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 پيشگفتار

برداري از در بهره"قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  48با توجه به اصل 

-يتها و توزيع فعالعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانمنابع طبي

اشد، ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نبهاي اقتصادي ميان استان

نات به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امکا

بنی مري م معظم رهبو همچنین با توجه به تأكید مقا "الزم در دسترس داشته باشد

ی، یرانبر ضرورت تنظیم الگوي پیشرفت و توسعه كشور براساس الگوي اسالمی ا

صادي، ها كه الگویی كامال بومی شده مطابق با شرایط اقتمطالعات آمایش استان

هاي الیتع فعاجتماعی و فرهنگ اسالمی و ایرانی كشور با هدف ایجاد تعادل و توزی

ته رار گرفقها انو مناطق مختلف كشور است، در دستور كار استها اقتصادي میان استان

 است.

یر گها با تالش مستمر و پیروي شرح خدمات تدوین برنامه آمایش استانبدین

حظات ا و مالجمهور و با اخذ رهنمودهظارت راهبردي رییسن ریزي ومعاونت برنامه

ین و مبتنی بر تجربیات ها با رویکردي نوت كارشناسی استاننظران و ظرفیصاحب

 ها تنظیم گردید. گذشته كشور و استان

استانداري لرستان نیز با توجه به اهمیت موضوع،  و اشتغال ریزيمعاونت برنامه

مطالعات آمایش استان لرستان را مبتنی بر اصل ارتباط عدالت اجتماعی با عدالت 

اي و توسعه ه با توسعه منطقههاي نوین در رابطاقتصاد فضایی، كه محور تفکر و اندیشه

باشد، با مشاركت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش به مدیریت پایدار و یکپارچه می

پور در دو مرحله، به سرانجام رسانده كه سند آمایش توانمند آقاي دكتر حمید رحیمی

شرح "باشد. سپس با توجه به بروز شدن استان لرستان ماحصل مرحله پیشین آن می

ها و با توجه خالء توسط امور آمایش و ابالغ آن به استان "تدوین برنامه آمایش خدمات

هاي استان، فضایی در سطح شهرستان -اي راهبردياحساس شده به دلیل نبود برنامه



ریزي انجام مطالعات این مرحله از برنامه آمایش استان، با اقدام كارشناسان حوزه برنامه

بر اساس اصالح بندهاي الزم  "برنامه آمایش شهرستان شرح خدمات تدوین"به تهیه 

اي، جهت انطباق با برنامه آمایش نسخه ابالغی از سوي امور آمایش و توسعه منطقه

 ریزي استانداري لرستان قرار گرفت. ها، در دستور كار معاونت برنامهشهرستان

اهی و هاي كارشناسی مشاور با همرنتیجه این مطالعات كه ماحصل فعالیت

ه ستان بستان لراندركاران توسعه اریزان و دستگذاران، برنامهمشاركت مؤثر سیاست

مایش آنامه هاي مختلف بوده، منجر به تدوین برویژه فرماندارهاي استان در بخش

ستندات اسناد فصل به عنوان مطالعات پشتیبان و م 8در هاي استان لرستان شهرستان

 . گردیده استآمایش شهرستانی 

ن عنوا به اسناد آمایش ده شهرستان استانهمچنین همانگونه كه اشاره شد، 

ان و هاي استاین مطالعات یکپارچه و فراگیر، با مشاركت كلیه فرمانداري خروجی

اف و هاي اجرایی مرتبط استان تهیه گردیده تا ضمن مشخص كردن اهددستگاه

-ر بخشدامات ایی و برنامه اقدهاي اجرراهبردهاي منتج از مطالعات آمایش، سیاست

د مجزا مجله یابی به توسعه پایدار استان لرستان در قالب دهاي مختلف براي دست

  فراهم گردد.

ریزان، متفکران و گیران، برنامهگذاران، تصمیمرود سیاستبدین روي انتظار می

ا زنده بااندركاران توسعة استان به ویژه در سطوح شهرستانی در تعامل سكلیة دست

تان ایش اسد آمیکدیگر بتوانند در چارچوب توسعة ملی و برنامة آمایش سرزمین، اسنا

ختلف استان مهاي توسعة مناطق ها را متناسب با شرایط و ظرفیتلرستان و شهرستان

تان مایش اساندركاران تدوین و اجراي برنامه آاجرا نمایند. تعامل مستمر میان دست

 باشد.  ن مؤثرعة استاقع مشکالت و رفع موانع موجود بر سر راه توسموتواند در حل بهمی

نه تنها در  خروجی مطالعات آمایش شهرستانی استان لرستان است كه، این اسناد

برداري قرار خواهد گرفت، بلکه نقشه هاي توسعه بخشی استان مورد بهرهكلیه برنامه



 هوري اسالمی ایران در محدودهجم 1404راهی براي دستیابی و رسیدن به چشم انداز 

رود اجراي این برنامه زمینه الزم براي توسعه یکپارچه استان لرستان است كه امید می

نظام یابی به اهداف عالیه فراهم سازد. تا مکمل نقشه راه مدونی براي دست را استان

ي هاي استاندارباشد كه این امر مهم نیز از اولویت مقدس جمهوري اسالمی ایران

 باشد. لرستان می

نامه كه بر مهندس بازوندجناب آقاي  محترمدر پایان شایسته است از استاندار 

ا ر رستانلان است توســعه محوري و حركت عاقالنه و عالمانه در راستاي تحقق اهداف

خستگی  هايدر دستور كار قرار داده است، صمیمانه تشکر نمایم. همچنین از تالش

و بودجه و همکاران پرتوان  ریزيآباد مدیركل محترم برنامهشاه امیديآقاي امید  ناپذیر

ه كرپور ه تیموفوزی خانمكورش نظري و ي آقا پور،خانم سمانه حسن ریزي،حوزه برنامه

هده ه بر عپارچزحمات اصلی و هماهنگی و نظارت بر انجام كار را به طور منسجم و یک

 عمل آورم. هباند، كمال تشکر و سپاسگزاري داشته

 

 علي هادي چگني

 ريزي و اشتغالمعاونت برنامه

 استانداري لرستان

 

 



 

  فهرست مطالبفهرست مطالب

 44  آنآن  هايهاي  ماموریتماموریت  وو  استاناستان  توسعهتوسعه  اندازانداز  چشمچشم  --11

 55  استاناستان  توسعهتوسعه  كالنكالن  هدافهدافاا  --22

 77  معدنمعدن  وو  صنعتصنعت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --33

 7 معدن و صنعت بخش در آمایش راهبردهاي -3-1

 8 معدن و صنعت بخش در آمایش اجرایی هاي سیاست -3-2

 10 معدن و صنعت بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -3-3

 1212  كشاورزيكشاورزي  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --44

 12 كشاورزي بخش در آمایش راهبردهاي -4-1

 13 يكشاورز بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -4-2

 14 كشاورزي بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -4-3

 1616  گردشگريگردشگري  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --55

 17 گردشگري بخش در آمایش راهبردهاي -5-1

 18 گردشگري بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -5-2

 20 گردشگري بخش در دار اولویت هاي پروگرام -5-3

 2222  بازرگانیبازرگانی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --66

 22 بازرگانی بخش در آمایش راهبردهاي -6-1

 23 بازرگانی بخش در آمایش اجرایی هاي سیاست -6-2

 24 بازرگانی بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -6-3

 2525  آبآب  منابعمنابع  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --77

 25 آب منابع بخش در آمایش راهبردهاي -7-1

 25 آب منابع بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -7-2

 26 آب منابع بخش در دار اولویت هاي پروگرام -7-3

 2727  نقلنقل  وو  حملحمل  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --88

 28 نقل و حمل بخش در آمایش راهبردهاي -8-1



 

 29 نقل و حمل بخش در آمایش اجرایی هاي سیاست -8-2

 30 نقل و حمل بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -8-3

 3232  انرژيانرژي  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --99

 32 انرژي بخش در آمایش راهبردهاي -9-1

 33 انرژي بخش در آمایش هاي سیاست -9-2

 33 انرژي بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -9-3

 3434  فرهنگیفرهنگی  --اجتماعیاجتماعی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1010

 34 فرهنگی -اجتماعی بخش در آمایش راهبردهاي -10-1

 35 فرهنگی و تماعیاج بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -10-2

 36 فرهنگی و اجتماعی بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -10-3

 3737  درماندرمان  وو  بهداشتبهداشت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1111

 37 درمان و بهداشت بخش در آمایش راهبردهاي -11-1

 38 درمان و بهداشت بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -11-2

 39 درمان و بهداشت بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -11-3

 4040  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1212

 40 پرورش و آموزش بخش در آمایش راهبردهاي -12-1

 41 پرورش و آموزش بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -12-2

 42 پرورش و آموزش بخش در رآمایشدا اولویت هايپروگرام -12-3

 4343  عالیعالی  آموزشآموزش  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1313

 43 عالی آموزش بخش در آمایش راهبردهاي -13-1

 44 عالی آموزش بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -13-2

 44 عالی آموزش بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -13-3

 4545  ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  فناوريفناوري  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1414

 45 ارتباطات و اطالعات فناوري بخش در آمایش راهبردهاي -14-1

 46 ارتباطات و اطالعات فناوري بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -14-2



 

 46 ارتباطات و اطالعات فناوري بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -14-3

 4747  ورزشورزش  وو  ییبدنبدن  تربیتتربیت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1515

 48 ورزش و یبدن تربیت بخش در آمایش راهبردهاي -15-1

 48 ورزش و یبدن تربیت بخش در آمایش اییاجر هايسیاست -15-2

 48 ورزش و یبدن تربیت بخش در دار اولویت هاي پروگرام -15-3

 4949  زیستزیست  محیطمحیط  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1616

 49 زیست محیط بخش در آمایش راهبردهاي -16-1

 50 زیست محیط بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -16-2

 51 زیست محیط بخش در دار اولویت هاي پروگرام -16-3

 5353  طبیعیطبیعی  منابعمنابع  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1717

 53 طبیعی منابع بخش در آمایش دهايراهبر -17-1

 54 طبیعی منابع بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -17-2

 55 یعیطب منابع بخش در دار اولویت هاي پروگرام -17-3

 5757  سکونتگاهیسکونتگاهی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1818

 57 سکونتگاهی بخش در آمایش راهبردهاي -18-1

 59 سکونتگاهی بخش در آمایش اجرایی هايسیاست -18-2

 60 سکونتگاهی بخش در آمایش دار اولویت هاي پروگرام -18-3

 6363  غیرعاملغیرعامل  پدافندپدافند  وو  دفاعیدفاعی  امنیتی،امنیتی،  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  مالحظاتمالحظات  --1919

 6565  پیوستپیوست



1

 مقدمه

اس هاي مختلف، براستوسعه سرزمینی از جمله مقوالتی است كه در برهه

رار ظران قاحبنهاي متفاوتی مورد توجه سیاستگذاران و صمقتضیات هر دوره با رویکرد

دالت عها و گسترش يگرفته است. در عصر حاضر نیز ضرورت توجه به كاهش نابرابر

 ت.ه اسسرزمینی در سطح جامعه اهمیت مباحث توسعه سرزمینی را دو چندان كرد

خشی، ب هايهاي كشور، در اثر ناكارآمدي نگرشروند توسعه در مناطق و استان

عد و ی مستگیري چند قطب رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق و نواحمنجر به شکل

ركز جاد تمیت ایهاي گاه فاحش در سرزمین و در نهادر كالمی گویاتر بروز عدم تعادل

 دیهی درهایی به طور بجمعیت و فعالیت به شکلی نامتوازن شده است. چنین دیدگاه

اطق و ر آن منهاي القایی ده در قطب و ایجاد اشتغالهاي پرهزینسازيقبال ظرفیت

ه دمهر تأیید ز ها،هاي حاشیهگسیل نیروي بیکار مانده عمالً به نابارور ماندن پتانسیل

 است.

این الگو در درون استان لرستان نیز چالشی جدي بر مسیر توسعه یکپارچه 

توانست موتور محركه ها را كه میهاي استان ایجاد كرده و برخی از بخششهرستان

هاي استان توسعه استان باشند از مدار اهمیت خارج كرده است. در نتیجه شهرستان

هاي باال در حیطه منابع طبیعی، آب، خاک، ذخایر نفتی، منابع لرستان با وجود توانایی

فرد گردشگري، موقعیت ویژه هاي متنوع و گاه منحصر بهنظیر سنگ، حیطهعظیم و كم

 اند.، سرمایه انسانی و... از الگوي موجود توسعه بیشترین زیان را متحمل شدهسرزمینی

 و اجتماعی رفاه افزایش از فراتر مفهومی توسعه اینکه به به توجه با و اساس براین

 تلقی طرز و دیدگاه در اساسی تغییرات مستلزم و دارد را جامعه اقتصادي وضعیت بهبود

 جهت مختلف سطوح ریزيبرنامه در اساسی راتتغیی همچنین و پیشرفت از مردم

در پی  است؛...  و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، رشد به بخشیدن سرعت
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جویی، مطالعات آمایش سرزمین در ابعاد استانی هاي سنتی، براي چارهناكارآمدي دیدگاه

 و شهرستانی ضرورت یافته است. 

ي وندهاي است كه سعی دارد پیآمایش سرزمین نوعی هدایت و مدیریت راهبرد

و  ر دادهمطالعه قرا هایش در محیط و فضایی كه در آن قرار دارد را موردانسان با فعالیت

هاي توسعة هترین وضعیت براي تحکیم و توسعة این پیوندها، برنامبا طراحی مطلوب

 انن میر ایدفضایی بلند مدت، پایدار و متکی بر مشاركت عمومی را معرفی نماید. 

