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 5................................................................................................................................................................................................./ مرکزی ................. خرمدره

 پیشگفتار

توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ابعاد توسعه، ناظر بر فرآیندی است که طی آن درآمد سرانة حقیقی یک جامعه در 

این میان یک دورة زمانی بلندمدت افزایش یابد؛ مشروط بر اینکه، تعداد فقرا، افزوده و توزیع درآمد، بدتر نشود. در 

روستایی بطور اخص در کشورهای در حال توسعه این طور اعم و توسعههبا بررسی تعاریف و اهداف متعدد توسعه ب

 ،طور کلیهنکته آشکار است که هر یک از این تعاریف به نوعی ایجاد اشتغال پایدار،کاهش فقر و افزایش درآمد و ب

که در جهان فعلی نیمی از بشریت؛ یعنی  اند. چرارا نشانه رفته های توسعه اقتصادی نواحی روستاییارتقاء شاخص

میرند دلیل فقر و نداری میهکودک ب 32444بوده و روزانه  دالرشان کمتر از دو حدود سه میلیارد نفر درآمد روزانه

همترین نماگر عنوان مبه –اند. در ایران نیز پدیده فقر های فقیر در نواحی روستایی ساکنکه اغلب این جمعیت

بخصوص در نواحی روستایی بسیار مسئله حائز اهمیتی است. از مهمترین معیارهای توسعه  -توسعه اقتصادی 

های مختلف است. مبحث اشتغال و در مقابل آن بیکاری، از اقتصادی مسئله اشتغال افراد آن جامعه در فعالیت

برای رشد و  الزمید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شرط مهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه با

در همین راستا، با توجه به ضرورت قانونی برنامه ششم توسعه و تحقق  .ای، ایجاد اشتغال استتوسعه هر جامعه

ای مقوله تدوین برنامه توسعه اقتصادی و های اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد محلی و منطقهسیاست

قانون ششم توسعه  27بند الف ماده  1ایی روستایی در استان زنجان نیز مدنظر قرار گرفت. چنانچه در جزء زاشتغال

گذاری بخش اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران ذکر شده است این برنامه با تکیه بر مشارکت و سرمایه

گیری از تسهیالت بانکی و حلی و با بهرهنهاد( و نیز با مشارکت نیروهای مغیردولتی )خصوصی، تعاونی و مردم

ها تسهیلگری است. همچنین گردد. نقش شاخص دولت در این طرحهای دولتی )مادی و معنوی( تدوین میحمایت

های روستایی های روستایی کشور نیز توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سطح منظومهطرح توسعه پایدار منظومه

 پایدار تحقق توسعة منظوربه که است طرحی روستایی، هایمنظومه پایدار توسعة در حال تدوین است. طرح

 تاکید با و ایناحیه و محلی هایشبکه قالب در روستایی هایمنظومه فضایی طریق انتظام از روستایی هایسکونتگاه

 محتوای این، بر افزونشود. می شهری )بر طبق اصول نظری مایک داگالس( تدوین -روستایی پیوندهای و روابط بر

 -اجتماعی مناسبات کارآمد و روابط تقویت و مردمی مشارکت طریق از محلی حکمروایی خوب ترغیب بر طرح این

 ایبین منظومه و برونی نظر از و بین سکونتگاهی و درونی به لحاظ هم منظومه، سکونتگاهی واحدهای اقتصادی

اقتصادی بین سکونتگاهی از اهداف مشترک  -ویت مناسبات اجتماعی تاکید بر مشارکت مردمی و تق .ورزدمی تاکید

دو طرح است در واقع تکمیل پروسه مطالعات اقتصادی و اشتغالزایی روستایی مد نظر برنامه ششم تنها از طریق 

 توانست شکل بپذیرد. لذا، هماهنگی بینهای روستایی میای طرح توسعه پایدار منظومهی منطقهمطالعات شبکه

زایی روستایی و بنیاد عنوان متولی طرح توسعه اقتصادی و اشتغالریزی استان زنجان بهسازمان مدیریت و برنامه

های روستایی در خصوص ادغام دو طرح توسعه پایدار منظومه عنوان متولی تهیه طرحمسکن انقالب اسالمی استان به

سیاسی مورد مطالعه  –بخش جغرافیایی  17استان در قالب  اتفاق افتاد که در نهایت مقرر گردید، کل پهنه فضایی

شروع و افق یکساله برای پایان آن در نظر گرفته شد. مقدمات انجام  1397قرار گیرد. مطالعات در تیرماه سال 

شناسی مطالعات نزدیک به های بین مشاور و کارفرما و تیم نظارت علمی طرح در خصوص روشمطالعه و هماهنگی

شروع و در اردیبهشت  1397به طول انجامید. نهایتاً، مطالعات میدانی و مراجعه به روستاها از اواسط پاییز سه ماه 

ای و از نظر ماهیت و از نظر هدف توسعه به اتمام رسید. روش شناسی مورد مطالعه در این طرح 1391ماه سال 

ها و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق ود. دادهتحلیلی و در مواردی تحلیل محتوای و همبستگی ب-روش نیز توصیفی

آوری شد. در این میان مطالعات میدانی با تاکید بر رویکرد مشارکتی و با تشکیل ای و میدانی جمعمطالعات کتابخانه

های روستایی و خانوار، ساختار یافته، تکمیل پرسشنامههای نیمههای مشارکتی روستایی، انجام محاسبهگروه

های کارآفرینی پیش رفت، بدون گذاران و ایدههای اقتصادی خرد، سرمایهی کارآفرینان محلی، صاحبان بنگاهشناسای
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ای پیش روی مشاور از قبیل انطباق زمان مطالعات میدانی با فصل زمستان، عدم شک در این مسیر مشکالت عدیده

ع مالی محدود وجود داشت با این حال با مراجعه همکاری تعدادی اندکی از دهیاران و شوراهای اسالمی روستا، مناب

های سایر های کانونی مشارکتی و تکمیل پرسشنامهخانوار و تشکیل گروه 24روستای باالی  54مستقیم به بیش از 

بندی مطالعات میدانی در کنار مطالعات اسنادی در تیرماه روستاها با کمک نمایندگان محلی روستاهای مذکور، جمع

 تکمیل گردید. خرمدرههای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی شهرستان به اتمام رسید و پروژه سال جاری

ای بسیار مختصر از گزارشات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی شده است، خالصهگزارشی که در ادامه ارائه

های ارائه شده و در نهایت پروژهانجام شده برای مطالعات است که سعی شده است دید کلی از وضعیت شهرستان 

 توسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تفکیک روستاهای نمونه ارائه شود. 

ریزی استان و عوامل دریغ ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامههای بیشک در تکمیل پروسه مطالعاتی حمایتبی

عوامل کاری معاونت عمران روستایی و تیم  کاری تحت نظر ایشان، مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی و

سوی هدف مورد نظر شامل حال این مشاور بوده است. با محترم علمی نظارت بر تهیه طرح در هدایت بهینه طرح به

این حال همکاری و پشتیبانی فرمانداری محترم و بخشداری بخش مرکزی شهرستان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی 

 سزایی داشته است.اران زحمتکش روستاها در تکمیل و مطالعات نقش بهشهرستان و همچنین دهی
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 مقدمه 

روستاها در استان زنجان همانند سایر روستاهای کشور متاثر از جریان وسیع تغییرات فناوری و ارتباطات، 

، سرمایه گذاری های ای کهبه گونه ؛تحوالت متفاوتی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجربه کرده اند

گسترده در زیرساختهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغییر داده و سطح انتظارات جامعه روستایی را به 

جامعه شهری نزدیک و همسو کرده است. با وجود این اقدامات، ساختار تولید و اشتغال در روستا دستخوش تغییرات 

 محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای سرمایه گذاری و رشد بهره وری متکی استوستا بر دو محور رشد سرمایهرشد اقتصاد ر

دهـد. گذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده سرمایه گـذاری متـاخرتر را کـاهش مـی

 مطالعـات شـود.ده و به سرعت متوقف مـیصرفه نبوگذاری جدید مقرون بهبنابراین رشد روستا به صرف انجام سرمایه

وری ویژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشـد بهـرهدرصد رشد اقتصادی به 54 از بیش دهد که رشداقتصادی نشان می

توان از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سایر مالحظات نظیر گذاری در روستاها را میهای سرمایهزمینه .است

و بـه تبـع آن تحـول در روسـتا را بـا  اقتصاد روسـتا رشدفرآیند  اولویت دار،های اج نمود و در قالب پروژهبازار استخر

وری عمـومی در اقتصـاد گـذاری بـرای ارتقـای بهـرهگذاری و سیاستسرمایه تسریع نمود.سرمایه گذاری های جدید 

-می کلی بندی دسته یک در و فرآیندی است.ای و یک بعدی نیازمند رویکرد سیستماتیک روستا به جای نگاه پروژه

 :وری در روستاها را در قالب محور های زیر طبقه بندی کردارتقای بهره کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توان
 وری در روستاها ارتقای بهره کننده متوقف یا و کاهنده ( : عوامل8جدول شماره )

