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 پیشگفتار

توسعه اقتصادی به عنوان يکي از ابعاد توسعه، ناظر بر فرآيندی است که طي آن درآمد سرانة حقيقي يک جامعه در 

اين ميان يک دورة زماني بلندمدت افزايش يابد؛ مشروط بر اينکه، تعداد فقرا، افزوده و توزيع درآمد، بدتر نشود. در 

روستايي بطور اخص در کشورهای در حال توسعه اين طور اعم و توسعههبا بررسي تعاريف و اهداف متعدد توسعه ب

 ،طور کليهنکته آشکار است که هر يک از اين تعاريف به نوعي ايجاد اشتغال پايدار،کاهش فقر و افزايش درآمد و ب

که در جهان فعلي نيمي از بشريت؛ يعني  اند. چرارا نشانه رفته های توسعه اقتصادی نواحي روستاييارتقاء شاخص

ميرند دليل فقر و نداری ميهکودک ب 00333بوده و روزانه  دالرشان کمتر از دو حدود سه ميليارد نفر درآمد روزانه

همترين نماگر عنوان مبه –اند. در ايران نيز پديده فقر های فقير در نواحي روستايي ساکنکه اغلب اين جمعيت

بخصوص در نواحي روستايي بسيار مسئله حائز اهميتي است. از مهمترين معيارهای توسعه  -توسعه اقتصادی 

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

برای رشد و  الزميد مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا شرط مهمترين مسائلي هستند که برای ايجاد يک جامعه مرفه با

در همين راستا، با توجه به ضرورت قانوني برنامه ششم توسعه و تحقق  .ای، ايجاد اشتغال استتوسعه هر جامعه

ای مقوله تدوين برنامه توسعه اقتصادی و های اقتصاد مقاومتي در راستای تقويت اقتصاد محلي و منطقهسياست

قانون ششم توسعه  02بند الف ماده  1ايي روستايي در استان زنجان نيز مدنظر قرار گرفت. چنانچه در جزء زاشتغال

گذاری بخش اجتماعي و اقتصادی جمهوری اسالمي ايران ذکر شده است اين برنامه با تکيه بر مشارکت و سرمايه

گيری از تسهيالت بانکي و حلي و با بهرهنهاد( و نيز با مشارکت نيروهای مغيردولتي )خصوصي، تعاوني و مردم

ها تسهيلگری است. همچنين گردد. نقش شاخص دولت در اين طرحهای دولتي )مادی و معنوی( تدوين ميحمايت

های روستايي های روستايي کشور نيز توسط بنياد مسکن انقالب اسالمي در سطح منظومهطرح توسعه پايدار منظومه

 پايدار تحقق توسعة منظوربه که است طرحي روستايي، هایمنظومه پايدار توسعة در حال تدوين است. طرح

 تاکيد با و ایناحيه و محلي هایشبکه قالب در روستايي هایمنظومه فضايي طريق انتظام از روستايي هایسکونتگاه

 محتوای اين، بر افزونشود. مي شهری )بر طبق اصول نظری مايک داگالس( تدوين -روستايي پيوندهای و روابط بر

 -اجتماعي مناسبات کارآمد و روابط تقويت و مردمي مشارکت طريق از محلي حکمروايي خوب ترغيب بر طرح اين

 ایبين منظومه و بروني نظر از و بين سکونتگاهي و دروني به لحاظ هم منظومه، سکونتگاهي واحدهای اقتصادی

اقتصادی بين سکونتگاهي از اهداف مشترک  -ويت مناسبات اجتماعي تاکيد بر مشارکت مردمي و تق .ورزدمي تاکيد

دو طرح است در واقع تکميل پروسه مطالعات اقتصادی و اشتغالزايي روستايي مد نظر برنامه ششم تنها از طريق 

 توانست شکل بپذيرد. لذا، هماهنگي بينهای روستايي ميای طرح توسعه پايدار منظومهی منطقهمطالعات شبکه

زايي روستايي و بنياد عنوان متولي طرح توسعه اقتصادی و اشتغالريزی استان زنجان بهسازمان مديريت و برنامه

های روستايي در خصوص ادغام دو طرح توسعه پايدار منظومه عنوان متولي تهيه طرحمسکن انقالب اسالمي استان به

سياسي مورد مطالعه  –بخش جغرافيايي  12استان در قالب  اتفاق افتاد که در نهايت مقرر گرديد، کل پهنه فضايي

شروع و افق يکساله برای پايان آن در نظر گرفته شد. مقدمات انجام  1032قرار گيرد. مطالعات در تيرماه سال 

شناسي مطالعات نزديک به های بين مشاور و کارفرما و تيم نظارت علمي طرح در خصوص روشمطالعه و هماهنگي

شروع و در ارديبهشت  1032به طول انجاميد. نهايتاً، مطالعات ميداني و مراجعه به روستاها از اواسط پاييز سه ماه 

ای و از نظر ماهيت و از نظر هدف توسعه به اتمام رسيد. روش شناسي مورد مطالعه در اين طرح 1031ماه سال 

ها و اطالعات مورد نياز نيز از طريق ود. دادهتحليلي و در مواردی تحليل محتوای و همبستگي ب-روش نيز توصيفي

آوری شد. در اين ميان مطالعات ميداني با تاکيد بر رويکرد مشارکتي و با تشکيل ای و ميداني جمعمطالعات کتابخانه

های روستايي و خانوار، ساختار يافته، تکميل پرسشنامههای نيمههای مشارکتي روستايي، انجام محاسبهگروه

های کارآفريني پيش رفت، بدون گذاران و ايدههای اقتصادی خرد، سرمايهي کارآفرينان محلي، صاحبان بنگاهشناساي
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ای پيش روی مشاور از قبيل انطباق زمان مطالعات ميداني با فصل زمستان، عدم شک در اين مسير مشکالت عديده

ع مالي محدود وجود داشت با اين حال با مراجعه همکاری تعدادی اندکي از دهياران و شوراهای اسالمي روستا، مناب

های ساير های کانوني مشارکتي و تکميل پرسشنامهخانوار و تشکيل گروه 03روستای باالی  03مستقيم به بيش از 

بندی مطالعات ميداني در کنار مطالعات اسنادی در تيرماه روستاها با کمک نمايندگان محلي روستاهای مذکور، جمع

 تکميل گرديد. خرمدرههای توسعه اقتصادی و اشتغالزايي روستايي شهرستان به اتمام رسيد و پروژه سال جاری

ای بسيار مختصر از گزارشات اجتماعي، اقتصادی، کالبدی و محيطي شده است، خالصهگزارشي که در ادامه ارائه

های ارائه شده و در نهايت پروژهانجام شده برای مطالعات است که سعي شده است ديد کلي از وضعيت شهرستان 

 توسعه اقتصادی و اشتغالزايي به تفکيک روستاهای نمونه ارائه شود. 

ريزی استان و عوامل دريغ رياست محترم سازمان مديريت و برنامههای بيشک در تکميل پروسه مطالعاتي حمايتبي

عوامل کاری معاونت عمران روستايي و تيم  کاری تحت نظر ايشان، مدير کل محترم بنياد مسکن انقالب اسالمي و

سوی هدف مورد نظر شامل حال اين مشاور بوده است. با محترم علمي نظارت بر تهيه طرح در هدايت بهينه طرح به

اين حال همکاری و پشتيباني فرمانداری محترم و بخشداری بخش مرکزی شهرستان و بنياد مسکن انقالب اسالمي 

 سزايي داشته است.اران زحمتکش روستاها در تکميل و مطالعات نقش بهشهرستان و همچنين دهي
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 مقدمه 

روستاها در استان زنجان همانند ساير روستاهای کشور متاثر از جريان وسيع تغييرات فناوری و ارتباطات، 

، سرمايه گذاری های ای کهبه گونه ؛تحوالت متفاوتي را در زمينه های اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي تجربه کرده اند

گسترده در زيرساختهای کالبدی روستاها، چهره و کالبد آنها را تغيير داده و سطح انتظارات جامعه روستايي را به 

جامعه شهری نزديک و همسو کرده است. با وجود اين اقدامات، ساختار توليد و اشتغال در روستا دستخوش تغييرات 

 محدودتری بوده است. 

