کل جمع نیا ییروستا تیبودن جمع نییتوجه به تعداد کم روستا در منظومه خرمدره پا

 .باشدیم نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینینسبت روستانش

 لیبازماندن دانش یموزان از تحص  هیمنظومه و درنت نیا یو مقاطد باالتر در اک ر روستاها ییمدار  راهنما نبود

 اقتصادی

 های زراعی جهت کشت و زرووجود ارتفاعات متعدد و کمبود زمین

 های توسعه در منظومهعدم وجود استراتری توسعه انعتی و کشاورزی با برنامه

نگور و وجود محدودیت توسعه های فریوری محصوالت بابی بخصو  در زمینه اعدم توسعه کارخان ات و کارتاه

 بابات از طرف نهادهای دولتی

 های اقتصادیفقدان منابد قابل اعتماد در زمینه توسعه بخش

 و فریوری محصوالت استخراجی از معادن فعاس این شهرستان کمبود اناید معدنی

 و انعت تراری در بخش کشاورزیت بین مردم جهت سرمایهکم بودن رقاب

 دن سو  دریمد زندتی مردم روستاهاپایین بو

 تمایل نداشتن بخش خصوای به سرمایه تراری در روستاها

 نبود نگر  اقتصادی به بخش کشاورزی در منوقه

 مشکیت برای دسترسی به روستاهای پیرامون و ای اد ای وجود تصادفات جاده

 کالبدی
 فت پیرامونی منظومهفقدان یکپارچگی و ارتباط کالبدی هسته روستایی با با

 و دامداری ت کشاورزیالونقل مناسب برای ارسال محصو فقدان و ضعف شبکة حمل

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی
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 محدودیت بعد
 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 مونپیرا روستاهای به رسانی خدمات جهت ها حوزه مرکز امکانات ضعف

 برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاری سرمایه ضعف

 های مناسب از قبیل آب، برق، گاز و فاضالب در برخی مناطق روستایینبود زیرساخت

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

 اشتی و درمانی در روستاهاکمبود خدمات بهد

 آموزانکمبود امکانات آموزشی و تحصیلی و به تبع آن مهاجرت اجباری به منظور تحصیل دانش

 استفاده از مصالح نامناسب در ساخت مساکن روستایی و امکان تخریب کامل در زمان وقوع بالیای طبیعی

 های روزانه برای خرید مایحتاج ضروریار به مهاجرتهای تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبکمبود کاربری

 ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه

 های رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیهای بال استفاده در روستاها و زمینه سازی این کاربریوجود کاربری

 اورزیهای مناسب و با کیفیت برای کشکمبود زمین

 کمبود امکانات تفریحی و خدماتی در روستاها

 محیوی

 کشاورزی جهت نیاز مورد فصول با جوی نزوالت بقاتط عدم

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب های سفره از رویه بیاستفاده 

 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم

 بی انتقال آّها نهر و ها کانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی های آلودگی

 ..و صاعقه ، تگرگ رانش و ،زلزله سیل شامل طبیعی مخاطرات از ناشی تهدیدات و خطرات

 آبی منابع سایر و ها رودخانه و ها مسیل و انهار به الوده هایآب هدایت

 مراتع و تخریب خاک فرسایش
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 )نقشه( موجود ییساختار و سازمان فضا -5

 
 ساختار فضایی منظومه خرمدره -2 نقشه

 
 سازمان فضایی منظومه خرمدره در وضع موجود -3نقشه 
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 جمعبندی -6

 دهااد،هااای اقتصااادی در سااو  منظومااه خرماادره در اسااتان زن ااان نشااان ماایاهمیاات و جایگاااه فعالیت

شاارد و  دره در قساامت جنااوبی اسااتان زن ااان قاارار ترفتااه، کااه از شااماس بااه اسااتان قاازوین و ازشهرسااتان خاارم

ترین شهرساتان اساتان زن اان کوچا کاه  رسادبرب به شهرستان ابهار و از جناوب باه شهرساتان خدابناده مای

از  دشاتی اسات کاه-ای کوهساتانیدره، منوقاهبوده و از طبیعت زیباا و منحصار باه فاردی برخاوردار اسات. خارم

همااین دلیاال بااه شهرسااتان خرماادره، نظاار طبیعاات زیباااترین بابااات میااوه را در اسااتان زن ااان داراساات کااه بااه

. ایاان شهرسااتان پتانساایل زیااادی از لحااا  ااانعت و کشاااورزی دارد. تویناادنیااز ماایزن ااان نگااین ساابز اسااتان 

تارین وا ادهای تولیادی شاماس ساازی کاه از بزر ، شارکت شیشاه ضاد تلولاه میاراس، سرمتروه اانعتی میناو

دارای . ایاان شهرسااتان هم نااین، در ایاان شهرسااتان قاارار دارد باشاادمیباارب کشااور اساات از امکانااات بالفعاال 

ماات و ساالیت توسااط معاادن ساانا ترانیاات و یاا  معاادن  8باشااد کااه در  اااس  اضاار معااادن بااا ارزشاای می

دره باار پایااه کشاااورزی، خاارمسااتان قتصاااد شهراز نظاار کشاااورزی نیااز، ا .باشااندکارشناسااان مربوطااه فعاااس می

هااای دلیاال اسااتعداد فااراوان از نظاار یبدره بااهدامااداری و خاادمات اسااتوار اساات. کشاااورزی در شهرسااتان خاارم

ردم ایان نا یاه شاده اسات. ناوو کشات در های  ااالخیز رواج بسایار یافتاه و شاغل ااالی مازیر زمینی و خا 

این شهرساتان یبای و دیمای و محصاوالت عماده ین تنادم، جاو، تاره باار، انگاور، لوبیاا، بنشان، زردیلاو، سای  و 

شهرسااتان قباال از ای اااد راه یهاان و جاااده ترانزیتاای و در کاال تباادیل بااه یاا  شااهر، دهکااده ایاان بااادام اساات. 