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 تبعاتفرآیند و 

1 

معنی دار شکاف 

 تولید تا مصرف قیمت

و قیمت های با 

 تغییرات گسترده

وجود دارد؛به نحوی که بخش زیادی از ارزش  مزرعه و قیمت مصرف کننده درقیمت  ی بیندارفاصله معنی

 شود. این شکاف به کاهش درآمد و انگیزهها میافزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب واسطه

های اصالحی، فرایند تار عنکوبتی دلیل ناکارآمدی سیاستشود. و بهگذاری روستاییان منتهی میهای سرمایه

 دهدقیمت در بیشتر محصوالت رخ می

2 
مقیاس خرد فعالیت ها 

 در بخش کشاورزی

ندین گذاری صنعتی بزرگ مقیاس در چگیری سیاستتاثر از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکلم

کوچک تر شده است. در چنین شرایطی به دلیل آنکه در روستاها بسیار  تولید کشاورزیدهه گذشته مقیاس 

ها صرفاً معیشتی بوده است، معموال اهداف اقتصادی مد نظر قرار نگرفته و بهای تمام شده مبنای فعالیت

 محصوالت نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

تغییرات اقلیم و محدودیت بارش در سه دهه  .های محوری اقتصاد روستا استه از ارکان و نهاداب یکی 

حفر چاه و افزایش شدید تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضی زیر کشت آبی  ،گذشته

فناوری های کاهش مصرف آب  از طرفی عدم انتشار و تعمیق و به این سو 1413های مجاز و غیرمجاز از دهه 

یکی از عوامل محوری ارتقاء بهره وری و درآمد روستا از محل فعالیت در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب 

 توان تولید را دو تا سه برابر افزایش داد.. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی میهای کشاورزی است

4 

 انو متولی ها دستگاه

گذاری  سیاست

 روستادر ناهمسو 

از جمله  روستایی و ... فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب دستگاه های اجرایی نظیر جهاد کشاورزی،

 گذاری متوازندستگاهی و ضعف سیاست بین ها هستند. ناهماهنگیاثرگذار در تحول و توسعه روستا نهادهای

 . ها در حوزه روستا شده استگذاریویی سیاستناهمس موجب

پایین بودن سطح سواد و  شود.شود که تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتری میدر اقتصاد بیان میبود نیروی انسانی کم 5



  استان زنجـان ییایدار منظومه های روستاح توسعه پی و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 8

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 تبعاتفرآیند و 

قاوم و سخت آنها به تغییر کنار پارادایم ذهنی م الی کشاورزان و درآمد کم آنان درتخصص کشاورزان و سن با ماهر و متخصص

انش نیروی کار جوان منجربه شکاف ساختاری و رفتاری بین این دو و کشت خود در برابر مهارت و د رفتاری

باشد، آن سنتی گراهای دیرینه میها نیز از دسته شده است؛ در این میان به دلیل آن که مالک و تملک زمین

-باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به مهاجرت میدسته دوم یا مجبور به تسامح با سنت گراها می

های انسانی و حفظ بافت جمعیتی که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر، کارآفرین و سرمایهشوند 

درصد جمعیت، کشاورز و 3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میگرا و اغلب غیر ماهر و با بهرهسنت

اشتغال  درصد  33د کنند اما در ایران با وجوروستانشین هستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات هم می

روستاییان با توجه به شیوه فکری و  برد.عموماً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر می  در بخش کشاورز

عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، به ندرت دست به تغییر الگوی سنتی و  کاشت محصوالت 

 پردازند.ایر محصوالت کشتی دیگر میجایگزین و پربازده همانند گلهای زینتی، دارویی، زعفران و س

1 

نبود مدیریت  و 

نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بین 

نسلی در بهره برداری 

 از منابع طبیعی

باید عدالت بین باشد، میها و مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده میاز آنجا که منابع آب،  خاک، چراگاه

برداری بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز محفوظ بدارد هرهای باشد که نسل حاضر ضمن بنسلی به گونه

های جدی به این منابع گذاری اصولی و مدیریت و نظارت بر  منابع خدادادی، آسیبمتاسفانه نبود سیاست

 رود که با ادامه این روند در آینده نه چندان دور با بحراندارای آستانه های تجدید ناپذیری زده که انتظار می

 منابع مواجه خواهیم شد.

7 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

بجای سرمایه گذاری 

 اقتصادی در روستاها

های زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با وجود های سنگینی که در حوزهگذاریبا وجود سرمایه

نگاه غالب به حوزه دخالت دولت  میانگین درآمد روستاها افرایش متناسبی نداشته است. در چند دهه گذشته

سازی اقتصادی انها مورد در روستا تامین نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و توانمندسازی و ظرفیت

 تاکید نبوده است.

1 
عدم وجود کارگاه های 

 کوچک مقیاس

قیاس بسیار کم های کوچک مدر حال توسعه، کارگاه در روستاهای ایران  بر خالف سایر کشورهای پیشرفته و

و به ندرت وجود دارد. علت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اگاهی کافی روستاییان و گذار از 

دامداری و کشاورزی سنتی به مدرن  و از سویی عدم حمایت، پشتیبانی و ترغیب آنها از نظر مالی و علمی از 

 باشد.ربط میسوی مسئولین ذی

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 لید سنتیتو

متاثر از عوامل پیش گفته نهادی، نظام تولید در روستاها سنتی و کمتر متاثر از تحوالت فناورانه بوده است. 

داری با چندین ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت معنیدر برخی بخش

 دهه و قرن گذشته ندارد

 

در و تحول در آن نیز از ارکان تحوالت اقتصـادی و اجتمـاعی  است قتصاد روستاکشاورزی محور اصلی ااز آنجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.، بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهروستاها محسوب می شود

وامل توان گفت که کاهش و تعدیل آثار این عبر اساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای بهره وری، می

گذاری، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار نیازمند زمان و تغییرات معنی دار در حوزه سیاست

آموزش، بینش فکری، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبنی بر اهداف، رویکردها، 

های روستایی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه دستاوردها و آثار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی،

 شود.های زیر ارائه میبه شرح سرخط خرمدرهچکیده گزارش بخش مرکزی شهرستان 

و  ییای از برنامـه توسـعه اقتصـادی، اشـتغالزابا عنایت به موارد پـیش گفتـه در ادامـه گـزارش بـه بررسـی خالصـه

ــتا ــه روس ــدار منظوم ــعه پای ــرح توس ــد ییط ــدی، خرم ــاعی، کالب ــادی، اجتم ــاد اقتص ــان در ابع ــتان زنج ره در اس
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هـای مطـرح شـده در جلسـات مشـارکتی در هـا و طـرحمحیطی و سیاسـی و مـدیریتی بـا تأکیـد بـر پـروژهزیست

ــه شــده اســت.  ــواحی روســتایی پرداخت ــه خرمــدرهن ــان در مســیر راه منظوم ــز - تهــرانآهــن و اتوب  49در  و تبری

ــا  25درجــه و  ــا  25درجــه و  31و  النهار مبــد نصــف شــرقی طــولدقیقــه  55درجــه و  41دقیقــه ت  31دقیقــه ت

 اســتان منظومــه روســتاییترین کوچــکاســت. ایــن منظومــه  گرفتــه ارقــر اســتوا خــط شــمالی دقیقــه14درجــه و 

هـزار نفـر بـوده  17951بـالغ بـر  1395سـال  سرشـماری مرکـز آمـار ایـران درطبـق  آنجمعیـت  و اسـت زنجان

 .(1 نقشه)است 

 
 موقعیت جغرافیایی منظومه خرمدره -1نقشه

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 8

 بخش  شاخص های وضعیت توسعه -8-8 
 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

قلمرو متغیر و 

 شاخص

 بخش/شهرستان

ی
ماع

جت
ا

-
ی

نگ
ره

ف
 

  1395 نفر 17،951 جمعیت 1

  1395 خانوار 21215 خانوار 2

  1395 درصد 143 نسبت جنسی 3

  1395 صددر 2/31 میانگین سنی 4

  1395 درصد 47/11 نسبت شهرنشینی 5

  1395 درصد 14/4 (1395 -1394متوسط رشد ساالنه جمعیت ) 1

  1395 درصد 2/3 بعد خانوار 7

  1395 درصد 2/75 نرخ باسوادی 1

اد
ص

اقت -ی ید
تول  ی

  1395 درصد 1/92 نرخ اشتغال روستایی 9

  1395 درصد 9/7 نرخ بیکاری روستایی 14

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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 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