نگر(، دورنگر و نگاه نگر )جامعجانبهمطالعات آمایش سرزمین به دلیل ماهیت همه

بتنی بر زمینی ماي در دستیابی به پارادایم توسعه سراستراتژیك به سرزمین جایگاه ویژه

گراي این پذیر و توسعهعدالت فضایی را دارد. بدین روي ماهیت مشاركتی، انعطاف

یدار جانبه و پاعه متوازن، همهاي مناسبی را براي تحقق توستواند راهکارهرویکرد می

 نماید. ارائه 

ادي، هاي اقتصهاي استان لرستان در برگیرنده كلیه بخشاسناد آمایش شهرستان

رون و دازن اجتماعی و طبیعی است كه به منظور رفع محرومیت و ایجاد تعادل و تو

 استان مایشنجام مطالعات برنامه آبرون استانی تهیه شده است. براین اساس با ا

اء و احص لرستان دستیابی به سندي كه سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر

در  واستان  هايهاي اجرایی براي دستیابی به توسعه پایدار شهرستانبکارگیري روش

ا زمین رش سرنتیجه استان لرستان در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمای

 هم نماید، به دست آمده است. فرا

بدیهی است چنین سندي باید با برقراري یك رابطه عقالنی و سنجیده بین انسان، 

ها و فعالیت و فضایی كه در آن در جریان و فعالیت است، ضمن فروكاهی كاستی

هاي غیرقابل توجیه موجود در توازنمحیطی بتواند به بررسی عدمهاي زیستهزینه

اي در سرزمین، از مدار توجه و استان احاطه داشته باشد تا هیچ عرصه درون شهرستان

بار محرومیت در منطقه باقی نماند و بیرون نماند و هیچ حاشیه امنی براي واژه مصیبت
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هاي استان از امکانات و مواهب موجود به اندازه ها و سکونتگاهدر نهایت همه انسان

 باشد.گاه و رویکرد عین عدالت میشایستگی خود برخوردار شوند كه این ن
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ش آمایلی مجمهوري اسالمی ایران و ضوابط انداز در راستاي تحقق اهداف چشم

تان در انداز توسعه اس، چشملرستانهاي استان سرزمین و با توجه به ویژگی

 :استوار استهاي عمده بر موارد ذیل زیربخش

 با  سرانه پویا رآمدد و اشتغال سطح ارتقاء در پویا و پایا اقتصادي رشد از داريبرخور

 رعایت اصل عدالت سرزمینی

 ابعمن بر متکی و پیشرفته آوريفن و علم تولید در توانا انسانی نیروي از برخوردار-

 در ویژه یگاهجا با بومی -محلی فرهنگ در دارریشه اجتماعی سرمایه و انسانی

 یمل تولید

 ملی متیحکو نهادهاي با مردم همدلی و سرزمینی وحدت ملی، همبستگی بر متکی 

 دور به درآمد، نهعادال توزیع و برابر هايفرصت توزیع در اجتماعی عدالت بر متکی 

 فقر و فساد و تبعیض از

 و پایدار محیطی ادایج و طبیعیمنابع از حراست و زیستمحیط از حفاظت در پیشتاز 

 پویا

 و نواندیشی دینی، ساالريمردم الگوي با مدنی و مشاركتی نهادهاي به تهیافدست 

 اخالقی فضایل از حراست در فکري پویایی

 اجتماعی ايپیونده و تقویت قومی، همگرایی در ویژه جایگاه و مركزي نقش داراي 

 ملی وحدت تضمین و فرهنگی و



5

 در كشور عهتوس فضاهاي پیونددهی در سرزمینی ویژه موقعیت از مندبهره 

 پایدار و یکپارچه فضایی توسعه ارچوبهچ

 

  

ررسی و بها و تنگناهاي موجود كه در مطالعات آمایش استان با توجه به قابلیت

خست نانداز توسعه استان، در درجه اند، در جهت تحقق اهداف چشمتحلیل گردیده

گ ن بر محورِ توسعة هماهنتوسعه استان با محوریت بخش صنعت و پس از آ

توار هاي گردشگري و كشاورزي به عنوان دو محور اساسی در توسعه استان اسبخش

ها نديیر توانمبرداري از ساهاي فوق مانع بهرهخواهد بود. بدیهی است تکیه بر اولویت

 هاي استان نخواهد بود. و ظرفیت

 از:بدین ترتیب اهداف كالن آمایشی توسعه استان عبارتند 

 وجه بهبا ت هاي صنعتی وتوسعة بخش صنعت استان با استفاده از همجواري استان

گاه ایمحیطی و به دست آوردن جهاي موجود و رعایت مالحظات زیستزیرساخت

 مناسب در شبکة صنعتی كشور

 بلیت هاي ساختمانی به عنوان قاتوسعه و نوسازي بخش معدن با تاكید بر سنگ

 ممتاز معدنی

  دهاي موجوكمی و كیفی تولید محصوالت كشاورزي با توجه به قابلیتافزایش 

 رایط شهی و طبیعی )آب، خاک، پوشش گیاتوسعة پایدار استان با تکیه بر منابع

 زي، جنگلداري و دامداري پیشرفتهاقلیمی( با محوریت كشاور



6

 دشگريخش گرهاي طبیعی و تاریخی بتوسعه یکپارچه استان با استفاده از جاذبه 

 اي ارتق وهاي هویتی هاي فرهنگی و ویژگیتوسعه و اعتالي معرفت دینی، ارزش

 نگی و اجتماعیهاي توسعه انسانی، فرهشاخص

 كند و بور میعتان توسعه یکپارچه استان با استفاده از خطوط انتقال انرژي كه از اس

یع صنا بر هاي حاصل از نفت و گاز با تاكیدوردهآافزایش نقش استان در تولید فر

 پتروشیمی

 وان به عن ستانتوسعه بخش بازرگانی استان با تقویت خدمات برتر و توجه به نقش ا

 اي تخلیه و توزیع كاالمركز منطقه

 هاي اقتصادي و عوامل تولیدر بخشوري و افزایش آن دسازي بهرهنهادینه 

 وعالیت فت و اي مراكز زیستوسعة فضایی یکپارچه استان با تأكید بر الگوي شبکه 

 هايتانا فضاهاي توسعة اسعمده و در ارتباط ب ها و پیوندهايبا تقویت جریان

 مجاور

 اه ق جایگر تحقآهن، خطوط هوایی( استان به منظوتوسعه خطوط ارتباطی )جاده، راه

 كشور، و تقویت یکپارچگی سرزمینیممتاز آن در شبکه فضاهاي توسعه 

 تانز اسانداتان به منظور تحقق چشمارتقاي خدمات برتر و عمومی در سطح اس 

 

 نقش اصلی شهرستان اليگودرز:

و حركت بـه سـمت دسـتیابی بـه  1404انداز استان در افق در راستاي تحقق چشم

بـه ترتیـب  الیگـودرز هـاي اصـلی شهرسـتاناهداف كالن آمایشی توسعه استان، نقش

نظـر گرفتـه شـده هاي صنعت، گردشگري و كشاورزي در اولویت براساس توسعه حوزه
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هـاي هـا و ظرفیـتگیري از سـایر توانمنـديهاي فوق مانع بهرهاست. تکیه بر اولویت

-شهرستان نخواهد بود. لذا به منظور ایفاي نقش بهینـه شهرسـتان در راسـتاي توسـعه

دار هـاي اولویـتهـا و پروگـرامیافتگی استان، در سند حاضر اهداف، راهبردها، سیاست

هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و ي اجرا بـه تفکیـك بخـشآمایش شهرستان برا

 فرهنگی تدوین شده است.

  

تان اي شهرسهاي توسعهسازي بخش معدن به عنوان یکی از توانمندترین بخشفعال .1

 متنوع( یر معدنی)با توجه به وجود ذخا گودرزیال

در شهرستان  ینیچ يهاو سنگ یختمانسا ینییهاي تزوري سنگآتوسعه صنایع فر .2

ن یشتریب يگودرز دارایشهرستان ال) گودرز و معرفی آن به عنوان قطب سنگ استانیال

 (است استان لرستاندر  ینیتزئ يهاتراكم سنگ

 توسعه صنعت كاشی و سرامیك در شهرستان .3

ر د یصنعت يدامپرور یدستنییبه عنوان صنعت پاتوسعه صنعت چرم و پوشاک  .4

 شهرستان

 یی شدهشناسا یر معدنیبرداري بهینه از منابع و ذخابهره .5

 شهرستان یمعدن يهاتیو مطالعه ظرف ییشناسا .6

  

لی به ویژه ، صنایع تبدییمعدن يهاع سنگیصنادستی ایجاد و توسعه صنایع پایین .1

 ینییتز يهاسنگ

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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بخش  اري درگذها به سمت سرمایهگذاريایجاد تسهیالت الزم و نیز هدایت سرمایه .2

 معدن

 زگودریلادر شهرستان شده اندازي مجدد واحدهاي تعطیلل راهمطالعه و رفع مشک .3

 گودرزیع مرتبط با چرم و پوست در شهرستان الیالت صنایهش تسیافزا .4

 تولید كاشی و سرامیك يساماندهی واحدها .5

آثار  كاهش هاي تولید گوشت با تأمین تأسیسات زیربنایی وتقویت و ایجاد مجتمع .6

تی، اه صنعشتارگكبار در پراكندگی این صنایع و ایجاد صنایع مرتبط با آن شامل زیان

رخانه ام، كاراک د، كارخانه پودر خون و استخوان، كارخانه تولید خوشوییكارخانه پشم

 بندي گوشت و سردخانهتولید سوسیس، كالباس و همبرگر، واحد بسته

 سترسی(دراه  ورسانی )آبرسانی، برق یبه منابع معدن یها جهت دسترسرساختیجاد زیا .7

 يرفلزیغ يهایو كان یع معدنیو بازسازي صنا توسعه .8

 خشاین ب زودهوسعه صنایع فرآوري مواد معدنی در راستاي افزایش ارزش افاحداث و ت .9

 معادن ستخراجي روز دنیا براي اكتشاف و اژتوسعه و بکارگیري تجهیزات و تکنولو .10

 شهرستان

  

 يهالیانستپبا توجه به  ینییتز يهاو سنگصنایع كانی غیرفلزي  ص اعتبار بهیتخص .1

 گودرزیدر شهرستان ال یمعدن

 (يزرفلیغ و ینییتز يهاشهرستان )سنگصنایع فرآوري مرتبط با مواد معدنی ت یتقو .2
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 يدر اطراف روستاها) ینیتزئ يهاسنگ خصوصا سنگفرآوري  يهاتوسعه كارخانه .3

ن یشتریب گودرزیالو شهر  برنابادشهرک  قلعه عبدالرضا، بادباد، گودرزیعسگران ال، دوزان

 (دارد وجود ینییسنگ تزتراكم 

 سنگ در شهرستان یاز شهرک تخصص يبردارجاد و بهرهیمطالعه ا .4

 هاي موجود براي تسهیل در امر توسعه معدنی استان بهبود زیرساخت .5

 گودرزیال یجاد كشتارگاه صنعتیا .6

 صادرات در شهرستان يهارساختیآوردن زفراهم .7

 نعت استاصنا مرتبط ب يهامرتبط با رشته یمتخصص و ماهر بوم یانسان يروین يارتقا .8

 گودرزیهاي مصوب سفر استانی شهرستان التسریع در اجرایی شدن طرح .9

 فروشی مواد معدنی جلوگیري از خام .10

 گذاري در بخش معدنتسهیل سازوكار قانونی سرمایه .11

 لی وسطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بخش معدن در ایجاد فرصت شغ يارتقا .12

 افزایش درآمد در شهرستان

 رستانن شهافزایش سهم اعتبارات استانی و ملی بخش صنعت و معد تالش در راستاي .13

در  يرگذاهیرماسل یمناسب كسب و كار و تسه يجاد فضایتامین منابع مالی مورد نیاز، ا .14

 بخش صنعت و ذخایر معدنی

ه بدرو یمیو ا درویخصوصاً ا یدولت يگذارهیسرما يهااستفاده از حداكثر توان شركت .15

م ت محترایز همصوبه ا يشرفته كه دارایپ يهايبر فناور یمبن يهاطرح يمنظور اجرا

 باشندیدولت م

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2
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تالش در جهت افزایش منابع بانکی بخش صنعت و معدن براي اعطاي تسهیالت به  .1

  هاي زودبازدهطرح

 يهاانهكارخ بنی خصوصاًهاي لدر صنایع غذایی: تولید محصوالت گوشتی، فرآورده 

 آرد گندمو  ینان صنعتر، یش

 ات سنگهاي ساختمانی، فرآوري ضایعدر صنایع كانی غیرفلزي: فرآوري سنگ 

د یلتو زه،یکرونیمها، تولید انواع پودرهاي معدنی، پودر يحاصل از معادن و سنگبر

 كیو سرام یكاش

 ندگینوعی، ریسدر صنایع نساجی، پوشاک و چرم: تولید الیاف طبیعی و مص ،

 تکمیل چرم و تولید پوشاک صادراتیكشباف، دباغی و 

 سازي الیگودرز )مصوبه دولت(به واحد شیشه یارائه تسهیالت بانک .2

-نگس يرآورفع یمرتبط با صنا ل خصوصاًیتعطمهیل و نیتعط يهاكارخانه يسازفعال .3

 یکالت بانیبه كمك تسه یلبن يهاوردهآفر و هاي، دامدارینییتز يها

  یعدنم ياهلیك با توجه به وجود پتانسیو سرام ید كاشیتول يواحدها ياندازراه .4

وسازي ه و نهاي معادن الیگودرز )احداث جاده( توسط سازمان توسعکمیل زیرساختت .5

 معدنی ایران )مصوبه دولت(صنایع  معادن و

 گودرزیصادراتی سنگ در شهرستان ال صدور مجوز و كمك به ایجاد پایانه .6

 گودرزیالعه و ایجاد شهرک تخصصی فرآوري سنگ در شهرستان المط .7

 سنگ یت سنگ در كنار شهرک تخصصیفیشگاه كنترل كیجاد آزمایا .8
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 تأمین اعتبار مورد نیاز توسعه منطقه ویژه تخصصی سنگ .9