چناین ر ابهار باود و در امار کشااورزی و زراعات فعالیات داشات، همکیلاومتری شاه 6خرم، یبااد و پار رونقای در 

-از جاذباه .شادترشاتند، محال اساترا ت و ت دیاد نیارو محساوب مایبرای مسافرینی که از جااده ابریشام مای

ویاره محماود یبااد، جااده باین مازارو ههاای وساید میاوه باتاوان باه بااغهای بکر و دیادنی ایان شهرساتان مای

روساتای هاای شااه باابی، ارتفاعاات هم اوار الوناد، پای  و ویساتان، هاای قادیمی، جنگالاغکوچه ب  ،داسداران

انی و بااار بهماان شاایفااه لااو و شااویر، مساا د بهماان   اات کادریاچااه کوچاا  ساادهای خلکوهسااتانی ان لااین و 

 . های طبیعی و تاریخی اشاره کردعنوان جاذبههب و ...   ت کاشانی

اقتصاااد کشاااورزی روسااتاهای ایاان منظومااه، متقساافانه در اراار مشااکیت تااوان تفاات، وضااعیت طااور کلاای ماایبااه

هااای تسااتردة روسااتاییان بااه کااه جاب ااایی و مهاااجرتیطااوربااهموجااود رونااد نزولاای بااه خااود ترفتااه اساات. 

خصااو  در روساتاهای کوهساتانی، تساتر  فقار و بیکااری، عاادم شاهرها، کااهش جمعیات جاوان روساتاها، باه

دهاد کاه در عمادة جمعیات روساتایی در  اشایه و ماواردی از ایان دسات نشاان مایامنیت برایی، قرار تارفتن 

هااای مولااد، و عماال، اهااداف  یاااتی توسااعه مبناای باار افاازایش دریماادهای متنااوو و پایاادار، تسااتر  اشااتغاس

دلیاال کمبااود یب و بااروز های انسااانی بااهتاار منااافد ناشاای از رشااد در ایاان مناااطق و سااکونتگاهبرقااراری متعااادس

دلیال کمباود های اخیار موفقیات چشامگیری نیافتاه اسات. هم ناین، کااهش تولیادات کشااورزی باهخشکسالی

هااای طبیعاای و زراعاای بااومرویااه از منااابد یباای و زراعاای، باعاا  باارهم خااوردن تعااادس زیسااتیب و اسااتفادة باای

جتماااعی شااناختی، اقتصااادی و اهااای زراعاای، بااه تزلاازس تعااادس بااومشااده و بااا کاااهش پایااداری طبیعاات و نظااام

از دالیاال عماادة ضااعف لاارا،  را رقاام زده اساات. هاااینان امیااده و ناپایااداری  خرماادرههای منظومااه سااکونتگاه

هااای کشاااورزی، خاادمات و ااانعت، مشااکیت اقتصااادی و های مااورد موالعااه در بخااشساااختاری سااکونتگاه

ابرابری در تولیادات و وجاود یمادن ایان ضاعف اقتصاادی در ناوا ی روساتایی نیاز ناست و علات باههایندریمدی 

تااراری در بخااش ااانعت و کشاااورزی و هااای ساارمایههااای کاااری و منااابد مااالی انااد ، نااابرابری فراااتفرااات

-را ماایهاساات، کااه تبلااور ینهای انااد  در بخااش کشاااورزی و نداشااتن تنااوو در فعالیتتااراریان ااام ساارمایه

وری در بخااش ن میاازان تولیااد و بهاارهتااوان در عاادم تنااوو مشااابل، پااایین بااودن سااو  اشااتغاس، پااایین بااود

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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ماناادتی و هااای اقتصااادی و در نتی ااه فقاار و عقاا کشاااورزی، پااایین بااودن دسااتمزدها، ناپایااداری فعالیاات

 محیوی دانست.ناپایداری روستاهای منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست

 (پایان برنامه هفتم 1405وضعیت هدف )افق برنامه و طرح :  تبیین  -ب 

 اهداف -1

اشاتغالزایی روساتایی و بر مبنای اااوس فکاری و مبا ا  نظاری موارح )در تازار  ااالی طارح( اهاداف طارح 

توسعه پایدار منظومه روساتایی خرمادره در ابعااد مختلاف قابال طارح و بررسای اسات. بار اساا  سااختار طارح 

داف ااالی را ماورد توجاه قارار توان در هر کادام از ابعااد موارح، باه بررسای اهاداف پرداخات و در نهایات اهامی

 داد. بر این اسا ، اهداف مورح به تفکی  ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.
 بعد محیطی -

  فابت از منابد ت دید ناپریر و استفاده احی  از منابد ت دیدپریر .1

 و  رکت بر اسا  ین منابد طبیعی موجود در روستاها شناخت برفیت تحمل .2

 اهان،  یوانات و ...(محیوی )تیزیست  فب تنوو .3

 )یب، خا ( مدیریت احی  منابد طبیعی تولید .4

 مدیریت مخاطرات محیوی )سیل، زلزله، خشکسالی و ...( .5

انهای تولیدی روستاییو دفد احی  زباله محیویهای مختلف زیستکنترس شدید یلودتی .6  

                                                                                                                                                                             
 