قلمرو متغیر و 

 شاخص

 بخش/شهرستان

  1397 هکتار 17/11 بردارمیانگین اراضی زراعی هر بهره 11

  1397 هکتار 44/4 بردارمیانگین اراضی باغی هر بهره 12

  1395 نفر 1112 تعداد شاغالن در بخش کشاورزی  13

  1397 تن 4424 تولید گندم )آبی و دیم( 14

  1397 تن 9/1411 تولید جو )آبی و دیم( 15

  1397 تن 31157 گورتولید ان 11

ی
یع

طب
 

17 
-5) شیب بیشترین سکونتگاه ها در پهنه میزان

 اندقرارگرفته (% 1
  1395 درصد 43

11 
 ها درپهنهسکونتگاه بیشترین

 متری( 2444-1144طبقات ارتفاعی)
  1395 درصد 43

19 
 اند قرارگرفته پهنه دراین ها سکونتگاه بیشترین

 (جنوب به رو)جهت شیب
  1395 درصد 23

  1395 - آهکی،کنگلومرا،مارن، خاک شناسی 24

  1395 درصد 144 پهنه بندی زلزله)خطرمتوسط( 21

  1395 هکتار 74 طیف پوشش گیاهی )جنگل تنک( 22

   روز 12 متوسط بارش ساالنه 23

  1395 - نیمه خشک سرد طبقه بندی اقلیمی دومارتن 24

  1395 روز 11 روزهای یخبندان 25

   درصد 129 میانگین تبخیرساالنه 21

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

  1397 هکتار 39917912 مساحت کل شهرستان 27

21 
 هایمجتمع(  مثمر غیر و مثمر) تاکستان

 درختی
  1397 هکتار 911933

  1397 هکتار 437997 شده ساخته اراضی و سکونتگاه 29

  1397 کتاره 1211191 دیم و مرتع کاربری مخلوط 34

  1397 هکتار 15474973 متراکم نیمه نسبی پوشش 31

  1397 هکتار 14151997 باغ و زراعت مخلوط آبی زراعی اراضی 32

 درصد مساکن با اسکلت فلزی، بتنی و سایر 33

 11اسکلت فلزی= 

 4بتنی= 

 14سایر= 

  1395 درصد

 مند از آب شرب لوله کشی شدهروستاهای بهره 34
 14= الوند

 12خرمدره= 
  1395 درصد

 مند از گاز طبیعیروستاهای بهره 35
 14الوند= 

 144خرمدره= 
  1395 درصد

  1395 درصد 144 مند از برقروستاهای بهره 31

 مند از مطالعات طرح هادیروستاهای بهره 37
 33الوند= 

 51خرمدره= 
  1397 درصد

 روستاهای دارای خانه بهداشت 31
 14الوند= 

 74خرمدره= 
  1397 درصد
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 : متغیرها و شاخص های بیان وضعیت موجود 2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ردیف ابعاد

قلمرو متغیر و 

 شاخص

 بخش/شهرستان

  1395 درصد 51 روستاهای برخوردار از سوپر مارکت )بقالی( 39

  1395 درصد 72 روستاهای برخوردار از خدمات آموزشی 44

  1395 درصد 72 روستاهای برخوردار از فناوری اطالعات 41

 

 ومه(مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظ -8-2
طور فضایی پراکنده ه ها بنواحی روستایی در سرتاسر جهان تمایل به ارائه خصوصیات مشابهی را دارند. جمعیت

های الزم برای بسیج ای از مواقع بخش اقتصادی و فرصتهستند. کشاورزی اغلب وجه غالب و مسلط بوده و در پاره

معنی است که مردمی که در نواحی روستایی زندگی . این خصوصیات بدان شوندمیرو همنابع با محدودیت روب

برای حصول به  .باشندمواجه می هستندهای اساسی برای توسعه ای از عواملی که چالشبا مجموعه ،کنندمی

ای منطبق با نیازهای امروزین یک جامعه توسعه یافته، راهی جز استفاده و بکارگیری جدی امکانات و جامعه

سیاسی، فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی،  .و فرهنگی وجود ندارد ، اجتماعیاقتصادیاستعدادهای انسانی، 

روستایی در جهت حصول به توسعه از طریق ترین ابعاد مسائل توسعهعنوان مهمبهو کالبدی فضایی مدیریتی، 

عه پایدار روستایی و . در جدول ذیل مسائل کلیدی و مهم در توسهای روستایی هستندمدیریت و کنترل محیط

های اقتصادی، محیطی، سیاسی، اجتماعی، دهد. این مسایل به بخشتوسعه اقتصادی در منظومه خرمدره نشان می

گیری از نظرات مدیران روستایی، مردم محلی، خبرگان روستایی، ریش کالبدی و مدیریتی تقسیم شده است و با بهره

 سفیدان و ... تدوین شده است.
 (: مسایل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی2ه )جدول شمار

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت - 1

 اقتصادی

 کمبود اشتغال کافی و وجود بیکاری جوانان روستایی - 2

 کاهش تولیدات کشاورزی به دلیل کمبود آب و بروز خشکسالی- 3

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

 ها فعالیت سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی - 5

 مشکل ذخیره آب )بندهای انحرافی( و مشکالت تولید محصوالت کشاورزی - 1

 هامشکل بازاریابی محصوالت کشاورزی و نقش پر رنگ دالالن و واسطه - 7

 ها جهت توسعه روستا و حل مشکالت اقتصادی جامعه محلیبودجه دهیاریکمبود  - 1

 بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنوع سطح بودن پایین - 9

 مشکالت فروش محصوالت کشاورزی و نبود تضمین برای فروش و عدم وجود بازار مناسب - 14

 الکترونیک تجارت جمله از بازرگانی نوین خدمات بخش توجه به عدم - 11

 کمبود منابع مالی در جهت حل مشکالت اقتصادی روستا - 12

 مشکالت دریافت وام و بروکراسی شدید اداری دریافت تسهیالت 13

 کیفیت نابرابر سطح زندگی و پایین بودن رضایتمندی - 1

اجتماعی و 

 فرهنگی

 کاهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرت - 2

 عف آشکار در منابع انسانیوجود ض - 3

4 
های های اعظم منظومه متاثر از سیاستشکاف کالمی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت

 سازی زبانیراسیستی رژیم طاغوت در یکسان
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی - 5

 عدم وجود برنامه جامع برای عمران و توسعه روستایی - 1

 پذیر و مدیریت واحد روستایینبود متولی مسئولیت - 7

 فقدان رویکرد توانمندسازی باالخص برای زنان روستایی - 1

 عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی - 9

 عدم مشارکت روستاییان با مسئولین - 14

 کاهش میزان اعتماد به مسئولین - 11

 تر روستاهای منظومه و کیفیت پایین آب در برخی روستاهاعدم وجود اب شرب در بیش - 1

)آب  محیطی

 و خاک(

 عدم تعادل دام و مراتع - 2

 بروز خشکسالی و کم آبی و عدم استفاده صحیح از آب  - 3

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

 کان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاهانبود م - 5

 های سطحی شهر و روستادلیل هدایت فاضالبآلودگی منطقه به - 1

 های مرغوب کشاورزی پیرامون روستاهاساخت و ساز در زمین - 7

 رعایت نشدن حقابه در برخی از روستاها - 1

 ف منابع طبیعیمحدودیت استفاده از مراتع از طر - 9

 های زیر زمینی )به حد بحرانی رسیده است(پایین رفتن آب سفره 14

1 
های های ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش آسفالت و فقدان شانه به ویژه در جادهمشکالت راه -

 روستایی 

- کالبدی

 فضایی

 طح شهرستان استکمبود آب شرب در روستاها که از مسایل بسیار مهم در روستاهای س - 3

 های خانگینبود سیستم فاضالب در اکثر مناطق و بروز مشکل دفع پساب - 4

5 
کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در سطح روستا و مراجعه به شهرهای اطراف برای برخورداری از -

 امکانات

 عدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سیل و سایر مخاطرات محیطی - 1

 هامشکالت بهداشت محیط روستا و کمبود امکانات بهداشتی دام - 7

 عدم آنتن دهی مناسب تلفن همراه و نبود اینترنت در برخی روستاهای کوهستانی - 1

 نبود شبکه گاز رسانی در برخی از روستاها  - 9

 مشکالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی - 14

 ها و امکانات ایجاد آنابر با وجود زیرساختنبود روشنایی مناسب مع - 11

 کمبود خدمات آموزشی کافی و مشکالت نوسازی مدارس و نهایتا مهاجرت اجباری روستاییان- 12

 های عمومیکمبود امکانات فرهنگی مانند کتابخانه- 13

 کمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و سالن ورزشی- 14

 رف روستایی برای تامین مایحتاج روستاییانهای مصکمبود تعاونی- 15

1 
کیفیت  بهبود و توسعه منظور به غذایی و فرهنگی  هنری محصوالت عرضة سنتی بازارهای وجود عدم -

   دارویی گیاهان بومی و دستی، محصوالت صنایع

 گردشگری

 

 سال مختلف فصول در فرهنگی رویدادهای و هاجشنواره ها،همایش برگزاری کمبود - 2

 اجتماعی و زیست محیطی آن -آشنایی ناکافی مردم بومی منطقه با صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی  - 3

 کمبود نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص در  بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر - 4

 ردشگران داخلی و خارجیایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی در برابر ورود فرهنگ و فناوری جدید توسط گ - 5