دهی زنجیره كارخانجات سامان»هاي سنگی و احدث كارخانجات مختلف فرآورده .10

 «مربوطه

 گودرزیدر ال يهاي مس و رومطالعات تفصیلی اندیس .11

 گودرزیت در شهرستان الیآثار گراف یلیمطالعات تفص .12

 بخش تسهیل در واگذاري صنایع تبدیلی و مجتمع كشت و صنعت و دامپروري به .13

 خصوصی و كمك به تجهیز این واحدها به فناوري روز

ی، ي فنهاتربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر بومی مورد نیاز با توسعه رشته .14

 ا صنعترتبط بهاي ماي در رشتهحرفهیلوم پایه و تقویت مراكز آموزش فنمهندسی، ع

 شهرستان

 پروريبزيآصنعتی صنایع تکمیلی  هايایجاد خوشه .15

 شهرستان يدیجهت محصوالت تول يجاد برند تجاریا .16

 اندازي شهرک تولید داروهاي گیاهیراه .17

 یادن تکنولوژي روز آبزیان با و طیور ،احداث كارخانه تولید خوراک دام .18

 هاي ژئوفیزیکی، تکنوتیکی، اجرایی و شیمیایی معادنتعیین نقشه .19

 شناسی پزشکی شهرستانتهیه اطلس زمین .20

 صنایع معدنی شهرستان مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و .21

 خیزي شهرستان و تهیه اطلس مربوطهانجام مطالعات لرزه .22

 شهرستان هاي صنعتی در اطراف شهرهاي كوچكایجاد شهرک .23
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 منطقه يگودرز به قطب دامداریل شدن شهرستان الیتبد .1

 هاي سطحی و مهار آنهاجلوگیري از هدررفت آب .2

 الت در شهرستانیتوسعه ش .3

 ع بمنا ژهیبو يو كشاورز یعیطببرداري بهینه از منابعوري و بهرهافزایش بهره .4

  

 يتوسعه و اصالح نظام دامداري و كشاورز .1

  يرامدادكشاورزي و  يهاتوسعه واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش .2

 ملی هاي دامی در شهرستان به نسبت متوسطوردهآافزایش سهم تولید فر .3

 يستان در راستاز شهریخلیبهاره در نقاط س يهاالبیژه سیها به وسازي سیالبذخیره .4

 آبی  یش سطح زیركشت اراضافزای

 افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب كشاورزي .5

لکیت ت و مایمدیر هاي نوینبا استفاده از شیوهخرد  یاز اراض يبرداراصالح نظام بهره .6

 هاي سهامی زراعی و كشاورزيها و شركتمانند تشکیل تعاونی

 تانهرسش يت كشاورزي و دامدارباالبردن راندمان تولید و كاهش ضایعات محصوال .7

 توسعه صادرات محصوالت كشاورزي شهرستان .8

 ایجاد ساز و كار مناسب گواهی سالمت براي محصوالت كشاورزي  .9
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-زيو آب هاي صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت كشاورزي، دامپروريایجاد خوشه .10

 پروري

 پروري به ویژه ماهیان سردآبی توسعه آبزي .11

  

 یکیر ژنتیشهرستان با حفظ ذخا يو دورگه نمودن گاوها یبوم يهااصالح نژاد دام .1

 و تخمگذار در سطح شهرستان یور گوشتیپرورش ط يگسترش واحدها .2

 نمودن كشتار دام یهاي صنعتی و صنعتتوسعه دامداري .3

-اكم دامبا تر یواحندر  ژهیگاو و گوساله و برّه به و يبندپروار يش تعداد واحدهایافزا .4

 ین در جوار مراكز مصرفین و سبك و همچنیسنگ يها

 يریعشا يهاون دامیناسیو واكس يانهیقرنط يریشگیو پ یر بهداشتیاتخاذ تداب .5

ید در جد ياههاي تحقیقاتی كاربردي و ترویج استفاده از تکنولوژيتوسعه فعالیت .6

 يو كشاورز يدامپرور ،يدامدار

-نالازي كاو بهس فشارتحت آبیاري نوین به ویژه سیستم آبیاريهاي نهاستفاده از ساما .7

 هاي آبرسانی

 آب سرد يهاها و چشمهپروري در سردابآبزي .8

توسعه  دار برايها و تأمین و انتقال آب به اراضی شیبگسترش زراعت آبی در دشت .9

 باغات

راضی در ادار و ایجاد تنوع كشت هاي شخم و كاشت در اراضی شیباصالح روش .10

 زراعی و باغی شهرستان
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 با آفات و امراض محصوالت كشاورزيهاي مبارزه بیولوژیك توسعه روش .11

 اصالح نظام توزیع محصوالت كشاورزي شهرستان .12

 بندي محصوالت كشاورزي شهرستانبهبود بسته توسعه و .13

 هاي سبك، سنگین، طیور و آبزیانحفظ ذخایر ژنتیکی دام .14

 آبی  یراضافزایش سطح زیركشت ا .15

 دار براي حفظ و توسعه باغات تأمین و انتقال آب به اراضی شیب .16

 میاییغیرشی وهاي بیولوژیك استفاده از روش كید برأتوسعه كشاورزي ارگانیك با ت .17

ر دصوصی گذاران بخش خهاي الزم براي حضور كارآفرینان و سرمایهایجاد زمینه .18

 كشاورزي

ي گرت كشاورزي )كاهش واسطهتالش در جهت كاهش هزینه بازاریابی محصوال .19

 بخش كشاورزي(

 ولید وتامل تهیه و اجراي طرح اصالح الگوي كشت در راستاي استفاده بهینه از عو .20

 الگوي بهینه مصرف

 تالش در جهت توسعه كشت زعفران .21

ي مت براان قیهاي مالی بخش كشاورزي و تامین منابع مالی ارزتوسعه و تجهیز شبکه .22

 هاآن

  

 نیسبك و سنگ يهادام یجاد كشتارگاه صنعتیا .1

 و انتقال دام به آنها يدامپرور یتخصص يهااحداث شهرک .2
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 ات یلبن ياحداث كارخانجات فرآور .3

 يریو ش یپرورش گاو گوشت يش تعداد واحدهایافزا .4

 پوست و چرم يجات فرآوراحداث كارخان .5

 يسازجماداحداث سردخانه و كارخانه ان .6

 و طیور احداث كارخانه خوراک دام .7

دید ی و تشه دامطینها و برقراري قرنهاي بهداشتی در تآمین سالمت دامانجام مراقبت .8

 مقررات مربوطه

 یبآسرد یپرورش ماه يهااحداث استخر .9

 یماه يبنداحداث كارخانه بسته .10

 یرهغو  استخوان، پوست ،صنایع چرم ،بندي محصوالت دامیاحداث صنایع بسته .11

 م هاي قابل انتقال بین انسان و داكنی بیماريكنترل، مبارزه و ریشه .12

 از يداربرهرهبآباد و حوضیان و تمام شهرستان مانند سدهاي خانمهین يل سدهایتکم .13

  یآب یآنها در جهت توسعه اراض

 هاي پمپاژ و بندهاي خاكی و انحرافیساخت و ایجاد ایستگاه .14

هاي جدید هاي مورد نیاز، احداث سایتاي تأمین زیرساختهاي اجرایی برتهیه طرح .15

 پرورش آبزیان سردآبی 

 كشت موجود يزمینی با توجه به الگود بر كشت علوفه و سیبیتاك .16

 نی ازآالت كشاورزي و واگذاري آن با تسهیالت در جهت پشتیباتأمین ماشین .17

 مکانیزاسیون
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گیري هرهرویج بی و تآفات نبات ،هاماريبی ،هاي هرزآموزش و پشتیبانی از مبارزه با علف .18

 از كودهاي بیولوژیکی

اشت برد تکمیل سیکل بیمه محصوالت كشاورزي در تمام مراحل از مرحله كاشت تا .19

 پروري و مرتعداريمحصول و همچنین محصوالت دامپروري و آبزي

 ووري بهره هاي مکانیزاسیون كشاورزي در راستاي افزایشتوسعه كمی و كیفی شركت .20

 هاي تولیدكاهش هزینه

 تولید، تکثیر و توزیع ملکه زنبورعسل .21

-يکنولوژاس تتوسعه مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی به ویژه ماهیان سردآبی بر اس .22

 هاي روز در راستاي باالبردن میزان تولید ماهی در واحد حجم

 هاي آبزیانهاي تخصصی ویژه بهداشت و بیماريایجاد كلینیك .23

  هاي تخصصی محصوالت پروتئینی با محوریت عرضه آبزیانایجاد بازارچه .24

 پرورش ماهیان سردآبی در قفس، در پشت سدهاي شهرستان .25

 هاي پیشرفته و نوینایجاد صنایع تولید خوراک آبزیان به روش .26

  

و  هبالقو هايجایگاه صنعت گردشگري در شهرستان با توجه به توان و قابلیت يارتقا .1

در  اختسسانفرهنگی و ان ،هاي گردشگري تاریخی، طبیعیدر زمینه بالفعل شهرستان

 ها به محصوالتها و تبدیل آناستفاده بهینه از انواع جاذبه سطوح ملی و فراملی

 گردشگري چند منظوره
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 ها به محصوالتو تبدیل آن دستیقابلیت گردشگري در حوزه صنایعانواع از  گیريبهره .2

 چند منظوره متنوع و يگردشگر

ري گردشگ تقابلیع انوابرداري بهینه از وري و بهرهو افزایش بهره كمی و كیفی يارتقا .3

 بر اساس اصول توسعه پایدار

ت مکاناهاي شغلی و فراهم نمودن اافزایش سهم صنعت گردشگري در ایجاد فرصت .4

 كسب درآمد از طریق این صنعت به ویژه در مناطق روستایی

  

 انشهرستدر توسعه آتی  صنعت گردشگريو  لویت بخشیدن به بخش جهانگرديوا .1

خی و هاي طبیعی، تاریگیري از ظرفیتبهرهو  حفظدر راستاي  ریزي راهبرديبرنامه .2

  به منظور جلب گردشگران شهرستانمیراث فرهنگی 

هیالت ت و تسانداردهاي خدماو ارتقاء كیفی است وسعه تسهیالت و خدمات گردشگريت  .3

 گردشگري و حفظ مستمر آن

شگري ي گردایجاد فضاهاو  و تاسیسات گردشگري، زیربناها تقویت و تجهیز امکانات .4

  برداري پذیرایی و استفاده گردشگرانبراي بهره

و  ها در زمره میراث فرهنگی كشورو ثبت آن شهرستانهاي تاریخی معرفی جاذبه .5

 شگريها به محصوالت گردیل آنتجهیز و تبد و جهان

 ور از دسترسپراكنده و د گردشگريهاي به جاذبه مناسب دسترسیایجاد امکانات  .6

 ..(مذهبی و  ،هاي تاریخیها، مکانبشارها، سرابآها، )همچون غار

هاي تاریخی و جاذبهبیشترشناخت  در راستاي اكتشاف و یپژوهشهاي توسعه فعالیت .7

 شهرستانطبیعی 
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-سانهاي فرهنگی و انجاذبه ،هاي طبیعیجاذبه)نگهداشت منابع گردشگري و  تظاحف .8

 ( شهرستانساخت

اي براي ایجاد تورهاي گردشگري هاي گردشگري منطقهریزي محورها و چرخهبرنامه .9

 دارمدت

 لمللیااي و بینبراي توسعه بازارهاي منطقه مناسب رسانی و تبلیغاتاطالع .10

احداث  با شهرستانها و آثار تاریخی ي معرفی جاذبهفراهم نمودن زمینه الزم برا .11

 طبیعی و هاي تاریخیموزه

 گذاران در صنعت گردشگريسازي جلب سرمایهزمینه .12

 شهرستاندستی گسترش و بازاریابی صنایع .13

 ل كاالو نق هاي حمل و نقل و بازسازي و توسعه ناوگان عمومی حملتقویت زیرساخت .14

 و مسافر )گردشگر(

ت در جه هرستانهاي جانوري و طبیعی شگاهت و استفاده بهینه از ذخیرهحفظ، نگهداش .15

 هاي گردشگريتوسعه فعالیت

 توسعه بازارهاي هدف گردشگري شهرستان  .16

  

هاي دیفبخصوص ر سنواتیبودجه قانون  هاي ملیو ردیفاستفاده از منابع مالی  .1

 ستانشهرگري براي افزایش سهم اعتبارات بخش گردش ،قانون متفرقه و شناور، مستقل

وي صص نیرتخ و مهارت، آگاهی يایجاد اشتغال و تجهیز منابع انسانی از طریق ارتقا .2

 انسانی
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 يان شهرعمر براي بهبود شهرستانافزایش اعتبار شهرداري از محل اعتبارات عمرانی  .3

-یماه يهاکان، سرابد و چیسفآب يآبشارها طبیعی چونهاي منابعشناسایی ظرفیت .4

لعه یق مطاي از طركاربرد گردشگر با...  گوران ویآباد و كعت شولیکان، طبیچال و گا

 كنندگانها به استفادهرسانی نتایج بررسیمحیطی و اطالعموردي زیست

هاي سبك با كلیه تجهیزات ها و اقامتگاهتشویق بخش خصوصی براي ایجاد كمپینگ .5

ردشگري گبندي فضاهاي بندي و اولویتهاي طبیعی بر پایه درجهشگاهدر گرد همربوط

  موجود

ي براعی جتمابرنامه آموزش، نظارت و كنترل ضوابط و مقررات بهداشتی، فرهنگی و ا .6

 جمعیت بومی مجاور فضاهاي گردشگري شهرستان

 نرستاشهساماندهی، تعمیر و مرمت بناهاي تاریخی و آثار و بناهاي ثبت شده  .7

لیت از فعا ها همراه با برقراري انواع متنوعیبرخی گردشگاه ازاده چند منظوره استف .8

 گردشگري )ورزشی، تفریحی، استراحتی و ... (

 شهرستانسازي فضاهاي تفرجگاهی محوطه .9

یت ه اهمافزایش سطح آگاهی در جامعه نسبت بو  ترویج و توسعه فرهنگ گردشگري .10

 یهاي گردشگري و اكوتوریستتوسعه فعالیت

هاي همگانی و رسانه از طریق شهرستانتاریخی و سیاحتی  ،هاي طبیعیمعرفی جاذبه .11

 ها و بروشورهاي مناسبتهیه نقشه

ی المللبین در میراث فرهنگی ملی و شهرستان بسترسازي براي شناسایی و ثبت آثار .12

 هامتناسب با دامنه و آستانه گردشگري آن
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ز ا یرایپذی يهامکانگردشگري براي تامین  تشویق خانوارهاي ساكن در نزدیکی جاذبه .13