  بعد اجتماعی -

 بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان .1

 های هدفتوانمندسازی افراد و تروهجتماعی با تاکید افزایش منزلت ا .2

 هویت اجتماعیو شناخت  فب  .3

 در نوا ی روستایی برای زنان، کودکان و ... تقویت امنیت اجتماعی .4

 با رویکرد عدالت فضایی عدالت اجتماعیای اد  .5

 ی منظومهپریری روستاهازندتی، سرزندتی و زیستارتقاش کیفیت .6

 منظومه روستایی در سو  جمعیتای  فب و رشد برریزی مولوبیت برنامه .7

 بعد اقتصادی -

 های با نیاز یبی باالترویج کشت جایگزین به جای کشت .1

 برداری کشاورزی اایح الگوی بهره .2

 های تولید در بخش کشاورزی و انعتاایح شیوه .3

 های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشای اد شبکه .4

 تاییان با رویکرد فضاییپایدار روس تقویت دریمد و اشتغاس .5

 روستاییان بخشی اقتصادیتنوو .6

 ای اد کس  و کارهای کوچ  روستایی .7

 تراری خصوای و دولتی در بخش انعت، کشاورزی و خدماتتقویت سرمایه .8

 های تردشگری در منظومه خرمدرهتوسعه برفیت .9

 بعد کالبدی -
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 ترار، زیست و فعالیتسرمایهامن برای  هایمحیط شناسایی .1

 اساسی روستاییان  های کالبدیزیرساختتقمین  .2

 و م ازی های بین روستایی، بین شهرستانی()راه های ارتبا  فیزیکیتقویت زیرساخت .3

 های کاربری اراضیدر نوا ی روستایی با توجه نقشه وسازرعایت استانداردهای ساخت .4

 در برابر بییای طبیعی های روستاییزیرساخت ای اد و تقویت توان  فابتی .5

 های الزم و ضروریهای فضایی با ای اد زیرساختتقویت جریان .6

 نهادی -بعد  مدیریتی -

 در بین جوامد روستایی نهادسازی مدیریت مشارکتی .1

 به منظور ارزیابی روستایی ریزیدر برنامه ترهای مداخلهکارتیری تمام  وزهبه .2

 منظومه خرمدرهمدیریت تقویت جامعه مدنی و محلی در  .3

 هابرنامه وامد مدنی محلی در مشارکت و اجرا، نظارت و پایشبه ج تفویض اختیار .4

 با تاکید بر نخبگان محلی های انسانی موجود در مدیریت منظومه خرمدرهاستفاده از قابلیت .5

با توجه به اهداف مارکور در هار کادام از ابعااد و توجاه باه ایان نکتاه کاه تحقاق ایان اهاداف بایساتی باه شاکل 

تااد تااا بتااوان بااه توسااعه پایاادار دساات یافاات، اکنااون برخاای از اهااداف کااین توسااعه پایاادار یکدارچااه اتفاااد بیاف

 روستایی منظومه خرمدره به شرح زیر قابل طرح است.

 های تولیدی متناس  با ین.توجه به برفیت منابد طبیعی در تولید و اایح شیوه -1

 مشارکتی در نوا ی روستایی در جهت تحقق رویکرد و خوب تقویت  کمرانی محلی -2

 برداری درست از ین.های بهرهزیست و شیوهتقویت یتاهی مردم نسبت به ارز  محیط -3

تاار از وری مناساابتو بهاارهو برنااد  هاادایت تولیااد بااه ساامت تولیاادات پایاادار دارای ارز  اقتصااادی باااالتر  -4

 منابد.

 منظومه. و سازتار با توسعه پایدار کس  و کارهای جدید و کوچ های ای اد و تقویت زمینه -5

 زیست.های موجود و جدید با محیطای اد و تقویت سازتاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت -6

هااای قااانونی و اداری جدیااد در جهاات  ضااور و مشااارکت واقعاای تمااامی ذینفعااان در شااناخت، ای اااد رویااه -7

 های توسعه منظومه.ریزی، اجرا و پایش طرحبرنامه

هااای اقتصااادی، دریمااد، خاادمات و ... در سااو  فعالیاات هااا،سااازی توزیااد زیرساااختتقویاات و مناساا  -8

 منظومه در جهت تحقق عدالت فضایی.

هاای اانعتی، در زمیناه تقویت تناوو اقتصاادی باا تقکیاد بار  فاب تناوو زیساتی و افازایش رفااه اجتمااعی -9

 .کشاورزی، خدماتی و تردشگری

در سااو   هااای روسااتاییپااریری سااکونتگاهافاازایش زیسااتمحیواای بااا هاادف هااای زیسااتکنتاارس یلااودتی -10

 منظومه.

 انداز چشم -2

هااای تیااریهااای توسااعه بخااش و دساات یااافتن بااه رویکردهااا و ساامتراسااتای بااه ان ااام رساااندن ماموریاات در

موجااود و ضاارورت تغییاار الگوهااای  یهاااهااا و محاادوددیتبااا توجااه بااه برفیاات، منظومااهانااداز پیشاارفت چشاام

اقتصااادی و کالباادی یاا  سااناریوی مرجااد بااا مشااارکت  -بااوم شااناختی، اجتماااعی -موجااود در ابعاااد محیواای

ترایاناه تادوین تردیاد هاا و باا رویکارد یرماانجامعه محلی و به دنبااس ین بیانیاه چشام اناداز بار اساا  واقعیات

 شود:که در ذیل این فرییند تشری  می
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 شناختیبوم -بعد محیطی -

ار از منااابد یباای ااااوس توسااعه پایااد باار یبااه طبعیااتت  ااقمنوقاای بااا رعایااباارداری بهااره -1

 سوحی و زیر زمینی موجود در منظومه.

