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

 پیشگفتار

حقیقی یک جامعه در  سرانهبر فرآیندی است که طی آن درآمد  یکی از ابعاد توسعه، ناظر عنوانبهتوسعه اقتصادی 

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

این  سعهتودرحالاخص در کشورهای  طوربهروستایی طور اعم و توسعههبا بررسی تعاریف و اهداف متعدد توسعه ب

 ،طورکلیبهایجاد اشتغال پایدار،کاهش فقر و افزایش درآمد و  نوعیبهنکته آشکار است که هر یک از این تعاریف 

که در جهان فعلی نیمی از بشریت؛ یعنی  اند. چراهای توسعه اقتصادی نواحی روستایی را نشانه رفتهارتقاء شاخص

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

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

توسعه  خصوص در نواحی روستایی بسیار مسئله حائز اهمیتی است. از مهمترین معیارهایهب –توسعه اقتصادی 

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

برای رشد و  الزممهمترین مسائلی هستند که برای ایجاد یک جامعه مرفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا شرط 

قانونی برنامه ششم توسعه و تحقق  ضرورتبهبا توجه  راستا،در همین .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  1زایی روستایی در استان زنجان نیز مدنظر قرار گرفت. چنانچه در جزء اشتغال

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

گیری از تسهیالت بانکی و نهاد( و نیز با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهغیردولتی )خصوصی، تعاونی و مردم

گری است. همچنین ها تسهیلاین طرح گردد. نقش شاخص دولت درهای 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 توسعۀ منظوربه که است طرحی روستایی، هایمنظومه پایدار توسعۀ در حال تدوین است. طرح

 تأکید با و ایناحیه و محلی هایشبکه قالب در روستایی هایمنظومه فضایی ق انتظامطری از روستایی هایسکونتگاه

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

 -اجتماعی ت کارآمدمناسبا 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  -بر مشارکت مردمی و تقویت مناسبات اجتماعی  تأکید .ورزدمی تأکید

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

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

نیاد زایی روستایی و بعنوان 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  17اتفاق افتاد که در نهایت مقرر گردید، کل پهنه فضایی استان در قالب 

برای پایان آن در نظر گرفته شد. مقدمات انجام  سالهیکق شروع و اف 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

 ماهاردیبهشتشروع و در  1397سه ماه به طول انجامید. نهایتًا، مطالعات میدانی و مراجعه به روستاها از اواسط پاییز 
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ای و از نظر ماهیت و روش نیز از نظر هدف توسعه مورد مطالعه در این طرح شناسیروشبه اتمام رسید.  1391سال 

ها و اطالعات مورد نیاز نیز از طریق مطالعات تحلیلی و در مواردی تحلیل محتوای و همبستگی بود. داده-توصیفی

های بر رویکرد مشارکتی و با تشکیل گروه تأکیدمطالعات میدانی با آوری شد. در این میان ای و میدانی جمعکتابخانه

های روستایی و خانوار، شناسایی ساختار یافته، تکمیل پرسشنامههای نیمهمشارکتی روستایی، انجام محاسبه

شک در های کارآفرینی پیش رفت، بدون گذاران و ایدههای اقتصادی خرد، سرمایهکارآفرینان محلی، صاحبان بنگاه

ای پیش روی مشاور از قبیل انطباق زمان مطالعات میدانی با فصل زمستان، عدم همکاری این مسیر مشکالت عدیده

تعدادی اندکی از دهیاران و شوراهای اسالمی روستا، منابع مالی محدود وجود داشت با این حال با مراجعه مستقیم 

های سایر روستاها های کانونی مشارکتی و تکمیل پرسشنامههخانوار و تشکیل گرو 24روستای باالی  54به بیش از 

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

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

ای بسیار مختصر از گزارشات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی شده است، خالصهه در ادامه ارائهگزارشی ک

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

های در تکمیل پروسه مطالعاتی حمایت شکتوسعه اقتصادی و اشتغالزایی به تفکیک روستاهای نمونه ارائه شود. بی

ریزی استان و عوامل کاری تحت نظر ایشان، مدیر کل محترم بنیاد دریغ ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامهبی

مسکن انقالب اسالمی و عوامل کاری معاونت عمران روستایی و تیم محترم علمی نظارت بر تهیه طرح در هدایت 

ورد نظر شامل حال این مشاور بوده است. با این حال همکاری و پشتیبانی فرمانداری سوی هدف مبهینه طرح به

محترم و بخشداری بخش مرکزی شهرستان و بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان و همچنین دهیاران زحمتکش 

 سزایی داشته است.روستاها در تکمیل و مطالعات نقش به
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  مقدمه

از جریـان وسـیع تغییـرات فنـاوری و ارتباطـات،  متـأررستان زنجان همانند سایر روسـتاهای کشـور روستاها در ا

 هایگذارییهسـرماکـه،  یاگونـهبه؛ انـدکردههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی تجربـه ینهدرزمتحوالت متفاوتی را 

ده و سطح انتظارات جامعه روسـتایی را بـه را تغییر دا هاآنکالبدی روستاها، چهره و کالبد  هاییرساختزگسترده در 

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

 محدودتری بوده است. 

. البتـه رشـد صـرفاً بـر مبنـای متکـی اسـت یوربهـرهو رشـد  گذارییهسرمارشد اقتصاد روستا بر دو محور رشد 

. دهدیمرا کاهش  متأخرتر گذارییهسرمامشمول قاعده بازده نزولی عوامل تولید شده و بازده  سرعتبه گذارییهماسر

 .شودیممتوقف  سرعتبهنبوده و  صرفهبهجدید مقرون  گذارییهسرماانجام  صرفبهبنابراین رشد روستا 

در روستاها وابسـته بـه ارتقـا و  یژهوبهادی درصد رشد اقتص 54 از بیش که رشد دهدیماقتصادی نشان  مطالعات

از طریق قابلیت سنجی و تحلیل تنگناها و سـایر  توانیمدر روستاها را  گذارییهسرما هایینهزم .وری استرشد بهره

آن تحـول در  تبعبـهو  اقتصاد روسـتا رشدفرآیند  ،داریتاولوهای مالحظات نظیر بازار استخراج نمود و در قالب پروژه

وری عمـومی در بـرای ارتقـای بهـره گذارییاستسو  گذارییهسرما تسریع نمود.جدید  هایگذارییهسرماوستا را با ر

 کلـی یبنددسته یک در نیازمند رویکرد سیستماتیک و فرآیندی است. بعدییکای و نگاه پروژه یجابهاقتصاد روستا 

 :کرد یبندطبقهزیر  یمحورهاوری در روستاها را در قالب ارتقای بهره کننده متوقف یا و کاهنده عوامل توانیم

 در روستاها یوربهرهارتقای  کننده متوقف یا و کاهنده ( : عوامل8جدول شماره )

ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

1 

 قیمت داریمعنشکاف 

و  تولید تا مصرف

با تغییرات  یهامتیق

 گسترده

بخش زیادی از ارزش  کهینحوبه وجود دارد؛ کنندهمصرفمزرعه و قیمت  درقیمت  بین یداریمعنفاصله 

. این شکاف به کاهش درآمد و شودیم هاواسطهافزوده بخش کشاورزی از روستاها خارج شده و نصیب 

اصالحی، فرایند  یهااستیسدلیل ناکارآمدی بهو  شودیمروستاییان منتهی  یگذارهیسرما یهازهیانگ

 .دهدیمقیمت در بیشتر محصوالت رخ  یتارعنکبوت

2 
 هاتیفعالمقیاس خرد 

 در بخش کشاورزی

صنعتی بزرگ مقیاس در چندین  یگذاراستیسگیری از قانون تقسیم اراضی و قانون ارث و عدم شکل متأرر

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

قرار نگرفته و بهای تمام شده  مدنظراهداف اقتصادی  معموالًصرفاً معیشتی بوده است،  هاتیفعالمبنای 

 محصوالت نیز در دامنه اقتصادی ملحوظ نشده است.

3 
تقلیل  و محدودیت

 منابع آبی

ارش در سه دهه تغییرات اقلیم و محدودیت ب .محوری اقتصاد روستا است یهانهادهاز ارکان و یکی  آب

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

کاهش مصرف  یهایفناوراز طرفی عدم انتشار و تعمیق  و به این سو 6413مجاز و غیرمجاز از دهه  یهاچاه

و درآمد روستا از محل  یورهبهریکی از عوامل محوری ارتقاء در بخش کشاورزی با فقدان بازار آب آب 

تولید را دو تا سه برابر افزایش  توانیم. با مصرف موجود آب در بخش کشاورزی کشاورزی است یهاتیفعال

 داد.

