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پيشگفتار
با توجه به اصل  48قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران "در بهرهبرداري از
منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليت-
هاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور ،بايد تبعيض در كار نباشد،
به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود ،سرمايه و امکانات

الزم در دسترس داشته باشد" و همچنین با توجه به تأكید مقام معظم رهبري مبنی
بر ضرورت تنظیم الگوي پیشرفت و توسعه كشور براساس الگوي اسالمی ایرانی،
مطالعات آمایش استانها كه الگویی كامال بومی شده مطابق با شرایط اقتصادي،
اجتماعی و فرهنگ اسالمی و ایرانی كشور با هدف ایجاد تعادل و توزیع فعالیتهاي
اقتصادي میان استانها و مناطق مختلف كشور است ،در دستور كار استانها قرار گرفته
است.
بدینروي شرح خدمات تدوین برنامه آمایش استانها با تالش مستمر و پیگیر
معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي رییسجمهور و با اخذ رهنمودها و مالحظات
صاحبنظران و ظرفیت كارشناسی استانها با رویکردي نوین و مبتنی بر تجربیات
گذشته كشور و استانها تنظیم گردید.
معاونت برنامهریزي و اشتغال استانداري لرستان نیز با توجه به اهمیت موضوع،
مطالعات آمایش استان لرستان را مبتنی بر اصل ارتباط عدالت اجتماعی با عدالت
اقتصاد فضایی ،كه محور تفکر و اندیشههاي نوین در رابطه با توسعه منطقهاي و توسعه
پایدار و یکپارچه میباشد ،با مشاركت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش به مدیریت
توانمند آقاي دكتر حمید رحیمیپور در دو مرحله ،به سرانجام رسانده كه سند آمایش
استان لرستان ماحصل مرحله پیشین آن میباشد .سپس با توجه به بروز شدن "شرح
خدمات تدوین برنامه آمایش" توسط امور آمایش و ابالغ آن به استانها و با توجه خالء
احساس شده به دلیل نبود برنامهاي راهبردي -فضایی در سطح شهرستانهاي استان،

انجام مطالعات این مرحله از برنامه آمایش استان ،با اقدام كارشناسان حوزه برنامهریزي
به تهیه "شرح خدمات تدوین برنامه آمایش شهرستان" بر اساس اصالح بندهاي الزم
نسخه ابالغی از سوي امور آمایش و توسعه منطقهاي ،جهت انطباق با برنامه آمایش
شهرستانها ،در دستور كار معاونت برنامهریزي استانداري لرستان قرار گرفت.
نتیجه این مطالعات كه ماحصل فعالیتهاي كارشناسی مشاور با همراهی و
مشاركت مؤثر سیاستگذاران ،برنامهریزان و دستاندركاران توسعه استان لرستان به
ویژه فرماندارهاي استان در بخشهاي مختلف بوده ،منجر به تدوین برنامه آمایش
شهرستانهاي استان لرستان در  8فصل به عنوان مطالعات پشتیبان و مستندات اسناد
آمایش شهرستانی گردیده است.
همچنین همانگونه كه اشاره شد ،اسناد آمایش ده شهرستان استان به عنوان
خروجی این مطالعات یکپارچه و فراگیر ،با مشاركت كلیه فرمانداريهاي استان و
دستگاههاي اجرایی مرتبط استان تهیه گردیده تا ضمن مشخص كردن اهداف و
راهبردهاي منتج از مطالعات آمایش ،سیاستهاي اجرایی و برنامه اقدامات در بخش-
هاي مختلف براي دستیابی به توسعه پایدار استان لرستان در قالب ده مجلد مجزا
فراهم گردد.
بدین روي انتظار میرود سیاستگذاران ،تصمیمگیران ،برنامهریزان ،متفکران و
كلیة دستاندركاران توسعة استان به ویژه در سطوح شهرستانی در تعامل سازنده با
یکدیگر بتوانند در چارچوب توسعة ملی و برنامة آمایش سرزمین ،اسناد آمایش استان
لرستان و شهرستانها را متناسب با شرایط و ظرفیتهاي توسعة مناطق مختلف استان
اجرا نمایند .تعامل مستمر میان دستاندركاران تدوین و اجراي برنامه آمایش استان
میتواند در حل بهموقع مشکالت و رفع موانع موجود بر سر راه توسعة استان مؤثر باشد.
این اسناد خروجی مطالعات آمایش شهرستانی استان لرستان است كه ،نه تنها در
كلیه برنامههاي توسعه بخشی استان مورد بهرهبرداري قرار خواهد گرفت ،بلکه نقشه

راهی براي دستیابی و رسیدن به چشم انداز  1404جمهوري اسالمی ایران در محدوده
استان لرستان است كه امید میرود اجراي این برنامه زمینه الزم براي توسعه یکپارچه
استان را فراهم سازد .تا مکمل نقشه راه مدونی براي دستیابی به اهداف عالیه نظام
مقدس جمهوري اسالمی ایران باشد كه این امر مهم نیز از اولویتهاي استانداري
لرستان میباشد.
در پایان شایسته است از استاندار محترم جناب آقاي مهندس بازوند كه برنامه
محوري و حركت عاقالنه و عالمانه در راستاي تحقق اهداف توســعه استان لرستان را
در دستور كار قرار داده است ،صمیمانه تشکر نمایم .همچنین از تالشهاي خستگی
ناپذیر آقاي امید امیدي شاهآباد مدیركل محترم برنامهریزي و بودجه و همکاران پرتوان
حوزه برنامهریزي ،خانم سمانه حسنپور ،آقاي كورش نظري و خانم فوزیه تیمورپور كه
زحمات اصلی و هماهنگی و نظارت بر انجام كار را به طور منسجم و یکپارچه بر عهده
داشتهاند ،كمال تشکر و سپاسگزاري به عمل آورم.
علي هادي چگني
معاونت برنامهريزي و اشتغال
استانداري لرستان
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مقدمه
توسعه سرزمینی از جمله مقوالتی است كه در برهههاي مختلف ،براساس
مقتضیات هر دوره با رویکردهاي متفاوتی مورد توجه سیاستگذاران و صاحبنظران قرار
گرفته است .در عصر حاضر نیز ضرورت توجه به كاهش نابرابريها و گسترش عدالت
سرزمینی در سطح جامعه اهمیت مباحث توسعه سرزمینی را دو چندان كرده است.
روند توسعه در مناطق و استانهاي كشور ،در اثر ناكارآمدي نگرشهاي بخشی،
منجر به شکلگیري چند قطب رشد و به حاشیه رفتن برخی مناطق و نواحی مستعد و
در كالمی گویاتر بروز عدم تعادلهاي گاه فاحش در سرزمین و در نهایت ایجاد تمركز
جمعیت و فعالیت به شکلی نامتوازن شده است .چنین دیدگاههایی به طور بدیهی در
قبال ظرفیتسازيهاي پرهزینه در قطب و ایجاد اشتغالهاي القایی در آن مناطق و
گسیل نیروي بیکار مانده عمالً به نابارور ماندن پتانسیلهاي حاشیهها ،مهر تأیید زده
است.
این الگو در درون استان لرستان نیز چالشی جدي بر مسیر توسعه یکپارچه
شهرستانهاي استان ایجاد كرده و برخی از بخشها را كه میتوانست موتور محركه
توسعه استان باشند از مدار اهمیت خارج كرده است .در نتیجه شهرستانهاي استان
لرستان با وجود تواناییهاي باال در حیطه منابع طبیعی ،آب ،خاک ،ذخایر نفتی ،منابع
عظیم و كمنظیر سنگ ،حیطههاي متنوع و گاه منحصر بهفرد گردشگري ،موقعیت ویژه
سرزمینی ،سرمایه انسانی و ...از الگوي موجود توسعه بیشترین زیان را متحمل شدهاند.
براین اساس و با توجه به به اینکه توسعه مفهومی فراتر از افزایش رفاه اجتماعی و
بهبود وضعیت اقتصادي جامعه را دارد و مستلزم تغییرات اساسی در دیدگاه و طرز تلقی
مردم از پیشرفت و همچنین تغییرات اساسی در برنامهریزي سطوح مختلف جهت
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...است؛ در پی
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ناكارآمدي دیدگاههاي سنتی ،براي چارهجویی ،مطالعات آمایش سرزمین در ابعاد استانی
و شهرستانی ضرورت یافته است.
آمایش سرزمین نوعی هدایت و مدیریت راهبردي است كه سعی دارد پیوندهاي
انسان با فعالیتهایش در محیط و فضایی كه در آن قرار دارد را مورد مطالعه قرار داده و
با طراحی مطلوبترین وضعیت براي تحکیم و توسعة این پیوندها ،برنامههاي توسعة
فضایی بلند مدت ،پایدار و متکی بر مشاركت عمومی را معرفی نماید .در این میان
مطالعات آمایش سرزمین به دلیل ماهیت همهجانبهنگر (جامعنگر) ،دورنگر و نگاه
استراتژیك به سرزمین جایگاه ویژهاي در دستیابی به پارادایم توسعه سرزمینی مبتنی بر
عدالت فضایی را دارد .بدین روي ماهیت مشاركتی ،انعطافپذیر و توسعهگراي این
رویکرد میتواند راهکارهاي مناسبی را براي تحقق توسعه متوازن ،همهجانبه و پایدار
ارائه نماید.
اسناد آمایش شهرستانهاي استان لرستان در برگیرنده كلیه بخشهاي اقتصادي،
اجتماعی و طبیعی است كه به منظور رفع محرومیت و ایجاد تعادل و توازن درون و
برون استانی تهیه شده است .براین اساس با انجام مطالعات برنامه آمایش استان
لرستان دستیابی به سندي كه سازمان فضایی منسجم ،اثربخش ،مبتنی بر احصاء و
بکارگیري روشهاي اجرایی براي دستیابی به توسعه پایدار شهرستانهاي استان و در
نتیجه استان لرستان در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین را
فراهم نماید ،به دست آمده است.
بدیهی است چنین سندي باید با برقراري یك رابطه عقالنی و سنجیده بین انسان،
فعالیت و فضایی كه در آن در جریان و فعالیت است ،ضمن فروكاهی كاستیها و
هزینههاي زیستمحیطی بتواند به بررسی عدمتوازنهاي غیرقابل توجیه موجود در
درون شهرستان و استان احاطه داشته باشد تا هیچ عرصهاي در سرزمین ،از مدار توجه
بیرون نماند و هیچ حاشیه امنی براي واژه مصیبتبار محرومیت در منطقه باقی نماند و
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در نهایت همه انسانها و سکونتگاههاي استان از امکانات و مواهب موجود به اندازه
شایستگی خود برخوردار شوند كه این نگاه و رویکرد عین عدالت میباشد.
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در راستاي تحقق اهداف چشمانداز جمهوري اسالمی ایران و ضوابط ملی آمایش
سرزمین و با توجه به ویژگیهاي استان لرستان ،چشمانداز توسعه استان در
زیربخشهاي عمده بر موارد ذیل استوار است:
 برخورداري از رشد اقتصادي پایا و پویا در ارتقاء سطح اشتغال و درآمد سرانه پویا با
رعایت اصل عدالت سرزمینی
 برخوردار از نیروي انسانی توانا در تولید علم و فنآوري پیشرفته و متکی بر منابع-
انسانی و سرمایه اجتماعی ریشهدار در فرهنگ محلی -بومی با جایگاه ویژه در
تولید ملی
 متکی بر همبستگی ملی ،وحدت سرزمینی و همدلی مردم با نهادهاي حکومتی ملی
 متکی بر عدالت اجتماعی در توزیع فرصتهاي برابر و توزیع عادالنه درآمد ،به دور
از فقر و فساد و تبعیض
 پیشتاز در حفاظت از محیطزیست و حراست از منابعطبیعی و ایجاد محیطی پایدار و
پویا
 دستیافته به نهادهاي مشاركتی و مدنی با الگوي مردمساالري دینی ،نواندیشی و
پویایی فکري در حراست از فضایل اخالقی
 داراي نقش مركزي و جایگاه ویژه در همگرایی قومی ،تقویت و پیوندهاي اجتماعی
و فرهنگی و تضمین وحدت ملی
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 بهرهمند از موقعیت ویژه سرزمینی در پیونددهی فضاهاي توسعه كشور در
چهارچوب توسعه فضایی یکپارچه و پایدار