1 
های شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری های جاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت مجازی،

 شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظور به فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود - 7
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجیدن زیرساختنامناسب بو - 1

 ناکافی بودن امکانات رفاهی و اقامتی گردشگران در مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه - 9

 نداشتن ورودی جذاب روستاها برای هدایت گردشگران - 14

 بخش یگردشگر بخش در گذاریسرمایه به تمایل پایین سطح - 11

 1391مأخذ: مطالعات  میدانی، 

 هاقابلیت -8-9

ــه بررســی قابلیــت هــای منظومــه خرمــدره در ابعــاد اجتمــاعی، اقتصــادی، کالبــدی، در ایــن قســمت از گــزارش ب

 محیطی و مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.
 های منظومه خرمدره: قابلیت 8جدول شماره 

 قابلیت بعد

 اقتصادی

 ای()مال بازار( در شهرستان خرمدره )با امکان نقش پذیری فرا منطقه وجود بازار دام

 کشت محصول انگور و فرآوری آن به شیوه تیز آب و تولید کشمش

 کشت محصوالت زراعی متنوع در سطح شهرستان و امکان تنوع آن

 نگهداری دام سبک و سنگین در روستاهای دهستان

 ن و قابلیت ایجاد مشاغل خدماتی و تفریحی در پیرامون جادهتهرا-دسترسی به آزاد راه تبریز

 امکان توسعه و برندسازی صنعت کفش )کتانی( در سطح شهرستان 

 دستی و محصوالت کشاورزی متنوع برای فروش توسط روستاییانوجود انواع صنایع

 اجتماعی

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

کل  یدرصد و نرخ باسواد 91/71زنان  یدرصد، نرخ باسواد 13/14مردان  یبرا یمنظومه خرمدره نرخ باسواد در

 .باشدیدرصد م 41/71

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

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

محیطی )آب 

 و خاک(

 مناسب زیرزمینی آب منابع در منظومه و وجود سطحی آب جریان عبور

 کشاورزی مساعد خاک با اراضی گستردگی

 وجود تنوع ارتفاعی در سطح منظومه

 وجود مراتع متعدد در سطح شهرستان 

 وجود روز های بادی زیاد )مه یلی( در جهت توسعه انرژی بادی

- کالبدی

 فضایی

  وجود نیروی کار ارزان در منطقه

 منظومه روستاهای بیشتر در هادی طرح اجرای

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

 خدمات و کاال نقل وحمل توسعه خصوص در الزم های پتانسیل داشتن

 ایگلخانه هایوجود پتانسیل مناسب برای توسعة فعالیت

 های گردشگری و آب و هوای مساعد ها، مراتع، منابع آب و خاک، منابع تولیدی، جاذبهوجود دام

 های اجتماعی نسبی خدمات عمومی و اجتماعی و بیمهگسترش 

و  گیری مناسب از نیروی کار زنان، کودکاننظر در اشتغال و بهره های محدودة موردوجود زمینة مناسب و قابلیت

 تالبندی و چیدن محصوهایی نظیر بستهسالخوردگان در فعالیت

 آموزش در برخی روستاهای منظومه وضعیت بهبود

 های بهداشت و عمومی در برخی مناطق روستایی با احداث خانه فردی بهداشت وضعیت بهبود

 روبنایی و زیربنایی تاسیسات در گذاریسرمایه
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 قابلیت بعد

 توسعه راهبردهای از یکی عنوان به گریگردش تاسیسات امکان توسعه

 گردشگری

های گردشگری و روستاهای قابلیت های توسعه گردشگری )گردشگری روستایی، اگروتوریسم و ...( با وجود جاذبه

 هدف گردشگری

 فقدان محدودیت توسعه زمین برای توسعه گردشگری

 تاریخی، تپه تاریخی و امامزادگان( )به ویژه آثار روستاها بیشتر در متعدد تاریخی آثار وجود

 گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط

 گردشگری های زیرساخت بخش در گذاری سرمایه امکان

 وجود رودخانه ابهر رود به عنوان جاذبه گردشگری طبیعی

 ها و تنگناهامحدودیت -8-4

خرمدره در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، محیطی و  های منظومهدر این قسمت از گزارش به بررسی محدودیت

 مدیریتی و سیاسی پرداخته شده است.
 های منظومه خرمدره: محدودیت8جدول شماره 

 محدودیت بعد

 اقتصادی

 های زراعی جهت کشت و زرعوجود ارتفاعات متعدد و کمبود زمین

 ی توسعه در منظومههاعدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی با برنامه

های فرآوری محصوالت باغی بخصوص در زمینه انگور و وجود محدودیت توسعه عدم توسعه کارخانجات و کارگاه

 باغات از طرف نهادهای دولتی

 های اقتصادیفقدان منابع قابل اعتماد در زمینه توسعه بخش

 ال این شهرستانکمبود صنایع معدنی و فرآوری محصوالت استخراجی از معادن فع

 گذاری در بخش کشاورزی و صنعتکم بودن رقابت بین مردم جهت سرمایه

 پایین بودن سطح درآمد زندگی مردم روستاها

 تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در روستاها

 نبود نگرش اقتصادی به بخش کشاورزی در منطقه

 رای دسترسی به روستاهای پیرامون ای و ایجاد مشکالت بوجود تصادفات جاده

 اجتماعی

 فرهنگی -

 همچنین مهاجرت مردان روستایی به شهر ،پایین بودن سطح بهداشت و طول عمر و باال بودن میزان باروری زنان

 باشدیم نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینیروستانش نسبت

 ن و کشوربا استا سهیدر مقا یطورکلبه نییرشد پا نرخ

 تیجمع یریپ یشیافزا روند

 اشتغال یبرا یجوانان بوم مهاجرت

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

 .باشدیم ترنییطور آشکار پابه

نسبت  نیب سهیدر مقا باشدین باالتر مکشور و استا یبا نسبت جنس سهیمنظومه خرمدره در مقا یجنس نسبت

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

 .ستیفاصله داشته و متعادل ن 145

. با شدبایتر مکم 24/14( حدود 75/32کل 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

 لیآموزان از تحصبازماندن دانش جهیمنظومه و درنت نیا یو مقاطع باالتر در اکثر روستاها ییمدارس راهنما نبود

 کشاورزی جهت نیاز مورد فصول با جوی نزوالت تطابق عدم محیطی
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 محدودیت بعد

)آب و 

 خاک(

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب هایسفره از رویه استفاده بی
 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم
 های انتقال آّب نهر و ها کانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی های آلودگی

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

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

 آبی منابع سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به الوده هایآب هدایت
 مراتع و تخریب خاک فرسایش

- کالبدی

 فضایی

 فقدان یکپارچگی و ارتباط کالبدی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومه

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

 روستایی بویژه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی

 منطقه در خدماتی ی،رفاه امکانات کمبود

 پیرامون روستاهای به رسانیخدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف

 برق انرژی با مرتبط و بزرگ هایگذاریسرمایه ضعف

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

 ها در اطراف روستاهاها و نخالهروستاها به دلیل رهاسازی زبالهمشکل دفع زباله در برخی مناطق و برهم زدن سیمای 

 کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها

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

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

 های روزانه برای خرید مایحتاج ضروریهای تجاری و بازرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتکمبود کاربری

 ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه

 ای رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیههای بال استفاده در روستاها و زمینه سازی این کاربریوجود کاربری

 های مناسب و با کیفیت برای کشاورزیکمبود زمین

 کمبود امکانات تفریحی و خدماتی در روستاها

 گردشگری

 کمبود خانه بومگردی در سطح روستاهای شهرستان و وجود مشکالت اقامت گردشگران

 ناکافی بودن تبلیغات در صدا و سیما و جراید

 ها و جشنوارهای توسعه گردشگری خرمدرهم برگزاری همایشعد

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

 مانند آرانج پتانسیل دارای روستاهایبرخی از  در ارتباطی هایزیرساخت ضعف

 شهرستان سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 و خدماتی گردشگری بخش در گذاری سرمایه به تمایل ئینپا سطح
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 )نقشه( موجود ییساختار و سازمان فضا -8-5

 
 ساختار فضایی منظومه خرمدره -2نقشه 

 
 سازمان فضایی منظومه خرمدره در وضع موجود -3نقشه 
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 بندیجمع -8-6

دره شهرستان خرم دهد،زنجان نشان میهای اقتصادی در سطح منظومه خرمدره در استان اهمیت و جایگاه فعالیت

در قسمت جنوبی استان زنجان قرار گرفته، که از شمال به استان قزوین و از شرق و غرب به شهرستان ابهر و از 

ترین شهرستان استان زنجان بوده و از طبیعت زیبا و منحصر به کوچککه  رسدجنوب به شهرستان خدابنده می

از نظر طبیعت زیباترین باغات میوه را در استان  دشتی است که-ای کوهستانیدره، منطقهبرخوردار است. خرمفردی 

این شهرستان . گویندنیز میزنجان همین دلیل به شهرستان خرمدره، نگین سبز استان زنجان داراست که به

سازی که از ، شرکت شیشه ضد گلوله میرال، سرمگروه صنعتی مینو. پتانسیل زیادی از لحاظ صنعت و کشاورزی دارد

. این ر این شهرستان قرار داردد باشدمیترین واحدهای تولیدی شمال غرب کشور است از امکانات بالفعل بزرگ

معدن سنگ گرانیت و یک معدن مس و  1باشد که در حال حاضر دارای معادن با ارزشی میشهرستان همچنین، 

دره بر پایه کشاورزی، خرمستان قتصاد شهراز نظر کشاورزی نیز، ا .باشندسلیس توسط کارشناسان مربوطه فعال می

های زیر زمینی و دلیل استعداد فراوان از نظر آبدره بهرزی در شهرستان خرمدامداری و خدمات استوار است. کشاو

های حاصلخیز رواج بسیار یافته و شغل اصلی مردم این ناحیه شده است. نوع کشت در این شهرستان آبی و خاک

شهرستان قبل از این دیمی و محصوالت عمده آن گندم، جو، تره بار، انگور، لوبیا، بنشن، زردآلو، سیب و بادام است. 