 هاي خاصمسافران در فصل

 مشاركت بخش خصوصی( يواگذاري مشاغل به بخش خصوصی )ارتقا .14

-مایههاي فنی و اعتباري به بخش خصوصی جهت سركمك ،اعطاي تسهیالت بانکی .15

 شهرستاندشگري گذاري در نقاط گرّ

ه آن بسته بی و وادستضه تولیدات صنایع دستی و ایجاد مراكز عرحمایت از تولید صنایع .16

 در جهت جذب گردشگر به شهرستان

  

 شهرستان ين طرح جامع گردشگریه و تدویته .1

ین و بزرگتر واقع در الیگودرز به عنوان دآباهاي واژگون روستاي خلیلدشت اللهمعرفی  .2

 یباترین دشت الله واژگون در جهانز

 گودرزیدر شهر ال یدستعیاحداث بازارچه صنا .3

 يو شهر یی( در مناطق روستای)البسه محل يدیتول –یاحداث كارگاه خدمات .4

و  يهردر نقاط ش ك(ی)كارگاه سفال و سرام یصنعت -يدیتول –یاحداث كارگاه خدمات .5

 اطراف يروستاها

ه یلك( در تمنب و همچون مشبك، معرق یچوبعی)صنا يدیتول –یاحداث كارگاه خدمات .6

 يمناطق شهر

و  يقاط شهرنه یكل دربافی( )جاجیمو  (یبافمی)گل يدیتول –یاحداث كارگاه خدمات .7

 اطراف يروستاها

 گودرزیده در شهر الیسرپوش ياحداث مجموعه شهرباز .8
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 كیگورانو  مورزرین، دیسف آبشار آب ينمونه گردشگر مناطقاحداث  .9

 یراهنیب یرفاه یاحداث مجتمع خدمات .10

 شهرستان ییرایو پذ یاقامت يفضاها یفیو ك یكم توسعه .11

هاي ارائه خدمات حمل و نقل و )آژانس خدمات مسافرتی توسعه كمی و كیفی .12

 جابجایی(

ازار مند بكننده و قدرتزیمتما يهاجاد مشخصهیبرند به منظور ا یو معرف یطراح .13

، غن مفری، سرزمیخیتار يهان پلیشهرستان )مانند سرزم يمحصوالت گردشگر

 نواها و بلوط و ...( ،ن آواهاین آبشارها، سرزمیسرزم

 هايرغز مفاایجاد نمادهاي خاص و سمبلیك بعنوان نماد شهرستان )با الگوبرداري  .14

 استان(

 هازیباسازي فضاهاي ورودي و خروجی شهر .15

 هريدشگري شگیري از آن به عنوان محور گرگودرز و بهرهیال يساماندهی رودخانه .16

 ردشگريرهنگ گفهاي آموزشی هدفمند جهت ارتقاء و توسعه ها و دورهبرگزاري برنامه .17

 و گردشگرپذیري

گري هاي گردشگیري از جاذبهاي براي بهرهدار منطقهایجاد تورهاي گردشگري مدت .18

 مجاور هايها و استانشهرستان

تی و دسیعهاي آموزشی هدفدار در راستاي باالبردن سطح كیفی صنابرگزاري دوره .19

 ي محلی هنرها

 یقیوسدي، مگرهاي سالیانه با محوریت عشایر، اكوتوریسم و بومبرگزاري جشنواره .20

ها، شهاي برجسته گویمعرفی و ترویج جنبهو  ینییآ يها، رقصیمحل ي، غذاهایسنت

 عادات و رسوم، لباس و ...
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 حلمبه م، الز و تاریخی داراي قابلیت قدیمی و بناهاي تغییر كاربري كاروانسراهاي .21

اي هولویتاو با رعایت  هاآن یخیتاري و معمار هاگردشگران با حفظ ویژگی تاقام

 دستی و گردشگريپیشنهادي از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع

  

 یه كاننیدر زمهاي گسترده توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی براي ایفاي فعالیت .1

 یصنعت يو دامدار ینییتز يها، سنگيرفلزیغ

 ايطقهنوان مركز منع مركز استان بهدر پیوند با  معابر یدهسیسروهاي شبکه يارتقا .2

 تخلیه و توزیع كاال

 ان قطبه عنوشدن بمطرح يگودرز در راستایشهرستان ال يدامدارارتقاي جایگاه بخش  .3

 استان يدامدار

  

و  یساختمان ،ینییتز يهانه سنگیدر زم يگذاراي جلب سرمایهایجاد فضاي مناسب بر .1

 یصنعت يهايدامدار

 ینیتزئ يهادر حوزه سنگ یگذاران خارجهیجذب سرما .2

 ينهادشیسنگ پ يهاانهیحمل كاال به پاها در جهت كردن ضعف زیرساختبرطرف .3

ي و ادقتصهاي اوري در بخشهاي الزم و حمایت از افزایش بهرهایجاد ساز و كار .4

 عوامل تولید

 رزگودیهاي شهرستان الافزایش ظرفیت انبارها و سردخانه .5

 در جهت ایجاد ارزش افزوده یهاي تبادل كاال و خدمات بین شهرستانایجاد شبکه .6



23

 ظرفیت سیلوهاي نگهداري گندم در زمان پیك تولید يارتقا .7

 واراي همجهستانهاي نوین بازاریابی و تبلیغات متناسب با فرهنگ ااستفاده از شیوه .8

 گذاران صنعتیت و بازپرداخت تسهیالت به سرمایهاصالح سیاست پرداخ .9

  

 نهاي صادراتی شهرستاشناسایی و معرفی توانمندي .1

ه عرفی بممنظور  دار شهرستان بههاي اولویتهاي الزم جهت شناسایی طرحایجاد زمینه .2

 خلی و خارجیگذاران داسرمایه

 گذارانها در جهت جلب سرمایهكردن ضعف زیرساختبرطرف .3

 اعتباري هاي تولیدي به منابعتر بنگاهتالش در جهت دسترسی مناسب .4

در  صوصاًخگذاران صنعتی اصالح سیاست پرداخت و بازپرداخت تسهیالت به سرمایه .5

 گودرزیال يهايشدن دامدار یصنعت يراستا

ب، زهاي آین نیاگذاري صنعتی مانند تأمم براي توسعه سرمایهالز يهارساختیتامین ز .6

 برق و غیره

سردخانه،  ارها،احداث انب توسعه مراكز با كاركردهاي تخصصی تجارت و بازرگانی مانند .7

 سیلوها و غیره

 ینساختما يهاسنگ يورآمرتبط با فر یصنعت يواحدها يو ارتقا يزسافعال .8

 استان مركز گر خصوصاًیگودرز به مراكز دیال یسدستر يهاشبکهكمی و كیفی  يارتقا .9

 دستیبافی، نمایشگاه دائمی و صنایعهاي قالیاحداث و تجهیز مجتمع .10



24

  

رائه ابا  يفلزریغ یكانو صنایع تبدیلی  يدامدارهاي اران در زمینهذگجلب سرمایه .1

 ها و تسهیالتمشوق

ه سنگحوز در یو خارج یگذاران داخلهیجذب سرما یك دائمیاه الکترونگیپا یطراح .2

 ینیتزئ يها

-یكان و ینیی، تزیساختمان يهانه سنگیدر زم رفعال خصوصاًیغ يواحدها يسازفعال .3

 يرفلزیغ يها

 یسنت يهايشدن دامدار یصنعت يالت مناسب در راستایارئه تسه .4

ركز م اًگر خصوصیستان به مراكز دمركز شهر یدسترس یفیك يبرنامه ارتقا ياجرا .5

 استان

 یهاي تزیینهاي صادراتی سنگبرداري از پایانهپیشنهاد ایجاد و بهره .6

 گندم ينگهدار احداث سیلو .7

 ازیزان نیدر شهرستان با توجه به مانبار و سردخانه  احداث .8

 یگودرزال هاي صنفی در شهرستانتجهیز شهرک .9

 استان هايشهرستان هیكلاي درهاي زنجیرهاحداث فروشگاه .10

 دستیبافی، نمایشگاه دائمی و صنایعهاي قالیجاد مجتمعیا .11
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 منابع آب سطحی و زیرزمینی حفاظت كمی و كیفی .1

بق مطا هاي شهرستانتامین آب الزم براي حفظ و توسعه مراكز زیستی و فعالیت .2

 استانداردهاي روز

ه توسع د بربا تاكیاز منابع آب موجود شهرستان  وريبهرهو برداري ارتقاي بهره .3

 هاي نامتعارفو آب هاي تصفیه فاضالبطرح

  

دون وضه و بهاي توسعه پایدار به منظور اعمال مدیریت منابع آب در واحد حتهیه طرح .1

 در نظر گرفتن مرز سیاسی

 هاودخانهرروي بر  هاي پمپاژایستگاه و هاي سطحی با احداث سد مخزنیمهار آب .2

 افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب .3

 تانزیست شهرسطبیعی و محیطحفاظت آبخیز و كنترل سیل در جهت حفظ منابع .4

 هارودخانهمهندسی  .5

 آبیاري تحت فشار شیوه هاي نوین آبیاري از جملهشیوهگسترش  .6

 یازفاضالب متناسب ن هاي آب وه شبکهخانه و توسعگسترش تصفیهاحداث و  .7

  

هاي آبی در دست اجرا سرعت بخشیدن به طرح هاي مطالعه شده واجرایی شدن طرح .1

 در شهرستان
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فی و هاي انحراو زهکشی در اراضی زیر پوشش سدها و بند آبیاري هايایجاد شبکه .2

 پوشش انهار

 ه از منابع آب با احداث تأسیسات مهار آببرداري بهینبهره .3

هاي آب چاه ریمح و هارودخانه بستر و حریمها در جلوگیري از ساخت و ساز و فعالیت .4

 شرب

 آوري و تصفیه فاضالبجمع ،تامین آبهاي تهیه و اجراي طرح .5

جاور پذیر مقاط آسیبلویت نوبا ا های رودخانهها در راستاي مهندسساماندهی رودخانه .6

 تاسیسات زیربنایی و روستایی، شهريهاي سکونتگاه

 و بازگرداندن هاي نامتعارفآب و هاپساب ازد مجد استفاده هايروش تقویت و بهبود .7

 بویژه در كشاورزي سیستم به هاآن

 داري و حفاظت از آنهابخیزداري و آبخوانآهاي توسعه فعالیت .8

لیه ه و تخین تغذیبهاي زیرزمینی تا حد تعادل آب یافته ازبرداري اصولی و نظامبهره .9

 هاسفره

  

، وضیانسد حتمام و در دست ساخت شهرستان مانند تسریع در اجراي سدهاي نیمه .1

 سدهاي زهکشی جانی و احداث شبکه آبیاري وو اجراي سد مطالعه شده ده محمودعالی

 در دست ساخت

ودگی اهش آلاز و كخانه احداثی و توسعه شبکه فاضالب متناسب نیبرداري از تصفیهبهره .2

 هاي سطحیآب



27

فت آب و جهت جلوگیري از هدرر سنتی موجودهاي آبیاري كانال مرمت و بازسازي .3

 افزایش راندمان آبیاري كشاورزي

و حی هاي سطها به آبهاي كشاورزي و صنعتی و جلوگیري از ورود آنكنترل پساب .4

 زیرزمینی

، بویژه در سیستم هب هاآن بازگرداندن هاي غیرمتعارف وآب و هاپساب ازد مجد استفاده .5

 كشاورزي

 لیگودرزهاي شهرستان ارودخانهساماندهی هاي طرحاجراي تسریع در مطالعه و  .6

  

 استان یمهم صادرات يهاانهیگودرز به پایل انتقال بار و كاال از شهرستان الیتسه .1

مل هاي راه و ترابري شهرستان به عنوان زیرساخت و عاتوسعه متناسب زیربخش .2

 هاي اقتصاديتوسعه سایر بخش

شبکه  بستر هاي اصلی شهرستان متناسب با نقش آن درتوسعه فضایی و یکپارچه راه .3

 ارتباطی استان

 شبکه ریلی در سطح شهرستان يارتقاتوسعه و  .4

 در سطح شهرستان یینقل هواوبکه حملاز ش يبرخوردار .5

 ان نقل مابین جمعیت ساكن در شهرستوتوزیع عادالنه امکانات شبکه حمل .6

 شهرها يورود يژه در مبادیشناسانه محورها به وختیت ریبهبود وضع .7
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بین شهرستانی و هاي اصلی جهت ارتباط بهسازي محورهاي مهم و پرتردد در حوزه راه .1

 تی با سایر مناطقهاي عریض با رویکرد اتصال نواحی صنعفرعی تا سطح راه

 اور بااي مجهها و حتی استانسطح مبادله كاال و مسافر با دیگر شهرستان يارتقا .2

 نقل كاال و مسافروتقویت شبکه حمل

گان ک ناوالنقل و استهوهاي حملاي در جهت كاهش هزینهارتقاي سطح خدمات جاده .3

 ترابري

هاي اقتصادي، ن متناسب با نیازنقل شهرستاوارتباطی و شبکه حمل توسعه امکان .4

 اجتماعی و هماهنگ با توسعه بخش صنعت كشاورزي و بازرگانی استان

روي  خدمات این توزیع بهینه خدمات ترابري و به كمینه رساندن تأثیر توزیع نامناسب .5

 برخوردار شهرستانمناطق كم 

 ییالت حمل و نقل هوایاهم كردن بستر مناسب جهت استفاده از تسهفر .6

 نقل  وحمل  هاي شهري و روستایی براساس نتایج مطالعاتارتباط مستقیم سکونتگاه .7

 شبکه حمل و نقل ترانزیتی در شهرستان  يارتقا .8

وع اساس نهاي اصلی براي راهبندي محورهاي اصلی جهت تقویت نظام شبکهاولویت .9

 و جریانات موجود فضاییپیوندها 

 حرومناطق میکرد مهاي اصلی با روهاي بدون پیوند با راهشناسایی و مطالعه سکونتگاه .10

ري و سی شهها در دو مرحله اول شاخص دسترشاخص دسترسی به راه يبهبود و ارتقا .11

 در مرحله دوم شاخص دسترسی روستایی 
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انك یجاد بشهرستان جهت اهاي حمل و نقل در سطح فعال نمودن تشکیالت و تعاونی .12