با توجه به قابلیتها و تنگناهاي موجود كه در مطالعات آمایش استان بررسی و
تحلیل گردیدهاند ،در جهت تحقق اهداف چشمانداز توسعه استان ،در درجه نخست
توسعه استان با محوریت بخش صنعت و پس از آن بر محورِ توسعة هماهنگ
بخشهاي گردشگري و كشاورزي به عنوان دو محور اساسی در توسعه استان استوار
خواهد بود .بدیهی است تکیه بر اولویتهاي فوق مانع بهرهبرداري از سایر توانمنديها
و ظرفیتهاي استان نخواهد بود.
بدین ترتیب اهداف كالن آمایشی توسعه استان عبارتند از:
توسعة بخش صنعت استان با استفاده از همجواري استانهاي صنعتی و با توجه به
زیرساختهاي موجود و رعایت مالحظات زیستمحیطی و به دست آوردن جایگاه
مناسب در شبکة صنعتی كشور
 توسعه و نوسازي بخش معدن با تاكید بر سنگهاي ساختمانی به عنوان قابلیت
ممتاز معدنی
 افزایش كمی و كیفی تولید محصوالت كشاورزي با توجه به قابلیتهاي موجود
 توسعة پایدار استان با تکیه بر منابعطبیعی (آب ،خاک ،پوشش گیاهی و شرایط
اقلیمی) با محوریت كشاورزي ،جنگلداري و دامداري پیشرفته
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 توسعه یکپارچه استان با استفاده از جاذبههاي طبیعی و تاریخی بخش گردشگري
 توسعه و اعتالي معرفت دینی ،ارزشهاي فرهنگی و ویژگیهاي هویتی و ارتقاي
شاخصهاي توسعه انسانی ،فرهنگی و اجتماعی
 توسعه یکپارچه استان با استفاده از خطوط انتقال انرژي كه از استان عبور میكند و
افزایش نقش استان در تولید فرآوردههاي حاصل از نفت و گاز با تاكید بر صنایع
پتروشیمی
 توسعه بخش بازرگانی استان با تقویت خدمات برتر و توجه به نقش استان به عنوان
مركز منطقهاي تخلیه و توزیع كاال
 نهادینهسازي بهرهوري و افزایش آن در بخشهاي اقتصادي و عوامل تولید
 توسعة فضایی یکپارچه استان با تأكید بر الگوي شبکهاي مراكز زیست و فعالیت و
با تقویت جریانها و پیوندهاي عمده و در ارتباط با فضاهاي توسعة استانهاي
مجاور
 توسعه خطوط ارتباطی (جاده ،راهآهن ،خطوط هوایی) استان به منظور تحقق جایگاه
ممتاز آن در شبکه فضاهاي توسعه كشور ،و تقویت یکپارچگی سرزمینی
 ارتقاي خدمات برتر و عمومی در سطح استان به منظور تحقق چشمانداز استان

نقش اصلی شهرستان اليگودرز:

در راستاي تحقق چشمانداز استان در افق  1404و حركت بـه سـمت دسـتیابی بـه
اهداف كالن آمایشی توسعه استان ،نقشهـاي اصـلی شهرسـتان الیگـودرز بـه ترتیـب
اولویت براساس توسعه حوزههاي صنعت ،گردشگري و كشاورزي در نظـر گرفتـه شـده
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است .تکیه بر اولویتهاي فوق مانع بهرهگیري از سـایر توانمنـديهـا و ظرفیـتهـاي
شهرستان نخواهد بود .لذا به منظور ایفاي نقش بهینـه شهرسـتان در راسـتاي توسـعه-
یافتگی استان ،در سند حاضر اهداف ،راهبردها ،سیاستهـا و پروگـرامهـاي اولویـتدار
آمایش شهرستان براي اجرا بـه تفکیـك بخـشهـاي مختلـف اقتصـادي ،اجتمـاعی و
فرهنگی تدوین شده است.