. البته رشد صرفاً بر مبنای سرمايه گذاری و رشد بهره وری متکي استوستا بر دو محور رشد سرمايهرشد اقتصاد ر

دهـد. گـذاری متـاخرتر را کـاهش مـيگذاری به سرعت مشمول قاعده بازده نزولي عوامل توليد شده و بازده سـرمايه

 مطالعـات شـود.ده و به سرعت متوقف مـيصرفه نبوگذاری جديد مقرون بهبنابراين رشد روستا به صرف انجام سرمايه

وری ويژه در روستاها وابسته به ارتقا و رشـد بهـرهدرصد رشد اقتصادی به 03 از بيش دهد که رشداقتصادی نشان مي

توان از طريق قابليت سنجي و تحليل تنگناها و ساير مالحظات نظير گذاری در روستاها را ميهای سرمايهزمينه .است

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

وری عمومي در اقتصاد روسـتا گذاری برای ارتقای بهرهگذاری و سياستسرمايه تسريع نمود.های جديد گذاریسرمايه

 تـوانمـي کلـي بنـدیدسته يک در و فرآيندی است.ای و يک بعدی نيازمند رويکرد سيستماتيک به جای نگاه پروژه

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

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 تبعاتفرآیند و 

1 

معني دار شکاف 

 توليد تا مصرف قيمت

و قيمت های با 

 تغييرات گسترده

وجود دارد؛به نحوی که بخش زيادی از ارزش  مزرعه و قيمت مصرف کننده درقيمت  ی بيندارفاصله معني

 شود. اين شکاف به کاهش درآمد و انگيزهها ميافزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصيب واسطه

های اصالحي، فرايند تار عنکوبتي دليل ناکارآمدی سياستشود. و بهگذاری روستاييان منتهي ميهای سرمايه

 دهدقيمت در بيشتر محصوالت رخ مي

0 
مقياس خرد فعاليت ها 

 در بخش کشاورزی

ندين گذاری صنعتي بزرگ مقياس در چگيری سياستتاثر از قانون تقسيم اراضي و قانون ارث و عدم شکلم

کوچک تر شده است. در چنين شرايطي به دليل آنکه در روستاها بسيار  توليد کشاورزیدهه گذشته مقياس 

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

 محصوالت نيز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

0 
تقليل  و محدوديت

 منابع آبي

تغييرات اقليم و محدوديت بارش در سه دهه  .های محوری اقتصاد روستا استه از ارکان و نهاداب يکي 

حفر چاه و افزايش شديد تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی با گسترش اراضي زير کشت آبي  ،گذشته

فناوری های کاهش مصرف آب  از طرفي عدم انتشار و تعميق و به اين سو ۰310های مجاز و غيرمجاز از دهه 

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

 توان توليد را دو تا سه برابر افزايش داد.. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی ميهای کشاورزی است

4 

 انو متولي ها دستگاه

گذاری  سياست

 روستادر ناهمسو 

از جمله  روستايي و ... فاضالب آب طبيعي، منابع ای،منطقه آب دستگاه های اجرايي نظير جهاد کشاورزی،

 گذاری متوازندستگاهي و ضعف سياست بين ها هستند. ناهماهنگياثرگذار در تحول و توسعه روستا نهادهای

 . ها در حوزه روستا شده استگذاریويي سياستناهمس موجب

پايين بودن سطح سواد و  شود.شود که تخصص منجر به ايجاد ارزش افزوده بيشتری ميدر اقتصاد بيان ميبود نيروی انساني کم 0



  استان زنجـان ييح توسعه پايدار منظومه های روستاي و طريبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 1

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 بهره وری
 تبعاتفرآیند و 

قاوم و سخت آنها به تغيير کنار پارادايم ذهني م الی کشاورزان و درآمد کم آنان درتخصص کشاورزان و سن با ماهر و متخصص

انش نيروی کار جوان منجربه شکاف ساختاری و رفتاری بين اين دو و کشت خود در برابر مهارت و د رفتاری

باشد، آن سنتي گراهای ديرينه ميها نيز از دسته شده است؛ در اين ميان به دليل آن که مالک و تملک زمين

-باشند يا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به مهاجرت ميدسته دوم يا مجبور به تسامح با سنت گراها مي

های انساني و حفظ بافت جمعيتي که با اين شرايط باعث کاهش نيروی کار ماهر، کارآفرين و سرمايهشوند 

درصد جمعيت، کشاورز و 0گردد. در آمريکا فقط وری پايين ميگرا و اغلب غير ماهر و با بهرهسنت

اشتغال  درصد  00د کنند اما در ايران با وجوروستانشين هستند که ضمن تأمين نياز داخلي، صادرات هم مي

روستاييان با توجه به شيوه فکری و  برد.عموماً در کشاورزی سنتي و معيشتي به سر مي  در بخش کشاورز

عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغيير، به ندرت دست به تغيير الگوی سنتي و  کاشت محصوالت 

 پردازند.اير محصوالت کشتي ديگر ميجايگزين و پربازده همانند گلهای زينتي، دارويي، زعفران و س

۰ 

نبود مديريت  و 

نظارت مستمر و 

برقراری عدالت بين 

نسلي در بهره برداری 

 از منابع طبيعي

بايد عدالت بين باشد، ميها و مراتع جزء منابع نسل فعلي و آينده مياز آنجا که منابع آب،  خاک، چراگاه

برداری بهينه از منابع، حقوق نسل آتي را نيز محفوظ بدارد هرهای باشد که نسل حاضر ضمن بنسلي به گونه

های جدی به اين منابع گذاری اصولي و مديريت و نظارت بر  منابع خدادادی، آسيبمتاسفانه نبود سياست

 رود که با ادامه اين روند در آينده نه چندان دور با بحراندارای آستانه های تجديد ناپذيری زده که انتظار مي

 منابع مواجه خواهيم شد.

2 

توجه غالب به خدمات 

رفاهي و زيرساختي 

بجای سرمايه گذاری 

 اقتصادی در روستاها

جود و اينهای زيرساختي و رفاهي روستاها انجام شده؛ با های سنگيني که در حوزهگذاریبا وجود سرمايه

ذشته نگاه غالب به حوزه دخالت دولت ميانگين درآمد روستاها افرايش متناسبي نداشته است. در چند دهه گ

سازی اقتصادی انها مورد در روستا تامين نيازهای رفاهي و زيرساختي بوده است و توانمندسازی و ظرفيت

 تاکيد نبوده است.

1 
عدم وجود کارگاه های 

 کوچک مقياس

چک مقياس بسيار کم های کودر حال توسعه، کارگاه در روستاهای ايران  بر خالف ساير کشورهای پيشرفته و

و به ندرت وجود دارد. علت اين امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و اگاهي کافي روستاييان و گذار از 

دامداری و کشاورزی سنتي به مدرن  و از سويي عدم حمايت، پشتيباني و ترغيب آنها از نظر مالي و علمي از 

 باشد.ربط ميسوی مسئولين ذی

3 
و تله نهادی کشاورزی 

 توليد سنتي

متاثر از عوامل پيش گفته نهادی، نظام توليد در روستاها سنتي و کمتر متاثر از تحوالت فناورانه بوده است. 

داری با چندين ها به عنوان مثال در حوزه دام سبک، شيوه پرورش و بازده آن تفاوت معنيدر برخي بخش

 دهه و قرن گذشته ندارد

 

در و تحول در آن نيز از ارکان تحوالت اقتصـادی و اجتمـاعي  است لي اقتصاد روستاکشاورزی محور اصاز آنجا که 

 وری در بخش کشاورزی وابسته است.، بخش مهمي از تحول اقتصادی به تحول بهرهروستاها محسوب مي شود

ين عوامل توان گفت که کاهش و تعديل آثار ابر اساس نتايج حاصل از بررسي موانع عمومي ارتقای بهره وری، مي

گذاری، اختصاص منابع مالي، اصالح بازارها، تغيير ساختار نيازمند زمان و تغييرات معني دار در حوزه سياست

آموزش، بينش فکری، دانش و کيفيت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبني بر اهداف، رويکردها، 

های روستايي، ادی، اشتغالزايي و طرح توسعه پايدار منظومهدستاوردها و آثار مورد انتظار از تدوين برنامه توسعه اقتص

 شود.های زير ارائه ميبه شرح سرخط خرمدرهچکيده گزارش بخش مرکزی شهرستان 

و  ييای از برنامـه توسـعه اقتصـادی، اشـتغالزابا عنايت به موارد پـيش گفتـه در ادامـه گـزارش بـه بررسـي خالصـه

ــتا ــه روس ــدار منظوم ــعه پاي ــرح توس ــدی،  ييط ــاعي، کالب ــادی، اجتم ــاد اقتص ــان در ابع ــتان زنج ــدره در اس خرم
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هـای مطـرح شـده در جلسـات مشـارکتي در هـا و طـرحمحيطي و سياسـي و مـديريتي بـا تأکيـد بـر پـروژهزيست

ــه شــده اســت.  ــواحي روســتايي پرداخت ــه خرمــدرهن ــان در مســير راه منظوم ــز - تهــرانآهــن و اتوب  43در  و تبري

ــا 00درجــه و  ــا  00درجــه و  0۰و  النهار مبــد نصــف شــرقي طــولدقيقــه  00درجــه و  41 دقيقــه ت  0۰دقيقــه ت

 اســتان منظومــه روســتاييترين کوچــکاســت. ايــن منظومــه  گرفتــه قــرار ااســتو خــط شــمالي دقيقــه13درجــه و 

هـزار نفـر بـوده  ۰2301بـالغ بـر  1030سـال  سرشـماری مرکـز آمـار ايـران درطبـق  آنجمعيـت  و اسـت زنجان