 عه توس اطالعاتی ورود و خروج كاال و شناسایی مناطق عمده اقتصادي نیازمند

 ايهاي ارتباطی جادهنوسازي و بهبود كمی و كیفی كلیه شبکه .13

 هابه شهر یمنته يها در مجاورت محورهايكنترل ساخت و ساز و نوع كاربر .14

  

-آباد به عنوان مهمگودرز به دورود و خرمیر الیمس يو عملکرد يت كالبدیارتقاء و تقو .1

 سنگ در استان یصادرات يهاانهین پایتر

 هاي اصلی پرتردد تا سطح آزادراهارتقاء و بهسازي راه .2

لی رهاي اصهاي چهارخطه در محوهاي راهها و پروژهاحداث، تکمیل و اتمام طرح .3

 شهرستان 

 خیز در محورهاي ارتباطی شهرستانهاي حادثهمرمت تقاطعاصالح و  .4

 یتاریخ وهاي طبیعی تجهیز امکانات و زیربناهاي الزم براي دسترسی آسان به جاذبه .5

 گودرزیه طرح فرودگاه الیمطالعه و ته .6

 اندسترسی مناسب نقاط سکونتگاهی روستایی به روستاهاي مركزي در شهرست .7

ربوط مهاي ههاي اصلی و اجراي برناماز طریق راهتکمیل و بهسازي سیستم دسترسی  .8

 هاي داخلی شهرستانبه بهسازي شبکه

 ضاي عریهراه هاي اصلی و فرعی تا سطحمحورهاي مهم و پرتردد در حوزه راه يارتقا .9

  ادراهی درجه یك و پرجمعیت تا سطح آزیهاي روستامحورهاي مهم راه يارتقا .10

 صلی شهرستانهاي ااحداث، بهسازي و آسفالت راه .11
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 ايسیستم ایمنی جاده يارتقا .12

 تاناحداث و ساماندهی خطوط ریلی شهرس .13

 كاال هاي مسافري و حملنقل عمومی و پایانهوساماندهی سیستم حمل .14

 راهیهاي خدماتی رفاهیِ بینجتمعارائه تسهیالت مناسب براي احداث م .15

 تان هاي روستایی در شهرساحداث، بهسازي و آسفالت و نگهداري راه .16

 راه اصلی ها بههاي فرعی مابین شهرستانارتقاء و توسعه راه .17

 شهرها يورود يساز در مبادون ضوابط ساختیتدو .18

  

 اصفهان -گودرزیال -ازنا -آهن دورودشتاب در ساخت راه .1

 آزادراهاصفهان تا سطح  –الیگودرز –آبادمحور شریانی خرم يارتقا .2

 گودرزیاحداث فرودگاه در شهرال .3

 آباداحداث تونل محور شول .4

 بشارت -الیگودرزآباد و شول –راه فرعی الیگودرز يارتقا .5

مصوبه ) -دآبالیخل يواژگون روستا يهادشت اللهبه سمت  یر دسترسیمس يارتقا .6

 دوم(

 )مصوبه دولت( حسنبنبه سمت امامزاده محمد یر دسترسیمس يارتقا .7

 ادآبشول -یگودرزه الگیر راراهدارخانه با تجهیزات الزم براي بازگشایی گردنه برف ایجاد .8

 )مصوبه دولت( احداث راه دسترسی به سد لیرو از مسیر الیگودرز .9

 )مصوبه دولت( ن سد جهانیبه عنوان بلندتر ياریبه سد بخت یترسض راه دسیتعر .10

http://mosavabaat.moe.org.ir/Docreport/DocProjects.aspx?qsrecId=g&PDocDetId=1408
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 )مصوبه دولت( سفیدآبشار آب به یض راه دسترسیتعر .11

 اصالح و رفع نقاط پرحادثه .12

 هاي باري و مسافربري در شهر الیگودرزاحداث پایانه .13

 جهیزاتت ت وآالها و محورهاي ارتباطی شهرستان به تجهیزات فنی )ماشینتجهیز راه .14

 هاي شهرستاناهداري، روشنایی و گارد( و نصب عالئم ایمنی در جادهر

 با مركز استان یلیجاد ارتباط ریا .15

 نیجایگزینی خودروهاي عمومی با مسافربر شخصی و توسعه ناوگان تاكسیرا .16

 حورهاي مواصالتی شهرستانمراهی در هاي خدماتی رفاهیِ بیناحداث مجتمع .17

 هاها و تونلیات حفاظت پلها و عملتعمیرات ابنیه فنی راه .18

 هاي روستاییاحداث، بهسازي و آسفالت راه .19

 هاي اصلی، فرعی و روستایی و عشایري نگهداري راه .20

 هرستاناي شهتهیه و اجراي طرح جامع نگهداري و برنامه راهداري براي تمامی راه .21

 یروند ياههیال شهرها به يورود يناسازگار مجاور محورها در مباد يهايانتقال كاربر .22

 يودور يددر مبا يكننده بصرآلوده يهاتیو فعال يكاربر یاز پراكندگ يریجلوگ .23

 شهرها

 يشهر یطراح يهاشهرها با استفاده از روش يورود يف مبادیتعر .24

 احداث پمپ بنزین و جایگاه عرضه مواد سوختی .25

 شهرستان الیگودرز يراهدار يهارمت و توسعه ساختمانم .26
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و  يگره گردشچون مناطق نمون یمهم يهاها و كانونرت راهنگ در مجاویاحداث پارك .27

 یا نقاط صنعتی

  

 شهرستانهاي انرژي آبی گیري از توانتأكید بر بهره .1

 نقلوناوگان حمل ارتقاي كیفیت و كاركرد .2

 ژيهاي زیست توده استان براي تولید انرتأكید بر استفاده از پتانسیل .3

ي نوارهاو خا هاتوزیع برق و گاز شهرستان براي افزایش شمار سکونتگاهتقویت شبکه  .4

 برخوردار از برق و گاز طبیعی بویژه در روستاها

  

ي از گیرر بهرهبأكید ت با انرژي سیسات تولید و توزیعأها و تتوسعه و تجهیز زیرساخت .1

 هاي برق آبیظرفیت

 هاي نوین(تر )انرژياقتصادي و سالم هاياستفاده از سوخت .2

 نقل كاال و مسافروهاي حملتوزیع منطقی سهم هر یك از روش .3

 اصالح و بهبود وضعیت ترافیك در جهت كاهش مصرف سوخت .4

 نقلوارتقاي كیفیت و كاركرد ناوگان حمل .5

 رسانی در نحوه مصرف بهینه انرژيسازي، آموزش و اطالعفرهنگ .6
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 يانرژهاي نیمه تمام در زمینه انتقال و توزیع تکمیل پروژه .1

 صنعتی و روستاها مناطقگاز مورد نیاز در  مین برق وتأ .2

خش بهاي نفتی در به جاي فرآورده (CNG)گسترش الگوي جایگزینی گاز طبیعی  .3

ه بکوسعه شول از طریق تنقل و صنعت و زیر پوشش قرار دادن روستاهاي مشموحمل

 گاز طبیعی

 هاي كشاورزيدن كلیه چاهكرمین برق مورد نیاز بخش كشاورزي با برقیتأ .4

 نمودن انداردهاي توزیع برق به منظور استهاي اصالحی الزم در شبکهانجام اقدام .5

 هاكردن بار الکتریکی شبکهتعادلهاي فرسوده، كاهش اتالف و مشبکه

یت و اكز جمعالزم براي برق مصرفی مرهاي سازي و مستقل كردن تأمین انرژيبهینه .6

 فعالیت

  

 الیگودرز -زناا -تکمیل خط انتقال گاز دورود .1

 هاي صنعتی و واحدهاي صنعتیمین برق وگاز مورد نیاز شهرکتأ .2

 فاقد شبکه يها و روستاهاسکونتگاه بهتکمیل گازرسانی  .3

 در مسیر خط انتقال بر يع انرژیصنا یابیمکان .4

 خانوار 20باقیمانده با بیش از  رسانی به روستاهايبرق .5
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هاي هرکهاي الزم براي برق مصرفی شمین انرژيأبرنامه خودكفایی و مستقل كردن ت .6

 صنعتی و مسکونی جدید

اي هداريدام استفاده از بیوگاز در سطوح شهري و روستایی و در نقاط مستعد مجاور .7

 گودرزیشهرستان ال

  

هاي فرهنگی و هویتی مردم شهرستان در راستاي ایجاد همبستگی و ارزش ياعتال .1

 عامل توسعه

 مبستگیویت هاي در راستاي تقمنطقهتوسعه تعامالت اجتماعی و فرهنگی درون و بین .2

 ملی

 هاي توسعهتهاي توسعه انسانی، فرهنگی و اجتماعی متناسب با ضرورشاخص يارتقا .3

 ك هویتیبه  فرهنگی به منظور دست یافتن و تامین فضاهاي فیزیکی، آموزشی، اداري .4

 قابل قبول در بخش فرهنگ و هنر

هاي وستاایجاد نظام سلسله مراتب عملکردي بین مراكز شهري، تقویت و تجهیز ر .5

 مركزي و ساماندهی كوچ و اسکان عشایر

  

با مشاركت  السالم(همی)علن یبر قرآن و معصوم یهاي دینی متکنشر و گسترش ارزش .1

 مردم

این  تکا برنگري و ااسالمی در تعامل با برون -كید بر حفظ و پویایی هویت ایرانیتا .2

 هویت براي تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی
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 -عیجتمانه ایدر زم یدولتریغ يهات نهادها و تشکلیجهت توسعه فعال يبسترساز .3

 فرهنگی شهرستان

هاي كاهش آسیب يپذیر در راستاهاي آسیبقتصادي گروها -توانمندسازي اجتماعی .4

 اجتماعی

اي در راستاي منطقهرهنگی درون و بینف -هاي ایجاد تعامالت اجتماعیبررسی روش .5

 تقویت همبستگی ملی

ر آن د شیت و كنترل افزایاجنو  از جرم يریشگیجهت پ يراهبرد يهان طرحیتدو .6

 شهرستان

 رهنگی با مشاركت بخش دولتی و خصوصیف -توسعه خدمات اجتماعی .7

هاي مستعد شهري و روستایی، ضمن حفظ اي و توسعه كانونهاي ناحیهتعدیل نابرابري .8

 هاي شهري بالنسبه پیشرفتهو گسترش كانون

 نپذیر شهرستاسیبآهاي حمایتی به سمت قشر دهی سیاستجهت .9

 هاي اجتماعیگسترش پوشش بیمه .10

  

 نی(هاي قرآنی )مفاهیم قرآتقویت و ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش فعالیت .1

 يهاانونكها، ا، كتابخانهیش سرانه فضاهاي فرهنگی و هنري )مساجد و تکایافزا .2

 ( با مشاركت مردمیو اردوگاه یفرهنگ

 رستانذران اوقات فراغت در سطح شهگ رهنگی وف -و تجهیز امکانات اجتماعیتوسعه  .3

 ستانژه در جوامع روستایی و عشایري( شهریتوسعه نظام تأمین اجتماعی )بو .4
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 اينههاي فرهنگی و رساافزایش سهم شهرستان از بودجه براي توسعه فعالیت .5

 از خانواده و فرزندان  یتیحما يهاارائه برنامه .6

 ادیش اعتیاز افزا يریو جلوگ يریشگیجهت پ يكاربرد يهاحطر ياجرا .7

 السالم()علیهمتقویت و ترویج فرهنگ معصومین  .8

 ریزي در جهت تقویت و ارتقاي فرهنگ عمومی جامعهبرنامه .9

 ریزي در جهت تقویت و ارتقاي فرهنگ كار و تالشبرنامه .10

  

 ستانشهر ییو روستا يشهر يهاه حوزهیا در كلیز مساجد و تکایث و تجهاحدا .1

 شهرستان يشهر يهادر حوزه یدائم يهاز كتابخانهیاحداث و تجه .2

 شهرستان ییروستا يهاار در حوزهیس يهاكتابخانه يراه انداز .3

 شهرستان هاي فرهنگی و هنريز مجتمعیاحداث و تجه .4

 کري كودكان و نوجواناناي پرورش فهز كانونیاحداث و تجه .5

 فرهنگی -نه اجتماعییدر زم یردولتیغ يهال نهادها و تشکلیو تشک ياندازراه .6

 گلزار شهدا ياء، مرمت و بهسازیاح .7

 موجود یتوانبخش يفضاها يبهساز .8

 ادیمجاز ترک اعت يهانگیكمپ یفیو ك یتوسعه كم .9

 انشهرست یبحران يهات حوزهیلووبا ا یاورژانس اجتماع ياندارراه .10

 از خانواده و فرزندان یتیمراكز حما یفیو ك یتوسعه كم .11
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 ر شهرستانیت عشایبه جمع یبانیارائه خدمات پشت .12

 تیش جرم و جنایاز افزا يریو جلوگ يریشگیجهت پ يكاربرد يهاطرح ياجرا .13

  