 .و تاکید بر برفیت مراتد برداری پایدار از مراتد موجودبهره -2

 .خرمدره مناطق کوهستانی و دشتی منظومه برداری پایدار از برفیتبهره -3

 .و تنوو اکولو یکی محیوی فابت از پوشش تیاهی منظومه در جهت پایداری زیست -4

 ها در برابر سوان  طبیعی.رهای الزم جهت کاهش خورپریری سکونتگاهای اد ساختا -5

 زیست.برداری پایدار از ذخایر  یاتی محیطبهره -6

 بعد اقتصادی -

 .در نوا ی روستایی منظومه خرمدره افزایش نرخ اشتغاس و کاهش نرخ بیکار -1

 .در جهت ای اد اشتغاس پایدار افزایش تولیدات دامی -2

 .و عبور از نظام تولید سنتی در بخش کشاورزی و دامی مکانیزه شدن نظام تولید -3

 . محیوی و قانونیبا رعایت می ظات زیست افزایش تولیدات کشاورزی -4

 پایدار برای روستاییان دریمد ای اد -5

 .و خرد روستایی های ای اد کس  و کارهای کوچ افزایش زمینه -6

 ابعاد اجتماعی -

 .ا ی روستایینو افزایش نرخ رشد جمعیت متعادس با برفیت -1

 مهاجرت معکو ( رویکرد)موطن خود بازتشت مهاجران به روستاهای  -2

 برداران کشاورزیو بهره افزایش نرخ باسوادی روستاییان -3

 افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیریتشویق به  -4

 و کیفیت زندتی روستاییاناجتماعی افزایش منزلت  -5

 بعد کالبدی -

 دستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کاری. -1

 .یرمه و ...()اسکلتی، بتون توسعه مساکن بادوام -2

 وری.یکدارچه شدن قوعات کشاورزی و افزایش بهره -3

 .با رویکرد عدالت فضایی توزید متوازن جمعیت -4

 .)یموزشی، بهداشتی، بازرتانی و ...( توزید متوازن خدمات -5

 هاراهبردها و سیاست -3

بررسای بارای ناوا ی روساتایی هادف طارح، باه تعیاین هاای ماورد هاا و محادودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

بناادی از تمااامی شااود. در جمدهااای منظومااه روسااتایی خرماادره پرداختااه ماایراهبردهااای توسااعه پایاادار  ااوزه

تاوان پانج راهبارد ااالی را باه شارح زیار جهات عوامل مورد بررسی و نظارات ارزشامند کارشناساان علمای، مای

 ظر ترفت که عبارتند از:توسعه پایدار منظومه خرمدره در ن

 مدیریت و  فابت جامد منابد یب -1

بخشاای بااه اقتصااادی روسااتایی و کساا  و بخشاای اقتصاااد منظومااه بااا رویکاارد تنااووتااوان -2

 کارهای کوچ  روستایی
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 ایعملکردی با فضای منوقه -پیوند فضایی -3

 پریری با رویکرد کیفیت محیویسکونت -4

 وا ی روستاییدر ن های مناس ریزی امکانات و زیرساختطرح -5

 SWOTهااای فااود در منظومااه خرماادره بااا عنایاات بااه تحلیاال نمااود و بااروز هرکاادام از راهبردهااا و سیاساات

 که در تزار  االی طرح ان ام یافته به شرح جدوس ذیل است. 
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 های مطرح در منظومه خرمدرهراهبردها و  سیاست جدول 