4 

 انو متولی هادستگاه

 سوناهم یگذاراستیس

 روستادر 

 ازجمله ایی و ...روست فاضالب آب طبیعی، منابع ای،منطقه آب اجرایی نظیر جهاد کشاورزی، یهادستگاه

 یگذاراستیسدستگاهی و ضعف  بین ها هستند. ناهماهنگی اررگذار در تحول و توسعه روستا نهادهای

 .در حوزه روستا شده است هایگذاراستیس ییسوناهم موجب متوازن
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ف
دی

ر
 

 موانع عمومی ارتقای

 وریبهره
 فرآیند و تبعات

5 
کمبود نیروی انسانی 

 ماهر و متخصص

پایین بودن سطح سواد و  شود.بیشتری می که  تخصص منجر به ایجاد ارزش افزوده شودیمدر اقتصاد بیان 

به  هاآنتخصص کشاورزان و سن باالی کشاورزان و درآمد کم آنان در  کنار پارادایم ذهنی مقاوم و سخت 

شکاف ساختاری و رفتاری بین  منجر بهتغییر رفتاری  و کشت خود در برابر مهارت و دانش نیروی کار جوان 

گراهای دیرینه نیز از آن سنتی هانیزمدلیل آن که مالک و تملک ان بهشده است؛ در این می دودستهاین 

باشند یا با مخالفت و سرکوب خود، مجبور به می گراهاسنتباشد، دسته دوم یا مجبور به تسامح با می

های انسانی و حفظ که با این شرایط باعث کاهش نیروی کار ماهر، کارآفرین و سرمایه شوندیممهاجرت 

درصد جمعیت،  3گردد. در آمریکا فقط وری پایین میو اغلب غیر ماهر و با بهره گراسنت جمعیتیبافت 

 33 باوجوداما در ایران  کنندیمهستند که ضمن تأمین نیاز داخلی، صادرات هم  نیروستانشکشاورز و 

تاییان با توجه به روس .بردیمعموماً در کشاورزی سنتی و معیشتی به سر   اشتغال در بخش کشاورز درصد 

دست به تغییر الگوی سنتی و  کاشت  ندرتبهشیوه فکری و عدم دانش و مهارت و بالتبع ترس از تغییر، 

های زینتی، دارویی، زعفران و سایر محصوالت کشتی دیگر  محصوالت جایگزین و پربازده همانند گل

 پردازند.می

6 

نبود مدیریت  و نظارت 

مستمر و برقراری 

بین نسلی در عدالت 

از منابع  یبرداربهره

 طبیعی

عدالت بین نسلی  دیبایم، باشدیمو مراتع جزء منابع نسل فعلی و آینده  هاچراگاهمنابع آب،  خاک،  ازآنجاکه

بهینه از منابع، حقوق نسل آتی را نیز محفوظ بدارد  یبرداربهرهباشد که نسل حاضر ضمن  یاگونهبه

های جدی به این منابع اصولی و مدیریت و نظارت بر  منابع خدادادی، آسیب یرگذااستیسنبود  متأسفانه

دور با بحران  چنداننهکه با ادامه این روند در آینده   رودیمتجدید ناپذیری زده که انتظار  یهاآستانهدارای 

 منابع مواجه خواهیم شد.

7 

توجه غالب به خدمات 

رفاهی و زیرساختی 

 یگذارهیسرمابجای 

 اقتصادی در روستاها

زیرساختی و رفاهی روستاها انجام شده؛ با وجود  یهاحوزهسنگینی که در  یهایگذارهیسرما باوجود

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

مورد  هاآناقتصادی  یسازتیظرفوانمندسازی و نیازهای رفاهی و زیرساختی بوده است و ت نیتأمدر روستا 

 نبوده است. دیتأک

1 
 یهاکارگاهعدم وجود 

 اسیمقکوچک

کوچک مقیاس بسیار کم و  یهاکارگاه، توسعهو درحالسایر کشورهای پیشرفته  برخالفدر روستاهای ایران  

فی روستاییان و گذار از کا یآگاهعلت این امر عدم آموزش، عدم دانش، تخصص و  .وجود دارد ندرتبه

از نظر مالی و علمی از  هاآن، پشتیبانی و ترغیب تیحماعدمدامداری و کشاورزی سنتی به مدرن و از سویی 

 .باشدیم ربطیذسوی مسئولین 

9 
تله نهادی کشاورزی و 

 تولید سنتی

تحوالت فناورانه بوده است. از  متأررسنتی و کمتر  روستاهانهادی، نظام تولید در  گفتهشیپاز عوامل  متأرر

با چندین دهه  یداریمعندر حوزه دام سبک، شیوه پرورش و بازده آن تفاوت  مثالعنوانبه هابخشدر برخی 

 .و قرن گذشته ندارد

 

در و تحول در آن نیز از ارکان تحوالت اقتصـادی و اجتمـاعی  است کشاورزی محور اصلی اقتصاد روستااز آنجا که 

)زراعـت، باغـداری و  وری در بخش کشاورزی، بخش مهمی از تحول اقتصادی به تحول بهرهشودیمب روستاها محسو

 وابسته است. دامداری(

توان گفت که کاهش و تعدیل آرار این عوامل ، مییوربهرهبر اساس نتایج حاصل از بررسی موانع عمومی ارتقای 

ی، اختصاص منابع مالی، اصالح بازارها، تغییر ساختار آموزش، گذاردر حوزه سیاست داریمعننیازمند زمان و تغییرات 

بینش فکری، دانش و کیفیت مداخالت در روستا و بخش کشاورزی است. مبنی بر اهداف، رویکردها، دستاوردها و 
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ه های روستایی، چکیدآرار مورد انتظار از تدوین برنامه توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و طرح توسعه پایدار منظومه

 شود.های زیر ارائه میبه شرح سرخط خرمدرهگزارش 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 ــدی،  ییط ــاعی، کالب ــادی، اجتم ــاد اقتص ــان در ابع ــتان زنج ــدره در اس خرم

هـای مطـرح شـده در جلسـات مشـارکتی در هـا و طـرحمحیطی و سیاسـی و مـدیریتی بـا تأکیـد بـر پـروژهستزی

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  36و  النهار مبــد نصــف شــرقی طــولدقیقــه  55درجــه و  41دقیقــه ت  36دقیقــه ت

 ناســتا منظومــه روســتاییترین کوچــکاســت. ایــن منظومــه  گرفتــه قــرار اســتوا خــط شــمالی دقیقــه14درجــه و 

هـزار نفـر بـوده  67951بـالغ 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

  وضعیت توسعه بخش یهاشاخص -8-8 
 دبیان وضعیت موجو هایشاخص: متغیرها و  2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ابعاد

 /متغیر سهم/مقدار

 )درصد(شاخص

 بخش/شهرستان

ی
ماع

جت
ا

-
ی

نگ
ره

ف
 

  1395 نفر 67،951 جمعیت

  1395 خانوار 21215 خانوار

  1395 درصد 143 نسبت جنسی

  1395 درصد 2/31 میانگین سنی

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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 دبیان وضعیت موجو هایشاخص: متغیرها و  2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ابعاد

 /متغیر سهم/مقدار

 )درصد(شاخص

 بخش/شهرستان

  1395 درصد 47/11 نسبت شهرنشینی

  1395 درصد 14/4 (1395 -1394ه جمعیت )متوسط رشد ساالن

  1395 درصد 2/3 بعد خانوار

  1395 درصد 2/75 نرخ باسوادی

ی
اد

ص
اقت

-
ی

ید
تول

 

  1395 درصد 1/92 نرخ اشتغال روستایی

  1395 درصد 9/7 نرخ بیکاری روستایی

  1397 هکتار 67/11 بردارمیانگین اراضی زراعی هر بهره

  1397 هکتار 44/4 بردارهر بهره میانگین اراضی باغی

  1395 نفر 1612 تعداد شاغالن در بخش کشاورزی 

  1397 تن 2561 تولید گندم )آبی و دیم(

  1397 تن 1435 تولید جو )آبی و دیم(

  1397 تن 37557 تولید انگور

ی
یع

طب
 

-5) شیب در پهنه میزان هاسکونتگاهبیشترین 

 اندقرارگرفته (% 1
  1395 ددرص 43

 در پهنهها سکونتگاه بیشترین

 متری( 2444-1144طبقات ارتفاعی)
  1395 درصد 43

 اندقرارگرفته پهنه نیها در اسکونتگاه بیشترین

 (جنوب به رو)جهت شیب
  1395 درصد 23

 یشناسخاک
ی، کنگلومراآهکی،

 مارن،
- 1395  

  1395 درصد 144 (خطر متوسطی زلزله)بندپهنه

  1395 هکتار 74 پوشش گیاهی )جنگل تنک(طیف 

   روز 12 متوسط بارش ساالنه

  1395 - سرد خشکمهین ی اقلیمی دومارتنبندطبقه

  1395 روز 66 روزهای یخبندان

   درصد 129 ساالنه ریتبخمیانگین 

ی
نای

یرب
و ز

ی 
خت

سا
یر

ز
 

  1397 هکتار 39917912 مساحت کل شهرستان

 هایمجتمع(  مثمر یرغ و مثمر) تاکستان

 درختی
  1397 هکتار 966933

  1397 هکتار 437997 شدهساخته اراضی و سکونتگاه

  1397 هکتار 1211691 دیم و مرتع کاربری مخلوط

  1397 هکتار 15474973 متراکم نیمه نسبی پوشش

  1397 هکتار 14151997 باغ و زراعت مخلوط آبی زراعی اراضی
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 دبیان وضعیت موجو هایشاخص: متغیرها و  2جدول شماره 

 سال واحد مقدار عنوان متغیر/ شاخص ابعاد

 /متغیر سهم/مقدار

 )درصد(شاخص

 بخش/شهرستان

 اسکلت فلزی، بتنی و سایر درصد مساکن با

 16اسکلت فلزی= 

 4بتنی= 

 14سایر= 

  1395 درصد

 ی شدهکشلولهمند از آب شرب روستاهای بهره
 14الوند= 

 12خرمدره= 
  1395 درصد

 مند از گاز طبیعیروستاهای بهره
 64الوند= 

 144خرمدره= 
  1395 درصد

  1395 درصد 144 مند از برقروستاهای بهره

 مند از مطالعات طرح هادیتاهای بهرهروس
 33الوند= 

 51خرمدره= 
  1397 درصد

 روستاهای دارای خانه بهداشت
 64الوند= 

 74خرمدره= 
  1397 درصد

  1395 درصد 51 )بقالی( سوپرمارکتروستاهای برخوردار از 

  1395 درصد 72 روستاهای برخوردار از خدمات آموزشی

  1395 درصد 72 فناوری اطالعاتروستاهای برخوردار از 

 