ایر به س ابتالهاي عمومی جمعیت شهرستان در راستاي پیشگیري از افزایش آگاهی .1

 هابیماري

ی از اي ناشهارياصالح و تغییر رفتار الگوي تغذیه مردم شهرستان به منظور كاهش بیم .2

 تغذیه نامناسب

 متاشاعه فرهنگ رعایت بهداشت فردي و عمومی در راستاي ارتقاي سطح سال .3

اد و افر هايارتقاي نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمندي .4

 هاي اجتماعیهگرو

 ارتقاي سطح سالمت مردم شهرستان .5

 درمانی شهرستان وهاي بهداشتی توسعه كمی و كیفی شاخص .6

 وستاییهاي شهري و ردرمانی در كلیه حوزه –پوشش امکانات و خدمات بهداشتی .7

 شهرستان

  

و  یروهگهاي اشت با آموزشسطح دانش و آگاهی مردم از طریق آموزش بهد يارتقا .1

 هاي همگانیاستفاده از رسانه

 میر مادران و كودكانوساندن مرگربه حداقل .2
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و  المس یدنیت تحت پوشش آب آشامیش جمعیره آب و افزایش حجم مخازن ذخیافزا .3

 ییو روستا يفاضالب در مناطق شهر یسات دفع بهداشتیتأس

 گاه شهرستانیه سطح و جاتخصصی با توجه بگسترش واحدهاي تخصصی و فوق .4

 انهرستش( ییو روستا ي)شهر يهانه نمودن نظام ارجاع در فرهنگ خانوادهینهاد .5

 پذیر شهرستانسیبآهاي حمایتی به سمت قشر دهی سیاستجهت .6

 یدام يهايماریوع بیاز ش يریكنترل و جلوگ  .7

 ن انسان و دامیمشترک ب يهايماریوع بیاز ش يریكنترل و جلوگ .8

 دهی در میان مردم شهرستانگ حسنه خونتوسعه فرهن .9

لبی، قهاي هاي غیرواگیر و شایع نظیر بیماريكنترل و پیشگیري و درمان بیماري .10

 هاعروقی، فشارخون، دیابت و سرطان

 انهرستپوشش واكسیناسیون به میزان صددرصد از طریق شبکه بهداشت و درمان ش .11

  

 يارتقا يهاي اجرایی آمایش در بخش بهداشت و درمان آموزش در مدارس براسیاست .1

 رداریواگ يهايماریاز ب يریشگیبه خصوص در روستاها جهت پ یبهداشت يهاشاخص

-يماریب از يریشگینه پیان در زمیآموزش ضمن خدمت بهورزان جهت مشاركت روستائ .2

 رداریواگ يها

 یایعشهاي يبیمار جهت پیشگیري از ابتال به یآموزش ياهطرح يها و اجراارائه برنامه .3

 هاچون قلبی، عروقی، فشارخون، دیابت و سرطان
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)با ب امناسن  يشاوندیخو يهااز ازدواج يریدر جهت جلوگ یآموزش يهاتوسعه برنامه .4

 ناسالم( يهاد نسلیاز تول يریهدف جلوگ

اي هیمارياهش به به منظور كیتغذ ياصالح الگو يدر راستا یآموزش يهاتوسعه برنامه .5

 ناشی از تغذیه نامناسب

 ییدر مناطق روستا یو درمان یبه خدمات بهداشت یزان دسترسیش میافزا .6

 يریشگیدر جهت پ یدام يدر واحدها یو درمان یتوسعه سطح پوشش خدمات بهداشت .7

 مشترک انسان و دام يهايماریوع بیاز ش

 ییستاژه در نقاط رویآب شرب به و يهاخانههیتصف یو كم یفیسطح ك يارتقا .8

 شهرستان

 مارستان در شهرستانیبه حد نصاب رساندن سرانه تخت ب .9

 شهرستان یدام يهاتیق كارشناسان مربوطه بر فعالینظارت مستمر و دق .10

 نهااعه آهاي عمده )ایدز، هپاتیت، غیره( و جلوگیري از اشمبارزه با بیماري .11

  

و  یهداشتبآموزش مسائل  يدر راستا یردولتیغ يهاتوسعه و گسترش نهادها وتشکل .1

 ت شهرستانیبه عموم جمع یدرمان

 ایجاد مركز مشاوره رفتاري در شهرستان .2

 شهرستان مراكز بهداشتی درمانی روستایی یفیو ك یتوسعه كم .3

 انشهرست يشهرمراكز بهداشتی درمانی  یفیو ك یتوسعه كم .4

 هاي بهداشت روستاییخانه زیاحداث و تجه .5
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 شهرستان ییوستار يهادر حوزه یار و گردشیسخون  هاي انتقالپایگاه توسعه .6

 هار پارکینظ یعموم يدر فضاها یصبحگاه یهمگان يهاورزش يبرگزار .7

ي برا ،تهاي بهداشتجهیزات و نیروي انسانی آموزش دیده در خانه ،امکانات يارتقا .8

 بهداشت و آموزش در مناطق روستایی گسترش شبکه

 نوزادان در شهرستان یبخش تخصص ياندازراه .9

 در شهرستان یروانپزشک یبخش تخصص ياندازراه .10

 يویسل ر وزاک و، سياروده يها، انگلیت عفونیردار هپاتیواگ يهايماریمبارزه با ب .11

 نبه دامداران شهرستا یبهداشت ياو مشاوره یآموزش يهادوره يبرگزار .12

  

 يهاهه حوزیبه آموزش و پرورش در كل یدسترس يعادالنه برا يهاجاد فرصتیا .1

 شهرستان ییو روستا يشهر

 یت آموزشیفیك يارتقا .2

 آموزانو سالمت دانش یبدنتی، تربیتوسعه امور پرورش .3

 اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شهرستان يتوسعه فناور .4

 یانسانمنابع يو اعتال يت، بهسازین، تربیتأم .5

  

زات یهو تج شهرستان در ارتباط با امکانات ییو روستا يشهر يهاه حوزهیپوشش كل .1

 عدالت يبرقرار يدر راستا یو پرورش یآموزش
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طع قامه یآموز در كلدانشنسبت به كادر آموزشی و كالس آموزشی بهبود شاخص  .2

 یلیتحص

 ت شهرستانیدر جمع يسوادیكن نمودن بشهیر .3

و  يشهر يهاه حوزهیه مقاطع در كلیدر كل یبدنتیو ترب یپرورش يفضاها توسعه .4

 شهرستان ییروستا

 هاي آموزشی از راه دورتوسعه فعالیت .5

 تانهاي شهرسبرقراري سیستم شایسته ساالري در اداره و مدیریت آموزشگاه .6

ا لمان بی معكاري و اخالقتقاء روحیه تعهد و تالشگري و وجدانتالش در راستاي ار .7

 هاي آیندهتوجه به جایگاه حساس معلمان در تربیت نسل

 ان شایسته متعهدنکوداشت مقام واالي معلم .8

  

 ییتاوسر و يشهر يهاه حوزهیدر كل یو پرورش یآموزش يفضاها یفیو ك یتوسعه كم .1

 عدالت يبرقرار يدر راستا شهرستان

 العبور شهرستانتأمین فضاي آموزشی مناطق محروم و صعب .2

 آموزاندانش یزندگ يهاو مهارت یعلم يهامهارت يارتقا .3

 س و آموزشیتدر يهات روشیبهبود و تقو .4

 ه ورزش در مدارسیپا يهاگسترش مهارت .5

 در مدارس یماسال یزندگ يهاش پوشش طرح آداب و مهارتیافزا .6
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 در ياانهیابه وسایل كمك آموزشی و امکانات ر یآموزش يهاتجهیز مدارس و مجتمع .7

 آموزش یفیسطح ك يارتقا يراستا

 هد بسترسازي و ایجاد زمینه مناسب براي توسعه شأن و منزلت معلمان متع .8

 تانشهرس ییو روستا يشهر يهاه حوزهیدر كل ينهضت سوادآموز يهاتیتوسعه فعال .9

 امی نمودن و همگانی كردن آموزش تا مقطع متوسطهالز .10

  

 انهرستش ییو روستا يشهر يهاه حوزهیه مقاطع در كلیكل یلیش پوشش تحصیافزا .1

ن یریخ و یگذاران بخش خصوصهیدر جهت جذب سرما یزشیانگ يهابرنامه يبرگزار .2

 سازمدرسه

 حد اطالعات و منابع در داخل مدارس شهرستانوا يسازیغن .3

 آموزاندانش یلیشرفت تحصیپ یابیاصالح نظام ارزش .4

 و كاردانش ياحرفه –یفن يهاآموزش تیتقو .5

 سیبرتر تدر يهاها و الگوجشنواره روش ياجرا .6

 مدارس يهاها و كارگاهشگاهیآزما يسازز و استانداردیتجه .7

 ج فرهنگ اقامه نمازیترو .8

 وزانآمدانش يبرا السالم(همی)علت یبق معارف قرآن و اهلیتعمت و یتقو  .9

 آموزانان دانشیاز م یورزش یابیتوسعه نظام استعداد .10

 داخل مدرسه یورزش يفضاها يسازمتناسب .11

 یبدنتیمعلمان ترب يتوانمندساز .12
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 تالیجید یو پژوهش یتوسعه منابع آموزش .13

 انیفرهنگ يبندو رتبه یابیارزش يهان مالکییتع .14

  

 سعهاي توهاي متنوع و متعدد مورد نیاز شهرستان در راستایجاد و توسعه رشته .1

 تانهاي شهرستأمین فضاهاي فیزیکی، آموزشی اداري و آزمایشگاهی دانشگاه .2

 اال بابلمی عرسیدن به یك كادر علمی متناسب با تعداد دانشجویان و داراي درجات  .3

 یروهاي بومیتأكید بر جذب ن

آموزش  هاي آموزشی و تحقیقاتی مراكز آموزش عالی شهرستان با هدفتوسعه فعالیت .4

 هاي توسعهنیروي متخصص مورد نیاز شهرستان متناسب با گرایش

  

ر اساس بهاي جدید تحصیلی ایجاد رشته هاي آموزشی وایجاد تغییر و تحول در گروه .1

 هرستاننیاز ش

 احداث مركز رشد در مراكز آموزش عالی شهرستان .2

 هاافزایش سهم پذیرش دانشجویان بومی در كلیه گروه .3

-حرفهوفنی هاي عالی،جذب نیروي كار ماهر و متخصص با تاكید بر گسترش آموزش .4

 انهاي توسعه شهرستعمومی و تخصصی متناسب با ضرورتاي، 

هاي صنعت در جهت پاسخگویی به نیاز وگسترش كمی و كیفی ارتباط دانشگاه  .5

 اقتصادي اجتماعی و فرهنگی شهرستان
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ن در هرستاهاي نوین در مقطع تحصیالت تکمیلی متناسب با نیازهاي شایجاد رشته .1

 راستاي توسعه

ر دصیل حكردن ادامه تاعطاي بورس به دانشجویان دوره دكتراي تخصصی و فراهم .2

 هاداخل براي برخی اساتید دانشگاه

 فراهم نمودن زمینه الزم براي احداث مركز رشد .3

االنه سنین افزایش سقف اعتبارت شهرستان از محل اعتبارات ملی شناور پیوست قوا .4

 هاي جدیدقانون برنامه پنجم براي پروژه 215بودجه و اخذ ماده 

ن هرستاشهاي دولتی ز در دستگاهآموزشی مورد نیاتأمین فضاهاي آموزشی و كمك .5

 هاي تحصیلیمتناسب با پذیرش و گسترش رشته

ویان دانشج ر جذبارشد با تأكید بافزایش پذیرش دانشجو در دوره كاردانی و كارشناسی .6

 بومی

  

ین تأم ملی طرحتالش در جهت افزایش سقف اعتبارات شهرستان از محل اعتبارات  .1

 فضاهاي آموزشی و كمك آموزشی

 هاي شهرستاندیریتی دانشگاهم -استقالل علمی تس

 هاي شهرستانافزایش ظرفیت پذیرش و كیفیت آموزش دانشگاه .3

 ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی مناسب جهت جذب اساتید .4
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در هاي تحصیلی به مربیان و كارشناسان آموزشی در جهت تقویت كااعطاي بورس .5

 هاي شهرستانعلمی دانشگاه

ا بتناسب مودرز هاي تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگایجاد و توسعه رشته .6

 نیازهاي شهرستان

ب با متناس گودرزهاي تحصیلی در دانشگاه جامع علمی كاربردي الیایجاد و توسعه رشته .7

 نیازهاي شهرستان

  

 آوري اطالعات و ارتباطاتگسترش و توسعه شبکه فن .1

 افزایش سرعت ارتباطات .2

 تولید و مدیریت اطالعاتو توسعه گسترش  .3

  

 .ی و..شهري، همگانی، دفترهاي مخابراتی روستایتوسعه ارتباطات شهري، بین .1

 العاتیت اطمبادالت روزانه مردم و حفظ امنگسترش فرهنگ استفاده از فناوري در  .2

و  ا سرعتطی بتوسعه و تکمیل تأسیسات و تجهیزات مخابراتی جهت ارائه خدمات ارتبا .3

 امنیت باال

 دهنده خدمات اطالعاتی و ارتباطیافزایش مراكز ارائه .4

هشی، آوري، گسترش و تجهیز مراكز آموزشی، پژوتوسعه علوم، آموزش، پژوهش، فن .5

 آورينف -هاي علمیپارک ها وشهرک
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 توسعه امکانات توزیع اطالعات از طریق اینترنت .6

    

 برداري از امکانات موجودافزایش ظرفیت بهره .1

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت تلفن .2

 مرسانی نوین در بین مردمعرفی مزایاي استفاده از ابزارهاي اطالع .3

 ارتقاي خدمات مخابراتی از نظر كیفی و كمی .4

 شناخت اطالعات مورد نیاز جامعه شهرستان .5

آوري اطالعات و ارتباطات، بیوتکنولوژي، هاي نوین، نظیر: فنآوريتأكید بر توسعه فن .6

 …نانوتکنولوژي و 

 افزایش و توسعه دفاتر مخابراتی روستایی .7

 توسعه فناوري در عملیات پستی .8

 یان مراكز علمی و صنعتتقویت پیوند م .9

  