 .1فعالسازي بخش معدن به عنوان یکی از توانمندترین بخشهاي توسعهاي شهرستان
الیگودرز (با توجه به وجود ذخایر معدنی متنوع)
 .2توسعه صنایع فرآوري سنگهاي تزیینی ساختمانی و سنگهاي چینی در شهرستان
الیگودرز و معرفی آن به عنوان قطب سنگ استان (شهرستان الیگودرز داراي بیشترین
تراكم سنگهاي تزئینی در استان لرستان است)
 .3توسعه صنعت كاشی و سرامیك در شهرستان
 .4توسعه صنعت چرم و پوشاک به عنوان صنعت پاییندستی دامپروري صنعتی در
شهرستان
 .5بهرهبرداري بهینه از منابع و ذخایر معدنی شناسایی شده
 .6شناسایی و مطالعه ظرفیتهاي معدنی شهرستان

 .1ایجاد و توسعه صنایع پاییندستی صنایع سنگهاي معدنی ،صنایع تبدیلی به ویژه
سنگهاي تزیینی
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 .2ایجاد تسهیالت الزم و نیز هدایت سرمایهگذاريها به سمت سرمایهگذاري در بخش
معدن
 .3مطالعه و رفع مشکل راهاندازي مجدد واحدهاي تعطیلشده در شهرستان الیگودرز
 .4افزایش تسهیالت صنایع مرتبط با چرم و پوست در شهرستان الیگودرز
 .5ساماندهی واحدهاي تولید كاشی و سرامیك
 .6تقویت و ایجاد مجتمعهاي تولید گوشت با تأمین تأسیسات زیربنایی و كاهش آثار
زیانبار در پراكندگی این صنایع و ایجاد صنایع مرتبط با آن شامل كشتارگاه صنعتی،
كارخانه پشمشویی ،كارخانه پودر خون و استخوان ،كارخانه تولید خوراک دام ،كارخانه
تولید سوسیس ،كالباس و همبرگر ،واحد بستهبندي گوشت و سردخانه
 .7ایجاد زیرساختها جهت دسترسی به منابع معدنی (آبرسانی ،برقرسانی و راه دسترسی)
 .8توسعه و بازسازي صنایع معدنی و كانیهاي غیرفلزي
 .9احداث و توسعه صنایع فرآوري مواد معدنی در راستاي افزایش ارزش افزوده این بخش
 .10توسعه و بکارگیري تجهیزات و تکنولوژي روز دنیا براي اكتشاف و استخراج معادن
شهرستان

 .1تخصیص اعتبار به صنایع كانی غیرفلزي و سنگهاي تزیینی با توجه به پتانسیلهاي
معدنی در شهرستان الیگودرز
 .2تقویت صنایع فرآوري مرتبط با مواد معدنی شهرستان (سنگهاي تزیینی و غیرفلزي)
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 .3توسعه كارخانههاي فرآوري سنگ خصوصا سنگهاي تزئینی (در اطراف روستاهاي
دوزان ،عسگران الیگودرز ،بادباد ،قلعه عبدالرضا شهرک برناباد و شهر الیگودرز بیشترین
تراكم سنگ تزیینی وجود دارد)
 .4مطالعه ایجاد و بهرهبرداري از شهرک تخصصی سنگ در شهرستان
 .5بهبود زیرساختهاي موجود براي تسهیل در امر توسعه معدنی استان
 .6ایجاد كشتارگاه صنعتی الیگودرز
 .7فراهمآوردن زیرساختهاي صادرات در شهرستان
 .8ارتقاي نیروي انسانی متخصص و ماهر بومی مرتبط با رشتههاي مرتبط با صنعت استان
 .9تسریع در اجرایی شدن طرحهاي مصوب سفر استانی شهرستان الیگودرز
 .10جلوگیري از خامفروشی مواد معدنی
 .11تسهیل سازوكار قانونی سرمایهگذاري در بخش معدن
 .12ارتقاي سطح آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بخش معدن در ایجاد فرصت شغلی و
افزایش درآمد در شهرستان
 .13تالش در راستاي افزایش سهم اعتبارات استانی و ملی بخش صنعت و معدن شهرستان
 .14تامین منابع مالی مورد نیاز ،ایجاد فضاي مناسب كسب و كار و تسهیل سرمایهگذاري در
بخش صنعت و ذخایر معدنی
 .15استفاده از حداكثر توان شركتهاي سرمایهگذاري دولتی خصوصاً ایدرو و ایمیدرو به
منظور اجراي طرحهاي مبنی بر فناوريهاي پیشرفته كه داراي مصوبه از هیات محترم
دولت میباشند
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 .1تالش در جهت افزایش منابع بانکی بخش صنعت و معدن براي اعطاي تسهیالت به
طرحهاي زودبازده
 در صنایع غذایی :تولید محصوالت گوشتی ،فرآوردههاي لبنی خصوصاً كارخانههاي
شیر ،نان صنعتی و آرد گندم
 در صنایع كانی غیرفلزي :فرآوري سنگهاي ساختمانی ،فرآوري ضایعات سنگ
حاصل از معادن و سنگبريها ،تولید انواع پودرهاي معدنی ،پودر میکرونیزه ،تولید
كاشی و سرامیك
 در صنایع نساجی ،پوشاک و چرم :تولید الیاف طبیعی و مصنوعی ،ریسندگی،
كشباف ،دباغی و تکمیل چرم و تولید پوشاک صادراتی
 .2ارائه تسهیالت بانکی به واحد شیشهسازي الیگودرز (مصوبه دولت)
 .3فعالسازي كارخانههاي تعطیل و نیمهتعطیل خصوصاً مرتبط با صنایع فرآوري سنگ-
هاي تزیینی ،دامداريها و فرآوردههاي لبنی به كمك تسهیالت بانکی
 .4راهاندازي واحدهاي تولید كاشی و سرامیك با توجه به وجود پتانسیلهاي معدنی
 .5تکمیل زیرساختهاي معادن الیگودرز (احداث جاده) توسط سازمان توسعه و نوسازي
معادن و صنایع معدنی ایران (مصوبه دولت)
 .6صدور مجوز و كمك به ایجاد پایانه صادراتی سنگ در شهرستان الیگودرز
 .7مطالعه و ایجاد شهرک تخصصی فرآوري سنگ در شهرستان الیگودرز
 .8ایجاد آزمایشگاه كنترل كیفیت سنگ در كنار شهرک تخصصی سنگ
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 .9تأمین اعتبار مورد نیاز توسعه منطقه ویژه تخصصی سنگ
 .10احدث كارخانجات مختلف فرآوردههاي سنگی و «ساماندهی زنجیره كارخانجات
مربوطه»
 .11مطالعات تفصیلی اندیسهاي مس و روي در الیگودرز
 .12مطالعات تفصیلی آثار گرافیت در شهرستان الیگودرز
 .13تسهیل در واگذاري صنایع تبدیلی و مجتمع كشت و صنعت و دامپروري به بخش
خصوصی و كمك به تجهیز این واحدها به فناوري روز
 .14تربیت نیروي انسانی متخصص و ماهر بومی مورد نیاز با توسعه رشتههاي فنی،
مهندسی ،علوم پایه و تقویت مراكز آموزش فنیحرفهاي در رشتههاي مرتبط با صنعت
شهرستان
 .15ایجاد خوشههاي صنعتی صنایع تکمیلی آبزيپروري
 .16ایجاد برند تجاري جهت محصوالت تولیدي شهرستان
 .17راهاندازي شهرک تولید داروهاي گیاهی
 .18احداث كارخانه تولید خوراک دام ،طیور و آبزیان با تکنولوژي روز دنیا
 .19تعیین نقشههاي ژئوفیزیکی ،تکنوتیکی ،اجرایی و شیمیایی معادن
 .20تهیه اطلس زمینشناسی پزشکی شهرستان
 .21مطالعه و تهیه طرح جامع معادن و صنایع معدنی شهرستان
 .22انجام مطالعات لرزهخیزي شهرستان و تهیه اطلس مربوطه
 .23ایجاد شهرکهاي صنعتی در اطراف شهرهاي كوچك شهرستان
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 .1تبدیل شدن شهرستان الیگودرز به قطب دامداري منطقه
 .2جلوگیري از هدررفت آبهاي سطحی و مهار آنها
 .3توسعه شیالت در شهرستان
 .4افزایش بهرهوري و بهرهبرداري بهینه از منابعطبیعی و كشاورزي بویژه منابع

 .1توسعه و اصالح نظام دامداري و كشاورزي
 .2توسعه واحدهاي صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخشهاي كشاورزي و دامداري
 .3افزایش سهم تولید فرآوردههاي دامی در شهرستان به نسبت متوسط ملی
 .4ذخیرهسازي سیالبها به ویژه سیالبهاي بهاره در نقاط سیلخیز شهرستان در راستاي
افزایش سطح زیركشت اراضی آبی
 .5افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب كشاورزي
 .6اصالح نظام بهرهبرداري از اراضی خرد با استفاده از شیوههاي نوین مدیریت و مالکیت
مانند تشکیل تعاونیها و شركتهاي سهامی زراعی و كشاورزي
 .7باالبردن راندمان تولید و كاهش ضایعات محصوالت كشاورزي و دامداري شهرستان
 .8توسعه صادرات محصوالت كشاورزي شهرستان
 .9ایجاد ساز و كار مناسب گواهی سالمت براي محصوالت كشاورزي
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 .10ایجاد خوشههاي صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت كشاورزي ،دامپروري و آبزي-
پروري
 .11توسعه آبزيپروري به ویژه ماهیان سردآبی