 هاپروژه اقدام سیاست راهبرد

مدیریت و 

 فابت 

منابد جامد 

 یب

های اایح رو 

 بهره برداری از یب

 های زیر زمینیاایح دقیق بر برداشت یب
جلوتیری از  فر هر نوو چاه عمیق و  -

 نیمه عمیق

یموز  روستاییان در جهت  فابت از  -

 منابد یب

توسعه سو  زیرکشت محصوالت با نیاز  -

 یبی محدود

 ای و بارانی(ای اد یبیاری مکانیزه )قوره -

ای به جای تستر  کشت تلخانه -

 ایمزرعه

های یبخیزداری و مدیریت اجرای طرح -

 یب های جاری

 ای اد شبکه فاضیب شهری و روستایی -

موالعه و تعیین  ق یبه برای رودخانه ابهر رود و  سایر 

 های ورودی به منظومهرودخانه

های فرادست به رعایت  ق یبه طبیعیت و الزام منظومه

 های پایین دستونتگاهسک

 های انتقاس یب به مزراواایح رو 

اایح یلگوی 

 مصرف یب

 های یبیاریاایح رو 

 اایح الگوی کشت )کشت جایگزین(

 اایح الگوی مصرف خانگی

ت دید  یات یب 

 مصرفی

 انتقاس دانش یب و یبیاری

 های زیر زمینیتغربه منصوعی یب

 های یبخیزداریحان ام طر

 ای اد شبکه فاضیب و تصفیه یب

توانبخشی 

اقتصاد 

منظومه با 

رویکرد 

 بخشیتنوو

تقویت پشتیبانی 

 اقتصادی

یموز  روستاییان در جهت تنوو  - انتقاس دانش فریوری انگور

 بخشی به اقتصاد روستایی

بازار  ماستوسعه مشابل خدماتی در  -

 خرمدره

کارخان ات فریوری  ها وای اد کارتاه -

 انگور

سبزه خش  کنی و  ،ا داث ترمخانه -

 تولید کشمش

ای اد اناید تبدیلی و تکمیلی فریوری  -

 محصوالت زراعی و بابی 

تسهیل قانون و مقرارت مرتبط با نیاز  -

 های مختلف وزه

 ای اد اناید فریوری محصوالت لبنی -

 ای اد اناید چرم و کفش -

 تسمت محصوال تغییر الگوی کشت به -

 استراتری 

ای اد کارتاه های اناید دستی و قالی  -

 بافی

 پولی-تقویت نظام مالی

تروی ی تولید کشاورزی و -های یموزشیبرتزاری دوره

 بیرکشاورزی

ای اد و تقویت 

 اناید روستایی

سن ی اناید تبدیلی و تکمیلی موالعه و امکان

 کشاورزی

 دستی روستاییای اد و تقویت اناید 

 تقویت اناید مرتبط با معدن

بهسازی تولید و 

 فعالیت

 توسعه اشتغاس و جمعیت پریری سکونتگاه

وری باالتر با تولید محصوالت استراتری  و با بهره

 هدایت سرمایه انسانی و مالی

 ریزی و توسعه کشت ارتانی  و برند سازیبرنامه

تقویت زن یره 

 مصرفتولید تا 

های بین راهی جهت عرضه متقیم ای اد ایستگاه

 محصوالت متنوو کشاورزی و بیرکشاورزی

تری و داللی در فرو  محصوالت  رف شبکه واسوه

 تولیدی

پیوند 

 -فضایی

عملکردی با 

 منوقه

استفاده از 

های برفیت

 مهاجران پیشین

های  موالعه و امکان سن ی طرح - جرب سرمایه از مهاجران پیشین

 سرمایه تراری

یموز  روستاییان در زمینه بازاریابی  -

 جرب سرمایهمحصوالت تولیدی و 

بازاریابی محصوالت تولیدی در سو   -

 ای و ملیمحلی، منوقه

تشکیل کمیته بررسی و تهیه فهرست 

 -ها، نخبگان، فعاالن سیاسیشخصیت

 داران منظومهاداری و سرمایه

یاز بازار توسعه اناید فریوری مورد ن -

 جرب نویوری و انتقاس دانش فنی

 تشکیل کارتروه نخبگان منظومه و مهاجران پیشین

هدف تیری بازار 

مصرف محلی، 

 لیای و ممنوقه

فریوری محصوالت کشاورزی و ای اد ارز  افزوده برای 

 ینها

 ای و ملیتحلیل بازار مصرف داخلی، منوقه

 برندسازی محصوالت تولیدی از طریق فریوری

 انتقاس دانش فنی

انتقاس دانش فنی کاشت و فریوری محصوالت با نیاز 

 یبی کم

 تقویت دانش زیست محیوی
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 هاپروژه اقدام سیاست راهبرد

 ای اد و تقویت

 پیوندهای فضایی

برقراری پیوند های قوی اقتصادی با تاکید بر ای اد و 

 تستر  تقسیسات فراوری محصوالت

 مصرف

اجرای طرح ترسی  کربن با استفاده از  -

دانش بومی روستاییان در جهت  فب 

 محیط زیست

تنوو بخشی و تستر  دامنه پیوندهای  -

 فضایی 

-سکونت

پریری با 

رویکرد 

کیفیت 

 محیوی

سازی و ایمن

 مقاوم سازی

 مقاوم سازی مسکن روستایی
-موالعه و طرا ی برنامه زمانی مقاوم -

 سازی مسکن روستایی

ی  پریر موالعه و تحلیل سووح یس -

 های منظومه از ابعاد مختلفسکونتگاه

شناسایی محدودیت قانونی و اداری در  -

 جهت مدیریت مشارکتی

ای اد دامداری های انعتی و نیمه  -

 انعتی

تکمیل و بازنگری طرح هادی  -

 روستاهای منظومه

در زمینه  NGOهای ای اد تروه - 

 افزایش جرابیت محیوی

ه افزایش یموز  روستاییان در زمین -

 کیفیت محیوی و اشتغاس پایدار

 

 تحلیل یسی  پریری سکونتگاه منظومه

سازی نظام پیاده

 مدیریت مشارکتی

تغییر ساختار نظام مدیریتد فعلی در جهت مدیریت 

 مشارکتی

 تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی

 جرب همیاری عمومی برای کم  به طرح های عمرانی

 روستا

بهسازی بافت و 

کالبد و بهداشت 

 محیط روستا

 تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه

 جمد یوری فضوالت دامی

 های روستاهاسازماندهی فاضیب و هرزیب

توسعه اشتغاس و 

 دریمد

های افزایش جرابیت محیوی درونی برای سرمایه

 انسانی و مالی با ای اد اناید فریوری

اد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناس  ای 

 نهادهای کشاورزی

بسیج نهادهای دولتی برای توسعه اناید تبدیلی و 

 تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم

ریزی طرح

امکانات و 

-زیرساخت

 های مناس 

 توسعه زیرساخت
تباطی بین روستایی در های اراایح راه - های منظومهای اد مسیر جدید بین سکونتگاه