 مسائل کلیدی بخش ) مرتبط با توسعه اقتصادی، اشتغالزائی و منظومه( -8-2
فضــایی  طوربــههــا نــواحی روســتایی در سرتاســر جهــان تمایــل بــه ارائــه خصوصــیات مشــابهی را دارنــد. جمعیــت

ــاره ــوده و در پ ــلط ب ــب و مس ــه غال ــب وج ــاورزی اغل ــتند. کش ــده هس ــادی و ای از مپراکن ــش اقتص ــع بخ واق

. ایــن خصوصــیات بــدان معنــی اســت کــه شــوندمــیرو ههــای الزم بــرای بســیج منــابع بــا محــدودیت روبــفرصــت

ــدگی مــی ــواحی روســتایی زن ــا مجموعــه ،کننــدمردمــی کــه در ن ــرای ای از عــواملی کــه چــالشب هــای اساســی ب

ــعه  ــتندتوس ــی هس ــه م ــندمواج ــه .باش ــه جامع ــول ب ــرای حص ــا نیازب ــق ب ــای ای منطب ــروزیه ــه  ام ــک جامع ی

ــه، راهــی جــز اســتفاده و یافتهتوســعه ــات و اســتعدادهای انســانی، اقتصـــادی کارگیریب و  ، اجتمــاعیجــدی امکان

ــدارد ــوژیکی،  .فرهنگـــی وجـــود ن و کالبــدی فضــایی سیاســی، مــدیریتی، فراینــدهای اقتصــادی، اجتمــاعی، اکول

ت حصــول بــه توســعه از طریــق مــدیریت و کنتــرل روســتایی در جهـــتــرین ابعــاد مســائل توســعهعنــوان مهــمبــه

ــتایی هســتندمحــیط ــعه هــای روس ــدار روســتایی و توس ــدی و مهــم در توســعه پای ــل مســائل کلی . در جــدول ذی

ــان می ــدره نش ــه خرم ــادی در منظوم ــن اقتص ــد. ای ــائلده ــه بخش مس ــی، ب ــی، سیاس ــادی، محیط ــای اقتص ه

گیــری از نظــرات مــدیران روســتایی، مــردم محلــی، اجتمــاعی، کالبــدی و مــدیریتی تقســیم شــده اســت و بــا بهره

 خبرگان روستایی، ریش سفیدان و ... تدوین شده است.
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 کلیدی منظومه از نگاه جامعه محلی مسائل(: 2جدول شماره )

 بخش مسائل کلیدی اولویت

 های اقتصادی و خدمات وابسته به بخش کشاورزیکمبود زیرساخت - 1

 اقتصادی

 کافی و وجود بیکاری جوانان روستاییکمبود اشتغال  - 2

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

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

 هایتفعال سایر و کشاورزی محصوالت تولید بودن سنتی - 5

 ولید محصوالت کشاورزیمشکل ذخیره آب )بندهای انحرافی( و مشکالت ت - 6

 هادالالن و واسطه پررنگمشکل بازاریابی محصوالت کشاورزی و نقش  - 7

 ها جهت توسعه روستا و حل مشکالت اقتصادی جامعه محلیکمبود بودجه دهیاری - 1

 بخش سطح در اقتصادی هایفعالیت تنوع سطح بودن پایین - 9

 نبود تضمین برای فروش و عدم وجود بازار مناسبمشکالت فروش محصوالت کشاورزی و  - 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

 و پایین بودن رضایتمندیکیفیت نابرابر سطح زندگی  - 1

اجتماعی و 

 فرهنگی

 کاهش نیروی کار و جمعیت جوان به دلیل مهاجرت - 2

 وجود ضعف آشکار در منابع انسانی - 3

4 
های از سیاست متأررهای اعظم منظومه شکاف کالمی و زبانی بین نسلی و بحران هویت در قسمت

 سازی زبانیراسیستی رژیم طاغوت در یکسان

 ضعف مشارکت و مدیریت روستایی در سطح محلی - 5

 عدم وجود برنامه جامع برای عمران و توسعه روستایی - 6

 پذیر و مدیریت واحد روستایینبود متولی مسئولیت - 7

 برای زنان روستایی باألخصفقدان رویکرد توانمندسازی  - 1

 عدم اعتماد اجتماعی روستاییان به بخش اجرایی - 9

 عدم مشارکت روستاییان با مسئولین - 14

 کاهش میزان اعتماد به مسئولین - 11

 شرب در بیشتر روستاهای منظومه و کیفیت پایین آب در برخی روستاها آبعدم وجود  - 1

محیطی 

 (وخاکآب)

 عدم تعادل دام و مراتع - 2

 و عدم استفاده صحیح از آب  یآبکمبروز خشکسالی و  - 3

 ها در برخی روستاها و نبود سیل بند برای مهار سیل در زمان بحران ها در مسیلرارگیری سازهق - 4

 نبود مکان مناسب برای دفع زباله و رها شدن زباله در اطراف روستاها - 5

 های سطحی شهر و روستاآلودگی منطقه به دلیل هدایت فاضالب - 6

 رزی پیرامون روستاهاهای مرغوب کشاودر زمین وسازساخت - 7

 رعایت نشدن حقابه در برخی از روستاها - 1

 محدودیت استفاده از مراتع از طرف منابع طبیعی - 9

-کالبدی  های روستایی در جاده ژهیوبههای ارتباطی از قبیل فرسودگی و روکش آسفالت و فقدان شانه مشکالت راه - 1
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 بخش مسائل کلیدی اولویت

 فضایی بسیار مهم در روستاهای سطح شهرستان است مسائلکه از کمبود آب شرب در روستاها  - 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

 مقابله با سیل و سایر مخاطرات محیطیکالبد روستا جهت  یسازمقاومعدم  - 6

 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

 وستاییمشکالت بهسازی و نوسازی مسکن ر - 14

 ها و امکانات ایجاد آنزیرساخت باوجودنبود روشنایی مناسب معابر  - 11

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

 های عمومیکمبود امکانات فرهنگی مانند کتابخانه- 13

 الن ورزشیکمبود امکانات ورزشی مانند باشگاه و س- 14

 مایحتاج روستاییان نیتأمهای مصرف روستایی برای کمبود تعاونی- 15

1 
کیفیت  بهبود و توسعه منظوربه غذایی و فرهنگی  هنری محصوالت عرضۀ سنتی بازارهای وجود عدم -

   دارویی گیاهان بومی و ، محصوالتیدستعیصنا

 گردشگری

 

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

 آن یطیمحستیزاجتماعی و  -آشنایی ناکافی مردم بومی منطقه با صنعت گردشگری و اررات اقتصادی  - 3

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

 ابر ورود فرهنگ و فناوری جدید توسط گردشگران داخلی و خارجیایجاد تضاد بین فرهنگ سنتی در بر - 5

6 
های شبکه ملی، هایرسانه در شهرستان گردشگری یهاجاذبه معرفی و بازاریابی هایبرنامه کمبود -

 تخصصی و عمومی هایروزنامه و مجالت مجازی،

 شهرستان به گروهی یهاگشت ریزیبرنامه منظوربه فعال مسافرتی خدمات دفاتر کمبود - 7

 های محیطی و کالبدی مناسب در جهت جذب گردشگران خارجینامناسب بودن زیرساخت - 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 گردشگری 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(فرا منطقه یریپذنقشوجود بازار دام )مال بازار( در شهرستان خرمدره )با امکان 

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

 کشت محصوالت زراعی متنوع در سطح شهرستان و امکان تنوع آن

 تاننگهداری دام سبک و سنگین در روستاهای دهس

 تهران و قابلیت ایجاد مشاغل خدماتی و تفریحی در پیرامون جاده-تبریز آزادراهدسترسی به 

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

 و محصوالت کشاورزی متنوع برای فروش توسط روستاییان یدستعیصناوجود انواع 

 اجتماعی

 است. ییروستا ینواح یه باال بودن نرخ رشد در بعضمنظوم نیمهم ا هایتیاز قابل

کل  یدرصد و نرخ باسواد 96/71زنان  یدرصد، نرخ باسواد 63/14مردان  یبرا یمنظومه خرمدره نرخ باسواد در

 .باشدیدرصد م 41/71

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

 منظومه نیا یاز روستاها یخانوار در بعض رو به رشد بعد تیوضع

محیطی 

 (وخاکآب)

 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 

 ر جهت توسعه انرژی بادیبادی زیاد )مه یلی( د یروزهاوجود 

-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 ونقلحمل توسعه خصوص در الزم یهالیپتانس داشتن

 ایهای گلخانهسیل مناسب برای توسعۀ فعالیتوجود پتان

 مساعد  یوهواآبهای گردشگری و ، منابع تولیدی، جاذبهوخاکآبها، مراتع، منابع وجود دام

 های اجتماعی نسبی خدمات عمومی و اجتماعی و بیمهگسترش 

اسب از نیروی کار زنان، کودکان و گیری مننظر در اشتغال و بهره های محدودة موردوجود زمینۀ 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

 ییروبنا و زیربنایی ساتیتأس در گذاریسرمایه

 توسعه راهبردهای از یکی عنوانبه گردشگری ساتیتأس امکان توسعه

 گردشگری

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

 گردشگری

 فقدان محدودیت توسعه زمین برای توسعه گردشگری

 آرار تاریخی، تپه تاریخی و امامزادگان( ژهیوبهروستاها ) بیشتر رد متعدد تاریخی آرار وجود