کیلومتری شهر ابهر  1ایجاد راه آهن و جاده ترانزیتی و در کل تبدیل به یک شهر، دهکده خرم، آباد و پر رونقی در 

گذشتند، محل چنین برای مسافرینی که از جاده ابریشم میبود و در امر کشاورزی و زراعت فعالیت داشت، هم

-ههای وسیع میوه بتوان به باغهای بکر و دیدنی این شهرستان میز جاذبها .شداستراحت و تجدید نیرو محسوب می

های شاه باغی، ارتفاعات همجوار الوند، های قدیمی، جنگلکوچه باغ ،ویژه محمود آباد، جاده بین مزارع داسداران

انی شحجت کا یفه لو و شویر، مسجد بهمندریاچه کوچک سدهای خلروستای کوهستانی انجلین و پالس و ویستان، 

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

توان گفت، وضعیت اقتصاد کشاورزی روستاهای این منظومه، متأسفانه در اثر مشکالت موجود روند طور کلی میبه

ان به شهرها، کاهش جمعیت جوان های گستردة روستاییکه جابجایی و مهاجرتیطوربهنزولی به خود گرفته است. 

خصوص در روستاهای کوهستانی، گسترش فقر و بیکاری، عدم امنیت غذایی، قرار گرفتن عمدة جمعیت روستاها، به

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

تر منافع ناشی از رشد در این مناطق و های مولد، و برقراری متعادللدرآمدهای متنوع و پایدار، گسترش اشتغا

های اخیر موفقیت چشمگیری نیافته است. همچنین، دلیل کمبود آب و بروز خشکسالیهای انسانی بهسکونتگاه

عادل رویه از منابع آبی و زراعی، باعث برهم خوردن تدلیل کمبود آب و استفادة بیکاهش تولیدات کشاورزی به

شناختی، های زراعی، به تزلزل تعادل بومهای طبیعی و زراعی شده و با کاهش پایداری طبیعت و نظامبومزیست

از دالیل عمدة لذا،  را رقم زده است. هاآنانجامیده و ناپایداری  خرمدرههای منظومه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه

های کشاورزی، خدمات و صنعت، مشکالت اقتصادی و درآمدی های مورد مطالعه در بخشضعف ساختاری سکونتگاه

های کاری و وجود آمدن این ضعف اقتصادی در نواحی روستایی نیز نابرابری در تولیدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمایههای سرمایهمنابع مالی اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشاغل، پایین بودن سطح را میهاست، که تبلور آنبخش کشاورزی و نداشتن تنوع در فعالیت

های وری در بخش کشاورزی، پایین بودن دستمزدها، ناپایداری فعالیتاشتغال، پایین بودن میزان تولید و بهره

محیطی منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیستماندگی و ناپایداری روستاهای اقتصادی و در نتیجه فقر و عقب

 دانست.

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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 پایان برنامه هفتم( 8445تبیین وضعیت هدف )افق برنامه و طرح:  -2

 انداز/چشماهداف -2-8
توسعه اشتغالزایی روستایی و بر مبنای اصول فکری و مباحث نظری مطرح )در گزارش اصلی طرح( اهداف طرح 

توان در هر ره در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسی است. بر اساس ساختار طرح میپایدار منظومه روستایی خرمد

کدام از ابعاد مطرح، به بررسی اهداف پرداخت و در نهایت اهداف اصلی را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، اهداف 

 مطرح به تفکیک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.
 بعد اقتصادی -8

 های با نیاز آبی باالجای کشت ترویج کشت جایگزین به 

 برداری کشاورزی اصالح الگوی بهره 

 های تولید در بخش کشاورزی و صنعتاصالح شیوه 

 های مختلف اقتصادیهای تولید در بخشایجاد شبکه 

 تقویت درآمد و اشتغال پایدار روستاییان با رویکرد فضایی 

 بخشی اقتصادی روستاییانتنوع 

 ک روستاییایجاد کسب و کارهای کوچ 

 گذاری خصوصی و دولتی در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتتقویت سرمایه 

 های گردشگری در منظومه خرمدرهتوسعه ظرفیت 

  بعد اجتماعی -2

 بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

 های هدفافزایش منزلت اجتماعی با تاکید توانمندسازی افراد و گروه 

 حفظ و شناخت هویت اجتماعی 

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

 ایجاد عدالت اجتماعی با رویکرد عدالت فضایی 

 پذیری روستاهای منظومهزندگی، سرزندگی و زیستارتقاء کیفیت 

 ریزی مطلوبیت برای حفظ و رشد جمعیت روستایی در سطح منظومهبرنامه 

 محیطیزیستبعد  -9

 ید ناپذیر و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیرحفاظت از منابع تجد 

 و حرکت بر اساس آن منابع طبیعی موجود در روستاها شناخت ظرفیت تحمل 

 محیطی )گیاهان، حیوانات و ...(زیست حفظ تنوع 

 آب، خاک( مدیریت صحیح منابع طبیعی تولید( 

 )... مدیریت مخاطرات محیطی )سیل، زلزله، خشکسالی و 

 های تولیدی روستاییانو دفع صحیح زباله محیطیهای مختلف زیستدگیکنترل شدید آلو 

 و فضایی بعد کالبدی -4

 گذار، زیست و فعالیتسرمایهامن برای  هایمحیط شناسایی 

 اساسی روستاییان  های کالبدیتأمین زیرساخت 

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

 های کاربری اراضیدر نواحی روستایی با توجه نقشه وسازیت استانداردهای ساخترعا 
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 در برابر بالیای طبیعی های روستاییزیرساخت ایجاد و تقویت توان حفاظتی 

 های الزم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان 

 گردشگری -5

 گردیتوسعه گردشگری روستایی با رویکرد بوم 

 گری عشایری در نواحی کوهستانی منظومه به حفظ نمادهای سنتی عشایریتوسعه گردش 

 توسعه گردشگری تاریخی با وجود تپه باستانی خرمدره 

 گذاری برای جذب بیشتر گردشگر در منطقههای سرمایهپیشنهاد بسته 

تی به شکل یکپارچه اتفاق با توجه به اهداف مذکور در هر کدام از ابعاد و توجه به این نکته که تحقق این اهداف بایس

بیافتد تا بتوان به توسعه پایدار دست یافت، اکنون برخی از اهداف کالن توسعه پایدار روستایی منظومه خرمدره به 

 شرح زیر قابل طرح است.

 های تولیدی متناسب با آن.توجه به ظرفیت منابع طبیعی در تولید و اصالح شیوه -1

 ی روستایی در جهت تحقق رویکرد مشارکتیدر نواح و خوب تقویت حکمرانی محلی -2

 برداری درست از آن.های بهرهزیست و شیوهتقویت آگاهی مردم نسبت به ارزش محیط -3

 تر از منابع.وری مناسبتو بهرهو برند  هدایت تولید به سمت تولیدات پایدار دارای ارزش اقتصادی باالتر  -4

 و سازگار با توسعه پایدار منظومه. وچککسب و کارهای جدید و کهای ایجاد و تقویت زمینه -5

 زیست.های موجود و جدید با محیطایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت -1

ریزی، های قانونی و اداری جدید در جهت حضور و مشارکت واقعی تمامی ذینفعان در شناخت، برنامهایجاد رویه -7

 های توسعه منظومه.اجرا و پایش طرح

های اقتصادی، درآمد، خدمات و ... در سطح منظومه در جهت ها، فعالیتسازی توزیع زیرساختمناسبتقویت و  -1

 تحقق عدالت فضایی.