 .(1 نقشه)است 

 
 موقعيت جغرافيايي منظومه خرمدره -1نقشه

 تبیین و تحلیل وضعیت موجود – 8

 وسعه بخش شاخص های وضعیت ت -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

ي
ماع

جت
ا

-
ي

نگ
ره

ف
 

  1030 نفر ۰2،301 جمعيت 1

  1030 خانوار 01010 خانوار 0

  1030 درصد 130 نسبت جنسي 0

  1030 درصد 0/01 ميانگين سني 4

  1030 درصد 42/11 نسبت شهرنشيني 0

  1030 درصد 14/3 (1030 -1033متوسط رشد ساالنه جمعيت ) ۰

  1030 درصد 0/0 بعد خانوار 2

  1030 درصد 0/20 نرخ باسوادی 1

ی
اد

ص
اقت

- ی
يد

تول
 

  1030 درصد 1/30 نرخ اشتغال روستايي 3

  1030 درصد 3/2 نرخ بيکاری روستايي 13

  1032 هکتار ۰2/11 بردارميانگين اراضي زراعي هر بهره 11

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

  1032 هکتار 43/3 بردارميانگين اراضي باغي هر بهره 10

  1030 نفر 1۰10 تعداد شاغالن در بخش کشاورزی  10

  1032 تن 4403 توليد گندم )آبي و ديم( 14

  1032 تن 3/141۰ توليد جو )آبي و ديم( 10

  1032 تن 0۰۰02 د انگورتولي 1۰

ي
يع

طب
 

12 
-0) شيب ها در پهنه ميزانبيشترين سکونتگاه

 اندقرارگرفته (% 1
  1030 درصد 40

11 
 ها درپهنهسکونتگاه بيشترين

 متری( 0333-1133) طبقات ارتفاعي
  1030 درصد 40

13 
 اند قرارگرفته پهنه دراين هاسکونتگاه بيشترين

 (جنوب به رو) جهت شيب
  1030 درصد 00

  1030 - آهکي،کنگلومرا،مارن، خاک شناسي 03

  1030 درصد 133 متوسط( )خطر بندی زلزلهپهنه 01

  1030 هکتار 23 طيف پوشش گياهي )جنگل تنک( 00

   روز 10 متوسط بارش ساالنه 00

  1030 - نيمه خشک سرد بندی اقليمي دومارتنطبقه 04

  1030 روز ۰۰ روزهای يخبندان 00

   درصد 103 ميانگين تبخيرساالنه 0۰

ي
ناي

يرب
و ز

ي 
خت

سا
ير

ز
 

  1032 هکتار 03312910 مساحت کل شهرستان 02

01 
 هایمجتمع(  مثمر غير و مثمر) تاکستان

 درختي
  1032 هکتار 3۰۰900

  1032 هکتار 402932 شده ساخته اراضي و سکونتگاه 03

  1032 هکتار 1011۰91 ديم و مرتع کاربری مخلوط 03

  1032 هکتار 10424920 متراکم نيمه نسبي پوشش 01

  1032 هکتار 13101932 باغ و زراعت مخلوط آبي زراعي اراضي 00

 درصد مساکن با اسکلت فلزی، بتني و ساير 00

 1۰اسکلت فلزی= 

 4بتني= 

 13ساير= 

  1030 درصد

 دهمند از آب شرب لوله کشي شروستاهای بهره 04
 13الوند= 

 10خرمدره= 
  1030 درصد

 مند از گاز طبيعيروستاهای بهره 00
 ۰3الوند= 

 133خرمدره= 
  1030 درصد

  1030 درصد 133 مند از برقروستاهای بهره 0۰

 مند از مطالعات طرح هادیروستاهای بهره 02
 00الوند= 

 01خرمدره= 
  1032 درصد

 روستاهای دارای خانه بهداشت 01
 ۰3الوند= 

 23خرمدره= 
  1032 درصد

  1030 درصد 01 روستاهای برخوردار از سوپر مارکت )بقالي( 03
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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

  1030 درصد 20 روستاهای برخوردار از خدمات آموزشي 43

  1030 درصد 20 روستاهای برخوردار از فناوری اطالعات 41

 

 ئی و منظومه(مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزا -8-2
طور فضايي پراکنده ه ها بنواحي روستايي در سرتاسر جهان تمايل به ارائه خصوصيات مشابهي را دارند. جمعيت

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

ات بدان معني است که مردمي که در نواحي روستايي زندگي . اين خصوصيشوندميرو همنابع با محدوديت روب

برای حصول به  .باشندمواجه مي هستندهای اساسي برای توسعه ای از عواملي که چالشبا مجموعه ،کنندمي

ای منطبق با نيازهای امروزين يک جامعه توسعه يافته، راهي جز استفاده و بکارگيری جدی امکانات و جامعه

سياسي، فرايندهای اقتصادی، اجتماعي، اکولوژيکي،  .و فرهنگي وجود ندارد ، اجتماعيانساني، اقتصادیاستعدادهای 

روستايي در جهت حصول به توسعه از طريق ترين ابعاد مسائل توسعهعنوان مهمبهو کالبدی فضايي مديريتي، 

م در توسعه پايدار روستايي و . در جدول ذيل مسائل کليدی و مههای روستايي هستندمديريت و کنترل محيط

های اقتصادی، محيطي، سياسي، اجتماعي، دهد. اين مسايل به بخشتوسعه اقتصادی در منظومه خرمدره نشان مي

گيری از نظرات مديران روستايي، مردم محلي، خبرگان روستايي، ريش کالبدی و مديريتي تقسيم شده است و با بهره

 سفيدان و ... تدوين شده است.
 (: مسایل کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی2دول شماره )ج

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زيرساخت - 1

 اقتصادی

 کمبود اشتغال کافي و وجود بيکاری جوانان روستايي - 0

 کاهش توليدات کشاورزی به دليل کمبود آب و بروز خشکسالي- 0

 های تآمين علوفه و آب کاهش تعداد دام به جهت افزايش هزينه- 4

 ها فعاليت ساير و کشاورزی محصوالت توليد بودن سنتي - 0

 مشکل ذخيره آب )بندهای انحرافي( و مشکالت توليد محصوالت کشاورزی - ۰

 هامشکل بازاريابي محصوالت کشاورزی و نقش پر رنگ دالالن و واسطه - 2

 ها جهت توسعه روستا و حل مشکالت اقتصادی جامعه محليکمبود بودجه دهياری - 1

 بخش سطح در اقتصادی هایفعاليت تنوع سطح بودن پايين - 3

 مشکالت فروش محصوالت کشاورزی و نبود تضمين برای فروش و عدم وجود بازار مناسب - 13

 الکترونيک تجارت لهجم از بازرگاني نوين خدمات بخش توجه به عدم - 11

 کمبود منابع مالي در جهت حل مشکالت اقتصادی روستا - 10

 مشکالت دريافت وام و بروکراسي شديد اداری دريافت تسهيالت 10

 کيفيت نابرابر سطح زندگي و پايين بودن رضايتمندی - 1

اجتماعي و 

 فرهنگي

 کاهش نيروی کار و جمعيت جوان به دليل مهاجرت - 0

 وجود ضعف آشکار در منابع انساني - 0

4 
های های اعظم منظومه متاثر از سياستشکاف کالمي و زباني بين نسلي و بحران هويت در قسمت

 سازی زبانيراسيستي رژيم طاغوت در يکسان

 ضعف مشارکت و مديريت روستايي در سطح محلي - 0
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 اييعدم وجود برنامه جامع برای عمران و توسعه روست - ۰

 پذير و مديريت واحد روستايينبود متولي مسئوليت - 2

 فقدان رويکرد توانمندسازی باالخص برای زنان روستايي - 1

 عدم اعتماد اجتماعي روستاييان به بخش اجرايي - 3

 عدم مشارکت روستاييان با مسئولين - 13

 کاهش ميزان اعتماد به مسئولين - 11

 ب در بيشتر روستاهای منظومه و کيفيت پايين آب در برخي روستاهاعدم وجود اب شر - 1

محيطي )آب 

 و خاک(

 مراتععدم تعادل دام و  - 0

 بروز خشکسالي و کم آبي و عدم استفاده صحيح از آب  - 0

 ها در برخي روستاها و نبود سيل بند برای مهار سيل در زمان بحران ها در مسيلقرارگيری سازه - 4

 نبود مکان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها - 0

 های سطحي شهر و روستادليل هدايت فاضالبآلودگي منطقه به - ۰

 های مرغوب کشاورزی پيرامون روستاهاساخت و ساز در زمين - 2

 رعايت نشدن حقابه در برخي از روستاها - 1

 تع از طرف منابع طبيعيمحدوديت استفاده از مرا - 3

 های زير زميني )به حد بحراني رسيده است(پايين رفتن آب سفره 13

1 
های های ارتباطي از قبيل فرسودگي و روکش آسفالت و فقدان شانه به ويژه در جادهمشکالت راه -

 روستايي 

-کالبدی 

 فضايي

 ستاهای سطح شهرستان استکمبود آب شرب در روستاها که از مسايل بسيار مهم در رو - 0

 های خانگينبود سيستم فاضالب در اکثر مناطق و بروز مشکل دفع پساب - 4

0 
کمبود امکانات بهداشتي و درماني در سطح روستا و مراجعه به شهرهای اطراف برای برخورداری از -

 امکانات

 ت محيطيعدم مقاوم سازی کالبد روستا جهت مقابله با سيل و ساير مخاطرا - ۰

 هامشکالت بهداشت محيط روستا و کمبود امکانات بهداشتي دام - 2

 عدم آنتن دهي مناسب تلفن همراه و نبود اينترنت در برخي روستاهای کوهستاني - 1

 نبود شبکه گاز رساني در برخي از روستاها  - 3

 مشکالت بهسازی و نوسازی مسکن روستايي - 13

 ها و امکانات ايجاد آنمناسب معابر با وجود زيرساختنبود روشنايي  - 11

 کمبود خدمات آموزشي کافي و مشکالت نوسازی مدارس و نهايتا مهاجرت اجباری روستاييان- 10

 های عموميکمبود امکانات فرهنگي مانند کتابخانه- 10

 کمبود امکانات ورزشي مانند باشگاه و سالن ورزشي- 14

 های مصرف روستايي برای تامين مايحتاج روستاييانيکمبود تعاون- 10

1 
کيفيت  بهبود و توسعه منظور به غذايي و فرهنگي  هنری محصوالت عرضة سنتي بازارهای وجود عدم -

   دارويي گياهان بومي و دستي، محصوالت صنايع

 گردشگری

 

 سال مختلف ولفص در فرهنگي رويدادهای و هاجشنواره ها،همايش برگزاری کمبود - 0

 اجتماعي و زيست محيطي آن -آشنايي ناکافي مردم بومي منطقه با صنعت گردشگری و اثرات اقتصادی  - 0