 گردشگری توسعه جهت مناسب گردشگری اقلیم شرایط

 گردشگری یهارساختیز بخش در یگذارهیسرما امکان

 جاذبه گردشگری طبیعی عنوانبهوجود رودخانه ابهر رود 
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 ها و تنگناهامحدودیت -8-4

هـای منظومـه خرمـدره در ابعـاد اجتمـاعی، اقتصـادی، کالبـدی، ش بـه بررسـی محـدودیتدر این قسـمت از گـزار

 محیطی و 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

 های توسعه در منظومهصنعتی و کشاورزی با برنامه عدم وجود استراتژی توسعه

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

 محصوالت استخراجی از معادن فعال این شهرستان کمبود صنایع معدنی و فرآوری

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

 پایین بودن سطح درآمد زندگی مردم روستاها

 در روستاها یگذارهیسرماتمایل نداشتن بخش خصوصی به 

 نبود نگرش اقتصادی به بخش کشاورزی در منطقه

 ای و ایجاد مشکالت برای دسترسی به روستاهای پیرامون دفات جادهوجود تصا

 -اجتماعی 

 فرهنگی

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

 هست نییپا اریمنظومه بس تیکل جمعبخش به نیا ینیروستانش نسبت

 با استان و کشور 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 باشدیکشور و استان باالتر م 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 باشدیتر 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

 لیبازماندن دانش آموزان از تحص جهیو درنت منظومه نیا یو مقاطع باالتر در اکثر روستاها ییمدارس راهنما نبود

محیطی 

 (وخاکآب)

 کشاورزی جهت نیاز مورد فصول با جوی نزوالت تطابق عدم

 آن از ناشی خطرات و زیرزمینی هایآب یهاسفره از هیرویباستفاده 

 روستایی و شهری پسماندهای بازیافت عدم

 بآانتقال  ینهرها و هاکانال برخی بودن خاکی

 معادن فعالیت از ناشی یهایآلودگ

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



  استان زنجـان ییح توسعه پایدار منظومه های روستای و طریبرنامه توسعه اقتصادی،اشتغالزا سند .................................................................. 06

 محدودیت بعد

 آبی منابع سایر و هارودخانه و هامسیل و انهار به آلوده هایآب هدایت

 مراتع و تخریب خاک فرسایش

-کالبدی 

 فضایی

 دی هسته روستایی با بافت پیرامونی منظومهفقدان یکپارچگی و ارتباط کالب

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

 روستایی ژهیوبه و شهری میان ارتباطی هایجاده لحاظ به نامناسب دسترسی

 منطقه در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 پیرامون روستاهای به یرسانخدمات جهت هاحوزه مرکز امکانات ضعف

 برق یباانرژ مرتبط و بزرگ یهایگذارهیسرما ضعف

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

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

 تاهاروس

 کمبود خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها

 آموزانتحصیل دانش منظوربهآن مهاجرت اجباری  تبعبهکمبود امکانات آموزشی و تحصیلی و 

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

 های روزانه برای خرید مایحتاج ضروریرگانی در روستاها و اجبار به مهاجرتهای تجاری و بازکمبود کاربری

 ریزی روستایینبود طرح هادی در برخی روستاها و دشوار شدن برنامه

 های رها شده برای انواع تخلفات اجتماعیاین کاربری یسازنهیزمدر روستاها و  بالاستفادههای وجود کاربری

 سب و با کیفیت برای کشاورزیهای مناکمبود زمین

 کمبود امکانات تفریحی و خدماتی در روستاها

 گردشگری

 در سطح روستاهای شهرستان و وجود مشکالت اقامت گردشگران یمگردوبکمبود خانه 

 و جراید مایصداوسناکافی بودن تبلیغات در 

 های توسعه گردشگری خرمدرههها و جشنوارعدم برگزاری همایش

 شهرستان به گروهی هایگشت ریزیبرنامه منظوربه فعال مسافرتی خدمات دفاتر ودکمب

 پتانسیل مانند آرانج دارای برخی از روستاهای در ارتباطی یهارساختیز ضعف

 شهرستان سطح در خدماتی رفاهی، امکانات کمبود

 و خدماتی گردشگری بخش در یگذارهیسرما به تمایل پائین سطح
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 )نقشه( موجود ییاختار و سازمان فضاس -8-5

 
 ساختار فضایی منظومه خرمدره -2نقشه 

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

ــاه فعالیت ــت و جایگ ــیاهمی ــان م ــان نش ــتان زنج ــدره در اس ــه خرم ــطح منظوم ــادی در س ــای اقتص ــد،ه  ده

ان قــرار گرفتــه، کــه از شــمال بــه اســتان قــزوین و از شــرق و در قســمت جنــوبی اســتان زنجــ خرمــدرهشهرسـتان 

ترین شهرسـتان اسـتان زنجـان کوچـککـه  رسـدغرب به شهرستان ابهـر و از جنـوب بـه شهرسـتان خدابنـده مـی

ــا و  ــت زیب ــوده و از طبیع ــربهب ــت.  فردیمنحص ــوردار اس ــدرهبرخ ــهخرم ــتانی، منطق ــه-ای کوهس ــت ک  دشــتی اس

دلیـل بـه شهرسـتان خرمـدره،  همـین بـهمیـوه را در اسـتان زنجـان داراسـت کـه طبیعت زیبـاترین باغـات  ازنظر

. صــنعت و کشــاورزی دارد ازلحــاظایــن شهرســتان پتانســیل زیــادی . گوینــدنیــز مــیزنجــان نگــین ســبز اســتان 

تـرین واحـدهای تولیـدی شـمال سـازی کـه از بزرگ، شـرکت شیشـه ضـد گلولـه میـرال، سرمگروه صـنعتی مینـو

ــات بالفعــل  ــرار دارد باشــدمیغــرب کشــور اســت از امکان ــین، در ایــن شهرســتان ق دارای . ایــن شهرســتان همچن

معــدن ســنگ گرانیــت و یــک معــدن مــط و ســلیط توســط  1ل حاضــر باشــد کــه در حــامعــادن بــا ارزشــی می

ــه کشــاورزی، خــرمســتان قتصــاد شهراز نظــر کشــاورزی نیــز، ا .باشــندکارشناســان مربوطــه فعــال می ــر پای دره ب

هــای دلیــل اســتعداد فــراوان از نظــر آبدره بــهدامــداری و خــدمات اســتوار اســت. کشــاورزی در شهرســتان خــرم

صـلخیز رواج بسـیار یافتـه و شـغل اصـلی مـردم ایـن ناحیـه شـده اسـت. نـوع کشـت در های حازیر زمینی و خاک

، انگــور، لوبیــا، بنشــن، زردآلــو، ســیب و بــارترهایــن شهرســتان آبــی و دیمــی و محصــوالت عمــده آن گنــدم، جــو، 

م، و جـاده ترانزیتـی و در کـل تبـدیل بـه یـک شـهر، دهکـده خـر آهـنراهشهرستان قبـل از ایجـاد این بادام است. 

چنــین بــرای کیلــومتری شــهر ابهــر بــود و در امــر کشــاورزی و زراعــت فعالیــت داشــت، هم 6در  پررونقــیآبــاد و 

هـای از جاذبـه .شـدگذشـتند، محـل اسـتراحت و تجدیـد نیـرو محسـوب مـیمسافرینی کـه از جـاده ابریشـم مـی

  ،جـاده بـین مـزارع داسـداران ،محمودآبـادویـژه ههـای وسـیع میـوه بـتـوان بـه بـاغبکر و دیدنی این شهرستان می

روســتای کوهســتانی هــای شــاه بــاغی، ارتفاعــات همجــوار الونــد، پــالس و ویســتان، قــدیمی، جنگــل هایباغکوچــه

ــین و  ــک ســدهای خلانجل ــه کوچ ــت کادریاچ ــن حج ــجد بهم ــویر، مس ــو و ش ــه ل ــیف ــت ش ــن حج ــار بهم انی و غ

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

تــوان گفــت، وضــعیت اقتصــاد کشــاورزی روســتاهای ایــن منظومــه، متأســفانه در ارــر مشــکالت طــور کلــی مــیبــه

ــه خــود گرفتــه اســت.  ــی ب ــد نزول ــهموجــود رون ــه کــه جابجــایی و مهــاجرتیطــورب هــای گســتردة روســتاییان ب

ری، عــدم خصـوص در روسـتاهای کوهسـتانی، گسـترش فقـر و بیکـاشـهرها، کـاهش جمعیـت جـوان روسـتاها، بـه

دهـد کـه در امنیت غذایی، قرار گـرفتن عمـدة جمعیـت روسـتایی در حاشـیه و مـواردی از ایـن دسـت نشـان مـی

ــدار، گســترش اشــتغال ــوع و پای ــزایش درآمــدهای متن ــر اف ــاتی توســعه مبنــی ب ــد، و عمــل، اهــداف حی هــای مول

دلیــل کمبــود آب و بــروز بــه های انســانیتــر منــافع ناشــی از رشــد در ایــن منــاطق و ســکونتگاهبرقــراری متعــادل

دلیـل کمبـود های اخیـر موفقیـت چشـمگیری نیافتـه اسـت. همچنـین، کـاهش تولیـدات کشـاورزی بـهخشکسالی

هــای طبیعــی و زراعــی بــومرویــه از منــابع آبــی و زراعــی، باعــث بــرهم خــوردن تعــادل زیســتآب و اســتفادة بــی