های صنعتی، کشاورزی، در زمینه تقویت تنوع اقتصادی با تأکید بر حفظ تنوع زیستی و افزایش رفاه اجتماعی -9

 .خدماتی و گردشگری

 در سطح منظومه. های روستاییپذیری سکونتگاهافزایش زیست محیطی با هدفهای زیستکنترل آلودگی -14

 های باالیی گردشگری در این شهرستان.توسعه گردشگری در سطح شهرستان با توجه به وجود قابلیت -11

 

 های بیان وضعیت موجود(های هدف )منتخب متغیرها و شاخصشاخص -2-2

انداز های چشمگیریست یافتن به رویکردها و سمتهای توسعه بخش و دراستای به انجام رساندن ماموریت در

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

اقتصادی و کالبدی یک سناریوی مرجع با مشارکت جامعه محلی و به دنبال آن بیانیه چشم  -بوم شناختی، اجتماعی

 شود:گرایانه تدوین گردید که در ذیل این فرآیند تشریح میها و با رویکرد آرمانساس واقعیتانداز بر ا
 

 بعد اقتصادی -6

 افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکار در نواحی روستایی منظومه خرمدره. -1

 افزایش تولیدات دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار. -2

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

 محیطی و قانونی. افزایش تولیدات کشاورزی با رعایت مالحظات زیست -4

 ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان -5
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 های ایجاد کسب و کارهای کوچک و خرد روستایی.افزایش زمینه -1

 ابعاد اجتماعی -7

 نواحی روستایی. افزایش نرخ رشد جمعیت متعادل با ظرفیت -1

 مهاجران به روستاهای موطن خود )رویکرد مهاجرت معکوس( بازگشت -2

 برداران کشاورزیافزایش نرخ باسوادی روستاییان و بهره -3

 تشویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری -4

 افزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستاییان -5

 محیطی )آب و خاک(بعد زیست -1

اصول توسعه پایدار از منابع آبی سطحی و زیر  رب آبه طبعیتت حقمنطقی با رعایبرداری بهره -1

 زمینی موجود در منظومه.

 .و تاکید بر ظرفیت مراتع برداری پایدار از مراتع موجودبهره -2

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

 .ژیکیو تنوع اکولو محیطیحفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست -4

 ها در برابر سوانح طبیعی.ایجاد ساختارهای الزم جهت کاهش خطرپذیری سکونتگاه -5

 زیست.برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره -1

 فضایی- بعد کالبدی -3

 دستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآ. -1

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

 وری.ایش بهرهیکپارچه شدن قطعات کشاورزی و افز -3

 .با رویکرد عدالت فضایی توزیع متوازن جمعیت -4

 .)آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و ...( توزیع متوازن خدمات -5

 گردشگریبعد  -84

گذاری توسعه صنعت گردشگری گذاران خصوصی جهت سرمایهسازی برای حضور سرمایهزمینه -1

 منطقه

تی مردمی. در اینجا نقش دولت های غیردولها یا سازمانNgo سازی برای حضور فعالمینه -2

 .نمایدهای مردمی میدهی و ایجاد این تشکلحمایت از سازمان

بهبود کیفیت زندگی افراد بومی ساکن در روستاهای هدف و نمونه گردشگری از طریق توسعه  -3

 خدمات زیربنایی.

 های محیطی توسعه پایدار و لحاظ نمودن ارزش منابع طبیعی و محیط زیسترعایت شاخص -4

ها با ها و پروژهها و مطالعات طرحها، سیاستریزیروستاهای هدف و نمونه گردشگری در برنامه

 تعریف ظرفیت تحمل محیطی جهت ساماندهی کاربری منابع در حد نیاز.

 راهبردها و سیاست ها -2-9
، به تعیین راهبردهای های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرحها و محدودیتبا عنایت به مهمترین قابلیت

 شود. های منظومه روستایی خرمدره پرداخته میتوسعه پایدار حوزه
 راهبردهای -88

 اقتصادی -1

 تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 
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 )... ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در زمینه صنایع معدنی، صنایع دستی و 

 بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 ت زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در بخش زراعی، باغی و دامیتقوی 

 جدید محصوالت تولید و کارها و کسب اندازی راه در تسهیل و الگوسازی 

 فرآوری محصوالت باغی بخصوص محصول انگور آموزش و ترویج 

 توسعه اشتغال و درآمد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمینه مختلف اقتصادی 

  ای و ملیبازار مصرف محلی، منطقههدف گیری 

 اجتماعی -2

 های مهاجران پیشیناستفاده از ظرفیت 

 گیری از اقشار مختلف فرهنگی و خبرگان روستایی در زمینه توسعه فرهنگی روستا.بهره 

 .توانمندسازی زنان روستایی و دخالت دادن آنان در مسائل مختلف روستا 

 هت ها و عقاید مذهبی مردم در جتوجه به سنت 

 تقویت اعتماد اجتماعی 

 تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

 جلوگیری از مهاجرت جوانان روستایی به شهر و توجه صرف به مهاجرت معکوس 

 زیست محیطی )آب و خاک( -3

 برداری از آبهای بهرهاصالح روش 

 نواحی در زراعی و باغی مصارف جهت سطحی آب منابع پتانسیل از برداریبهره توسعه 

 تلفمخ

 اصالح آلگوی مصرف آب 

 تجدید حیات آب مصرفی 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 حفظ برای ها چشمه و های جاریرودخانه ابهر رود، آب پایه آب منابع از برداری بهره مدیریت 

 وحش حیات

 کالبدی و فضایی -4

 دارم انتقال دانش فنی روستاییان در زمینه کشت محصوالت کشاورزی و نگهدار 

 ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 سازی و مقاوم سازی مساکن روستایایمن 

 سازی نظام مدیریت مشارکتیپیاده 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 های روستاییتوسعه زیرساخت 

 ایجاد و تقویت اماکن رفاهی و تفریحی 

 توسعه خدمات اداری در فضاهای روستایی 

 گردشگری -5

 زی روستاییان به گردشگران ورودی.اعتماد سا 
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 وصنایع گردشگری هایفعالیت در غیردولتی بخش هایسرمایه جلب و جذب برای بسترسازی 

 دستی.

 منطقه. دستی صنایع و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی هایفعالیت توسعه 

 ای کوچک هرفراهم سازی شرایط الزم برای گسترش نوین گردشگری برای توسعه کسب و کا

 های اقتصادیو فعالیت

 .ترغیب افراد بومی جهت توسعه اقتصادی روستاهای هدف و نمونه گردشگری 

 
 های اجرایی:سیاست -82

 

 اقتصادی -8

 انتقال دانش فرآوری انگور. 

 پولی-تقویت نظام مالی. 

 ترویجی تولید کشاورزی و غیرکشاورزی-های آموزشیبرگزاری دوره. 

 بدیلی و تکمیلی کشاورزیسنجی صنایع تمطالعه و امکان. 

 ایجاد و تقویت صنایع دستی روستایی. 

 تقویت صنایع مرتبط با معدن. 

 توسعه اشتغال و جمعیت پذیری سکونتگاه 

 وری باالتر با هدایت سرمایه انسانی و مالیتولید محصوالت استراتژیک و با بهره. 

 ریزی و توسعه کشت ارگانیک و برندسازیبرنامه. 

 ای بین راهی جهت عرضه متقیم محصوالت متنوع کشاورزی و غیرکشاورزیهایجاد ایستگاه 

 گری و داللی در فروش محصوالت تولیدی.حذف شبکه واسطه 

 های انسانی و مالی با ایجاد صنایع فرآوریافزایش جذابیت محیطی درونی برای سرمایه. 

 ایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی. 

 یج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد بس

 .مردم

 توری محصوالهای قوی اقتصادی با تاکید بر ایجاد و گسترش تأسیسات فرآبرقراری پیوند 

 
 اجتماعی -2

 با تولید بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طریق از روستائیان توانمندسازی 

 .روستائیان بومی دانش و توان از دهاستفا

 های مختلف در افزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتماع و فعالیت آنان در زمینه

 سطح روستا.

 تشویق به شرکت زنان در انتخاب شوراهای اسالمی و دهیار 

 های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیاستفاده از مهارت 

 وستی و همیاری جامعهافزایش نوع د 

 های الزم برای بسترسازی تعهد به منافع ملی و اجتماعی.ایجاد زمینه 
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 های اجتماعی در توسعه و بازاریابی تولیدات و توسعه های مجازی و شبکهافزایش نقش شبکه

 فرهنگی.