 .1اصالح نژاد دامهاي بومی و دورگه نمودن گاوهاي شهرستان با حفظ ذخایر ژنتیکی
 .2گسترش واحدهاي پرورش طیور گوشتی و تخمگذار در سطح شهرستان
 .3توسعه دامداريهاي صنعتی و صنعتی نمودن كشتار دام
 .4افزایش تعداد واحدهاي پرواربندي گاو و گوساله و برّه به ویژه در نواحی با تراكم دام-
هاي سنگین و سبك و همچنین در جوار مراكز مصرفی
 .5اتخاذ تدابیر بهداشتی و پیشگیري قرنطینهاي و واكسیناسیون دامهاي عشایري
 .6توسعه فعالیتهاي تحقیقاتی كاربردي و ترویج استفاده از تکنولوژيهاي جدید در
دامداري ،دامپروري و كشاورزي
 .7استفاده از سامانههاي آبیاري نوین به ویژه سیستم آبیاري تحتفشار و بهسازي كانال-
هاي آبرسانی
 .8آبزيپروري در سردابها و چشمههاي آب سرد
 .9گسترش زراعت آبی در دشتها و تأمین و انتقال آب به اراضی شیبدار براي توسعه
باغات
 .10اصالح روشهاي شخم و كاشت در اراضی شیبدار و ایجاد تنوع كشت در اراضی
زراعی و باغی شهرستان
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 .11توسعه روشهاي مبارزه بیولوژیك با آفات و امراض محصوالت كشاورزي
 .12اصالح نظام توزیع محصوالت كشاورزي شهرستان
 .13توسعه و بهبود بستهبندي محصوالت كشاورزي شهرستان
 .14حفظ ذخایر ژنتیکی دامهاي سبك ،سنگین ،طیور و آبزیان
 .15افزایش سطح زیركشت اراضی آبی
 .16تأمین و انتقال آب به اراضی شیبدار براي حفظ و توسعه باغات
 .17توسعه كشاورزي ارگانیك با تأكید بر استفاده از روشهاي بیولوژیك و غیرشیمیایی
 .18ایجاد زمینههاي الزم براي حضور كارآفرینان و سرمایهگذاران بخش خصوصی در
كشاورزي
 .19تالش در جهت كاهش هزینه بازاریابی محصوالت كشاورزي (كاهش واسطهگري
بخش كشاورزي)
 .20تهیه و اجراي طرح اصالح الگوي كشت در راستاي استفاده بهینه از عوامل تولید و
الگوي بهینه مصرف
 .21تالش در جهت توسعه كشت زعفران
 .22توسعه و تجهیز شبکههاي مالی بخش كشاورزي و تامین منابع مالی ارزان قیمت براي
آنها

 .1ایجاد كشتارگاه صنعتی دامهاي سبك و سنگین
 .2احداث شهرکهاي تخصصی دامپروري و انتقال دام به آنها
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 .3احداث كارخانجات فرآوري لبنیات
 .4افزایش تعداد واحدهاي پرورش گاو گوشتی و شیري
 .5احداث كارخانجات فرآوري پوست و چرم
 .6احداث سردخانه و كارخانه انجمادسازي
 .7احداث كارخانه خوراک دام و طیور
 .8انجام مراقبتهاي بهداشتی در تآمین سالمت دامها و برقراري قرنطینه دامی و تشدید
مقررات مربوطه
 .9احداث استخرهاي پرورش ماهی سردآبی
 .10احداث كارخانه بستهبندي ماهی
 .11احداث صنایع بستهبندي محصوالت دامی ،صنایع چرم ،پوست ،استخوان و غیره
 .12كنترل ،مبارزه و ریشهكنی بیماريهاي قابل انتقال بین انسان و دام
 .13تکمیل سدهاي نیمهتمام شهرستان مانند سدهاي خانآباد و حوضیان و بهرهبرداري از
آنها در جهت توسعه اراضی آبی
 .14ساخت و ایجاد ایستگاههاي پمپاژ و بندهاي خاكی و انحرافی
 .15تهیه طرحهاي اجرایی براي تأمین زیرساختهاي مورد نیاز ،احداث سایتهاي جدید
پرورش آبزیان سردآبی
 .16تاكید بر كشت علوفه و سیبزمینی با توجه به الگوي كشت موجود
 .17تأمین ماشینآالت كشاورزي و واگذاري آن با تسهیالت در جهت پشتیبانی از
مکانیزاسیون
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 .18آموزش و پشتیبانی از مبارزه با علفهاي هرز ،بیماريها ،آفات نباتی و ترویج بهرهگیري
از كودهاي بیولوژیکی
 .19تکمیل سیکل بیمه محصوالت كشاورزي در تمام مراحل از مرحله كاشت تا برداشت
محصول و همچنین محصوالت دامپروري و آبزيپروري و مرتعداري
 .20توسعه كمی و كیفی شركتهاي مکانیزاسیون كشاورزي در راستاي افزایش بهرهوري و
كاهش هزینههاي تولید
 .21تولید ،تکثیر و توزیع ملکه زنبورعسل
 .22توسعه مکانیزاسیون مزارع پرورش ماهی به ویژه ماهیان سردآبی بر اساس تکنولوژي-
هاي روز در راستاي باالبردن میزان تولید ماهی در واحد حجم
 .23ایجاد كلینیكهاي تخصصی ویژه بهداشت و بیماريهاي آبزیان
 .24ایجاد بازارچههاي تخصصی محصوالت پروتئینی با محوریت عرضه آبزیان
 .25پرورش ماهیان سردآبی در قفس ،در پشت سدهاي شهرستان
 .26ایجاد صنایع تولید خوراک آبزیان به روشهاي پیشرفته و نوین

 .1ارتقاي جایگاه صنعت گردشگري در شهرستان با توجه به توان و قابلیتهاي بالقوه و
بالفعل شهرستان در زمینههاي گردشگري تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی و انسانساخت در
سطوح ملی و فراملی استفاده بهینه از انواع جاذبهها و تبدیل آنها به محصوالت
گردشگري چند منظوره
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 .2بهرهگیري از انواع قابلیت گردشگري در حوزه صنایعدستی و تبدیل آنها به محصوالت
گردشگري متنوع و چند منظوره
 .3ارتقاي كمی و كیفی و افزایش بهرهوري و بهرهبرداري بهینه از انواع قابلیت گردشگري
بر اساس اصول توسعه پایدار
 .4افزایش سهم صنعت گردشگري در ایجاد فرصتهاي شغلی و فراهم نمودن امکانات
كسب درآمد از طریق این صنعت به ویژه در مناطق روستایی

 .1اولویت بخشیدن به بخش جهانگردي و صنعت گردشگري در توسعه آتی شهرستان
 .2برنامهریزي راهبردي در راستاي حفظ و بهرهگیري از ظرفیتهاي طبیعی ،تاریخی و
میراث فرهنگی شهرستان به منظور جلب گردشگران
 .3توسعه تسهیالت و خدمات گردشگري و ارتقاء كیفی استانداردهاي خدمات و تسهیالت
گردشگري و حفظ مستمر آن
 .4تقویت و تجهیز امکانات ،زیربناها و تاسیسات گردشگري و ایجاد فضاهاي گردشگري
براي بهرهبرداري پذیرایی و استفاده گردشگران
 .5معرفی جاذبههاي تاریخی شهرستان و ثبت آنها در زمره میراث فرهنگی كشور و
جهان و تجهیز و تبدیل آنها به محصوالت گردشگري
 .6ایجاد امکانات دسترسی مناسب به جاذبههاي گردشگري پراكنده و دور از دسترس
(همچون غارها ،آبشارها ،سرابها ،مکانهاي تاریخی ،مذهبی و )..
 .7توسعه فعالیتهاي پژوهشی در راستاي اكتشاف و شناخت بیشترجاذبههاي تاریخی و
طبیعی شهرستان
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 .8حفاظت و نگهداشت منابع گردشگري (جاذبههاي طبیعی ،جاذبههاي فرهنگی و انسان-
ساخت) شهرستان
 .9برنامهریزي محورها و چرخههاي گردشگري منطقهاي براي ایجاد تورهاي گردشگري
مدتدار
 .10اطالعرسانی و تبلیغات مناسب براي توسعه بازارهاي منطقهاي و بینالمللی
 .11فراهم نمودن زمینه الزم براي معرفی جاذبهها و آثار تاریخی شهرستان با احداث
موزههاي تاریخی و طبیعی
 .12زمینهسازي جلب سرمایهگذاران در صنعت گردشگري
 .13گسترش و بازاریابی صنایعدستی شهرستان
 .14تقویت زیرساختهاي حمل و نقل و بازسازي و توسعه ناوگان عمومی حمل و نقل كاال
و مسافر (گردشگر)
 .15حفظ ،نگهداشت و استفاده بهینه از ذخیرهگاههاي جانوري و طبیعی شهرستان در جهت
توسعه فعالیتهاي گردشگري
 .16توسعه بازارهاي هدف گردشگري شهرستان