شــناختی، اقتصــادی و اجتمــاعی زل تعــادل بــومهــای زراعــی، بــه تزلــشــده و بــا کــاهش پایــداری طبیعــت و نظــام

ــکونتگاه ــه س ــدرههای منظوم ــداری  خرم ــده و ناپای ــاآنانجامی ــت. ه ــم زده اس ــذا،  را رق ــعف ل ــدة ض ــل عم از دالی

ــکونتگاه ــاختاری س ــشس ــه در بخ ــورد مطالع ــادی و های م ــکالت اقتص ــنعت، مش ــدمات و ص ــاورزی، خ ــای کش ه

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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ف اقتصـادی در نـواحی روسـتایی نیـز نـابرابری در تولیـدات و وجـود آمـدن ایـن ضـعست و علـت بـههاآندرآمدی 

گــذاری در بخــش صــنعت و کشــاورزی و هــای ســرمایههــای کــاری و منــابع مــالی انــدک، نــابرابری فرصــتفرصــت

-را مــیهاســت، کــه تبلــور آنهای انــدک در بخــش کشــاورزی و نداشــتن تنــوع در فعالیتگــذاریانجــام ســرمایه

ــاغل،  ــوع مش ــدم تن ــوان در ع ــرهت ــد و به ــزان تولی ــودن می ــایین ب ــودن ســطح اشــتغال، پ ــایین ب ــش پ وری در بخ

ــت ــداری فعالی ــتمزدها، ناپای ــودن دس ــایین ب ــاورزی، پ ــبکش ــر و عق ــه فق ــادی و در نتیج ــای اقتص ــدگی و ه مان

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

ب شهرسـتان خرمـدره در وضـع موجـود طبـق مطالعـات میـدانی و جلسـات توان گفـت، نقـش غالـکلی می طوربه

مشــارکتی بــا مــردم و مســئولین روســتایی و ... در زمینــه گردشــگری و کشــاورزی )زراعــت، دامــداری و باغــداری( 

هـای انگـور بـیش از پـیش در سـطح شهرسـتان بـه است. ولی در ایـن میـان باغـداری و وجـود باغـات و تاکسـتان

هــای اســت کــه قــدمت دیــرین در روســتاهای ایــن مچنــین دامــداری نیــز از جملــه فعالیــتخــورد. هچشــم مــی

شهرســتان دارد و بخشــی از اقتصــاد روســتاها وابســته بــه ایــن بخــش بــوده و وجــود مــال بــازار خرمــدره، مراتــع و 

هــای گردشــگری و گــذاری در زمینــههــای غنــی نیــز بــر رونــق آن افــزوده اســت. لــذا، در صــورت ســرمایهعلوفــه

 توان بر رونق بیش از پیش دهستان افزود.امداری مید

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

 انداز/چشماهداف -2-8
اشـتغالزایی روسـتایی و بر مبنای اصـول فکـری و مباحـث نظـری مطـرح )در گـزارش اصـلی طـرح( اهـداف طـرح 

ابعـاد مختلـف قابـل طـرح و بررسـی اسـت. بـر اسـاس سـاختار طـرح  توسعه پایدار منظومه روسـتایی خرمـدره در

توان در هر کـدام از ابعـاد مطـرح، بـه بررسـی اهـداف پرداخـت و در نهایـت اهـداف اصـلی را مـورد توجـه قـرار می

 داد. بر این اساس، اهداف مطرح به تفکیک ابعاد به شرح زیر قابل طرح است.

 بعد اقتصادی

  های با نیاز آبی باالکشت جایبهترویج کشت جایگزین 

 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 

  اییکوچک روست وکارهایکسبایجاد 

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

 های گردشگری در منظومه خرمدرهتوسعه ظرفیت 

  منسوخ شده دستیصنایعاحیای 

  بعد اجتماعی

 بسترسازی و تقویت مشارکت اجتماعی روستاییان 

  های هدفتوانمندسازی افراد و گروه تأکیدافزایش منزلت اجتماعی با 
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  و شناخت هویت اجتماعیحفظ 

 ... 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 

 طیمحیزیستبعد 

 حفاظت از منابع تجدید ناپذیر و استفاده صحیح از منابع تجدیدپذیر 

 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( 

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

 های تولیدی روستاییانو دفع صحیح زباله محیطیهای مختلف زیستکنترل شدید آلودگی 

 و فضایی بعد کالبدی

 گذار، زیست و فعالیتسرمایهامن برای  هایمحیط شناسایی 

 اساسی روستاییان  های کالبدیتأمین زیرساخت 

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

 های کاربری اراضیدر نواحی روستایی با توجه نقشه وسازرعایت استانداردهای ساخت 

 در برابر بالیای طبیعی های روستاییزیرساخت ایجاد و تقویت توان حفاظتی 

 های الزم و ضروریهای فضایی با ایجاد زیرساختتقویت جریان 

 گردشگری

 گردید بومتوسعه گردشگری روستایی با رویکر 

 توسعه گردشگری عشایری در نواحی کوهستانی منظومه به حفظ نمادهای سنتی عشایری 

 توسعه گردشگری تاریخی با وجود تپه باستانی خرمدره 

 برای جذب بیشتر گردشگر در منطقه گذاریسرمایههای پیشنهاد بسته 

ه تحقـق ایـن اهـداف بایسـتی بـه شـکل با توجه به اهداف مـذکور در هـر کـدام از ابعـاد و توجـه بـه ایـن نکتـه کـ

یکپارچــه اتفــاق بیافتــد تــا بتــوان بــه توســعه پایــدار دســت یافــت، اکنــون برخــی از اهــداف کــالن توســعه پایــدار 

 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

 در نواحی روستایی در جهت تحقق رویکرد مشارکتی و خوب نی محلیتقویت حکمرا -2

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

ــاالتر  -4 ــدار دارای ارزش اقتصــادی ب ــه ســمت تولیــدات پای ــد  هــدایت تولیــد ب ــر از وری مناســبتو بهــرهو برن ت

 منابع.

 و سازگار با توسعه پایدار منظومه. جدید و کوچک وکارهایکسبهای ایجاد و تقویت زمینه -5

 زیست.های موجود و جدید با محیطایجاد و تقویت سازگاری نظام سکونتگاهی و زیرساخت -6
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هــای قــانونی و اداری جدیــد در جهــت حضــور و مشــارکت واقعــی تمــامی ذینفعــان در شــناخت، ایجــاد رویــه -7

 سعه منظومه.های توریزی، اجرا و پایش طرحبرنامه

ــب -1 ــت و مناس ــاختتقوی ــع زیرس ــازی توزی ــتس ــا، فعالی ــطح ه ــدمات و ... در س ــد، خ ــادی، درآم ــای اقتص ه

 منظومه در جهت تحقق عدالت فضایی.

هـای صـنعتی، در زمینـه تقویت تنـوع اقتصـادی بـا تأکیـد بـر حفـظ تنـوع زیسـتی و افـزایش رفـاه اجتمـاعی -9

 .کشاورزی، خدماتی و گردشگری

در ســطح  هــای روســتاییپــذیری ســکونتگاهافــزایش زیســتمحیطــی بــا هــدف ای زیســتهــکنتــرل آلــودگی -14

 منظومه.

ــت -11 ــود قابلی ــه وج ــه ب ــا توج ــتان ب ــطح شهرس ــگری در س ــعه گردش ــن توس ــگری در ای ــاالیی گردش ــای ب ه

 شهرستان.

 

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

هــای گیــریتوســعه بخــش و دســت یــافتن بــه رویکردهــا و ســمت هــاییتمأمورراســتای بــه انجــام رســاندن  در

ــداز پیشــرفت چشــم ــهان ــت، منظوم ــه ظرفی ــا توجــه ب ــر الگوهــای  هایمحــدودیتهــا و ب موجــود و ضــرورت تغیی

ــی ــاد محیط ــود در ابع ــناختیبوم -موج ــاعیش ــارکت  -، اجتم ــا مش ــع ب ــناریوی مرج ــک س ــدی ی ــادی و کالب اقتص

گرایانـه تـدوین گردیـد هـا و بـا رویکـرد آرمـانبـر اسـاس واقعیـت اندازچشـمانیـه جامعه محلی و بـه دنبـال آن بی

 شود:که در ذیل این فرآیند تشریح می

 

 بعد اقتصادی

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

 .افزایش تولیدات دامی در جهت ایجاد اشتغال پایدار 

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

 محیطی و قانونی. افزایش تولیدات کشاورزی با رعایت مالحظات زیست 

 ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان 

 کوچک و خرد روستایی. وکارهایکسبهای ایجاد افزایش زمینه 

 خرد روستایی وکارهایکسبهای آموزشی ایجاد افزایش دوره 

 

 بعاد اجتماعیا

 نواحی روستایی. افزایش نرخ رشد جمعیت متعادل با ظرفیت 

 )بازگشت مهاجران به روستاهای موطن خود )رویکرد مهاجرت معکوس 

 برداران کشاورزیافزایش نرخ باسوادی روستاییان و بهره 

 تشویق به افزایش جوانی جمعیت و کاهش پیری 

 ییانافزایش منزلت اجتماعی و کیفیت زندگی روستا 
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 (وخاکآبمحیطی )بعد زیست

 اصـول توسـعه پایـدار از منـابع آبـی سـطحی و زیـر  بـر آبـه طبعیـتت حـقمنطقی با رعایبرداری بهره

 زمینی موجود در منظومه.

 بر ظرفیت مراتع تأکیدو  برداری پایدار از مراتع موجودبهره. 