 کمبود نيروی انساني آموزش ديده و متخصص در  بخش گردشگری و توسعه خدمات جذب گردشگر - 4

 د توسط گردشگران داخلي و خارجيايجاد تضاد بين فرهنگ سنتي در برابر ورود فرهنگ و فناوری جدي - 0

۰ 
های شبکه ملي، هایرسانه در شهرستان گردشگری های جاذبه معرفي و بازاريابي هایبرنامه کمبود -

 تخصصي و عمومي هایروزنامه و مجالت مجازی،

 شهرستان به گروهي هایگشت ريزیبرنامه منظور به فعال مسافرتي خدمات دفاتر کمبود - 2

 های محيطي و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجيمناسب بودن زيرساختنا - 1
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 ناکافي بودن امکانات رفاهي و اقامتي گردشگران در مناطق روستايي در محدوده مورد مطالعه - 3

 نداشتن ورودی جذاب روستاها برای هدايت گردشگران - 13

 بخش گردشگری شبخ در گذاریسرمايه به تمايل پايين سطح - 11

 1031مأخذ: مطالعات  ميداني، 

 هاقابلیت -8-9

ــه بررســي قابليــت هــای منظومــه خرمــدره در ابعــاد اجتمــاعي، اقتصــادی، کالبــدی، در ايــن قســمت از گــزارش ب

 محيطي و مديريتي و سياسي پرداخته شده است.
 های منظومه خرمدره: قابلیت 8جدول شماره 

 قابلیت بعد

 اقتصادی

 ای(ازار دام )مال بازار( در شهرستان خرمدره )با امکان نقش پذيری فرا منطقهوجود ب

 کشت محصول انگور و فرآوری آن به شيوه تيز آب و توليد کشمش

 کشت محصوالت زراعي متنوع در سطح شهرستان و امکان تنوع آن

 نگهداری دام سبک و سنگين در روستاهای دهستان

 تهران و قابليت ايجاد مشاغل خدماتي و تفريحي در پيرامون جاده-ريزدسترسي به آزاد راه تب

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

 دستي و محصوالت کشاورزی متنوع برای فروش توسط روستاييانوجود انواع صنايع

 اجتماعي

 است. ييروستا ينواح يمنظومه باال بودن نرخ رشد در بعض نيمهم ا هایتياز قابل

کل  یدرصد و نرخ باسواد 3۰/21زنان  یدرصد، نرخ باسواد ۰0/14مردان  یبرا یمنظومه خرمدره نرخ باسواد در

 .باشديدرصد م 41/21

 منظومه است. نيبالقوه ا یهاليمتعدد از پتانس يو گروه یفرد یهامهارت

 منظومه نيا یاز روستاها يرو به رشد بعد خانوار در بعض تيوضع

محيطي )آب 

 و خاک(

 مناسب زيرزميني آب منابع در منظومه و وجود سطحي آب جريان عبور

 کشاورزی مساعد خاک با اراضي گستردگي

 وجود تنوع ارتفاعي در سطح منظومه

 وجود مراتع متعدد در سطح شهرستان 

 وجود روز های بادی زياد )مه يلي( در جهت توسعه انرژی بادی

-کالبدی 

 فضايي

  وجود نيروی کار ارزان در منطقه

 منظومه روستاهای بيشتر در هادی طرح اجرای

 هانزديکي به شهرها و مراکز جمعيتي برخي روستاها و استفاده از امکانات آن

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

 ایهای گلخانهاليتوجود پتانسيل مناسب برای توسعة فع

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

 های اجتماعي نسبي خدمات عمومي و اجتماعي و بيمهگسترش 

، کودکان و گيری مناسب از نيروی کار زناننظر در اشتغال و بهره های محدودة موردوجود زمينة مناسب و قابليت

 تالبندی و چيدن محصوهايي نظير بستهسالخوردگان در فعاليت

 آموزش در برخي روستاهای منظومه وضعيت بهبود

 های بهداشت و عمومي در برخي مناطق روستايي با احداث خانه فردی بهداشت وضعيت بهبود

 روبنايي و زيربنايي تاسيسات در گذاریسرمايه

 توسعه راهبردهای از يکي عنوان به گردشگری ساتتاسي امکان توسعه
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 قابلیت بعد

 گردشگری

های گردشگری و روستاهای قابليت های توسعه گردشگری )گردشگری روستايي، اگروتوريسم و ...( با وجود جاذبه

 هدف گردشگری

 فقدان محدوديت توسعه زمين برای توسعه گردشگری

 يژه آثار تاريخي، تپه تاريخي و امامزادگان(روستاها )به و بيشتر در متعدد تاريخي آثار وجود

 گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقليم شرايط

 گردشگری های زيرساخت بخش در گذاری سرمايه امکان

 وجود رودخانه ابهر رود به عنوان جاذبه گردشگری طبيعي

 ها و تنگناهامحدودیت -8-4

ی منظومه خرمدره در ابعاد اجتماعي، اقتصادی، کالبدی، محيطي و هادر اين قسمت از گزارش به بررسي محدوديت

 مديريتي و سياسي پرداخته شده است.
 های منظومه خرمدره: محدودیت8جدول شماره 

 محدودیت بعد

 اقتصادی

 های زراعي جهت کشت و زرعوجود ارتفاعات متعدد و کمبود زمين

 های توسعه در منظومهرنامهعدم وجود استراتژی توسعه صنعتي و کشاورزی با ب

های فرآوری محصوالت باغي بخصوص در زمينه انگور و وجود محدوديت توسعه عدم توسعه کارخانجات و کارگاه

 باغات از طرف نهادهای دولتي

 های اقتصادیفقدان منابع قابل اعتماد در زمينه توسعه بخش

 معادن فعال اين شهرستانکمبود صنايع معدني و فرآوری محصوالت استخراجي از 

 گذاری در بخش کشاورزی و صنعتکم بودن رقابت بين مردم جهت سرمايه

 پايين بودن سطح درآمد زندگي مردم روستاها

 تمايل نداشتن بخش خصوصي به سرمايه گذاری در روستاها

 نبود نگرش اقتصادی به بخش کشاورزی در منطقه

 مشکالت برای دسترسي به روستاهای پيرامون ای و ايجاد وجود تصادفات جاده

اجتماعي 

 فرهنگي -

 همچنين مهاجرت مردان روستايي به شهر ،پايين بودن سطح بهداشت و طول عمر و باال بودن ميزان باروری زنان

 باشديم نييپا اريمنظومه بس تيکل جمعبخش به نيا ينيروستانش نسبت

 با استان و کشور سهيدر مقا يطورکلبه نييرشد پا نرخ

 تيجمع یريپ يشيافزا روند

 اشتغال یبرا يجوانان بوم مهاجرت

های سرشماری منظومه از متوسط روستايي کشور در تمامي دوره نيمتوسط بعد خانوار در روستاهای ا طوربه

 .باشديم ترنييطور آشکار پابه

نسبت  نيب سهيدر مقا باشدير و استان باالتر مکشو يبا نسبت جنس سهيمنظومه خرمدره در مقا يجنس نسبت

باالتر بوده و از نسبت  يبه مقدار کم استاننسبت به  ،يکه نسبت جنس ميابييدرم استانمنظومه با  نيا يجنس

 .ستيفاصله داشته و متعادل ن 130

. با باشديتر مکم 04/14( حدود 20/00کل استان ) ينيمنظومه خرمدره نسبت به روستانش ينيروستانش نسبت

 ت،يشهرستان در مقابل کل جمع نيا ييروستا تيبودن جمع نييتوجه به تعداد کم روستا در منظومه خرمدره پا

 .باشديم نييپا اريمنظومه بس تيکل جمعبخش به نيا ينينسبت روستانش

 ليآموزان از تحصدن دانشبازمان جهيمنظومه و درنت نيا یو مقاطع باالتر در اکثر روستاها ييمدارس راهنما نبود

محيطي 
 کشاورزی جهت نیاز مورد فصول با جوی نزوالت تطابق عدم

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب هایسفره از رویه استفاده بی
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 محدودیت بعد

)آب و 

 خاک(

 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم
 های انتقال آّب نهر و ها کانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی های آلودگی

 های زير زميني )به حد بحراني در سطح استان زنجان رسيده است(پايين 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 ایشفرس

-کالبدی 

 فضايي

 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 رفاهی، ناتامکا 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 نخالهن سیمای روستاها به دلیل رهاسازی زبالهمشکل دفع زباله در برخی مناطق و برهم زد

 کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها

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

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

 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

 های رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیکاربریهای بال استفاده در روستاها و زمینه سازی این وجود 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

 ایدناکافی بودن تبلیغات در صدا و سیما و جر

 ها و جشنوارهای توسعه گردشگری خرمدرهعدم برگزاری همایش

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

 پتانسیل مانند آرانج دارای برخی از روستاهای در ارتباطی هایزیرساخت ضعف

 شهرستان سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 و خدماتی گردشگری بخش در گذاری سرمایه به تمایل پائین 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،ر استان زنجان نشان ميهای اقتصادی در سطح منظومه خرمدره داهميت و جايگاه فعاليت

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

ترين شهرستان استان زنجان بوده و از طبيعت زيبا و منحصر به کوچککه  رسدجنوب به شهرستان خدابنده مي

از نظر طبيعت زيباترين باغات ميوه را در استان  دشتي است که-ای کوهستانيدره، منطقهبرخوردار است. خرمفردی 

اين شهرستان . گويندنيز ميزنجان همين دليل به شهرستان خرمدره، نگين سبز استان زنجان داراست که به

سازی که از ، شرکت شيشه ضد گلوله ميرال، سرمگروه صنعتي مينو. پتانسيل زيادی از لحاظ صنعت و کشاورزی دارد

. اين ر اين شهرستان قرار داردد باشدميترين واحدهای توليدی شمال غرب کشور است از امکانات بالفعل بزرگ

معدن سنگ گرانيت و يک معدن مس و  1باشد که در حال حاضر دارای معادن با ارزشي ميشهرستان همچنين، 

دره بر پايه کشاورزی، خرمستان قتصاد شهراز نظر کشاورزی نيز، ا .باشندسليس توسط کارشناسان مربوطه فعال مي

های زير زميني و دليل استعداد فراوان از نظر آبدره بهرزی در شهرستان خرمدامداری و خدمات استوار است. کشاو

های حاصلخيز رواج بسيار يافته و شغل اصلي مردم اين ناحيه شده است. نوع کشت در اين شهرستان آبي و خاک

شهرستان قبل از اين ديمي و محصوالت عمده آن گندم، جو، تره بار، انگور، لوبيا، بنشن، زردآلو، سيب و بادام است. 