 .1استفاده از منابع مالی و ردیفهاي ملی قانون بودجه سنواتی بخصوص ردیفهاي
مستقل ،شناور و متفرقه قانون ،براي افزایش سهم اعتبارات بخش گردشگري شهرستان
 .2ایجاد اشتغال و تجهیز منابع انسانی از طریق ارتقاي مهارت ،آگاهی و تخصص نیروي
انسانی
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 .3افزایش اعتبار شهرداري از محل اعتبارات عمرانی شهرستان براي بهبود عمران شهري
 .4شناسایی ظرفیتهاي منابعطبیعی چون آبشارهاي آبسفید و چکان ،سرابهاي ماهی-
چال و گایکان ،طبیعت شولآباد و كیگوران و  ...با كاربرد گردشگري از طریق مطالعه
موردي زیستمحیطی و اطالعرسانی نتایج بررسیها به استفادهكنندگان
 .5تشویق بخش خصوصی براي ایجاد كمپینگها و اقامتگاههاي سبك با كلیه تجهیزات
مربوطه در گردشگاههاي طبیعی بر پایه درجهبندي و اولویتبندي فضاهاي گردشگري
موجود
 .6برنامه آموزش ،نظارت و كنترل ضوابط و مقررات بهداشتی ،فرهنگی و اجتماعی براي
جمعیت بومی مجاور فضاهاي گردشگري شهرستان
 .7ساماندهی ،تعمیر و مرمت بناهاي تاریخی و آثار و بناهاي ثبت شده شهرستان
 .8استفاده چند منظوره از برخی گردشگاهها همراه با برقراري انواع متنوعی از فعالیت
گردشگري (ورزشی ،تفریحی ،استراحتی و ) ...
 .9محوطهسازي فضاهاي تفرجگاهی شهرستان
 .10ترویج و توسعه فرهنگ گردشگري و افزایش سطح آگاهی در جامعه نسبت به اهمیت
توسعه فعالیتهاي گردشگري و اكوتوریستی
 .11معرفی جاذبههاي طبیعی ،تاریخی و سیاحتی شهرستان از طریق رسانههاي همگانی و
تهیه نقشهها و بروشورهاي مناسب
 .12بسترسازي براي شناسایی و ثبت آثار شهرستان در میراث فرهنگی ملی و بینالمللی
متناسب با دامنه و آستانه گردشگري آنها
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 .13تشویق خانوارهاي ساكن در نزدیکی جاذبه گردشگري براي تامین مکانهاي پذیرایی از
مسافران در فصلهاي خاص
 .14واگذاري مشاغل به بخش خصوصی (ارتقاي مشاركت بخش خصوصی)
 .15اعطاي تسهیالت بانکی ،كمكهاي فنی و اعتباري به بخش خصوصی جهت سرمایه-
گذاري در نقاط گرّدشگري شهرستان
 .16حمایت از تولید صنایعدستی و ایجاد مراكز عرضه تولیدات صنایع دستی و وابسته به آن
در جهت جذب گردشگر به شهرستان

 .1تهیه و تدوین طرح جامع گردشگري شهرستان
 .2معرفی دشت اللههاي واژگون روستاي خلیلآباد واقع در الیگودرز به عنوان بزرگترین و
زیباترین دشت الله واژگون در جهان
 .3احداث بازارچه صنایعدستی در شهر الیگودرز
 .4احداث كارگاه خدماتی– تولیدي (البسه محلی) در مناطق روستایی و شهري
 .5احداث كارگاه خدماتی– تولیدي -صنعتی (كارگاه سفال و سرامیك) در نقاط شهري و
روستاهاي اطراف
 .6احداث كارگاه خدماتی– تولیدي (صنایعچوبی همچون مشبك ،معرق و منبت) در كلیه
مناطق شهري
 .7احداث كارگاه خدماتی– تولیدي (گلیمبافی) و (جاجیمبافی) در كلیه نقاط شهري و
روستاهاي اطراف
 .8احداث مجموعه شهربازي سرپوشیده در شهر الیگودرز
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 .9احداث مناطق نمونه گردشگري آبشار آب سفید ،مورزرین و كیگوران
 .10احداث مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی
 .11توسعه كمی و كیفی فضاهاي اقامتی و پذیرایی شهرستان
 .12توسعه كمی و كیفی خدمات مسافرتی (آژانسهاي ارائه خدمات حمل و نقل و
جابجایی)
 .13طراحی و معرفی برند به منظور ایجاد مشخصههاي متمایزكننده و قدرتمند بازار
محصوالت گردشگري شهرستان (مانند سرزمین پلهاي تاریخی ،سرزمین مفرغ،
سرزمین آبشارها ،سرزمین آواها ،نواها و بلوط و )...
 .14ایجاد نمادهاي خاص و سمبلیك بعنوان نماد شهرستان (با الگوبرداري از مفرغهاي
استان)
 .15زیباسازي فضاهاي ورودي و خروجی شهرها
 .16ساماندهی رودخانهي الیگودرز و بهرهگیري از آن به عنوان محور گردشگري شهري
 .17برگزاري برنامهها و دورههاي آموزشی هدفمند جهت ارتقاء و توسعه فرهنگ گردشگري
و گردشگرپذیري
 .18ایجاد تورهاي گردشگري مدتدار منطقهاي براي بهرهگیري از جاذبههاي گردشگري
شهرستانها و استانهاي مجاور
 .19برگزاري دورههاي آموزشی هدفدار در راستاي باالبردن سطح كیفی صنایعدستی و
هنرهاي محلی
 .20برگزاري جشنوارههاي سالیانه با محوریت عشایر ،اكوتوریسم و بومگردي ،موسیقی
سنتی ،غذاهاي محلی ،رقصهاي آیینی و معرفی و ترویج جنبههاي برجسته گویشها،
عادات و رسوم ،لباس و ...
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 .21تغییر كاربري كاروانسراهاي و بناهاي قدیمی و تاریخی داراي قابلیت الزم ،به محل
اقامت گردشگران با حفظ ویژگیها و معماري تاریخی آنها و با رعایت اولویتهاي
پیشنهادي از طرف سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگري

 .1توانمندسازي بخش خصوصی و تعاونی براي ایفاي فعالیتهاي گسترده در زمینه كانی
غیرفلزي ،سنگهاي تزیینی و دامداري صنعتی
 .2ارتقاي شبکههاي سرویسدهی معابر در پیوند با مركز استان به عنوان مركز منطقهاي
تخلیه و توزیع كاال
 .3ارتقاي جایگاه بخش دامداري شهرستان الیگودرز در راستاي مطرحشدن به عنوان قطب
دامداري استان

 .1ایجاد فضاي مناسب براي جلب سرمایهگذاري در زمینه سنگهاي تزیینی ،ساختمانی و
دامداريهاي صنعتی
 .2جذب سرمایهگذاران خارجی در حوزه سنگهاي تزئینی
 .3برطرفكردن ضعف زیرساختها در جهت حمل كاال به پایانههاي سنگ پیشنهادي
 .4ایجاد ساز و كارهاي الزم و حمایت از افزایش بهرهوري در بخشهاي اقتصادي و
عوامل تولید
 .5افزایش ظرفیت انبارها و سردخانههاي شهرستان الیگودرز
 .6ایجاد شبکههاي تبادل كاال و خدمات بین شهرستانی در جهت ایجاد ارزش افزوده
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 .7ارتقاي ظرفیت سیلوهاي نگهداري گندم در زمان پیك تولید
 .8استفاده از شیوههاي نوین بازاریابی و تبلیغات متناسب با فرهنگ استانهاي همجوار
 .9اصالح سیاست پرداخت و بازپرداخت تسهیالت به سرمایهگذاران صنعتی