 در سطح شهرستانICT و ITاجراي طرح  .1

 هاي علم و فناوري درمراكز آموزش عالی شهرستانتأسیس مراكز رشد و پارک .2
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 دمی مورهاي اطالعاتی از وضعیت شهرستان و سایر اطالعات علمی و عموایجاد بانك .3

 نیاز

 هاي آنالوگ به دیجیتالتبدیل سیستم .4

 ایجاد تأسیسات جدید مخابراتی  .5

جراي اات با افزار و گسترش فناوري اطالعافزار، تجهیز و توسعه سختتامین نرم  .6

 الگوي دولت الکترونیك درشهرستان

 كشی فیبر نوري داخل شهري و راه دوركابل .7

 ز شبکهاده اآموزش عموم براي استفآموزش نیروي انسانی ماهر براي ایجاد شبکه و  .8

 یتوسعه بانکداري الکترونیك در سطح شهرستان براساس نیاز سیستم بانک .9

 اي اینترنتیهرسانی مانند سایتهاي اطالعاندازي پایگاهطراحی و راه .10

 روستایی ICTدفاتر توسعه اندازي راه .11

 سازي كدپستی ده رقمیبهنگام .12

 شهرستانتباط شهري در اطالعات و اردفاتر خدمات فناوري اندازي راه .13

 پستی مورد نیاز در سطح شهرستان احداث دفاتر .14

  

 افزایش سرانه فضاهاي ورزشی در سطح شهرستان  .1

 راغتات فاحداث، توسعه و تجهیز امکانات فرهنگی اجتماعی، رفاهی و گذران اوق .2

 بدنیهاي تربیتبراي مشاركت در پروژهایجاد انگیزه در بخش غیردولتی  .3
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 هاي ورزشی تامین منابع مالی الزم براي توسعه ورزش قهرمانی در رشته .1

 حروممساخت و ایجاد فضاهاي فرهنگی و اجتماعی و تفریحی با اولویت مناطق  .2

 حروم هاي ورزشی با اولویت مناطق مایجاد و تأسیس سالن .3

 هاي متنوع و متعدد فرهنگی و هنريها و جشنوارهبرگزاري مراسم .4

  

 ايانجام امور استعدادیابی جهت بسترسازي ورزش قهرمانی و حرفه .1

هاي رساختهاي شناور و ملی براي توسعه زیتأمین منابع مالی الزم بخصوص ردیف .2

  یورزش

 آموزيو ارتقاء ورزش همگانی و دانش بهبود .3

ی كیف واستفاده از توان بخش خصوصی براي توسعه فضاها و بهبود فعالیت كمی  .4

 هاي ورزشیهیأت

 توسعه و ارتقاي ورزش در نقاط روستایی  .5

    

 رد نیازسازي امکانات اولیه موترویج فرهنگ ورزش عمومی و فراهم .1

 احداث فضاهاي ورزشی  جهتاز محل اعتبارات  شهرستانافزایش سهم  .2

 آباد، الیگودرز، بروجردهاي خرمتکمیل ورزشگاهتسریع در  .3
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ر هاي مختلف دهاي ورزشی رشتهساماندهی، ارتقاء و بهبود امکانات و تجهیزات هیأت .4

 شهرستان

 ي در شهرستانآموزاحداث، توسعه و تجهیز اماكن و فضاهاي ورزشی دانش .5

 احداث، توسعه و تجهیز اماكن و فضاهاي ورزشی در شهرستان .6

 شهرستانهاي ورزشی روستایی در احداث و تجهیز زمین .7

  

 وحش شهرستانزیستی، ژن، گونه، اكوسیستم، حیاتحفاظت از تنوع .1

 حفاظت از مناطق حساس اكولوژیکی شهرستان .2

 ویژه جنگل و مرتعطبیعی بحفظ منابع .3

 شهرستان حفاظت از محیط زیست شهري .4

كشاورزي  هاي صنعت،فعالیت در بخش واثرات منفی توسعه و  سازي مخاطراتحداقل .5

 زیستو خدمات بر محیط

ل ئمسا ها بین سه بخش پژوهش، آموزش و اجرا درتوسعه ارتباط و هماهنگی فعالیت .6

 طبیعیزیست و منابعمحیط

 زیست و اهمیت حفظ آنعمومی در زمینه محیطارتقاي دانش  .7

  

 حساس شهرستانهاي شده اشترانکوه و سایر زیستگاهحفاظت از منطقه حفاظت .1

 برداران در منطقه اشترانکوههاي چراي دام بهرهبازنگري در پروانه .2
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 نمودن طرح مدیریت جامع پسماند شهرستان ییاجرا .3

ژه یوب نعتیصهاي هاي صنعتی در كارخانجات و كارگاهیسات تصفیه فاضالبایجاد تأس .4

 ع بزرگ شهرستانیصنا

و  هاي سطحیجهت كاهش آلودگی آب شهرستان،شهري خانه پساب تصفیه لیتکم .5

 زیرزمینی

نده در هاي توسعه فضاي سبز شهري و جلوگیري از تراكم منابع آالیسیاست يارتقا .6

 محدوده ناحیه شهرها

هش زوم كاو ل ع بزرگ شهرستانیژه صنایرار نظام پایش و نظارت مستمر صنایع بواستق .7

 هاآالینده

  

 هاي حساس و باارزش شهرستانزیستگاه ت جامعیریه برنامه مدیته .1

 بندي منطقه حفاظت شده اشترانکوهمطالعه و زون .2

ر منطقه ددرصد  40 يب باالیدام در ش يچرا از يریدر جهت جلوگ یداتیارائه تمه .3

 وحوش منطقه يبرا یستم كوهستانین اكوسیاشترانکوه و حفظ ا یكوهستان

سطح  ل درج هر سایسه نتایوحش و برآورد ساالنه و مقااتیت حیش ساالنه وضعیپا .4

 شهرستان

محیطی جهت ستزی وحش و كاهش مخاطراتهاي حیاتها و گونهاحیاي زیست بوم .5

 زیستی و ذخایرژنتیکینوعحفظ ت
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و  رانکوهر اشتریزي جهت جلوگیري از هر گونه دخل و تصرف و تغییر كاربري دبرنامه .6

 اارزشبهاي طبیعی و زیستی ر عرصهیو سا کوهیقال

 آوري و تصفیه فاضالب شهرياي جمعهتسریع در ایجاد سیستم .7

 اجراي طرح مدیریت پسماند در شهرستان .8

 لف شهرستان در راستايمخت يهامحیطی ارگانی زیستهاي آموزشی تخصصبرنامه .9

 هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدارآگاهی ياارتق

اي نیروه ربط دراري مراجع ذیزیستی با همکرویه و نابودي تنوعجلوگیري از شکار بی .10

 مسلح

رگ ي بزهاوژهو پر هامحیطی در رابطه با احداث كلیه طرحتأكید بر انجام ارزیابی زیست .11

 ج آنهاینمودن نتا ییو اجرا و متوسط

ل به تمای سازي در راستاي كاهش استفاده از وسائل نقلیه شخصی و افزایشفرهنگ .12

 ل نقلیه عمومییاستفاده از وسا

    

 کوهیو قال تجهیز و ساماندهی منطقه حفاظت شده اشترانکوه .1

 ع بزرگیناص ین )مستمر( خروجیش آنالیو پا یابیر ارزهماهنگی با صنایع به منظو .2

 شهرستان

 بندي منطقه حفاظت شده اشترانکوهاجراي نتیجه مطالعات زون .3

 شهرستان یمرتع یظرفیت سنجی )تعادل دام و مرتع( در اراض .4

 آنها وحش و مشخص نمودن تركیب جنسی و سنیسرشماري ساالنه از جمعیت حیات .5
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-روانهدور پصهاي شکاري و ... و بازنگري در ضوابط الحمحدود كردن پروانه حمل س .6

ت و زیسطوحش با تشخیص محیهاي مذكور متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات

 هاي غیرمجازآوري سالحجمع

، كشیسهاي مناسب جهت تعیین حدود و ثغور مناطق مورد نظر )فناجراي گزینه .7

 كمربند سبز و...(

 آوري و تصفیه فاضالب شهري ي جمعهاسیستم ياجرال و یتکم .8

 خانهداث كاردهی مواد زائد جامد شامل: دفع بهداشتی، بازیافت و احاجراي طرح سامان .9

 كمپوست زباله با هدف حفظ كیفیت محیط زیست

 گودرزیتان لرستان خاص شهرستان الج طرح جامع پسماند اسیاجراي نتا .10

  رفیت به ظ گودرزیالدفن احداث سایت دفن بهداشتی پسماندهاي جامد سایت

 تن متناسب با تقاضاي سالیانه دفن 568000

 راكز من از آوري گاز متاهاي استحصال گاز و احداث سیستم جمعكارگذاري لوله

 دفن

  تن سیستم روبسته پردازش پسماندهاي آلی 130احداث(MBT) 

  تن سیستم روبسته پردازش پسماندهاي آلی  150احداث(BT) 

  ن ت 50رفیت ظسازي كمپوست سایت الیگودرز به بندي و خالصهواحد دان 2احداث

 در روز

  ي در طول لیتر 660مخزن طرح مکانیزه با مخازن جدید  1525نصب و جایگزینی

 رتسازي پسماند جامد سازي و بهبود مستمر ذخیرهبرنامه جهت بهینه
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 ر طول عبی دعدد( مترمک 7) 16عدد( و  6) 8گیري از مخازن غلطان نصب و بهره

 برنامه براي روستاها

  لیدكنندگان متر مکعبی در طول برنامه براي تو 8مخزن روبسته غلطان  10تهیه

 بارعمده نظیر میادین میوه و تره

  هاي یستمستنی در طول برنامه جهت توسعه  5.5دستگاه كامیونت  11بکارگیري

 ري پسماندهاي خشك در سطح شهرستانآوجمع

 هاپروژه« محیطیزیست»اثرات عه ارزیابیاجرایی شدن نتیجه مطال .11

ژه یوهاي آبخیزداري در اراضی مستعد فرسایش در مناطق مستعد باجراي طرح .12

 اشترانکوه

 انکوهبانی متناسب با نیاز منطقه حفاظت شده اشترهاي محیطایجاد پاسگاه .13

  

 جنگلی استانحفظ، احیاء و توسعه منابع .1

 ، احیاء و توسعه مراتع استانحفظ .2

 طبیعی استان لرستان بویژه خاکحفاظت، احیاء و توسعه منابع .3

 انسانی(توانمندسازي ساختار مدیریت منابع طبیعی استان )نیروي .4

 دارعه پایطبیعی در راستاي الگوي توسبرداري و استفاده بهینه از منابعبهره .5

  

 هاي آبخیز(بومی جنگل )مدیریت جامع حوزهبرنامه مدیریت زیستتدوین  .1
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 طبیعیو جوامع محلی در حفظ منابعهاي تعاونی تقویت جایگاه تشکل .2

 هاي تعادل دام در مرتع و خروج دام از جنگلسازي اجراي طرحزمینه .3

ته و تی و بسهاي صنعتبدیل آن به دامپروريدامداري سنتی و گذاري بر روي سرمایه .4

تان ل شهرسیدبت ين شهرستان و حركت در راستایژه در ایبه و تأمین علوفه مورد نیاز

 به قطب دام

 در روستاهاهاي سنتی ي سوختهاي فسیلی به جااستفاده از سوخت تن

 هاكاريلها و مراتع وگسترش جنگاحیاي جنگل توسعه و .6

اضی ارهاي پیشگیري و مقابله با سیل و خشکسالی براي تدوین و اجراي طرح .7

 حاصلخیز

 منظور كاهش فرسایشیب شهرستان بهشتقویت پوشش گیاهی در اراضی پر .8

  

 هاي آبخیزطبیعی در حوزهطرح استقرار مدیریت جامع و یکپارچه منابع .1

ي هاطرح براين شده، ییتعمحیطی طبیعی و زیستاعمال ضوابط و معیارهاي منابع .2

 وكولوژیك ها )از جمله توان ااي درون جنگلهاي توسعهداري و سایر طرحگلجن

 هاي جنگلی، حذف زراعت زیراشکوب(برد، حذف دام از رویشگاهظرفیت

-یتي فعالر روبگذاري یان از طریق سرمایهئتقویت بنیه اقتصادي جوامع محلی و روستا .3

 هاي سازگار با حفظ مراتع در واحدهاي اقتصادي مشخص

ر كشت ر نظیهاي سازگاطرح توسعه زراعت چوب در مناطق مستعد و سایر فعالیته یته .4

 ... صنعتی و ،و توسعه گیاهان دارویی
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 يهاعالیتفسازي نشینان و جوامع محلی از طریق زمینهتقویت بنیه اقتصادي جنگل .5

 ...(روستایی و  ،جانبیها )اكوتوریسم، صنایعسازگار با حفظ جنگل

 بخیزداريطبیعی و آهاي منابعبرداران طرحهرهبهاي آموزشی براي اجراي دوره .6

زارت لی )وهاي نو براي روستاهاي مناطق جنگبرنامه تأمین سوخت فسیلی و انرژي .7

 سازي مصرف انرژي(نفت و سازمان امور عشایري و سازمان بهینه

 ري صنعتیتبدیل نظام دامداري سنتی به دامدا .8

كاهش  وراتع مبرداري اصولی براساس ظرفیت و گرایش رهبهبود و اصالح مراتع با به .9

 تكاشستدبازده به مراتع رهاي كمزادام مازاد بر ظرفیت مراتع و تبدیل دیم

تع و اي مرهبراي طرح موجود محیطیطبیعی و زیستاعمال ضوابط و معیارهاي منابع .10

حذف دام  برد،یتاي درون مراتع )از جمله توان اكولوژیك و ظرفهاي توسعهسایر طرح

 مازاد از مرتع(

ان زیه مب)با توجه  دار و در معرض فرسایش خاکكاري در اراضی شیبتوسعه جنگل .11

 گودرز(یدرصد در شهرستان ال 72ك به یش خاک نزدیفرسا يباال

  