 خرمدره مناطق کوهستانی و دشتی منظومه برداری پایدار از ظرفیتبهره. 

 و تنوع اکولوژیکی محیطیحفاظت از پوشش گیاهی منظومه در جهت پایداری زیست. 

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

 زیست.برداری پایدار از ذخایر حیاتی محیطبهره 

 

 فضایی- بعد کالبدی

 .دستیابی به ساختار شبکه ارتباطی کارآ 

 آرمه و ...()اسکلتی، بتون عه مساکن بادوامتوس. 

 وری.یکپارچه شدن قطعات کشاورزی و افزایش بهره 

 با رویکرد عدالت فضایی توزیع متوازن جمعیت. 

 آموزشی، بهداشتی، بازرگانی و ...( توزیع متوازن خدمات(. 

 

 بعد گردشگری

 وســـعه صـــنعت گذاری تگذاران خصوصـــی جهـــت ســـرمایهســـازی بـــرای حضـــور ســـرمایهزمینه

 گردشگری منطقه

 برای حضـور فعـال سازیزمینه Ngoهای غیردولتـی مردمـی. در اینجـا نقـش دولـت هـا یـا سـازمان

 .نمایدهای مردمی میدهی و ایجاد این تشکلحمایت از سازمان

  ــق ــگری از طری ــه گردش ــدف و نمون ــتاهای ه ــاکن در روس ــومی س ــراد ب ــدگی اف ــت زن ــود کیفی بهب

 توسعه خدمات زیربنایی.

 زیســتمحیطهــای محیطــی توســعه پایــدار و لحــاظ نمــودن ارزش منــابع طبیعــی و رعایــت شــاخص 

هـا هـا و پـروژههـا و مطالعـات طـرحهـا، سیاسـتریـزیروستاهای هدف و نمونه گردشگری در برنامـه

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

 هایاستسراهبردها و  -2-9

های مورد بررسی برای نواحی روستایی هدف طرح، به تعیین راهبردهای ها و محدودیتایت به مهمترین قابلیتبا عن

 شود. های منظومه روستایی خرمدره پرداخته میتوسعه پایدار حوزه

 

 توسعه راهبردهای

 اقتصادی

 تقویت پشتیبانی اقتصادی در فضاهای روستایی 

  و ...( یدستعیصنازمینه صنایع معدنی، ایجاد و تقویت صنایع روستایی )در 

 بهسازی تولید و فعالیت در بخش زراعی و دامی 

 تقویت زنجیره تولید تا مصرف بخصوص در بخش زراعی، باغی و دامی 
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 جدید محصوالت تولید و وکارهاکسب یاندازراه در تسهیل و الگوسازی 

 فرآوری محصوالت باغی بخصوص محصول انگور آموزش و ترویج 

 عه اشتغال و درآمد در سطح شهرستان و فضاهای روستایی در زمینه مختلف اقتصادیتوس 

 ای و ملیبازار مصرف محلی، منطقه یریگهدف 

 اجتماعی

 های مهاجران پیشیناستفاده از ظرفیت 

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

 ایی و دخالت دادن آنان در مسائل مختلف روستا.توانمندسازی زنان روست 

 ها و عقاید مذهبی مردم در جهت توجه به سنت 

 تقویت اعتماد اجتماعی 

 تقویت ارتباطات خویشاوندی و قومی 

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

 (وخاکآب) محیطیزیست

 آباز  یبرداربهرههای اصالح روش 

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

  مصرف آب یالگواصالح 

 تجدید حیات آب مصرفی 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 حفظ برای هاچشمه و جاری یهاآبرودخانه ابهر رود،  پایه آب منابع از یبرداربهره مدیریت 

 شوحاتیح

 کالبدی و فضایی

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

 ایجاد و تقویت پیوندهای فضایی 

 مساکن روستای یسازمقاومسازی و ایمن 

 سازی نظام مدیریت مشارکتیپیاده 

 بهسازی بافت و کالبد و بهداشت محیط روستا 

 های روستاییتوسعه زیرساخت 

  تقویت اماکن رفاهی و تفریحیایجاد و 

 توسعه خدمات اداری در فضاهای روستایی 

 گردشگری

 روستاییان به گردشگران ورودی. یاعتمادساز 
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 و  گردشگری یهاتیفعال در غیردولتی بخش یهاهیسرما جلب و جذب برای بسترسازی

 .یدستعیصنا

 منطقه. یدستعیصنا و دستی هنرهای گردشگری، به مربوط آموزشی یهاتیفعال توسعه 

 کوچک و  یوکارهاکسبشرایط الزم برای گسترش نوین گردشگری برای توسعه  یسازفراهم

 اقتصادی یهاتیفعال

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

 

 های اجرایی:سیاست

 

 اقتصادی

 .انتقال دانش فرآوری انگور 

 پولی.-تقویت نظام مالی 

 یکشاورز ریغترویجی تولید کشاورزی و -های آموزشیدوره برگزاری. 

 سنجی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی.مطالعه و امکان 

  روستایی. یدستعیصناایجاد و تقویت 

 .تقویت صنایع مرتبط با معدن 

  سکونتگاه یریپذتیجمعتوسعه اشتغال و 

 رمایه انسانی و مالی.وری باالتر با هدایت ستولید محصوالت استراتژیک و با بهره 

 ریزی و توسعه کشت ارگانیک و برندسازی.برنامه 

 محصوالت متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی میمستقهای بین راهی جهت عرضه ایجاد ایستگاه 

 گری و داللی در فروش محصوالت تولیدی.حذف شبکه واسطه 

 اد صنایع فرآوری.های انسانی و مالی با ایجافزایش جذابیت محیطی درونی برای سرمایه 

 .ایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی 

 .بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم 

 محصوالتبر ایجاد و گسترش تأسیسات فرآوری  دیتأکهای قوی اقتصادی با برقراری پیوند 

 

 اجتماعی

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

 روستائیان. بومی دانش توان و از استفاده

  مختلف در سطح  یهانهیزمافزایش امنیت اجتماعی برای حضور زنان اجتماع و فعالیت آنان در

 روستا.

 تشویق به شرکت زنان در انتخاب شوراهای اسالمی و دهیار 

 های اجتماعی روستاییان در جهت توسعه مشاغل کارآفرینیاستفاده از مهارت 
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  و همیاری جامعه یدوستنوعافزایش 

  الزم برای بسترسازی تعهد به منافع ملی و اجتماعی. یهانهیزمایجاد 

  های اجتماعی در توسعه و بازاریابی تولیدات و توسعه مجازی و شبکه یهاشبکهافزایش نقش

 فرهنگی.

 ذب نوآوری و انتقال دانش فنیج 

 جذب نوآوری و انتقال دانش فنی 

 

 (وخاکآبمحیطی )

 ینیرزمیزهای اصالح دقیق بر برداشت آب 

  های ورودی به منظومهبرای رودخانه ابهر رود و  سایر رودخانه هآبمطالعه و تعیین حق 

 ن دستهای پاییو سکونتگاه عتیطبهای فرادست به رعایت حق آبه الزام منظومه 

 مزارعهای انتقال آب به اصالح روش 

 های آبیاریاصالح روش 

 )اصالح الگوی کشت )کشت جایگزین 

 اصالح الگوی مصرف خانگی 

 انتقال دانش آب و آبیاری 

 ینیرزمیزهای آب یمصنوع هیتغذ 

 های آبخیزداریحانجام طر 

 ایجاد شبکه فاضالب و تصفیه آب 

 پذیری سکونتگاه منظومهتحلیل آسیب 

 

 لبدی و فضاییکا

 سازی مسکن روستاییمقاوم 

  فعلی در جهت مدیریت مشارکتی تیریمدتغییر ساختار نظام 

 تعیین جایگاه اداری مشخص برای مدیریت مشارکتی 

  عمرانی روستا یهاطرحجذب همیاری عمومی برای کمک به 

 تکمیل طرح هادی روستاهای منظومه 

 های روستاآوری فضوالت دامی از محیطجمع 

 های روستاهافاضالب و هرزآب یدهمانساز 

 ایجاد نهادهای مردم در جهت ترویج کاربرد مناسب نهادهای کشاورزی 

 بسیج نهادهای دولتی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای تقویت اعتماد مردم 

 های منظومهایجاد مسیر جدید بین سکونتگاه 
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 تبریز(-نهای بین راه )اتوبان تهراگسترش فعالیت 

 گردشگری یرهایمسهای سوخت بین راهی در توسعه جایگاه 

 های بین راهیها و غذاخوریایجاد و توسعه رستوران 

 ایجاد زمین بازی و اماکن ورزشی در روستاها 

 توسعه خدمات اداری و دولتی 

 تعریف ساختار فرابخشی جهت مدیریت منظومه 

 

 گردشگری

 اد اشتغال جهت صرفه اقتصادی در بخش گردشگریاستفاده از نیروی کار بومی برای ایج 

 ییالقی توریستی، مهم یهامحدوده در زیربنایی تأسیسات ایجاد 

  بومی برای عرضه به گردشگران؛ یدستعیصنااحیا و تولید 

 ریزی استفاده از ظرفیت وجود عشایر شاهسون در منطقه و گسترش گردشگری عشایری با برنامه

برداری مطلوب و پایدار از های مسئول برای حفظ و بهرهنگی سازماندقیق، یکپارچه و با هماه

 .این استعدادهای بالقوه

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

 ؛یاجادهونقل های مربوط به حملها و سازماناستاندارد با هماهنگی ارگان

 های ، توسعۀ راهیاجادهونقل ونقل اعم از نوسازی ناوگان حملهای حملرساختتجهیز و تقویت زی

 آسفالته و مطلوب؛

 های مستند و ...؛های گردشگری این روستا با چاپ، انتشار، تهیۀ بروشور، تهیۀ فیلممعرّفی جاذبه 

 ل، ونقهای گردشگری با سطوحی استاندارد از خدمات بهداشتی، درمانی، حملتجهیز جاذبه

 و ...؛ یرساناطالعپشتیبانی، 

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

  گیاهان دارویی، یدستعیصناایجاد بازارهای روزانه و هفتگی برای سایر تولیدهای روستایی شامل ،

ب درآمد و ایجاد اشتغال برای افراد های دامی و ... در فصول ورود گردشگران برای کسفرآورده

 بومی؛

 ران توسعه شهرستانمحورهای پیش -2-4

 :اندتدقیق شده شهرستان خرمدره به شرح زیرالزامات برای تحقق توسعه پایدار  ترینکلیدیدر همین راستا برخی از 

و حفاظت  ران توسعه شهرستان خرمدره توجه جدی و اساسی به مسئله مدیریتیکی از مهمترین پیش -

 جامع منابع آب بخصوص در فضاهای روستایی است.