کيلومتری شهر ابهر  ۰ايجاد راه آهن و جاده ترانزيتي و در کل تبديل به يک شهر، دهکده خرم، آباد و پر رونقي در 

گذشتند، محل چنين برای مسافريني که از جاده ابريشم ميبود و در امر کشاورزی و زراعت فعاليت داشت، هم

-ههای وسيع ميوه بتوان به باغهای بکر و ديدني اين شهرستان ميز جاذبها .شداستراحت و تجديد نيرو محسوب مي

های شاه باغي، ارتفاعات همجوار الوند، های قديمي، جنگلکوچه باغ ،ويژه محمود آباد، جاده بين مزارع داسداران

اني شحجت کا يفه لو و شوير، مسجد بهمندرياچه کوچک سدهای خلروستای کوهستاني انجلين و پالس و ويستان، 

 . های طبيعي و تاريخي اشاره کردعنوان جاذبههب و ... و غار بهمن حجت کاشاني

توان گفت، وضعيت اقتصاد کشاورزی روستاهای اين منظومه، متأسفانه در اثر مشکالت موجود روند طور کلي ميبه

ان به شهرها، کاهش جمعيت جوان های گستردة روستاييکه جابجايي و مهاجرتیطوربهنزولي به خود گرفته است. 

خصوص در روستاهای کوهستاني، گسترش فقر و بيکاری، عدم امنيت غذايي، قرار گرفتن عمدة جمعيت روستاها، به

دهد که در عمل، اهداف حياتي توسعه مبني بر افزايش روستايي در حاشيه و مواردی از اين دست نشان مي

تر منافع ناشي از رشد در اين مناطق و های مولد، و برقراری متعادللدرآمدهای متنوع و پايدار، گسترش اشتغا

های اخير موفقيت چشمگيری نيافته است. همچنين، دليل کمبود آب و بروز خشکساليهای انساني بهسکونتگاه

عادل رويه از منابع آبي و زراعي، باعث برهم خوردن تدليل کمبود آب و استفادة بيکاهش توليدات کشاورزی به

شناختي، های زراعي، به تزلزل تعادل بومهای طبيعي و زراعي شده و با کاهش پايداری طبيعت و نظامبومزيست

از داليل عمدة لذا،  را رقم زده است. هاآنانجاميده و ناپايداری  خرمدرههای منظومه اقتصادی و اجتماعي سکونتگاه

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

های کاری و وجود آمدن اين ضعف اقتصادی در نواحي روستايي نيز نابرابری در توليدات و فرصتست و علت بههاآن

های اندک در گذاریگذاری در بخش صنعت و کشاورزی و انجام سرمايههای سرمايهمنابع مالي اندک، نابرابری فرصت

توان در عدم تنوع مشاغل، پايين بودن سطح را ميهاست، که تبلور آنبخش کشاورزی و نداشتن تنوع در فعاليت

های وری در بخش کشاورزی، پايين بودن دستمزدها، ناپايداری فعاليتاشتغال، پايين بودن ميزان توليد و بهره

محيطي منظومه در ابعاد اقتصادی، اجتماعي و زيستماندگي و ناپايداری روستاهای اقتصادی و در نتيجه 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 اشتغالزايي روستايي و بر مبنای اصول فکری و مباحث نظری مطرح )در گزارش اصلي طرح( اهداف طرح 

توان در هر ره در ابعاد مختلف قابل طرح و بررسي است. بر اساس ساختار طرح ميپايدار منظومه روستايي خرمد

کدام از ابعاد مطرح، به بررسي اهداف پرداخت و در نهايت اهداف اصلي را مورد توجه قرار داد. بر اين اساس، اهداف 

 مطرح به تفکيک ابعاد به شرح زير قابل طرح است.
 بعد اقتصادی -8

 های با نياز آبي باالجای کشت ترويج کشت جايگزين به 

 برداری کشاورزی اصالح الگوی بهره 

 های توليد در بخش کشاورزی و صنعتاصالح شيوه 

 های مختلف اقتصادیهای توليد در بخشايجاد شبکه 

 تقويت درآمد و اشتغال پايدار روستاييان با رويکرد فضايي 

 بخشي اقتصادی روستاييانتنوع 

 ک روستاييايجاد کسب و کارهای کوچ 

 گذاری خصوصي و دولتي در بخش صنعت، کشاورزی و خدماتتقويت سرمايه 

 های گردشگری در منظومه خرمدرهتوسعه ظرفيت 

  بعد اجتماعی -2

 بسترسازی و تقويت مشارکت اجتماعي روستاييان 

 های هدفافزايش منزلت اجتماعي با تاکيد توانمندسازی افراد و گروه 

 حفظ و شناخت هويت اجتماعي 

 ... تقويت امنيت اجتماعي در نواحي روستايي برای زنان، کودکان و 

 ايجاد عدالت اجتماعي با رويکرد عدالت فضايي 

 پذيری روستاهای منظومهزندگي، سرزندگي و زيستارتقاء کيفيت 

 ريزی مطلوبيت برای حفظ و رشد جمعيت روستايي در سطح منظومهبرنامه 

 محیطیزیستبعد  -9

 يد ناپذير و استفاده صحيح از منابع تجديدپذيرحفاظت از منابع تجد 

 و حرکت بر اساس آن منابع طبيعي موجود در روستاها شناخت ظرفيت تحمل 

 محيطي )گياهان، حيوانات و ...(زيست حفظ تنوع 

 آب، خاک( مديريت صحيح منابع طبيعي توليد( 

 )... مديريت مخاطرات محيطي )سيل، زلزله، خشکسالي و 

 های توليدی روستاييانو دفع صحيح زباله محيطيهای مختلف زيستدگيکنترل شديد آلو 

 و فضایی بعد کالبدی -4

 گذار، زيست و فعاليتسرمايهامن برای  هایمحيط شناسايي 

 اساسي روستاييان  های کالبدیتأمين زيرساخت 

 و مجازی های بين روستايي، بين شهرستاني()راه های ارتباط فيزيکيتقويت زيرساخت 

 های کاربری اراضيدر نواحي روستايي با توجه نقشه وسازيت استانداردهای ساخترعا 
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 در برابر باليای طبيعي های روستاييزيرساخت ايجاد و تقويت توان حفاظتي 

 های الزم و ضروریهای فضايي با ايجاد زيرساختتقويت جريان 

 گردشگری -5

 گردیتوسعه گردشگری روستايي با رويکرد بوم 

 گری عشايری در نواحي کوهستاني منظومه به حفظ نمادهای سنتي عشايریتوسعه گردش 

 توسعه گردشگری تاريخي با وجود تپه باستاني خرمدره 

 گذاری برای جذب بيشتر گردشگر در منطقههای سرمايهپيشنهاد بسته 

تي به شکل يکپارچه اتفاق با توجه به اهداف مذکور در هر کدام از ابعاد و توجه به اين نکته که تحقق اين اهداف بايس

بيافتد تا بتوان به توسعه پايدار دست يافت، اکنون برخي از اهداف کالن توسعه پايدار روستايي منظومه خرمدره به 

 شرح زير قابل طرح است.

 های توليدی متناسب با آن.توجه به ظرفيت منابع طبيعي در توليد و اصالح شيوه -1

 ي روستايي در جهت تحقق رويکرد مشارکتيدر نواح و خوب تقويت حکمراني محلي -0

 برداری درست از آن.های بهرهزيست و شيوهتقويت آگاهي مردم نسبت به ارزش محيط -0

 تر از منابع.وری مناسبتو بهرهو برند  هدايت توليد به سمت توليدات پايدار دارای ارزش اقتصادی باالتر  -4

 و سازگار با توسعه پايدار منظومه. وچککسب و کارهای جديد و کهای ايجاد و تقويت زمينه -0

 زيست.های موجود و جديد با محيطايجاد و تقويت سازگاری نظام سکونتگاهي و زيرساخت -۰

ريزی، های قانوني و اداری جديد در جهت حضور و مشارکت واقعي تمامي ذينفعان در شناخت، برنامهايجاد رويه -2

 های توسعه منظومه.اجرا و پايش طرح

های اقتصادی، درآمد، خدمات و ... در سطح منظومه در جهت ها، فعاليتسازی توزيع زيرساختمناسبتقويت و  -1

 تحقق عدالت فضايي.