 .1شناسایی و معرفی توانمنديهاي صادراتی شهرستان
 .2ایجاد زمینههاي الزم جهت شناسایی طرحهاي اولویتدار شهرستان به منظور معرفی به
سرمایهگذاران داخلی و خارجی
 .3برطرفكردن ضعف زیرساختها در جهت جلب سرمایهگذاران
 .4تالش در جهت دسترسی مناسبتر بنگاههاي تولیدي به منابع اعتباري
 .5اصالح سیاست پرداخت و بازپرداخت تسهیالت به سرمایهگذاران صنعتی خصوصاً در
راستاي صنعتی شدن دامداريهاي الیگودرز
 .6تامین زیرساختهاي الزم براي توسعه سرمایهگذاري صنعتی مانند تأمین نیازهاي آب،
برق و غیره
 .7توسعه مراكز با كاركردهاي تخصصی تجارت و بازرگانی مانند احداث انبارها ،سردخانه،
سیلوها و غیره
 .8فعالسازي و ارتقاي واحدهاي صنعتی مرتبط با فرآوري سنگهاي ساختمانی
 .9ارتقاي كمی و كیفی شبکههاي دسترسی الیگودرز به مراكز دیگر خصوصاً مركز استان
 .10احداث و تجهیز مجتمعهاي قالیبافی ،نمایشگاه دائمی و صنایعدستی
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 .1جلب سرمایهگذاران در زمینههاي دامداري و صنایع تبدیلی كانی غیرفلزي با ارائه
مشوقها و تسهیالت
 .2طراحی پایگاه الکترونیك دائمی جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در حوزه سنگ
هاي تزئینی
 .3فعالسازي واحدهاي غیرفعال خصوصاً در زمینه سنگهاي ساختمانی ،تزیینی و كانی-
هاي غیرفلزي
 .4ارئه تسهیالت مناسب در راستاي صنعتی شدن دامداريهاي سنتی
 .5اجراي برنامه ارتقاي كیفی دسترسی مركز شهرستان به مراكز دیگر خصوصاً مركز
استان
 .6پیشنهاد ایجاد و بهرهبرداري از پایانههاي صادراتی سنگهاي تزیینی
 .7احداث سیلو نگهداري گندم
 .8احداث انبار و سردخانه در شهرستان با توجه به میزان نیاز
 .9تجهیز شهرکهاي صنفی در شهرستان الیگودرز
 .10احداث فروشگاههاي زنجیرهاي دركلیه شهرستانهاي استان
 .11ایجاد مجتمعهاي قالیبافی ،نمایشگاه دائمی و صنایعدستی
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 .1حفاظت كمی و كیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی
 .2تامین آب الزم براي حفظ و توسعه مراكز زیستی و فعالیتهاي شهرستان مطابق
استانداردهاي روز
 .3ارتقاي بهرهبرداري و بهرهوري از منابع آب موجود شهرستان با تاكید بر توسعه
طرحهاي تصفیه فاضالب و آبهاي نامتعارف

 .1تهیه طرحهاي توسعه پایدار به منظور اعمال مدیریت منابع آب در واحد حوضه و بدون
در نظر گرفتن مرز سیاسی
 .2مهار آبهاي سطحی با احداث سد مخزنی و ایستگاههاي پمپاژ بر روي رودخانهها
 .3افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهینه مصرف آب
 .4حفاظت آبخیز و كنترل سیل در جهت حفظ منابعطبیعی و محیطزیست شهرستان
 .5مهندسی رودخانهها
 .6گسترش شیوههاي نوین آبیاري از جمله شیوه آبیاري تحت فشار
 .7احداث و گسترش تصفیهخانه و توسعه شبکههاي آب و فاضالب متناسب نیاز

 .1اجرایی شدن طرحهاي مطالعه شده و سرعت بخشیدن به طرحهاي آبی در دست اجرا
در شهرستان
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 .2ایجاد شبکههاي آبیاري و زهکشی در اراضی زیر پوشش سدها و بندهاي انحرافی و
پوشش انهار
 .3بهرهبرداري بهینه از منابع آب با احداث تأسیسات مهار آب
 .4جلوگیري از ساخت و ساز و فعالیتها در بستر و حریم رودخانهها و حریم چاههاي آب
شرب
 .5تهیه و اجراي طرحهاي تامین آب ،جمعآوري و تصفیه فاضالب
 .6ساماندهی رودخانهها در راستاي مهندسی رودخانهها با اولویت نقاط آسیبپذیر مجاور
سکونتگاههاي شهري ،روستایی و تاسیسات زیربنایی
 .7بهبود و تقویت روشهاي استفاده مجدد از پسابها و آبهاي نامتعارف و بازگرداندن
آنها به سیستم بویژه در كشاورزي
 .8توسعه فعالیتهاي آبخیزداري و آبخوانداري و حفاظت از آنها
 .9بهرهبرداري اصولی و نظامیافته از آبهاي زیرزمینی تا حد تعادل بین تغذیه و تخلیه
سفرهها

 .1تسریع در اجراي سدهاي نیمهتمام و در دست ساخت شهرستان مانند سد حوضیان،
عالیمحمود و اجراي سد مطالعه شده دهجانی و احداث شبکه آبیاري و زهکشی سدهاي
در دست ساخت
 .2بهرهبرداري از تصفیهخانه احداثی و توسعه شبکه فاضالب متناسب نیاز و كاهش آلودگی
آبهاي سطحی
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 .3مرمت و بازسازي كانالهاي آبیاري سنتی موجود جهت جلوگیري از هدررفت آب و
افزایش راندمان آبیاري كشاورزي
 .4كنترل پسابهاي كشاورزي و صنعتی و جلوگیري از ورود آنها به آبهاي سطحی و
زیرزمینی
 .5استفاده مجدد از پسابها و آبهاي غیرمتعارف و بازگرداندن آنها به سیستم ،بویژه در
كشاورزي
 .6تسریع در مطالعه و اجراي طرحهاي ساماندهی رودخانههاي شهرستان الیگودرز

 .1تسهیل انتقال بار و كاال از شهرستان الیگودرز به پایانههاي مهم صادراتی استان
 .2توسعه متناسب زیربخشهاي راه و ترابري شهرستان به عنوان زیرساخت و عامل
توسعه سایر بخشهاي اقتصادي
 .3توسعه فضایی و یکپارچه راههاي اصلی شهرستان متناسب با نقش آن در بستر شبکه
ارتباطی استان
 .4توسعه و ارتقاي شبکه ریلی در سطح شهرستان
 .5برخورداري از شبکه حملونقل هوایی در سطح شهرستان
 .6توزیع عادالنه امکانات شبکه حملونقل مابین جمعیت ساكن در شهرستان
 .7بهبود وضعیت ریختشناسانه محورها به ویژه در مبادي ورودي شهرها
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 .1بهسازي محورهاي مهم و پرتردد در حوزه راههاي اصلی جهت ارتباط بین شهرستانی و
فرعی تا سطح راههاي عریض با رویکرد اتصال نواحی صنعتی با سایر مناطق
 .2ارتقاي سطح مبادله كاال و مسافر با دیگر شهرستانها و حتی استانهاي مجاور با
تقویت شبکه حملونقل كاال و مسافر
 .3ارتقاي سطح خدمات جادهاي در جهت كاهش هزینههاي حملونقل و استهالک ناوگان
ترابري
 .4توسعه امکان ارتباطی و شبکه حملونقل شهرستان متناسب با نیازهاي اقتصادي،
اجتماعی و هماهنگ با توسعه بخش صنعت كشاورزي و بازرگانی استان
 .5توزیع بهینه خدمات ترابري و به كمینه رساندن تأثیر توزیع نامناسب این خدمات روي
مناطق كم برخوردار شهرستان
 .6فراهم كردن بستر مناسب جهت استفاده از تسهیالت حمل و نقل هوایی
 .7ارتباط مستقیم سکونتگاههاي شهري و روستایی براساس نتایج مطالعات حمل و نقل
 .8ارتقاي شبکه حمل و نقل ترانزیتی در شهرستان
 .9اولویتبندي محورهاي اصلی جهت تقویت نظام شبکهاي راههاي اصلی براساس نوع
پیوندها و جریانات موجود فضایی
 .10شناسایی و مطالعه سکونتگاههاي بدون پیوند با راههاي اصلی با رویکرد مناطق محروم
 .11بهبود و ارتقاي شاخص دسترسی به راهها در دو مرحله اول شاخص دسترسی شهري و
در مرحله دوم شاخص دسترسی روستایی
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 .12فعال نمودن تشکیالت و تعاونیهاي حمل و نقل در سطح شهرستان جهت ایجاد بانك
اطالعاتی ورود و خروج كاال و شناسایی مناطق عمده اقتصادي نیازمند توسعه
 .13نوسازي و بهبود كمی و كیفی كلیه شبکههاي ارتباطی جادهاي
 .14كنترل ساخت و ساز و نوع كاربريها در مجاورت محورهاي منتهی به شهرها