 صنایعبخشی به اقتصاد روستایی در ابعاد توسعه کشاورزی، اقتصاد منظومه با رویکرد تنوع بخشیتوان -

در جهت  بر تکمیل زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستاییان تأکیدبا  روستای، خدمات و گردشگری

 وستایی.های رفقر از سکونتگاه کاهش
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-عملکردی با درون و بیرون شهرستان و دستیابی به بازارهای هدف محلی، منطقه -بهبود پیوندهای فضایی -

 ای و ملی.

بر رویکرد کیفیت  تأکیدپذیری فضاهای روستایی شهرستان خرمدره با پذیری و افزایش زیستسکونت -

 محیطی.

ی و در کنار آن توجه جدی و اساسی به های مناسب در نواحی روستایریزی امکانات و زیرساختطرح -

 موضوع مدیریت نهادی و حکمروایی خوب محلی و .... 

-باشند. این پروژهجدول زیر می صورتبهپیشنهادی محرک متوسط مقیاس  وکارهایکسببا عنابت به این مباحث، 

تولیدی  هایی و سرمایهزنجیره ارزش محصوالت تولید کنندهتکمیلهستند که در صورت اجرا  وکارهاییکسبها، 

 .باشندمی

 در شهرستان خرمدره محرک متوسط مقیاس یوکارهاکسب

 محرک متوسط مقیاس منطقه وکارهایکسبلیست 

 جاری یهاآبآبخیزداری و مدیریت  یهاطرحاجرای  -

 ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصوالت زراعی، باغی و دامی -

 و گسترش دامنه پیوندهای فضایی یبخشتنوعای و ملی و یدی در سطح محلی، منطقهبازاریابی محصوالت تول -

 جدید وکارکسبهای و آموزش دوره اشتغال پایدار ،آموزش روستاییان در زمینه افزایش کیفیت محیطی -

زنجیره عرضه و ارزش محصوالت  سازی شبکه مخابرات و ایجاد اینترنت پرسرعت و استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات درایمن -

 تولیدی
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 ساختار و سازمان فضائی هدف )نقشه( -2-5

 

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

 تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرایی ربطیذ هاییتفعالاقدامات و  -9-8

فکیک کشاورزی، صنعتی شده در سطح بخش به ت بندییتاولو گذارییهسرما یهاطرح -9-2

 و خدماتی

شده در سطح بخش به تفکیک محیطی، کالبدی،  بندییتاولوعمرانی  یهاپروژه -9-9

 اجتماعی و فرهنگی

 نحوه اجرا، نظارت و بازنگری سند -4
ارتقـای سـطح کیفـی  منظوربـهبـرداری شـده( های عمرانی استان )استانی، ملـی و بهرهنظارت و ارزیابی پروژههدف: 

 ها و تخصیص بهینه منابع مالی.با لحاظ نمودن مدیریت زمان اجرای پروژه قبولقابلا به کیفیت هپروژه

. تشـکیالت ایـن نمایـدمیشهرسـتان فعالیـت  ریزیبرنامهسازمان اجرایی سند: این سازمان زیر نظر کمیته  -1

نقـالب اسـالمی اسـتان و اداره کل بنیاد مسکن ا ریزیبرنامهسازمان با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و 

 و توسعه استان به تصویب خواهد رسید. ریزیبرنامهزنجان در شورای 
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اسـتان، اجـرای اسـناد  ریزیبرنامـهمقرر از سوی سازمان مـدیریت و  هایچارچوبنظارت بر اجراء: در قالب  -2

 6ر مقـاطع توسط اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی نظارت و رصد خواهد شد. نتایج نظـارت د هابخش

 و توسعه استان گزارش خواهد شد. ریزیبرنامهماهه به شورای 

های اسـتان کـه های عمرانی با اعتبار باالی یک میلیارد ریـال در سـطح شهرسـتانکلیه پروژهدامنه کاربرد:  -3

 شود.و پرداخت می تأمینای های سرمایهدر قالب طرح تملک دارایی هاآناعتبار 

یک میلیارد ریال، توسط کمیته نظارت شهرستان بـا مسـئولیت فرمانـداری آن  های زیرپروژهتبصره:  -

 شود.شهرستان ارزیابی می

 شرح عملیات: -4

هـای های مورد بازدید در شهرستان از طریق سامانه اسـتانی نظـارت بـر طرحدریافت لیست پروژه .4-1

 ؛عمرانی

ر زیر و باالی یک میلیارد تفکیـک ریـال در سـطح های با اعتباها )پروژهبندی اعتباری پروژهاولویت .4-2

 ؛شهرستان(

دار، اعتبار باالی یک میلیـارد ریـال( و حـذف سـایر های قابل بازدید )احداری، اولویتانتخاب پروژه .4-3

 ؛ها از لیست بازدیدپروژه

هـای هـای منتخـب از طریـق سـامانه اسـتانی نظـارت بـر طرحبروزرسانی اطالعات موردنیاز پروژه .4-4

 ؛عمرانی

 ؛(دهستانها )به برای بازدید از پروژه بندیزمانتهیه برنامه  .4-5

مـوردنظر و برگـزاری جلسـه همـاهنگی در فرمانـداری آن  دهسـتاناعزام کارشناسان نظـارت بـه  .4-6

 ؛شهرستان برای انجام هماهنگی 

انداری و کارشناسـان اعضای کمیته نظارت شـورای فنـی متشـکل از نماینـدگان اسـت دهیسازمان .4-7

 ؛اکیپ 3های اجرایی در قالب دستگاه

 ؛های مربوطها و تکمیل فرمانجام بازدید از پروژه .4-1

 ؛ وهای ارزیابیبندی و استخراج نتایج بازدید بر اساس شاخصجمع .4-9

بررسـی  ریزی و توسـعه اسـتان و بحـث وارائه نتایج بازدید در جلسه شورای فنی یا شورای برنامـه .4-14

  .موارد
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 )متضمن تحقق وضعیت هدف(، پیوست سند. هاگذاریسرمایهو  هافعالیتفهرست  –ج 

 ییشامل تصمیمات و مصوبات مقرراتی و اجرا هافعالیت: فهرست  2جدول شماره 

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

 فردی
 عنوان فعالیت

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

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

 در بخش کشاورزی است

 یونیهای تلویزدهی موبایل و تلفن رابت و تقویت شبکهرفع مشکل آنتن 2
ارتباطات و فناوری  -مخابرات -صدا و سیما

 اطالعات
- 

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

 دامداری و کشاورزی
 - اداره کل منابع طبیعی

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

 و یدستعیصنافرهنگی،  میراث کل اداره

 کل  اداره طبیعی منابع کل گردشگری، اداره

 یاجاده ونقلحمل و راهداری

- 

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

6 
های اقتصادی که نیازمند شده از سوی جهاد کشاورزی برای ایجاد کاربری های ایجادتسهیل در محدودیت

 ساخت ابنیه هستند.
 - سازمان جهاد کشاورزی

 اقتصاد روستایی یبخشتنوع منظوربهاعطای مجوزهای واحدهای بومگردی و تقویت اشتغال گردشگری  7
 و یدستعیصنافرهنگی،  میراث کل اداره

 گردشگری

ی جاذبه و توانمندی در زمینه در روستاهای دارا

 گردشگری )شویر، انجلین و ...(
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 ییبرای تولید و اشتغالزا گذاریسرمایه هایطرح: فهرست  9جدول شماره 

 ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه 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 

طرح در  اولویت

 4سطح بخش 

مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

5 

 توضیح

 6دارد 

 4 7444 گردیاحداث اقامتگاه بوم 1

 اردجین

متوسط / 

 دهستان
 اولویت دوم بلی خدمات

 ندارد میراث فرهنگی گردشگری

2 
لید جعبه پالستیکی تو

 )جعبه میوه(
 اولاولویت  خیر صنعت کالن / بخش 24 6444

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

3 
توسعه گردشگری و 

 گردیمبو
7444 4 

 انجلین

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

 گردشگری است

 ندارد جهادکشاورزی سوماولویت  خیر کشاورزی روستاخرد /  15 1444 دام سبکپرواربندی  4

 ندارد جهادکشاورزی، شیالت اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 7 4444 )سردآبی( پرورش ماهی 5

6 
 وکارکسبتوسعه 

 اینترنتی
2444 24 

 نصیرآباد

متوسط / 

 دهستان
 اولویت سوم خیر خدمات

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 13 1444 گاه مصنوعات چرمیکار 7
متوسط / 