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی 

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی 

 
 محیطی )آب و خاک( -9

  های زیر زمینیدقیق بر برداشت آباصالح 

 های ورودی به منظومهمطالعه و تعیین حق آبه برای رودخانه ابهر رود و سایر رودخانه 

 های پایین دستهای فرادست به رعایت حق آبه طبیعیت و سکونتگاهالزام منظومه 

 های انتقال آب به مزراعاصالح روش 

 های آبیاریاصالح روش 

 ت جایگزین(اصالح الگوی کشت )کش 

 اصالح الگوی مصرف خانگی 

 انتقال دانش آب و آبیاری 

 های زیر زمینیتغذبه منصوعی آب 

 های آبخیزداریحانجام طر 

 ایجاد شبکه فاضالب و تصفیه آب 

 پذیری سکونتگاه منظومهتحلیل آسیب 

 
 کالبدی و فضایی -4

 سازی مسکن روستاییمقاوم 

 ریت مشارکتیتغییر ساختار نظام مدیریتع فعلی در جهت مدی 

 تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

 های عمرانی روستاجذب همیاری عمومی برای کمک به طرح 

 تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 های روستااز محیط آوری فضوالت دامیجمع 

 های روستاهاسازماندهی فاضالب و هرزآب 

 ب نهادهای کشاورزیایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناس 

 تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردمبسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع 

 های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه 

 تبریز(-های بین راه )اتوبان تهرانگسترش فعالیت 

 های سوخت بین راهی در مسیر های گردشگریتوسعه جایگاه 

 های بین راهیها و غذاخوریرانایجاد و توسعه رستو 

 ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 توسعه خدمات اداری و دولتی 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه 
 گردشگری -5
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 استفاده از نیروی کار بومی برای ایجاد اشتغال جهت صرفه اقتصادی در بخش گردشگری 

 ییالقی توریستی، مهم هایمحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

 دستی بومی برای عرضه به گردشگران؛احیا و تولید صنایع 

 های های گردشگری روستا با گسترش راهتوجّه به دسترسی مطلوب گردشگران به جاذبه

 ای؛ونقل جادّههای مربوط به حملها و سازمانآسفالته و استاندارد با هماهنگی ارگان

 ای، توسعة ونقل جادّهونقل اعم از نوسازی ناوگان حململهای حتجهیز و تقویت زیرساخت

 های آسفالته و مطلوب؛راه

 های مستند و های گردشگری این روستا با چاپ، انتشار، تهیة بروشور، تهیة فیلممعرّفی جاذبه

 ...؛

 ونقل، های گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی، درمانی، حملتجهیز جاذبه

 رسانی و ...؛ی، اطّالعپشتیبان

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های آموزشی برای روستاییان و آموزشبرگزاری کارگاه 

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

ایجاد اشتغال  های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمد ودارویی، فرآورده

 برای افراد بومی؛

 های پیشران توسعه بخش:پروژه -2-4
 های پیشرانپروژه راهبرد

 های جاریاجرای طرح های آبخیزداری و مدیریت آب - مدیریت و حفاظت جامع منابع آب

توانبخشی اقتصاد منظومه با رویکرد 

 بخشیتنوع
 اعی، باغی و دامیایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصوالت زر -

 عملکردی با منطقه -پیوند فضایی

ای و ملی و تنوع بازاریابی محصوالت تولیدی در سطح محلی، منطقه -

 بخشی و گسترش دامنه پیوندهای فضایی

 توجه به بازارسازی محصوالت تولیدی روستاییان در کنار بازاریابی -

پذیری با رویکرد کیفیت سکونت

 محیطی

 یان در زمینه افزایش کیفیت محیطی و اشتغال پایدارآموزش روستای -

ریزی و پیشنهاد توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی مردم در امر برنامه -

 پروژه

 آموزش روستاییان در زمینه مهارت آموزی انواع مشاغل موجود در روستاها -

های ریزی امکانات و زیرساختطرح

 مناسب

جاد اینترنت پرسرعت و استفاده از فناوری سازی شبکه مخابرات و ایایمن -

 اطالعات و ارتباطات در زنجیره عرضه و ارزش محصوالت تولیدی

 های نوین و تجدید پذیر مانند: انرژی بادی، خورشیدی و ...توجه به انرژی -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -2-5

 

 بخش )پیوست سند( های توسعهها و پروژهها، طرحاقدامات، فعالیت -9

 های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییاقدامات و فعالیت -9-8

بندی شده در سطح بخش به تفکیک کشاورزی، صنعتی های سرمایه گذاری الویتطرح -9-2

 و خدماتی

بندی شده در سطح بخش به تفکیک محیطی، کالبدی، های عمرانی اولویتپروژه -9-9

 اجتماعی و فرهنگی

 نظارت و بازنگری سند نحوه اجرا، -4
ها بهه کیفیهت قابهل برداری شده( به منظور ارتقای سطح کیفی پروژههای عمرانی استان )استانی، ملی و بهرهنظارت و ارزیابی پروژههدف: 

 ها و تخصیص بهینه منابع مالی.قبول با لحاظ نمودن مدیریت زمان اجرای پروژه

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

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

 استان به تصویب خواهد رسید.
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها توسهط اداره  نظارت بر اجراء: در قالب چارچوب های مقرر از سوی -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 د ریال در سطح شهرستانهای عمرانی با اعتبار باالی یك میلیارکلیه پروژهدامنه کاربرد:  -3

 شود.ای تامین و پرداخت میهای سرمایهتملك دارایی

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

 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 ارد ریهال( و حهذف سهایر پروژهدار، اعتبار باالی یك میلیهای قابل بازدید )احداثی، اولویتانتخاب پروژه .4.3

 ؛بازدید

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

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

ری جلسه هماهنگی در فرمانهداری آن شهرسهتان بهرای انجهام موردنظر و برگزا 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 فرمانجام بازدید از پروژه .4.8

 ؛ وهای ارزیابینتایج بازدید بر اساس شاخصبندی و استخراج جمع .4.9

  .ریزی و توسعه استان و بحث و بررسی مواردارائه نتایج بازدید در جلسه شورای فنی یا شورای برنامه .4.11
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 فهرست فعالیت ها و سرمایه  گذاری ها )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. –ج 

 ییعالیت ها شامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرا:: فهرست ف 2جدول شماره 

 (ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه یی)پیوست سند توسعه اقتصادی، اشتغالزا

 ردیف
 عنوان فعالیت

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

   ارهکت 254مدیریت اراضی مربوط به بنیاد مستضعفان به مساحت  1
هدف از اجرای این طرح کمک به توسعه روستایی 

 در بخش کشاورزی است

 های تلویزیونیدهی موبایل و تلفن ثابت و تقویت شبکهرفع مشکل آنتن 2
ارتباطات و فناوری  -مخابرات -صدا و سیما

 اطالعات
- 

3 
 فعالیت در استفاده جهت صورت امکان در و طبیعی منابع اداره توسط روستاها اطراف اراضی تکلیف تعیین

 دامداری و کشاورزی های
 - اداره کل منابع طبیعی

 مجوز تسهیل صدور طریق از شهری و روستایی بین هایراه احداث طریق از فیزیکی پیوندهای تقویت 4

 و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل اداره

 کل  اداره طبیعی منابع کل گردشگری، اداره

 ای هنقل جاد و حمل و راهداری

- 

 - های عاملبانک های کم بهره )ضامن، بروکراسی اداری، بازپرداخت و ...(تخصیص بهینه اعطای وام 5

1 
های اقتصادی که نیازمند های ایجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربریتسهیل در محدودیت

 ساخت ابنیه هستند.
 - سازمان جهاد کشاورزی

 های بومگردی و تقویت اشتغال گردشگری به منظور تنوع بخشی اقتصاد روستاییاعطای مجوزهای واحد 7
 و دستی فرهنگی، صنایع میراث کل اداره

 گردشگری

در روستاهای دارای جاذبه و توانمندی در زمینه 

 گردشگری )شویر، انجلین و ...(
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 ییا: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالز 9جدول شماره 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

 ییکد دستگاه اجرا

 5تبط مر

 توضیح

 6دارد 

 4 4447 گردیاحداث اقامتگاه بوم 1

 اردجین

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بلی خدمات

 ندارد میراث فرهنگی گردشگری

2 
تولید جعبه پالستیکی )جعبه 

 میوه(
 اولاولویت  خیر صنعت کالن / بخش 24 4441

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 4 7444 توسعه گردشگری و بوگردی 3

 انجلین

 میراث فرهنگی دهیاری اولویت اول خیر خدماتی خرد / روستا
روستای هدف 

 گردشگری است

 ندارد جهادکشاورزی سوماولویت  خیر کشاورزی خرد / روستا 15 1444 دام سبکپرواربندی  4

 ردندا جهادکشاورزی اولویت سوم خیر کشاورزی خرد / روستا 5 2444 ایجاد استخر ذخیره آب 5

 ندارد جهادکشاورزی، شیالت اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 7 4444 پرورش ماهی )سردآبی( 1

 24 2444 توسعه کسب و کار اینترنتی 7

 نصیرآباد

متوسط / 

 دهستان
 اولویت سوم خیر خدمات

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 13 1444 کارگاه مصنوعات چرمی 1
متوسط / 

 دهستان
 اولاولویت  خیر عتیصن

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر صنعت خرد / روستا 14 3444 کارگاه کنسرو لوبیا 9
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 ییا: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالز 9جدول شماره 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

 ییکد دستگاه اجرا

 5تبط مر

 توضیح

 6دارد 

 12 1444 ایجاد کارگاه تولید کیف و کفش 14

 آبادرحمت

 اولویت دوم بلی صنعت کالن / بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

 ندارد جهادکشاورزی، اولویت اول بلی کشاورزی خرد / روستا 5 7444 لخانه هیدروپونیکاحداث گ 11