 .1ارتقاء و تقویت كالبدي و عملکردي مسیر الیگودرز به دورود و خرمآباد به عنوان مهم-
ترین پایانههاي صادراتی سنگ در استان
 .2ارتقاء و بهسازي راههاي اصلی پرتردد تا سطح آزادراه
 .3احداث ،تکمیل و اتمام طرحها و پروژههاي راههاي چهارخطه در محورهاي اصلی
شهرستان
 .4اصالح و مرمت تقاطعهاي حادثهخیز در محورهاي ارتباطی شهرستان
 .5تجهیز امکانات و زیربناهاي الزم براي دسترسی آسان به جاذبههاي طبیعی و تاریخی
 .6مطالعه و تهیه طرح فرودگاه الیگودرز
 .7دسترسی مناسب نقاط سکونتگاهی روستایی به روستاهاي مركزي در شهرستان
 .8تکمیل و بهسازي سیستم دسترسی از طریق راههاي اصلی و اجراي برنامههاي مربوط
به بهسازي شبکههاي داخلی شهرستان
 .9ارتقاي محورهاي مهم و پرتردد در حوزه راههاي اصلی و فرعی تا سطح راههاي عریض
 .10ارتقاي محورهاي مهم راههاي روستایی درجه یك و پرجمعیت تا سطح آزادراه
 .11احداث ،بهسازي و آسفالت راههاي اصلی شهرستان
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 .12ارتقاي سیستم ایمنی جادهاي
 .13احداث و ساماندهی خطوط ریلی شهرستان
 .14ساماندهی سیستم حملونقل عمومی و پایانههاي مسافري و حمل كاال
 .15ارائه تسهیالت مناسب براي احداث مجتمعهاي خدماتی رفاهیِ بینراهی
 .16احداث ،بهسازي و آسفالت و نگهداري راههاي روستایی در شهرستان
 .17ارتقاء و توسعه راههاي فرعی مابین شهرستانها به راه اصلی
 .18تدوین ضوابط ساختوساز در مبادي ورودي شهرها

 .1شتاب در ساخت راهآهن دورود -ازنا -الیگودرز -اصفهان
 .2ارتقاي محور شریانی خرمآباد– الیگودرز– اصفهان تا سطح آزادراه
 .3احداث فرودگاه در شهرالیگودرز
 .4احداث تونل محور شولآباد
 .5ارتقاي راه فرعی الیگودرز– شولآباد و الیگودرز -بشارت
 .6ارتقاي مسیر دسترسی به سمت دشت اللههاي واژگون روستاي خلیلآباد( -مصوبه
دوم)
 .7ارتقاي مسیر دسترسی به سمت امامزاده محمدبنحسن (مصوبه دولت)
 .8ایجاد راهدارخانه با تجهیزات الزم براي بازگشایی گردنه برفگیر راه الیگودرز -شولآباد
 .9احداث راه دسترسی به سد لیرو از مسیر الیگودرز (مصوبه دولت)
 .10تعریض راه دسترسی به سد بختیاري به عنوان بلندترین سد جهان (مصوبه دولت)
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 .11تعریض راه دسترسی به آبشار آبسفید (مصوبه دولت)
 .12اصالح و رفع نقاط پرحادثه
 .13احداث پایانههاي باري و مسافربري در شهر الیگودرز
 .14تجهیز راهها و محورهاي ارتباطی شهرستان به تجهیزات فنی (ماشینآالت و تجهیزات
راهداري ،روشنایی و گارد) و نصب عالئم ایمنی در جادههاي شهرستان
 .15ایجاد ارتباط ریلی با مركز استان
 .16جایگزینی خودروهاي عمومی با مسافربر شخصی و توسعه ناوگان تاكسیرانی
 .17احداث مجتمعهاي خدماتی رفاهیِ بینراهی در محورهاي مواصالتی شهرستان
 .18تعمیرات ابنیه فنی راهها و عملیات حفاظت پلها و تونلها
 .19احداث ،بهسازي و آسفالت راههاي روستایی
 .20نگهداري راههاي اصلی ،فرعی و روستایی و عشایري
 .21تهیه و اجراي طرح جامع نگهداري و برنامه راهداري براي تمامی راههاي شهرستان
 .22انتقال كاربريهاي ناسازگار مجاور محورها در مبادي ورودي شهرها به الیههاي درونی
 .23جلوگیري از پراكندگی كاربري و فعالیتهاي آلودهكننده بصري در مبادي ورودي
شهرها
 .24تعریف مبادي ورودي شهرها با استفاده از روشهاي طراحی شهري
 .25احداث پمپ بنزین و جایگاه عرضه مواد سوختی
 .26مرمت و توسعه ساختمانهاي راهداري شهرستان الیگودرز
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 .27احداث پاركینگ در مجاورت راهها و كانونهاي مهمی چون مناطق نمونه گردشگري و
یا نقاط صنعتی

 .1تأكید بر بهرهگیري از توانهاي انرژي آبی شهرستان
 .2ارتقاي كیفیت و كاركرد ناوگان حملونقل
 .3تأكید بر استفاده از پتانسیلهاي زیست توده استان براي تولید انرژي
 .4تقویت شبکه توزیع برق و گاز شهرستان براي افزایش شمار سکونتگاهها و خانوارهاي
برخوردار از برق و گاز طبیعی بویژه در روستاها

 .1توسعه و تجهیز زیرساختها و تأسیسات تولید و توزیع انرژي با تأكید بر بهرهگیري از
ظرفیتهاي برق آبی
 .2استفاده از سوختهاي اقتصادي و سالمتر (انرژيهاي نوین)
 .3توزیع منطقی سهم هر یك از روشهاي حملونقل كاال و مسافر
 .4اصالح و بهبود وضعیت ترافیك در جهت كاهش مصرف سوخت
 .5ارتقاي كیفیت و كاركرد ناوگان حملونقل
 .6فرهنگسازي ،آموزش و اطالعرسانی در نحوه مصرف بهینه انرژي
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 .1تکمیل پروژههاي نیمه تمام در زمینه انتقال و توزیع انرژي
 .2تأمین برق و گاز مورد نیاز در مناطق صنعتی و روستاها
 .3گسترش الگوي جایگزینی گاز طبیعی ) (CNGبه جاي فرآوردههاي نفتی در بخش
حملونقل و صنعت و زیر پوشش قرار دادن روستاهاي مشمول از طریق توسعه شبکه
گاز طبیعی
 .4تأمین برق مورد نیاز بخش كشاورزي با برقیكردن كلیه چاههاي كشاورزي
 .5انجام اقدامهاي اصالحی الزم در شبکههاي توزیع برق به منظور استاندارد نمودن
شبکههاي فرسوده ،كاهش اتالف و متعادلكردن بار الکتریکی شبکهها
 .6بهینهسازي و مستقل كردن تأمین انرژيهاي الزم براي برق مصرفی مراكز جمعیت و
فعالیت

 .1تکمیل خط انتقال گاز دورود -ازنا -الیگودرز
 .2تأمین برق وگاز مورد نیاز شهرکهاي صنعتی و واحدهاي صنعتی
 .3تکمیل گازرسانی به سکونتگاهها و روستاهاي فاقد شبکه
 .4مکانیابی صنایع انرژي بر در مسیر خط انتقال
 .5برقرسانی به روستاهاي باقیمانده با بیش از  20خانوار
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 .6برنامه خودكفایی و مستقل كردن تأمین انرژيهاي الزم براي برق مصرفی شهرکهاي
صنعتی و مسکونی جدید
 .7استفاده از بیوگاز در سطوح شهري و روستایی و در نقاط مستعد مجاور دامداريهاي
شهرستان الیگودرز

 .1اعتالي ارزشهاي فرهنگی و هویتی مردم شهرستان در راستاي ایجاد همبستگی و
عامل توسعه
 .2توسعه تعامالت اجتماعی و فرهنگی درون و بینمنطقهاي در راستاي تقویت همبستگی
ملی
 .3ارتقاي شاخصهاي توسعه انسانی ،فرهنگی و اجتماعی متناسب با ضرورتهاي توسعه
 .4تامین فضاهاي فیزیکی ،آموزشی ،اداري و فرهنگی به منظور دست یافتن به یك هویت
قابل قبول در بخش فرهنگ و هنر
 .5ایجاد نظام سلسله مراتب عملکردي بین مراكز شهري ،تقویت و تجهیز روستاهاي
مركزي و ساماندهی كوچ و اسکان عشایر

 .1نشر و گسترش ارزشهاي دینی متکی بر قرآن و معصومین (علیهمالسالم) با مشاركت
مردم
 .2تاكید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی -اسالمی در تعامل با بروننگري و اتکا بر این
هویت براي تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی
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 .3بسترسازي جهت توسعه فعالیت نهادها و تشکلهاي غیردولتی در زمینه اجتماعی-
فرهنگی شهرستان
 .4توانمندسازي اجتماعی -اقتصادي گروههاي آسیبپذیر در راستاي كاهش آسیبهاي
اجتماعی
 .5بررسی روشهاي ایجاد تعامالت اجتماعی -فرهنگی درون و بینمنطقهاي در راستاي
تقویت همبستگی ملی
 .6تدوین طرحهاي راهبردي جهت پیشگیري از جرم و جنایت و كنترل افزایش آن در
شهرستان
 .7توسعه خدمات اجتماعی -فرهنگی با مشاركت بخش دولتی و خصوصی
 .8تعدیل نابرابريهاي ناحیهاي و توسعه كانونهاي مستعد شهري و روستایی ،ضمن حفظ
و گسترش كانونهاي شهري بالنسبه پیشرفته
 .9جهتدهی سیاستهاي حمایتی به سمت قشر آسیبپذیر شهرستان
 .10گسترش پوشش بیمههاي اجتماعی