هکتار  50000 ك بهینزدالي حد مجاز )ممانعت از انجام كشت دیم در اراضی با شیب با .1

 (ردیگیدرصد انجام م 12گودرز در شیب باالي یشهرستان ال يكارمیاز د

ها به ین عرصهدرصد و اختصاص ا 15برداران اراضی با شیب بیش از خارج نمودن بهره .2

 یاراضتولید علوفه با بذرپاشی و كودپاشی و اختصاص 
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ز ورود اه وحوش و ممانعت چراگا هحدودمدرصد به  40اختصاص مراتع باالي شیب  .3

ستاها می رواي اسالها با استفاده از معتمدین محلی و شوراههاي اهلی به این عرصهدام

 و عشایر با نظارت بخش دولتی

 شهرستانهاي آبخیز مطالعه و اجراي عملیات آبخیزداري در حوزه .4

 نشینیان جنگلیهاي عشایر و روستامنوع براي دامتعیین محدوده چرا م .5

شدار ه ه حدبهایی كه تخریب در آنها هاي سازگار در عرصهدرختان از واریته كشت .6

 رسیده است

 گیردكه رعایت زمان چرا صورت می هاي مالداري در مراتعیحفر چاه .7

نگین سهاي هاي سبك و تقویت تولیدكنندگان به سمت نگهداري دامكاهش تعداد دام .8

 ولید علوفهبز( و روي آوردن به ت )گاو به جاي گوسفند و

 مرتع توسط كادرهاي حفاظت جنگل و هاي چرا هر سه ماه یکباركنترل پروانه .9

 هالها و مناطق حاشیه جنگهاي توزیع سوخت فسیلی در روستاهایجاد جایگا .10

ظور نمهاي روستایی و عشایري به تسهیالت الزم براي سوخت سکونتگاهایجاد  .11

 هارویه جنگلجلوگیري از قطع بی

كز راف مراهاي جنگلی اطهاي سازگار در پارکكاشت با گونههاي دستگسترش جنگل .12

 جمعیت و فعالیت

ا برد مراه باي ههسیم، تلفنطبیعی و تجهیز آنان به بی-افزایش گاردهاي حفاظتی منابع .13

 ... دور و

 بیعیطنابعمهاي اصلی و اثرگذار بر هاي متخصص منابع طبیعی در دستگاهجذب نیرو .14
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به  هرستانشهاي بزرگ شهري در شدن سکونتگاهتوسعه یکپارچه و جلوگیري از قطبی .1

 گودرزیالویژه شهر 

كه تا افق طرح در نحوي هاي شهرستان بهایجاد و تقویت ارتباطات بین سکونتگاه .2

رستانی شهینهاي شهرستان شاهد تحکیم پیوندهاي درون و بسازمان فضایی سکونتگاه

 شیمبا

 روستا ت درایجاد تعادل در بین جوامع شهري و روستایی و كمك به ماندگاري جمعی .3

 دستیهاي كشاورزي، دامپروري و صنایعبعنوان جامعه مولد در بخش

  

د گیري نظام سکونت و فعالیت براساس الگوي چنبسترسازي مناسب در جهت شکل .1

 مركزي

ز ه مركبهاي شهري و روستایی شهرستان وند مهاجرت در سکونتگاهجلوگیري از ر .2

 هاي مجاوراستان و استان

ي هاهاي شهري شهرستان در بخشهاي اقتصادي سکونتگاهایجاد تنوع در فعالیت .3

 صنعت، كشاورزي و خدمات

 سیستم اطالعات و ارتباطات در مناطق سکونتگاهی يارتقا .4

ان ه میظور كاهش شکاف و اختالف قابل توجتقویت شهرهاي كوچك شهرستان به من .5

 هاي شهري شهرستانسکونتگاه

 هاي اقتصادي از مركز شهرستانتمركززدایی فعالیت .6
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 سطهاي عمده اقتصادي در بین شهرهاي كوچك و متوتوزیع و توسعه فعالیت .7

 چكمیانی و كوها و مراكز صنعتی در كنار شهرهاي ها، ناحیهاحداث شهرک .8

 ها جهت ارائه بهتر خدماتتب خدماتی در سکونتگاهتعیین سلسله مرا .9

 ه آنهاتوسع آباد به منظور رشد وایجاد هویت اقتصادي در شهرهاي كوچك نظیر شول .10

 طمتوس وهاي كوچك هاي عمده اقتصادي در بین سکونتگاهتوزیع و توسعه فعالیت .11

 بلبهبود پیوند میان جوامع شهري و روستایی از طریق شناخت روابط متقا .12

 هاي روستاییساماندهی امور مالکیت سکونتگاه .13

 دوام روستایی افزایش ساخت مسکن مقاوم و با .14

 سازها در روستاها و جلوگیري از تخریب اراضی كشاورزيوكنترل ساخت .15

 تاهاهویت بخشی به سیماي روستاها و احیاي معماري ایرانی اسالمی در روس .16

 روستاییتوزیع متناسب و بهینه خدمات عمرانی به مناطق  .17

 یانئسطح درآمد، بهداشت و زندگی روستا يارتقا .18

 هاي عمده اقتصادي در بین شهرهاي كوچك و متوسطتوسعه فعالیت توزیع و .19

 هاي متنوع اشتغال در مناطق روستاییایجاد زمینه .20

ه ی، خانهداشتهایی مانند: مراكز ببهبود وضعیت خدماتی در روستاها بر اساس شاخص .21

 تهاجرمز آموزشی جهت كنترل جمعیت و جلوگیري از روند بهداشت، پزشك و مراك

 توزیع متناسب و بهینه خدمات در مناطق روستایی شهرستان .22
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دمات ئه خبهبود ساختار فضایی شهري و روستایی با رویکرد نوسازي شهرها و ارا .1

 هامراكز شهرستان شهري متناسب با حجم و اندازه آنها به ویژه در

 تقویت و احیاي مراكز محالت در شهرها و روستاها .2

 هاي كنترلی جلوگیري از مهاجرتستایجاد سیا .3

 آباد با مركز شهرستانتقویت ارتباط شهر شول .4

 يهاي شهراحداث شهرهاي جدید از طریق تبدیل روستاهاي مستعد به كانون .5

 دیدهاي جبافت اي فرسوده و ایجادهبهبود وضع كالبدي شهرها از طریق بازسازي بافت .6

 هريشهاي توسعه ریق ارائه برنامهتر از طباالبردن ظرفیت شهرهاي درجات پایین .7

 استفاده بهینه از اراضی در نقاط سکونتگاهی شهرستان .8

 هاي روستایی شهرستان زدایی از شهرستان و توسعه سکونتگاهمحرومیت .9

 ظور رشد و توسعه آنهاایجاد هویت اقتصادي در شهرهاي كوچك به من .10

 زيشاوربهبود تسهیالت و امکانات در مناطق روستایی استان جهت توسعه بخش ك .11

 كنترل ساخت و سازها در روستاها و جلوگیري از تخریب اراضی كشاورزي .12

انات امک تأكید بر توسعه و تقویت شهرهاي میانی و كوچك از طریق توزیع فضایی .13

 اجتماعی -اقتصادي

ر ذاري دگمایهها و امکانات توسعه اقتصادي در شهرهاي كوچك و سرشناسایی پتانسیل .14

 آنها هاي مرتبط درها به منظور رشد اقتصادي و همچنین رشد نوع فعالیتآن



60

لی اكز اصها در نظام شهري با حمایت مراي توسط شهرداريتهیه اقدامات توسعه .15

 گیري در استانتصمیم

ي یوندهایجاد پاها جهت باال رفتن تردد و اهر ساماندهی محورهاي اصلی و فرعی شبکه .16

ایی راي اجهها )براساس آنچه در اهداف، راهبردها و سیاستمطلوب بین سکونتگاه

 نقل گفته شده است(وبخش حمل

هاي هاي خدماتی در شهرهاي بزرگ و تشویق بخشگذاريعدم تمركز در سرمایه .17

 چكگذاري در بخش خدمات شهرهاي كوخصوصی جهت سرمایه

 تثبیت مالکیت و صدور سند جهت امالک روستایی .18

 بهسازي و نوسازي مسکن روستایی با استفاده از تسهیالت بانکی .19

 ايهاي توسعهجلب مشاركت مردمی در عمران روستاها و شهرها ایجاد زمینه .20

 هاي تفصیلی و اجرایی در شهرهاتهیه طرح .21

 ناطق روستاییباالبردن كیفیت كنترل و نظارت بر ساخت و سازها در م .22

ت اسیساتفضاهاي عمومی و  ،روستاها ،سازي محورهاي شریانی اصلی شهرهامقاوم .23

 حیاتی شهرستان در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی

  

 لویتوابا  هاي توسعه شهري با رویکرد نیازسنجی خدمات شهريبازنگري در طرح .1

 ساختاري راهبرديهاي طرح

ی روستای هايتهیه و تدوین و یا بازنگري در مطالعات ساماندهی فضاها و سکونتگاه .2

 اي استانهاي ناحیهوب طرحچدر چار استان به صورت یکپارچه
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 نقل كاال و مسافروهاي مناسب براي حملتقویت شبکه ریلی و دسترسی .3

 هاي جنوبی زز و ماهروها در بخشتقویت شبکه راه .4

 هاي فرسوده شهري در شهرهانجام مطالعات بافتا .5

رهاي ه شهبي از شهرهاي بزرگ تدوین ضوابط و مقررات انتقال مراكز عمده اقتصاد .6

 كوچك

ت و رسرعپطریق اینترنت  ایجاد خطوط انتقال اطالعات بین سکونتگاهاي كوچك از .7

 نظایر آن

ار در گذیهذب سرماگذاري در شهرهاي میانی و كوچك جهت جهاي سرمایهایجاد بسته .8

 هاي عمومی و خدماتیبخش

انوار جمعیت خ 20تهیه و اجراي طرح هادي روستایی جهت روستاهاي با جمعیت باالي  .9

-رحطتهیه  و ارندددادن به روستاهایی كه بیشترین مشاركت را در این زمینه  با اولویت

 خانوار جمعیت 20هاي تعیین محدوده براي روستاهاي كمتر از 

 ایی كهوستاههاي هادي رگیري سلسله مراتب خدماتی در تهیه طرحژه به شکلتوجه وی .10

اي وستاهراند شامل ي روستایی در شهرستان شناخته شدههاي مركزبه عنوان مکان

 لییورزسفو ك فرسش، خمه سفلی، گندمینه، گایکان، دوزان، ززم، چمن سلطان، كانسرخ

 تاهای روسو بهبود وضعیت بهداشت هاي سطحیاحداث مقاطع هیدرولیکی جهت دفع آب .11

 میاي مردهپذیر و جلب مشاركتدرآمد و آسیبكمك به احداث مسکن جهت اقشار كم .12

فاتر أسیس دالب تهاي ساختمانی براي متقاضیان احداث بنا در روستاها در قتهیه نقشه .13

ن د مسکنظارت و پیگیري با تایید بنیاخدمات فنی و مهندسی و مدیریت ساخت، 

 هاي روستایین بر اساس طرحشهرستا
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ت حمای دیدگان ناشی از حوادث با همکاري وتوزیع تسهیالت بانکی میان آسیب .14

 هاي ذیربط از جمله سیستم بانکیدستگاه

 حتهیه برنامه بازسازي پس از وقوع حادثه و تصویب آن توسط مرجع ذیصال .15

-طرح اي،هناحیهاي نظارت بر اجراي مقررات ساخت و ساز در شهرستان براساس طرح .16

 هاي مصوبهاي هادي روستایی و سایر طرحطرح ،هاي جامع شهري

 تفصیلی براي شهرهاي شهرستان هاي جامع وتهیه طرح .17

 شهر هاي محله محوري در شهر الیگودرز در جهت تقویت نقش محالتتهیه طرح .18

 شهرستان پدافند غیرعاملو  تهیه طرح راهبردي مدیریت بحران .19

 ها و مقررات ساختمان و زلزله موجودنامهبازنگري آیین .20

در  وجودتعیین روستاهاي هدف گردشگري و تهیه طرح متناسب با فضاي گردشگري م .21

 هاآن
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ك اد تتالش در راستاي توسعه صادرات غیرنفتی به منظور خروج از وضعیت اقتص .1

 محصولی

 بیکاري زا براي كاهش نرخهاي اشتغالها و فعالیتبرنامه اولویت قرار دادن .2

-رفیتا به ظا اتکسازي اقالم و كاالهاي اساسی بتالش در راستاي تنظیم بازار و ذخیره .3

 هاي تولیدي موجود در استان

عوارض  یایی وغرافجرعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیرعامل، نظیر استفاده از شرایط  .4

سیبآاهش كدر توزیع مکانی امکانات امنیتی و دفاعی به منظور  طبیعی و هماهنگی

 مندي از پوشش مناسب دفاعیپذیري در برابر تهدیدات و بهره

در  یاس بهینههاي امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقانتخاب عرصه .5

نزدیك به اي هاستقرار جمعیت و فعالیت در راستاي كاهش خسارات به ویژه در محدوده

 ها و تفکیك وظایف نهادهاي مسئول استانی مرز جغرافیایی استان

و روستاها،  ها نظیر محورهاي شریانی اصلی شهرهاسازي و تامین امنیت عرصهمقاوم .6

 یعییرطبفضاهاي عمومی و تاسیسات حیاتی شهرستان در برابر مخاطرات طبیعی و غ

بکهیکرد شا روبافند غیرعامل شهرستان تهیه و اجراي طرح راهبردي مدیریت بحران و پد .7

 اي براي مقابله با حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی

 كاهش خسارات وها و مقررات ساختمانی و زلزله در راستاي پیشگیري نامهرعایت آیین .8

 بالیاي طبیعی در روستاها و شهرهاي شهرستان
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از  اور پسي مجهات استاناتخاذ سازوكارهاي مناسب در به كار گیري امکانات و تجهیزا .9

 بروزحادثه
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