های صنعتي، کشاورزی، در زمينه تقويت تنوع اقتصادی با تأکيد بر حفظ تنوع زيستي و افزايش رفاه اجتماعي -3

 .خدماتي و گردشگری

 در سطح منظومه. های روستاييپذيری سکونتگاهافزايش زيست محيطي با هدفهای زيستکنترل آلودگي -13

 های بااليي گردشگری در اين شهرستان.توسعه گردشگری در سطح شهرستان با توجه به وجود قابليت -11

 

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

انداز های چشمگيریست يافتن به رويکردها و سمتهای توسعه بخش و دراستای به انجام رساندن ماموريت در

 -موجود و ضرورت تغيير الگوهای موجود در ابعاد محيطي یهاها و محدودديتبا توجه به ظرفيت، منظومهپيشرفت 

اقتصادی و کالبدی يک سناريوی مرجع با مشارکت جامعه محلي و به دنبال آن بيانيه چشم  -بوم شناختي، اجتماعي

 شود:گرايانه تدوين گرديد که در ذيل اين فرآيند تشريح ميها و با رويکرد آرمانساس واقعيتانداز بر ا
 

 بعد اقتصادی -6

 در نواحي روستايي منظومه خرمدره. یافزايش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بيکار -1

 افزايش توليدات دامي در جهت ايجاد اشتغال پايدار. -0

 دامي و عبور از نظام توليد سنتي.مکانيزه شدن نظام توليد در بخش کشاورزی و  -0

 محيطي و قانوني. افزايش توليدات کشاورزی با رعايت مالحظات زيست -4

 ايجاد درآمد پايدار برای روستاييان -0
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 های ايجاد کسب و کارهای کوچک و خرد روستايي.افزايش زمينه -۰

 ابعاد اجتماعی -7

 نواحي روستايي. افزايش نرخ رشد جمعيت متعادل با ظرفيت -1

 ت مهاجران به روستاهای موطن خود )رويکرد مهاجرت معکوس(بازگش -0

 برداران کشاورزیافزايش نرخ باسوادی روستاييان و بهره -0

 تشويق به افزايش جواني جمعيت و کاهش پيری -4

 افزايش منزلت اجتماعي و کيفيت زندگي روستاييان -0

 محیطی )آب و خاک(بعد زیست -1

اصول توسعه پايدار از منابع آبي سطحي و زير  بر آبه طبعيتت حقمنطقي با رعايبرداری بهره -1

 زميني موجود در منظومه.

 .و تاکيد بر ظرفيت مراتع برداری پايدار از مراتع موجودبهره -0

 .خرمدره مناطق کوهستاني و دشتي منظومه برداری پايدار از ظرفيتبهره -0

 .وژيکيو تنوع اکول محيطيحفاظت از پوشش گياهي منظومه در جهت پايداری زيست -4

 ها در برابر سوانح طبيعي.ايجاد ساختارهای الزم جهت کاهش خطرپذيری سکونتگاه -0

 زيست.برداری پايدار از ذخاير حياتي محيطبهره -۰

 فضایی- بعد کالبدی -3

 دستيابي به ساختار شبکه ارتباطي کارآ. -1

 .آرمه و ...()اسکلتي، بتون توسعه مساکن بادوام -0

 وری.زايش بهرهيکپارچه شدن قطعات کشاورزی و اف -0

 .با رويکرد عدالت فضايي توزيع متوازن جمعيت -4

 .)آموزشي، بهداشتي، بازرگاني و ...( توزيع متوازن خدمات -0

 بعد گردشگری -84

گذاری توسعه صنعت گردشگری گذاران خصوصي جهت سرمايهسازی برای حضور سرمايهزمينه -1

 منطقه

ولتي مردمي. در اينجا نقش دولت های غيردها يا سازمانNgo سازی برای حضور فعالمينهز -0

 .نمايدهای مردمي ميدهي و ايجاد اين تشکلحمايت از سازمان

بهبود کيفيت زندگي افراد بومي ساکن در روستاهای هدف و نمونه گردشگری از طريق توسعه  -0

 خدمات زيربنايي.

ست های محيطي توسعه پايدار و لحاظ نمودن ارزش منابع طبيعي و محيط زيرعايت شاخص -4

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

 تعريف ظرفيت تحمل محيطي جهت ساماندهي کاربری منابع در حد نياز.

 راهبردها و سیاست ها -2-9
رح، به تعيين راهبردهای های مورد بررسي برای نواحي روستايي هدف طها و محدوديتبا عنايت به مهمترين قابليت

 شود. های منظومه روستايي خرمدره پرداخته ميتوسعه پايدار حوزه
 راهبردهای -88

 اقتصادی -1

 تقويت پشتيباني اقتصادی در فضاهای روستايي 
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 )... ايجاد و تقويت صنايع روستايي )در زمينه صنايع معدني، صنايع دستي و 

 بهسازی توليد و فعاليت در بخش زراعي و دامي 

 ويت زنجيره توليد تا مصرف بخصوص در بخش زراعي، باغي و داميتق 

 جديد محصوالت توليد و کارها و کسب اندازی راه در تسهيل و الگوسازی 

 فرآوری محصوالت باغي بخصوص محصول انگور آموزش و ترويج 

 توسعه اشتغال و درآمد در سطح شهرستان و فضاهای روستايي در زمينه مختلف اقتصادی 

 ای و مليی بازار مصرف محلي، منطقههدف گير 

 اجتماعي -0

 های مهاجران پيشيناستفاده از ظرفيت 

 گيری از اقشار مختلف فرهنگي و خبرگان روستايي در زمينه توسعه فرهنگي روستا.بهره 

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

 جهت  ها و عقايد مذهبي مردم درتوجه به سنت 

 تقويت اعتماد اجتماعي 

 تقويت ارتباطات خويشاوندی و قومي 

 جلوگيری از مهاجرت جوانان روستايي به شهر و توجه صرف به مهاجرت معکوس 

 زيست محيطي )آب و خاک( -0

 برداری از آبهای بهرهاصالح روش 

 نواحي در زراعي و باغي مصارف جهت سطحي آب منابع پتانسيل از برداریبهره توسعه 

 مختلف

  لگوی مصرف آبآاصالح 

 تجديد حيات آب مصرفي 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محيط روستا 

 حفظ برای ها چشمه و های جاریرودخانه ابهر رود، آب پايه آب منابع از برداری بهره مديريت 

 وحش حيات

 کالبدی و فضايي -4

 مردا یارانتقال دانش فني روستاييان در زمينه کشت محصوالت کشاورزی و نگهد 

 ايجاد و تقويت پيوندهای فضايي 

 يسازی و مقاوم سازی مساکن روستايايمن 

 سازی نظام مديريت مشارکتيپياده 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محيط روستا 

 های روستاييتوسعه زيرساخت 

 ايجاد و تقويت اماکن رفاهي و تفريحي 

 توسعه خدمات اداری در فضاهای روستايي 

 گردشگری -0

 د سازی روستاييان به گردشگران ورودی.اعتما 
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 وصنايع گردشگری هایفعاليت در غيردولتي بخش هایسرمايه جلب و جذب برای بسترسازی 

 دستي.

 منطقه. دستي صنايع و دستي هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشي هایفعاليت توسعه 

  های کوچک رکافراهم سازی شرايط الزم برای گسترش نوين گردشگری برای توسعه کسب و

 های اقتصادیو فعاليت

 .ترغيب افراد بومي جهت توسعه اقتصادی روستاهای هدف و نمونه گردشگری 

 
 های اجرایی:سیاست -82

 

 اقتصادی -8

 .انتقال دانش فرآوری انگور 

 پولي.-تقويت نظام مالي 

 ترويجي توليد کشاورزی و غيرکشاورزی.-های آموزشيبرگزاری دوره 

 يع تبديلي و تکميلي کشاورزی.سنجي صنامطالعه و امکان 

 .ايجاد و تقويت صنايع دستي روستايي 

 .تقويت صنايع مرتبط با معدن 

 توسعه اشتغال و جمعيت پذيری سکونتگاه 

 وری باالتر با هدايت سرمايه انساني و مالي.توليد محصوالت استراتژيک و با بهره 

 ريزی و توسعه کشت ارگانيک و برندسازی.برنامه 

 تقيم محصوالت متنوع کشاورزی و غيرکشاورزیسهای بين راهي جهت عرضه ماهايجاد ايستگ 

 گری و داللي در فروش محصوالت توليدی.حذف شبکه واسطه 

 های انساني و مالي با ايجاد صنايع فرآوری.افزايش جذابيت محيطي دروني برای سرمايه 

 زی.در جهت ترويج کاربرد مناسب نهادهای کشاور يايجاد نهادهای مردم 

  بسيج نهادهای دولتي برای توسعه صنايع تبديلي و تکميلي کشاورزی برای تقويت اعتماد

 مردم.

 تهای قوی اقتصادی با تاکيد بر ايجاد و گسترش تأسيسات فرآوری محصوالبرقراری پيوند 

 
 اجتماعی -2

 با توليد بودن مداوم و مستمر امور در مشارکت و آموزش طريق از روستائيان توانمندسازی 

 روستائيان. بومي دانش توان و از استفاده

 های مختلف در افزايش امنيت اجتماعي برای حضور زنان اجتماع و فعاليت آنان در زمينه

 سطح روستا.

 شوراهای اسالمي و دهيار اتتشويق به شرکت زنان در انتخاب 

 های اجتماعي روستاييان در جهت توسعه مشاغل کارآفرينياستفاده از مهارت 

 يش نوع دوستي و همياری جامعهافزا 

 های الزم برای بسترسازی تعهد به منافع ملي و اجتماعي.ايجاد زمينه 
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 های اجتماعي در توسعه و بازاريابي توليدات و توسعه های مجازی و شبکهافزايش نقش شبکه

 فرهنگي.