 5 1444 فراوری محصوالت دامی  12

 فلج

 اولویت اول بلی صنعت کالن/ بخش
جهادکشاورزی و صنعت 

 معدن تجارت
 ندارد

 بله ردشگریمیراث فرهنگی گ دوماولویت  بله خدمات کالن/ بخش 14 7444 اقامتگاه بومگردی 13

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 1 2444 توسعه واحدهای زنبورداری 14

15 
احداث واحد تولیدی رشته 

 غذایی
144 14 

 شویر

 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 اولویت اول هبل صنایع کالن/ بخش 34 14444 فرآوری محصوالت باغی 11
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

17 
گردی اطراف گردشگری و بوم

 سد
 بله میراث فرهنگی گردشگری دوماولویت  بله خدمات کالن/ بخش 12 7444

 13 1444 احداث واحد تولید کفش 11
متوسط/ 

 دهستان
 اولویت چهارم بله صنایع

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 بله
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 ییا: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالز 9جدول شماره 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

 ییکد دستگاه اجرا

 5تبط مر

 توضیح

 6دارد 

 34 14444 ت باغی و زراعیفرآوری محصوال 19

 سوکهریز

 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 بله میراث فرهنگی گردشگری اولویت دوم بله خدمات کالن/ بخش 14 7444 اقامتگاه بومگردی 24

 اولویت دوم بله صنایع کالن/ بخش 14 1444 کارگاه تولید کارتن 21
ن و سازمان صنعت، معد

 تجارت
- 

 14 1444 کارگاه تولید نخ بسته بندی 22
متوسط/ 

 دهستان
 اولویت سوم بله صنایع

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

23 
ایجاد کارگاه صنایع تبدیلی 

 کشاورزی
14444 1 

 حسینیهقلعه

 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 5 3544 دارویی تولید و فرآوری گیاهان 24
متوسط/ 

 دهستان

 -کشاورزی

 صنایع
 اولویت سوم بله

سازمان  -جهاد کشاورزی

 صنعت، معدن و تجارت
- 

25 
اقامتگاه توسعه گردشگری 

 بومگردی
7444 14 

 الوند

 بله میراث فرهنگی گردشگری اولاولویت  بله خدمات کالن/ بخش

 دوماولویت  هبل صنایع کالن/ بخش 24 3444 کارگاه صنایع دستی 21
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

27 
اقامتگاه توسعه گردشگری 

 بومگردی
 بله میراث فرهنگی گردشگری اولاولویت  بله خدمات کالن/ بخش آراناج 14 7444
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 ییا: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالز 9جدول شماره 

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

 عنوان طرح ردیف

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 میزان

اشتغال 

 نفر

 محل اجرا

 نام روستا

کد شعاع 

 8عملکردی  

کد موضوعی 

 2طرح 

کد کارآفرین 

 9محوری 

الویت طرح 

در سطح 

 4بخش 

 ییکد دستگاه اجرا

 5تبط مر

 توضیح

 6دارد 

 1 14444 کارخانه فرآوری محصوالت لبنی 21
محل کشت و 

 صنعت خرمدره
 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

ن و سازمان صنعت، معد

 تجارت
- 

29 
اقامتگاه توسعه گردشگری 

 بومگردی
7444 14 

 پالس

 - میراث فرهنگی گردشگری اولاولویت  بله خدمات کالن/ بخش

34 
کارگاه صنایع دستی و 

 گردشگری
 دوماولویت  بله صنایع کالن/ بخش 14 3444

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

31 
اقامتگاه توسعه گردشگری 

 بومگردی
 - میراث فرهنگی گردشگری اولاولویت  بله خدمات کالن/ بخش باغدره 14 7444

32 
اقامتگاه توسعه گردشگری سد و 

 بومگردی
 - میراث فرهنگی گردشگری اولاولویت  بله خدمات کالن/ بخش خلیفه لو 14 7444

33 
توسعه مشاغل خدماتی در 

 پیرامون بزرگراه
 - - - بله خدمات کالن/ بخش - - -

34 

روستاییان در زمینه  آموزش

اشتغال روستایی، نحوه 

 کارآفرینی و مهارت آموزی

- - 
کلیه روستاهای 

 شهرستان خرمدره
 اولاولویت  - آموزشی کالن/ بخش

آموزش و پرورش و سازمان 

 ای شهرستان فنی و حرفه
- 

 های زیست محیطی موجود در سطح شهرستان خرمدره توجه ویژه شوددیتهمه این پرژوه های پیشنهادی باید به الزامات زیست محیطی و محدو نکته قابل اینکه در
 

 9جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9پیوست جدول شماره 
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 توضیحات عنوان طرح ردیف

 برش سنگ به دلیل وجود معدن فراوان در اطراف روستا به عنوان پتانسیل قوی برای انواع کارگاه کارگاه برش سنگ 1

 تولید کیف و کفش 2
یر به دلیل وجود افراد ماهر در این به جهت وجود افراد ماهر در زمینه دوخت کیف و کفش در روستا که در شرایط فعلی در شهرهای اطراف مشغول کار هستند. همچنین، در روستا شو

 شود.زمینه یک واحد تولیدی به مدیریت آقای موالیی پیشنهاد می

3 
محصوالت فرآوری 

 باغی 
 به جهت وجود تولید انبوه انگور در منظومه خرمدره و خام فروش آن یا تیزآب سنتی که صرفه اقتصادی کمتری برای روستاییان دارد.

4 
سبزه خشک کنی 

 انگور

ن پایین است ولی کارگاه های سبزه خشک کنی هم در زمان و در به دلیل اینکه اکثر روستاییان انگور را به صورت سنتی تیزآب کرده و به صورت کشمش سیاه می فروشند، که قیمت آ

 هزینه صرفه جویی کرده و محصولی صادراتی تولید می کند.

 تواند اتفاق بیفتد.ایی متعدد میزشود که در کنار آن اشتغالگردی در این طرح پیشنهاد میگردی اطراف سد، ایجاد امکانات بومدر روستای شویر به دلیل وجود سد شویر و پتانسیل بوم یگردبوم 5

 

 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

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

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
 

اع
شع

د 
ک

 
ی 

رد
لک

عم
8 

ح 
طر

ت 
وی

ال
2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار

یح
ض

تو
ت  9
اخ

س
 

ره 
به

ی
دار

بر
 

2 

های شبکه موبایل و تقویت ایجاد دکل

و تقویت مخابرات تلفن ثابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 -  فناوری ارتباطات و اطالعات زیرساختی

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

کالن / 

 بخش

یت اولو

 اول
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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
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
 

اع
شع

د 
ک

 
ی 

رد
لک

عم
8 

ح 
طر

ت 
وی

ال
2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

د 
دار

یح
ض

تو
ت  9
اخ

س
 

ره 
به

ی
دار

بر
 

3 
تهیه طرح هادی روستایی برای 

 روستاهای فاقد طرح هادی 
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی زیرساختی

روستاهای الوند، پالس، 

لو، آرانج، خلج، خلیفه

ویستان باال و پایین، باغ 

 دره و کلوچ

   بنیاد مسکن
اولویت 

 اول
   

4 

بازنگری طرح هادی در جهت کاهش 

ی اراضی پیرامون محدودیت کاربر

 روستاها

 زیرساختی
و اعمال تغییرات بازنگری طرح هادی 

 ایجاد شده در روستا در طرح
 

لو،  الوند، پالس، خلیفه

 اباد، ارانج، انجلین اسالم
  بنیاد مسکن

اولویت 

 دوم
   

5 
تامین آب آشامیدنی برای روستاهای 

 فاقد آب شرب

 

 م آبادخلج و اسال  تامین آب شرب روستایی زیرساختی
شرکت آب و 

 فاضالب 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

1 
تامین برق جهت ایجاد روشنایی در 

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

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

7 
های بین روستایی بازسازی آسفالت راه

و  های خاکیو آسفالت کردن راه

 شوسه 

 زیرساختی
-بهبود آسفالت، زیرسازی و آسفالت راه

 های خاکی
 

 25سطح شهرستان 

 ریزیکیلومتر آسفالت

اداره راه و 

 شهرسازی

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

1 
احداث مدارس در روستاهای فاقد 

 امکانات آموزشی 

 -خدماتی

 عمرانی
  احداث مدارس حداقل در مقطع ابتدایی

خلج،  آرانج، کلوچ،

 ویستان باال
- 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
   

9 
احداث خانه بهداشت برای روستاهای 

 فاقد خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی

احداث خانه بهداشت برای تامین 

 حداقل مسایل بهداشتی
 - کلوچ، خلج و ویستان باال 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
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 ییت طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا: فهرس 3توضیحات کدهای جدول شماره 

 

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

نعت )بها ، صه 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  2اولویت صنایع تبدیلی( و معدن 

 6فرهنگی و اقتصادی( -کالبدی ، اجتماعی

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

 2و خیر  1در روستا( ، بله  محورهای تولید

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

 3سوم و الویت  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 

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

 

 : فهرست پروژه های عمرانی 4توضیحات کدهای جدول شماره 

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

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

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