 سو  منظومه

 سازی شبکه یب و فاضیبایمن -

ای اد جایگاه سوخت روستایی در  -

 روستاهای پرجمعیت

سازی شبکه مخابرات و ای اد ایمن -

 اینترنت پرسرعت

ای اد کلنی  یسی  شناسی و یموز   -

 و ترویج بییای طبیعی

اایح مسیرهای ارتباطی منتهی به  -

طرح ریزی امکانات در  ومرکز منظومه 

 تبریز-اتوبان تهران  پیرامون

 تبریز(-های بین راه )اتوبان تهرانتستر  فعالیت

ای اد و تقویت 

اماکن رفاهی و 

 تفریحی

های سوخت بین راهی در مسیر های توسعه جایگاه

 تردشگری

 های بین راهیها و براخوریای اد و توسعه رستوران

 ازی و اماکن ورزشی در روستاهاای اد زمین ب

توسعه خدمات 

 اداری

 توسعه خدمات اداری و دولتی

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه

های یموزشی دانش افزایی در خصو  برتزاری دوره

 مدیریت منظومه

 

 

 

 

 

 های پیشران توسعه بخش:پروژه
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 های پیشرانپروژه راهبرد

منابد  مدیریت و  فابت جامد

 یب
 اجرای طرح های یبخیزداری و مدیریت یب های جاری -

توانبخشی اقتصاد منظومه با 

 بخشیرویکرد تنوو
 ای اد اناید تبدیلی و تکمیلی فریوری محصوالت زراعی، بابی و دامی -

عملکردی با  -پیوند فضایی

 منوقه

و ای و ملی و تنوبازاریابی محصوالت تولیدی در سو  محلی، منوقه -

 بخشی و تستر  دامنه پیوندهای فضایی

پریری با رویکرد کیفیت سکونت

 محیوی
 یموز  روستاییان در زمینه افزایش کیفیت محیوی و اشتغاس پایدار -

-ریزی امکانات و زیرساختطرح

 های مناس 

سازی شبکه مخابرات و ای اد اینترنت پرسرعت و استفاده از فناوری ایمن -

 ت در زن یره عرضه و ارز  محصوالت تولیدیاطیعات و ارتباطا
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 )نقشه( هدف ییساختار و سازمان فضا -4
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 یی:: فهرست فعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرا 2جدول شماره 

 (ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه ییند توسعه اقتصادی، اشتغالزا)پیوست س

 ردیف
 عنوان فعالیت

 1) تصمیمات / مصوبات / ...(  
 مالحظات مرتبط ییدستگاه اجرا

 بنیاد مستضعفان -جهاد کشاورزی هکتار 250مدیریت اراضی مربو  به بنیاد مستضعفان به مسا ت  1
به توسعه روستایی  هدف از اجرای این طرح کم 

 در بخش کشاورزی است

 های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن رابت و تقویت شبکهرفد مشکل ینتن 2
ارتباطات و فناوری  -مخابرات -ادا و سیما

 اطیعات
- 

3 
 فعالیت در استفاده جهت اورت امکان در و طبیعی منابد اداره توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و ورزیکشا های
 - اداره کل منابد طبیعی

 م وز تسهیل ادور طریق از شهری و روستایی بین هایراه ا داث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت 4

 و دستی فرهنگی، اناید میراث کل اداره

 کل  اداره طبیعی منابد کل تردشگری، اداره

 ای نقل جاده و  مل و راهداری

- 

 - های عاملبان  های کم بهره )ضامن، بروکراسی اداری، بازپرداخت و ...(امتخصیص بهینه اعوای و 5

6 
های اقتصادی که نیازمند های ای اد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ای اد کاربریتسهیل در محدودیت

 ساخت ابنیه هستند.
 - سازمان جهاد کشاورزی

 دشگری به منظور تنوو بخشی اقتصاد روستاییاعوای م وزهای وا دهای بومگردی و تقویت اشتغاس تر 7
 و دستی فرهنگی، اناید میراث کل اداره

 تردشگری

در روستاهای دارای جاذبه و توانمندی در زمینه 

 تردشگری )شویر، ان لین و ...(

 

 

 

 



  استان زن اان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 28

 

 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 3جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاشتغالزاپیوست سند توسعه اقتصادی، 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

 توضیح

 6دارد 

قامتگاه احداث ا 1

 بومگردی
5000 5 

 اردجین

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بلی خدمات

 ندارد میراث فرهنگی تردشگری

2 
تولید جعبه پیستیکی 

 )جعبه میوه(
 ندارد سازمان انعت، معدن و ت ارت اوساولویت  خیر انعت کین / بخش 20 3000

 10 1000 تردشگریتوسعه  3

 ان لین

 میراث فرهنگی دهیاری ولویت اوسا خیر خدماتی خرد / روستا
روستای هدف 

 تردشگری است

 ندارد جهادکشاورزی اولویت اوس خیر کشاورزی خرد / روستا 15 350 دام سب پرواربندی  4

 ندارد جهادکشاورزی، شییت اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 10 1000 )سردیبی( پرور  ماهی 5

6 
کس  و کار توسعه 

 اینترنتی
2000 20 

 نصیریباد

متوسط / 

 دهستان
 ندارد سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت سوم خیر خدمات

7 
تولید لوبیا توسعه کشت 

 و کاه لوبیا
 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر انعت خرد / روستا 10 1000

11 
کیف  ای اد کارتاه تولید

 و کفش
1000 12 

 یبادر مت

 دارد سازمان انعت، معدن و ت ارت ت دوماولوی بلی انعت کین / بخش

12 
ا داث تلخانه 

 هیدروپونی 
 ندارد جهادکشاورزی، اوساولویت  بلی کشاورزی خرد / روستا 5 5000
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 3جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاشتغالزاپیوست سند توسعه اقتصادی، 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