 جذب نوآوری و انتقال دانش فني 

 
 محیطی )آب و خاک( -9

 زير زميني هایاصالح دقيق بر برداشت آب 

 های ورودی به منظومهمطالعه و تعيين حق آبه برای رودخانه ابهر رود و ساير رودخانه 

 های پايين دستو سکونتگاه طبيعتهای فرادست به رعايت حق آبه الزام منظومه 

 های انتقال آب به مزراعاصالح روش 

 های آبياریاصالح روش 

 )اصالح الگوی کشت )کشت جايگزين 

 مصرف خانگي اصالح الگوی 

 انتقال دانش آب و آبياری 

 های زير زمينيه منصوعي آببتغذ 

 های آبخيزداریحانجام طر 

 ايجاد شبکه فاضالب و تصفيه آب 

 پذيری سکونتگاه منظومهتحليل آسيب 

 
 کالبدی و فضایی -4

 سازی مسکن روستاييمقاوم 

 فعلي در جهت مديريت مشارکتي عتغيير ساختار نظام مديريت 

 اه اداری مشخص برای مديريت مشارکتيتعيين جايگ 

 های عمراني روستاجذب همياری عمومي برای کمک به طرح 

 تکميل طرح هادی روستاهای منظومه 

 های روستاآوری فضوالت دامي از محيطجمع 

 های روستاهاسازماندهي فاضالب و هرزآب 

 های کشاورزیهدر جهت ترويج کاربرد مناسب نهاد يايجاد نهادهای مردم 

 تبديلي و تکميلي کشاورزی برای تقويت اعتماد مردمسيج نهادهای دولتي برای توسعه صنايعب 

 های منظومهايجاد مسير جديد بين سکونتگاه 

 تبريز(-)اتوبان تهران يبين راهی هاگسترش فعاليت 

 های سوخت بين راهي در مسير های گردشگریتوسعه جايگاه 

 ای بين راهيهها و غذاخوریايجاد و توسعه رستوران 

 ايجاد زمين بازی و اماکن ورزشي در روستاها 

 توسعه خدمات اداری و دولتي 

 تعريف ساختار فرابخشي جهت مديريت منظومه 
 گردشگری -5
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 استفاده از نيروی کار بومي برای ايجاد اشتغال جهت صرفه اقتصادی در بخش گردشگری 

 قيييال توريستي، مهم هایمحدوده در زيربنايي تأسيسات ايجاد 

 دستي بومي برای عرضه به گردشگران؛احيا و توليد صنايع 

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

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

 ای، توسعة ونقل جادّهازی ناوگان حملونقل اعم از نوسهای حملتجهيز و تقويت زيرساخت

 های آسفالته و مطلوب؛راه

 های مستند و با چاپ، انتشار، تهية بروشور، تهية فيلم ييهای گردشگری روستامعرّفي جاذبه

 ...؛

 ونقل، های گردشگری با سطوحي استاندارد از خدمات بهداشتي، درماني، حملتجهيز جاذبه

 .؛رساني و ..پشتيباني، اطّالع

 های مرتبط برای تعامل با گردشگران؛های آموزشي برای روستاييان و آموزشبرگزاری کارگاه 

 دستي، گياهان ايجاد بازارهای روزانه و هفتگي برای ساير توليدهای روستايي شامل صنايع

های دامي و ... در فصول ورود گردشگران برای کسب درآمد و ايجاد اشتغال دارويي، فرآورده

 فراد بومي؛برای ا

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

 های جاریاجرای طرح های آبخيزداری و مديريت آب - مديريت و حفاظت جامع منابع آب

توانبخشي اقتصاد منظومه با رويکرد 

 بخشيتنوع
 ايجاد صنايع تبديلي و تکميلي فرآوری محصوالت زراعي، باغي و دامي -

 عملکردی با منطقه -وند فضاييپي

ای و ملي و تنوع بازاريابي محصوالت توليدی در سطح محلي، منطقه -

 بخشي و گسترش دامنه پيوندهای فضايي

 توجه به بازارسازی محصوالت توليدی روستاييان در کنار بازاريابي -

پذيری با رويکرد کيفيت سکونت

 محيطي

 کيفيت محيطي و اشتغال پايدارآموزش روستاييان در زمينه افزايش  -

ريزی و پيشنهاد توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي مردم در امر برنامه -

 پروژه

 آموزش روستاييان در زمينه مهارت آموزی انواع مشاغل موجود در روستاها -

های ريزی امکانات و زيرساختطرح

 مناسب

استفاده از فناوری  سازی شبکه مخابرات و ايجاد اينترنت پرسرعت وايمن -

 اطالعات و ارتباطات در زنجيره عرضه و ارزش محصوالت توليدی

 های نوين و تجديد پذير مانند: انرژی بادی، خورشيدی و ...توجه به انرژی -
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -2-5

 

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

 های ذیربط تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجراییامات و فعالیتاقد -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

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -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

ستان فعالیت می نماید. تشهکیالت ایهن سهازمان بها پیشهنهاد سازمان اجرایی سند: این سازمان زیر نظر کمیته برنامه ریزی شهر -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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امه ریزی استان، اجرای اسناد بخش ها توسهط اداره نظارت بر اجراء: در قالب چارچوب های مقرر از سوی سازمان مدیریت و برن -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 نهای عمرانی با اعتبار باالی یك میلیارد ریال در سطح شهرستاکلیه 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 عمرانیشهرستان از طریق سامانه استانی نظارت بر طرحهای مورد بازدید در دریافت 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 پروژه دار، اعتبار باالی یك میلیارد ریهال( و حهذف سهایرهای 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

رمانهداری آن شهرسهتان بهرای انجهام موردنظر و برگزاری جلسه هماهنگی در ف 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 ارزیابیشاخص بندی و استخراج نتایج بازدید بر اساسجمع .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 

 ییت و مصوبات مقرراتی و اجرا:: فهرست فعالیت ها شامل تصمیما 2جدول شماره 

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

 ردیف
 عنوان فعالیت

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

   هکتار 003مديريت اراضي مربوط به بنياد مستضعفان به مساحت  1
ن طرح کمک به توسعه روستايي هدف از اجرای اي

 در بخش کشاورزی است

 های تلويزيونيدهي موبايل و تلفن ثابت و تقويت شبکهرفع مشکل آنتن 0
ارتباطات و فناوری  -مخابرات -صدا و سيما

 اطالعات
- 

0 
 تفعالي در استفاده جهت صورت امکان در و طبيعي منابع اداره توسط روستاها اطراف اراضي تکليف تعيين

 دامداری و کشاورزی های
 - اداره کل منابع طبيعي

 مجوز تسهيل صدور طريق از شهری و روستايي بين هایراه احداث طريق از فيزيکي پيوندهای تقويت 4

 و دستي فرهنگي، صنايع ميراث کل اداره

 کل  اداره طبيعي منابع کل گردشگری، اداره

 ای نقل جاده و حمل و راهداری

- 

 - های عاملبانک های کم بهره )ضامن، بروکراسي اداری، بازپرداخت و ...(ه اعطای وامتخصيص بهين 0

۰ 
های اقتصادی که نيازمند های ايجاد شده از سوی جهاد کشاورزی برای ايجاد کاربریتسهيل در محدوديت

 ساخت ابنيه هستند.
 - سازمان جهاد کشاورزی

 اشتغال گردشگری به منظور تنوع بخشي اقتصاد روستايياعطای مجوزهای واحدهای بومگردی و تقويت  2
 و دستي فرهنگي، صنايع ميراث کل اداره

 گردشگری

در روستاهای دارای جاذبه و توانمندی در زمينه 

 گردشگری )شوير، انجلين و ...(
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 9جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاقتصادی، اشتغالزاپیوست سند توسعه 

 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

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 4 2333 گردیاحداث اقامتگاه بوم 1

 اردجين

متوسط / 

 دهستان
 اولويت دوم بلي خدمات

 ندارد ميراث فرهنگي گردشگری

0 
توليد جعبه پالستيکي )جعبه 

 ميوه(
 اولاولويت  خير صنعت کالن / بخش 03 ۰333

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 4 2333 توسعه گردشگری و بوگردی 0

 انجلين

 ميراث فرهنگي دهياری اولويت اول خير خدماتي روستاخرد / 
روستای هدف 

 گردشگری است

 ندارد جهادکشاورزی سوماولويت  خير کشاورزی خرد / روستا 10 1333 دام سبکپرواربندی  4

 ندارد جهادکشاورزی اولويت سوم خير کشاورزی خرد / روستا 0 0333 ايجاد استخر ذخيره آب 0

 ندارد جهادکشاورزی، شيالت اولويت دوم خير کشاورزی خرد / روستا 2 4333 دآبي(پرورش ماهي )سر ۰

 03 0333 توسعه کسب و کار اينترنتي 2

 نصيرآباد

متوسط / 

 دهستان
 اولويت سوم خير خدمات

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 10 1333 کارگاه مصنوعات چرمي 1
متوسط / 

 دهستان
 اولويت اول خير صنعتي

ازمان صنعت، معدن و س

 تجارت
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولويت دوم خير صنعت خرد / روستا 13 0333 کارگاه کنسرو لوبيا 3
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 9جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاقتصادی، اشتغالزاپیوست سند توسعه 

 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

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 10 1333 ايجاد کارگاه توليد کيف و کفش 13

 آبادرحمت

 اولويت دوم بلي صنعت کالن / بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد

 ندارد جهادکشاورزی، اولويت اول بلي کشاورزی خرد / روستا 0 2333 احداث گلخانه هيدروپونيک 11