 دهستان
 اولویت اول خیر صنعتی

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 ندارد

 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر صنعت خرد / روستا 14 3444 کارگاه کنسرو لوبیا 1

9 
ایجاد کارگاه تولید کیف 

 و کفش
 اولویت دوم بلی صنعت کالن / بخش آبادرحمت 12 1444

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
 دارد
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 ییبرای تولید و اشتغالزا گذاریسرمایه هایطرح: فهرست  9جدول شماره 

 ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه 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 

طرح در  اولویت

 4سطح بخش 

مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

5 

 توضیح

 6دارد 

12 
احداث گلخانه 

 هیدروپونیک
 ندارد جهادکشاورزی، اولویت اول بلی کشاورزی خرد / روستا 5 7444

 5 6444 فراوری محصوالت دامی  13

 فلج

 اولویت اول بلی صنعت کالن/ بخش
جهادکشاورزی و صنعت 

 معدن تجارت
 ندارد

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

14 
توسعه واحدهای 

 زنبورداری
 ندارد جهادکشاورزی اولویت دوم خیر کشاورزی خرد / روستا 6 2444

15 
احداث واحد تولیدی 

 رشته غذایی
144 14 

 شویر

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

 تجارت
- 

 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش 34 14444 والت باغیفرآوری محص 
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

16 
گردی گردشگری و بوم

 اطراف سد
 بله میراث فرهنگی گردشگری اولویت دوم بله خدمات کالن/ بخش 12 7444

 13 1444 احداث واحد تولید کفش 17
متوسط/ 

 دهستان
 اولویت چهارم بله صنایع

عت، معدن و سازمان صن

 تجارت
 بله

11 
فرآوری محصوالت باغی 

 و زراعی
 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش سوکهریز 34 14444

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 
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 ییبرای تولید و اشتغالزا گذاریسرمایه هایطرح: فهرست  9جدول شماره 

 ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه 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 

طرح در  اولویت

 4سطح بخش 

مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

5 

 توضیح

 6دارد 

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

 اولویت دوم بله نایعص کالن/ بخش 14 6444 کارگاه تولید کارتن 19
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

24 
کارگاه تولید نخ 

 یبندبسته
1444 14 

متوسط/ 

 دهستان
 اولویت سوم بله صنایع

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

21 
ایجاد کارگاه صنایع 

 تبدیلی کشاورزی
14444 6 

 قلعه حسینیه

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

 تجارت
- 

22 
تولید و فرآوری گیاهان 

 دارویی
3544 5 

متوسط/ 

 دهستان

 -کشاورزی

 صنایع
 اولویت سوم بله

سازمان  -جهاد کشاورزی

 صنعت، معدن و تجارت
- 

 
توسعه گردشگری 

 اقامتگاه بومگردی
7444 14 

 الوند

 بله میراث فرهنگی گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش

 اولویت دوم بله صنایع کالن/ بخش 24 3444 یدستعیصناکارگاه  
سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 

 
توسعه گردشگری 

 اقامتگاه بومگردی
 بله میراث فرهنگی گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش آراناج 14 7444

 
کارخانه فرآوری 

 محصوالت لبنی
14444 6 

محل کشت و 

 صنعت خرمدره
 اولویت اول بله صنایع کالن/ بخش

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت
- 
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 ییبرای تولید و اشتغالزا گذاریسرمایه هایطرح: فهرست  9جدول شماره 

 ییهای روستاو طرح توسعه پایدار منظومه 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 

طرح در  اولویت

 4سطح بخش 

مرتبط  ییکد دستگاه اجرا

5 

 توضیح

 6دارد 

 
توسعه گردشگری 

 اقامتگاه بومگردی
 - میراث فرهنگی گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش پالس 14 7444

 
توسعه گردشگری 

 اقامتگاه بومگردی
 - میراث فرهنگی گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش باغدره 14 7444

 
ی توسعه گردشگر

 اقامتگاه بومگردی
 - میراث فرهنگی گردشگری اولویت اول بله خدمات کالن/ بخش خلیفه لو 14 7444

 
توسعه مشاغل خدماتی 

 در پیرامون بزرگراه
- 

بیش از 

 نفر 54
 - - - بله خدمات کالن/ بخش -
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 9ره جدول شما 6موضوع کد  گذاریسرمایه هایطرحتوضیحات  – 9پیوست جدول شماره 

 توضیحات عنوان طرح ردیف

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

 تولید کیف و کفش 2
د. همچنین، در روستا شویر 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 هستن

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

3 
فرآوری محصوالت 

 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 
 یکنخشکسبزه 

 انگور

هم در زمان و در هزینه  یکنخشکسبزه  یهاکارگاه، که قیمت آن پایین است ولی فروشندیمکشمش سیاه  صورتبهسنتی تیزآب کرده و  صورتبهبه دلیل اینکه اکثر روستاییان انگور را 

 .کندیمکرده و محصولی صادراتی تولید  ییجوصرفه

 تواند اتفاق بیفتد.زایی متعدد میشود که در کنار آن اشتغالگردی در این طرح پیشنهاد میگردی اطراف سد، ایجاد امکانات بومدلیل وجود سد شویر و پتانسیل بومویر بهدر روستای ش یگردبوم 5
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 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییر منظومه های روستاو طرح توسعه پایدا 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
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
8 

ت
وی

اول
 

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

ح
ضی

تو
 

رد
دا

ت  9 
اخ

س
 

ره
به

ی
دار

بر
 

2 

ویت های شبکه موبایل و تقایجاد دکل

و تقویت مخابرات تلفن رابت توسط 

 اینترنت و خودپرداز

 -  فناوری ارتباطات و اطالعات زیرساختی

ارتباطات و 

فناوری 

 اطالعات

کالن / 

 بخش

اولویت 

 اول
   

3 
تهیه طرح هادی روستایی برای 

 روستاهای فاقد طرح هادی 
  تهیه و اجرای طرح هادی روستایی زیرساختی

س، روستاهای الوند، پال

لو، آرانج، خلج، خلیفه

ویستان باال و پایین، باغ 

 دره و کلوچ

   بنیاد مسکن
اولویت 

 اول
   

4 
بازنگری طرح هادی در جهت کاهش 

محدودیت کاربری اراضی پیرامون 

 روستاها

 زیرساختی
و اعمال تغییرات بازنگری طرح هادی 

 ایجاد شده در روستا در طرح
 

لو،  الوند، پالس، خلیفه

 ، ارانج، انجلینبادآاسالم
  بنیاد مسکن

اولویت 

 دوم
   

5 
آب آشامیدنی برای روستاهای  نیتأم

 فاقد آب شرب

 

 آباداسالمخلج و   آب شرب روستایی نیتأم زیرساختی
شرکت آب و 

 فاضالب 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

6 
برق جهت ایجاد روشنایی در  نیتأم

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

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 اول
   

7 
های بین روستایی بازسازی آسفالت راه

های خاکی و و 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
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 : فهرست پروژه های عمرانی 4جدول شماره 

 ییر منظومه های روستاو طرح توسعه پایدا 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
ی  

رد
لک

عم
ع 

عا
 ش

کد
8 

ت
وی

اول
 

ح 
طر

2 

میزان اشتغال 

 نفر در دوران

ح
ضی

تو
 

رد
دا

ت  9 
اخ

س
 

ره
به

ی
دار

بر
 

1 
احداث مدارس در روستاهای فاقد 

 امکانات آموزشی 

 -خدماتی

 عمرانی
  احداث مدارس حداقل در مقطع ابتدایی

آرانج، کلوچ، خلج، 

 ویستان باال
- 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
   

9 
احداث خانه بهداشت برای روستاهای 

 فاقد خانه بهداشت 

 -خدماتی

 عمرانی

 نیتأمانه بهداشت برای احداث خ

 بهداشتی مسائلحداقل 
 - کلوچ، خلج و ویستان باال 

متوسط/ 

 دهستان

اولویت 

 دوم
   

 



 39................................................................................................................................................................................................./ مرکزی ................. خرمدره

 ییبرای تولید و اشتغالزا گذارییهسرما یهاطرح: فهرست  3توضیحات کدهای جدول شماره 

 

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

، صـنع  ببـا  1و ...(  زراعی، بـاغی، دامـی، نوغانـداری، زنبـورداری، صـیادی، پـرورش ماکیان(کد موضوعی طرح : کشاورزی  2

بوم شـناختی ، -و سایر طرح ها بشامل محیطی 5، گردشگری  4،  خدماتی  3،  صنایع دسنی  2اولوی  صنایع تبدیلی( و معدن 

 6فرهنگی و اقتصادی( -، اجتماعی کالبدی

قابل اجراء توسط افراد بومی و غیربـومی، مـرتبط بـا یرفیتهـا، مایتهـا و ب ایده مرتبط با کارآفرینیکارآفرین محور : طرح دارای  3

 2و خیر  1در روستا( ، بله  محورهای تولید

، شعاع عملکردی و دارا بودن  ییلید، اشتغالااالوی  طرح در سطح بخش : طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی مبتنی بر توان تو 4

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

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

 4 ییو سایر دستگاه های اجرا 3گردشگری دستی و 

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

 

 : فهرست پروژه های عمرانی 4توضیحات کدهای جدول شماره 

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

الوی  پروژه در سطح بخش : پروژه های عمرانی پیشنهادی مبتنی بر اثر بخشی در پشتیبانی از توسـعه روستا/روسـتاها اولویـ   2

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