 توضیح

 6دارد 

 5 5000 فراوری محصوالت دامی  13

 فلج

 اوساولویت  بلی انعت کین/ بخش
و انعت معدن  جهادکشاورزی

 ت ارت
 ندارد

14 
توسعه وا دهای 

 زنبورداری
 داردن جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 6 500

15 
ا داث وا د تولیدی 

 رشته برایی
500 10 

 شویر

 - سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت اوس بله اناید کین/ بخش

16 
تردی تردشگری و بوم

 اطراف سد
 بله میراث فرهنگی تردشگری اولویت سوم بله خدمات کین/ بخش 15 600

 بله سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت چهارم بله اناید متوسط/ دهستان 13 800 ا داث وا د تولید کفش 17

18 
فریوری محصوالت بابی 

 و زراعی
60000 30 

 سوکهریز

 - سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت اوس بله اناید کین/ بخش

 - سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت دوم بله نایدا کین/ بخش 10 4000 کارتاه تولید کارتن 19

20 
کارتاه تولید نخ بسته 

 بندی
 - سازمان انعت، معدن و ت ارت اولویت سوم بله اناید متوسط/ دهستان 10 7000

21 
ای اد کارتاه اناید 

 تبدیلی کشاورزی
60000 6 

قلعه 

  سینیه
 - و ت ارت سازمان انعت، معدن اولویت اوس بله اناید کین/ بخش
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 3جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاشتغالزاپیوست سند توسعه اقتصادی، 

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 1عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 3محوری 

الویت طرح در 

 4سطح بخش 
 5مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

 توضیح

 6دارد 

22 
تولید و فریوری تیاهان 

 ییدارو
 متوسط/ دهستان 5 1000

 -کشاورزی

 اناید
 اولویت سوم بله

سازمان  -جهاد کشاورزی

 انعت، معدن و ت ارت
- 

 
 

 3جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 3پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 به دلیل وجود معدن فراوان در اطراف روستا به عنوان پتانسیل قوی برای انواو کارتاه بر  سنا کارتاه بر  سنا 1

 تولید کیف و کفش 2
هر در این یر به دلیل وجود افراد مابه جهت وجود افراد ماهر در زمینه دوخت کیف و کفش در روستا که در شرایط فعلی در شهرهای اطراف مشغوس کار هستند. هم نین، در روستا شو

 شود.زمینه ی  وا د تولیدی به مدیریت یقای موالیی پیشنهاد می

3 
فریوری محصوالت 

 بابی 
 به جهت وجود تولید انبوه انگور در منظومه خرمدره و خام فرو  ین یا تیزیب سنتی که ارفه اقتصادی کمتری برای روستاییان دارد.

4 
سبزه خش  کنی 

 انگور

زمان و در اییان انگور را به اورت سنتی تیزیب کرده و به اورت کشمش سیاه می فروشند، که قیمت ین پایین است ولی کارتاه های سبزه خش  کنی هم در به دلیل اینکه اک ر روست

 هزینه ارفه جویی کرده و محصولی اادراتی تولید می کند.

 تواند اتفاد بیفتد.زایی متعدد میشود که در کنار ین اشتغاستردی در این طرح پیشنهاد میراف سد، ای اد امکانات بومتردی اطدر روستای شویر به دلیل وجود سد شویر و پتانسیل بوم یتردبوم 5
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 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزا

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 ان برنامهعنو

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
1 

ح 
طر

ت 
وی

ال
2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار

یح
ض

تو
ت  3
اخ

س
ره  

به

ی
دار

بر
 

2 

های شبکه موبایل و تقویت ای اد دکل

و تقویت مخابرات تلفن رابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 -  فناوری ارتباطات و اطیعات زیرساختی

ارتباطات و 

فناوری 

 اطیعات

کین / 

 بخش

اولویت 

 اوس
   

3 
تهیه طرح هادی روستایی برای 

 روستاهای فاقد طرح هادی 
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی زیرساختی

روستاهای الوند، پی ، 

لو، یرانج، خلج، خلیفه

ویستان باال و پایین، باغ 

 و کلوچدره 

   بنیاد مسکن
اولویت 

 اوس
   

4 

بازنگری طرح هادی در جهت کاهش 

محدودیت کاربری اراضی پیرامون 

 روستاها

 زیرساختی
و اعماس تغییرات بازنگری طرح هادی 

 ای اد شده در روستا در طرح
 

لو،  الوند، پی ، خلیفه

 اباد، ارانج، ان لین اسیم
  بنیاد مسکن

اولویت 

 دوم
   

5 
یب یشامیدنی برای روستاهای تامین 

 فاقد یب شرب

 

 خلج و اسیم یباد  تامین یب شرب روستایی زیرساختی
شرکت یب و 

 فاضیب 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اوس
   

6 
تامین برد جهت ای اد روشنایی در 

 معابر روستاهای منظومه
 اداره برد -  تامین و بهبود برد معابر روستایی زیرساختی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اوس
   

7 
های بین روستایی بازسازی یسفالت راه

های خاکی و و یسفالت کردن راه

 شوسه 

 زیرساختی
-بهبود یسفالت، زیرسازی و یسفالت راه

 های خاکی
 

 25سو  شهرستان 

 ریزیکیلومتر یسفالت

اداره راه و 

 شهرسازی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اوس
   

8 
 ا داث مدار  در روستاهای فاقد

 امکانات یموزشی 

 -خدماتی

 عمرانی
  ا داث مدار   داقل در مقود ابتدایی

یرانج، کلوچ، خلج، 

 ویستان باال
- 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
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 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییپیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزا

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 ان برنامهعنو

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
1 

ح 
طر

ت 
وی

ال
2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار

یح
ض

تو
ت  3
اخ

س
ره  

به

ی
دار

بر
 

9 
ا داث خانه بهداشت برای روستاهای 

 فاقد خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی

ا داث خانه بهداشت برای تامین 

  داقل مسایل بهداشتی
 - ویستان باال کلوچ، خلج و 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
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 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -د

ها بهه کیفیهت قابهل برداری شده( به منظور ارتقای سطح کیفی پروژههای عمرانی استان )استانی، ملی و بهرهنظارت و ارزیابی پروژههدف: 

 ص بهینه منابع مالی.ها و تخصیقبول با لحاظ نمودن مدیریت زمان اجرای پروژه

سند: این سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی شهرستان فعالیت می نماید. تشهکیالت ایهن سهازمان بها پیشهنهاد  ییسازمان اجرا -1

مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان زنجان در شورای برنامه ریزی و توسعه 

 خواهد رسید. استان به تصویب

نظارت بر اجراء: در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها توسهط اداره  -2

ماهه به شهورای برنامهه ریهزی و توسهعه  6کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظارت در مقاطع 

 استان گزارش خواهد شد.

های استان که اعتبار آنها در قالب طرح های عمرانی با اعتبار باالی یك میلیارد ریال در سطح شهرستانکلیه پروژهمنه کاربرد: دا -3

 شود.ای تامین و پرداخت میهای سرمایهتملك دارایی

رسهتان ارزیهابی های زیر یك میلیارد ریال، توسط کمیته نظارت شهرستان با مسهوولیت فرمانهداری آن شهپروژهتبصره:  -

 شود.می

 شرح عملیات: -4

 ؛های عمرانیهای مورد بازدید در شهرستان از طریق سامانه استانی نظارت بر طرحدریافت لیست پروژه .4.1

 ؛های با اعتبار زیر و باالی یك میلیارد تفکیك ریال در سطح شهرستان(ها )پروژهبندی اعتباری پروژهاولویت .4.2

هها از لیسهت دار، اعتبار باالی یك میلیارد ریهال( و حهذف سهایر پروژههای قابل بازدید )احداثی، اولویتهانتخاب پروژ .4.3

 ؛بازدید

 ؛های عمرانیهای منتخب از طریق سامانه استانی نظارت بر طرحبروزرسانی اطالعات موردنیاز پروژه .4.4

 ؛(ستاندهها )به تهیه برنامه زمانبندی برای بازدید از پروژه .4.5

موردنظر و برگزاری جلسه هماهنگی در فرمانهداری آن شهرسهتان بهرای انجهام  دهستاناعزام کارشناسان نظارت به  .4.6

 ؛هماهنگی 

های اجرایهی در سازماندهی اعضای کمیته نظارت شورای فنی متشکل از نمایندگان استانداری و کارشناسان دسهتگاه .4.7

 ؛اکیپ 3قالب 

 ؛های مربوطها و تکمیل فرماز پروژهانجام بازدید  .4.8

 ؛ وهای ارزیابیبندی و استخراج نتایج بازدید بر اساس شاخصجمع .4.9

  .ریزی و توسعه استان و بحث و بررسی مواردارائه نتایج بازدید در جلسه شورای فنی یا شورای برنامه .4.10



  استان زن اان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 34

 ییبرای تولید و اشتغالزا : فهرست طرح های سرمایه گذاری 3توضیحات کدهای جدول شماره 

 

 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  1

، صهنعت )بها  1و ...(  زراعی، بهاغی، دامهی، نوغانهداری، زنبهورداری، صهیادی، پهرورش ماکیان(کد موضوعی طرح : کشاورزی  2

بوم شهناختی ، -و سایر طرح ها )شامل محیطی 5، گردشگری  4،  خدماتی  3،  صنایع دسنی  2بدیلی( و معدن اولویت صنایع ت

 6فرهنگی و اقتصادی( -کالبدی ، اجتماعی

قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربهومی، مهرتبط بها یرفیتهها، مزیتهها و ) ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور : طرح دارای  3

 2و خیر  1در روستا( ، بله  تولیدمحورهای 

، شعاع عملکردی و دارا بودن  ییالویت طرح در سطح بخش : طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی مبتنی بر توان تولید، اشتغالزا 4

 3و الویت سوم  2، الویت دوم  1ایده های کارآفرینی اولویت بندی شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول 

، اداره کل میراث فرهنگی، صهنایع  2، سازمان صنعت، معدن و تجارت  1: سازمان جهاد کشاورزی  4مرتبط  ییکد دستگاه اجرا 5

 4 ییو سایر دستگاه های اجرا 3دستی و گردشگری 

  درج می شود. 2) توضیحات طرح ها با درج شماره ردیف در پیوست جدول شماره  2و خیر  1طرح توضیح دارد : بله  6

 

 : فهرست پروژه های عمرانی 4ول شماره توضیحات کدهای جد

 4و فراکالن / شهرستان و باالتر  3، کالن / بخش  2، متوسط / دهستان  1کد مقیاس / شعاع عملکردی : خرد/ روستا  1

الویت پروژه در سطح بخش : پروژه های عمرانی پیشنهادی مبتنی بر اثر بخشی در پشتیبانی از توسهعه روستا/روسهتاها اولویهت  2

 3و الویت سوم  2، الویت دوم  1شوند. کدهای الویت بندی : الویت اول بندی 
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