 0 ۰333 فراوری محصوالت دامي  10

 فلج

 اولويت اول بلي صنعت کالن/ بخش
جهادکشاورزی و صنعت 

 معدن تجارت
 ندارد

 بله ميراث فرهنگي گردشگری اولويت دوم بله خدمات کالن/ بخش 13 2333 اقامتگاه بومگردی 10

 ندارد جهادکشاورزی اولويت دوم خير کشاورزی خرد / روستا ۰ 0333 واحدهای زنبورداری توسعه 14

10 
احداث واحد توليدی رشته 

 غذايي
133 13 

 شوير

 اولويت اول بله صنايع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 اولويت اول بله صنايع کالن/ بخش 03 13333 فرآوری محصوالت باغي 1۰
صنعت، معدن و سازمان 

 تجارت
- 

12 
گردی اطراف گردشگری و بوم

 سد
 بله ميراث فرهنگي گردشگری اولويت دوم بله خدمات کالن/ بخش 10 2333

 10 1333 احداث واحد توليد کفش 11
متوسط/ 

 دهستان
 اولويت چهارم بله صنايع

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 بله
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 9جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاقتصادی، اشتغالزاپیوست سند توسعه 

 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

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 03 13333 فرآوری محصوالت باغي و زراعي 13

 سوکهريز

 اولويت اول بله صنايع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 بله ميراث فرهنگي گردشگری اولويت دوم بله خدمات کالن/ بخش 13 2333 اقامتگاه بومگردی 03

 اولويت دوم بله صنايع کالن/ بخش 13 ۰333 کارگاه توليد کارتن 01
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 13 1333 اه توليد نخ بسته بندیکارگ 00
متوسط/ 

 دهستان
 اولويت سوم بله صنايع

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

00 
ايجاد کارگاه صنايع تبديلي 

 کشاورزی
13333 ۰ 

 حسينيهقلعه

 اولويت اول بله صنايع کالن/ بخش
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 0 0033 توليد و فرآوری گياهان دارويي 04
ط/ متوس

 دهستان

 -کشاورزی

 صنايع
 اولويت سوم بله

سازمان  -جهاد کشاورزی

 صنعت، معدن و تجارت
- 

00 
توسعه گردشگری اقامتگاه 

 بومگردی
2333 13 

 الوند

 بله ميراث فرهنگي گردشگری اولويت اول بله خدمات کالن/ بخش

 اولويت دوم بله صنايع کالن/ بخش 03 0333 کارگاه صنايع دستي 0۰
صنعت، معدن و سازمان 

 تجارت
- 

02 
توسعه گردشگری اقامتگاه 

 بومگردی
 بله ميراث فرهنگي گردشگری اولويت اول بله خدمات کالن/ بخش آراناج 13 2333
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 یی: فهرست طرح های سرمایه گذاری برای تولید و اشتغالزا 9جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییاقتصادی، اشتغالزاپیوست سند توسعه 

 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

 5مرتبط 

 توضیح

 6دارد 

 ۰ 13333 کارخانه فرآوری محصوالت لبني 01
محل کشت و 

 صنعت خرمدره
 اولويت اول بله صنايع کالن/ بخش

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

03 
ه گردشگری اقامتگاه توسع

 بومگردی
2333 13 

 پالس

 - ميراث فرهنگي گردشگری اولويت اول بله خدمات کالن/ بخش

03 
کارگاه صنايع دستي و 

 گردشگری
 اولويت دوم بله صنايع کالن/ بخش 13 0333

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

01 
توسعه گردشگری اقامتگاه 

 بومگردی
 - ميراث فرهنگي گردشگری اولويت اول بله ماتخد کالن/ بخش باغدره 13 2333

00 
توسعه گردشگری سد و اقامتگاه 

 بومگردی
 - ميراث فرهنگي گردشگری اولويت اول بله خدمات کالن/ بخش خليفه لو 13 2333

00 
توسعه مشاغل خدماتي در 

 پيرامون بزرگراه
 - - - بله خدمات کالن/ بخش - - -

 4 0333 زنبورداری 04
 االويستان ب

  جهادکشاورزی اولويت سوم بلي کشاورزی خرد/ روستا

 کالن/ بخش 0 13333 بومگردی و توسعه گردشگری 00
ميراث 

 فرهنگي

سازمان ميراث فرهنگي و  اولويت سوم بلي

 صنايع دستي و گردشگری
 

0۰ 
آموزش روستاييان در زمينه 

اشتغال روستايي، نحوه 

 کارآفريني و مهارت آموزی

- - 
تاهای کليه روس

 شهرستان خرمدره
 اولويت اول - آموزشي کالن/ بخش

آموزش و پرورش و سازمان 

 ای شهرستان فني و حرفه
- 

 های زیست محیطی موجود در سطح شهرستان خرمدره توجه ویژه شودهمه این پرژوه های پیشنهادی باید به الزامات زیست محیطی و محدودیت نکته قابل اینکه در
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 9جدول شماره  6توضیحات طرح های سرمایه گذاری موضوع کد  – 9ه پیوست جدول شمار

 توضیحات عنوان طرح ردیف

 به دليل وجود معدن فراوان در اطراف روستا به عنوان پتانسيل قوی برای انواع کارگاه برش سنگ کارگاه برش سنگ 1

 توليد کيف و کفش 0
روستا که در شرايط فعلي در شهرهای اطراف مشغول کار هستند. همچنين، در روستا شوير به دليل وجود افراد ماهر در اين  به جهت وجود افراد ماهر در زمينه دوخت کيف و کفش در

 شود.زمينه يک واحد توليدی به مديريت آقای مواليي پيشنهاد مي

0 
فرآوری محصوالت 

 باغي 
 تيزآب سنتي که صرفه اقتصادی کمتری برای روستاييان دارد. به جهت وجود توليد انبوه انگور در منظومه خرمدره و خام فروش آن يا

4 
سبزه خشک کني 

 انگور

های سبزه خشک کني هم در زمان و در به دليل اينکه اکثر روستاييان انگور را به صورت سنتي تيزآب کرده و به صورت کشمش سياه مي فروشند، که قيمت آن پايين است ولي کارگاه 

 و محصولي صادراتي توليد مي کند.هزينه صرفه جويي کرده 

 تواند اتفاق بيفتد.زايي متعدد ميشود که در کنار آن اشتغالگردی در اين طرح پيشنهاد ميگردی اطراف سد، ايجاد امکانات بومدر روستای شوير به دليل وجود سد شوير و پتانسيل بوم یگردبوم 0

 

 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییسند توسعه اقتصادی، اشتغالزا پیوست

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
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
 

0 

های شبکه موبايل و تقويت ايجاد دکل

و تقويت مخابرات تلفن ثابت توسط 

 اينترنت و خودپرداز

 -  فناوری ارتباطات و اطالعات زيرساختي

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

کالن / 

 بخش

اولويت 

 اول
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 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییو طرح توسعه پایدار منظومه های روستا ییسند توسعه اقتصادی، اشتغالزا پیوست

 عنوان پروژه ردیف
عنوان 

 فصل
 عنوان برنامه

اعتبار 

 مورد نیاز

میلیون 

 ریال

 محل اجرا

را نام روستا
اج

اه 
تگ

دس
ی

ی
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
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
 

0 
تهيه طرح هادی روستايي برای 

 روستاهای فاقد طرح هادی 
  و اجرای طرح هادی روستايي تهيه زيرساختي

روستاهای الوند، پالس، 

لو، آرانج، خلج، خليفه

ويستان باال و پايين، باغ 

 دره و کلوچ

   بنياد مسکن
اولويت 

 اول
   

4 

بازنگری طرح هادی در جهت کاهش 

محدوديت کاربری اراضي پيرامون 

 روستاها

 زيرساختي
و اعمال تغييرات بازنگری طرح هادی 

 ر روستا در طرحايجاد شده د
 

لو،  الوند، پالس، خليفه

 اباد، ارانج، انجلين اسالم
  بنياد مسکن

اولويت 

 دوم
   

0 
تامين آب آشاميدني برای روستاهای 

 فاقد آب شرب

 

 خلج و اسالم آباد  تامين آب شرب روستايي زيرساختي
شرکت آب و 

 فاضالب 

متوسط/ 

 دهستان

اولويت 

 اول
   

۰ 
روشنايي در تامين برق جهت ايجاد 

 معابر روستاهای منظومه
 اداره برق -  تامين و بهبود برق معابر روستايي زيرساختي

متوسط/ 

 دهستان

اولويت 

 اول
   

2 
های بين روستايي بازسازی آسفالت راه

های خاکي و و آسفالت کردن راه

 شوسه 

 زيرساختي
-بهبود آسفالت، زيرسازی و آسفالت راه

 های خاکي
 

 00سطح شهرستان 

 ريزیکيلومتر آسفالت

اداره راه و 

 شهرسازی

متوسط/ 

 دهستان

اولويت 

 اول
   

1 
احداث مدارس در روستاهای فاقد 

 امکانات آموزشي 

 -خدماتي

 عمراني
  احداث مدارس حداقل در مقطع ابتدايي

آرانج، کلوچ، خلج، 

 ويستان باال
- 

متوسط/ 

 دهستان

اولويت 

 دوم
   

3 
تاهای احداث خانه بهداشت برای روس

 فاقد خانه بهداشت 

 -خدماتي

 عمراني

احداث خانه بهداشت برای تامين 

 حداقل مسايل بهداشتي
 - کلوچ، خلج و ويستان باال 

متوسط/ 

 دهستان

اولويت 

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

 

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

 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  محورهای تولید

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

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

، اداره کل میراث فرهنگی، صهنایع  2تجارت ، سازمان صنعت، معدن و  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 4توضیحات کدهای جدول شماره 

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

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

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