 .1تقویت و ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش فعالیتهاي قرآنی (مفاهیم قرآنی)
 .2افزایش سرانه فضاهاي فرهنگی و هنري (مساجد و تکایا ،كتابخانهها ،كانونهاي
فرهنگی و اردوگاهی) با مشاركت مردم
 .3توسعه و تجهیز امکانات اجتماعی -فرهنگی و گذران اوقات فراغت در سطح شهرستان
 .4توسعه نظام تأمین اجتماعی (بویژه در جوامع روستایی و عشایري) شهرستان
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 .5افزایش سهم شهرستان از بودجه براي توسعه فعالیتهاي فرهنگی و رسانهاي
 .6ارائه برنامههاي حمایتی از خانواده و فرزندان
 .7اجراي طرحهاي كاربردي جهت پیشگیري و جلوگیري از افزایش اعتیاد

 .8تقویت و ترویج فرهنگ معصومین (علیهمالسالم)
 .9برنامهریزي در جهت تقویت و ارتقاي فرهنگ عمومی جامعه
 .10برنامهریزي در جهت تقویت و ارتقاي فرهنگ كار و تالش

 .1احداث و تجهیز مساجد و تکایا در كلیه حوزههاي شهري و روستایی شهرستان
 .2احداث و تجهیز كتابخانههاي دائمی در حوزههاي شهري شهرستان
 .3راه اندازي كتابخانههاي سیار در حوزههاي روستایی شهرستان
 .4احداث و تجهیز مجتمعهاي فرهنگی و هنري شهرستان
 .5احداث و تجهیز كانونهاي پرورش فکري كودكان و نوجوانان
 .6راهاندازي و تشکیل نهادها و تشکلهاي غیردولتی در زمینه اجتماعی -فرهنگی
 .7احیاء ،مرمت و بهسازي گلزار شهدا
 .8بهسازي فضاهاي توانبخشی موجود
 .9توسعه كمی و كیفی كمپینگهاي مجاز ترک اعتیاد
 .10راهانداري اورژانس اجتماعی با اولویت حوزههاي بحرانی شهرستان
 .11توسعه كمی و كیفی مراكز حمایتی از خانواده و فرزندان
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 .12ارائه خدمات پشتیبانی به جمعیت عشایر شهرستان
 .13اجراي طرحهاي كاربردي جهت پیشگیري و جلوگیري از افزایش جرم و جنایت

 .1افزایش آگاهیهاي عمومی جمعیت شهرستان در راستاي پیشگیري از ابتال به سایر
بیماريها
 .2اصالح و تغییر رفتار الگوي تغذیه مردم شهرستان به منظور كاهش بیماريهاي ناشی از
تغذیه نامناسب
 .3اشاعه فرهنگ رعایت بهداشت فردي و عمومی در راستاي ارتقاي سطح سالمت
 .4ارتقاي نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی و روحی و تقویت توانمنديهاي افراد و
گروههاي اجتماعی
 .5ارتقاي سطح سالمت مردم شهرستان
 .6توسعه كمی و كیفی شاخصهاي بهداشتی و درمانی شهرستان
 .7پوشش امکانات و خدمات بهداشتی– درمانی در كلیه حوزههاي شهري و روستایی
شهرستان

 .1ارتقاي سطح دانش و آگاهی مردم از طریق آموزش بهداشت با آموزشهاي گروهی و
استفاده از رسانههاي همگانی
 .2به حداقلرساندن مرگومیر مادران و كودكان
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 .3افزایش حجم مخازن ذخیره آب و افزایش جمعیت تحت پوشش آب آشامیدنی سالم و
تأسیسات دفع بهداشتی فاضالب در مناطق شهري و روستایی
 .4گسترش واحدهاي تخصصی و فوقتخصصی با توجه به سطح و جایگاه شهرستان
 .5نهادینه نمودن نظام ارجاع در فرهنگ خانوادههاي (شهري و روستایی) شهرستان
 .6جهتدهی سیاستهاي حمایتی به سمت قشر آسیبپذیر شهرستان
 .7كنترل و جلوگیري از شیوع بیماريهاي دامی
 .8كنترل و جلوگیري از شیوع بیماريهاي مشترک بین انسان و دام
 .9توسعه فرهنگ حسنه خوندهی در میان مردم شهرستان
 .10كنترل و پیشگیري و درمان بیماريهاي غیرواگیر و شایع نظیر بیماريهاي قلبی،
عروقی ،فشارخون ،دیابت و سرطانها
 .11پوشش واكسیناسیون به میزان صددرصد از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 .1سیاستهاي اجرایی آمایش در بخش بهداشت و درمان آموزش در مدارس براي ارتقاي
شاخصهاي بهداشتی به خصوص در روستاها جهت پیشگیري از بیماريهاي واگیردار
 .2آموزش ضمن خدمت بهورزان جهت مشاركت روستائیان در زمینه پیشگیري از بیماري-
هاي واگیردار
 .3ارائه برنامهها و اجراي طرحهاي آموزشی جهت پیشگیري از ابتال به بیماريهاي شایعی
چون قلبی ،عروقی ،فشارخون ،دیابت و سرطانها
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 .4توسعه برنامههاي آموزشی در جهت جلوگیري از ازدواجهاي خویشاوندي نامناسب (با
هدف جلوگیري از تولید نسلهاي ناسالم)
 .5توسعه برنامههاي آموزشی در راستاي اصالح الگوي تغذیه به منظور كاهش بیماريهاي
ناشی از تغذیه نامناسب
 .6افزایش میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی
 .7توسعه سطح پوشش خدمات بهداشتی و درمانی در واحدهاي دامی در جهت پیشگیري
از شیوع بیماريهاي مشترک انسان و دام
 .8ارتقاي سطح كیفی و كمی تصفیهخانههاي آب شرب به ویژه در نقاط روستایی
شهرستان
 .9به حد نصاب رساندن سرانه تخت بیمارستان در شهرستان
 .10نظارت مستمر و دقیق كارشناسان مربوطه بر فعالیتهاي دامی شهرستان
 .11مبارزه با بیماريهاي عمده (ایدز ،هپاتیت ،غیره) و جلوگیري از اشاعه آنها

 .1توسعه و گسترش نهادها وتشکلهاي غیردولتی در راستاي آموزش مسائل بهداشتی و
درمانی به عموم جمعیت شهرستان
 .2ایجاد مركز مشاوره رفتاري در شهرستان
 .3توسعه كمی و كیفی مراكز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان
 .4توسعه كمی و كیفی مراكز بهداشتی درمانی شهري شهرستان
 .5احداث و تجهیز خانههاي بهداشت روستایی
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 .6توسعه پایگاههاي انتقال خون سیار و گردشی در حوزههاي روستایی شهرستان
 .7برگزاري ورزشهاي همگانی صبحگاهی در فضاهاي عمومی نظیر پارکها
 .8ارتقاي امکانات ،تجهیزات و نیروي انسانی آموزش دیده در خانههاي بهداشت ،براي
گسترش شبکه بهداشت و آموزش در مناطق روستایی
 .9راهاندازي بخش تخصصی نوزادان در شهرستان
 .10راهاندازي بخش تخصصی روانپزشکی در شهرستان
 .11مبارزه با بیماريهاي واگیردار هپاتیت عفونی ،انگلهاي رودهاي ،سوزاک و سل ریوي
 .12برگزاري دورههاي آموزشی و مشاورهاي بهداشتی به دامداران شهرستان

 .1ایجاد فرصتهاي عادالنه براي دسترسی به آموزش و پرورش در كلیه حوزههاي
شهري و روستایی شهرستان
 .2ارتقاي كیفیت آموزشی
 .3توسعه امور پرورشی ،تربیتبدنی و سالمت دانشآموزان
 .4توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شهرستان
 .5تأمین ،تربیت ،بهسازي و اعتالي منابعانسانی

 .1پوشش كلیه حوزههاي شهري و روستایی شهرستان در ارتباط با امکانات و تجهیزات
آموزشی و پرورشی در راستاي برقراري عدالت
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 .2بهبود شاخص نسبت به كادر آموزشی و كالس آموزشی دانشآموز در كلیه مقاطع
تحصیلی
 .3ریشهكن نمودن بیسوادي در جمعیت شهرستان
 .4توسعه فضاهاي پرورشی و تربیتبدنی در كلیه مقاطع در كلیه حوزههاي شهري و
روستایی شهرستان
 .5توسعه فعالیتهاي آموزشی از راه دور
 .6برقراري سیستم شایسته ساالري در اداره و مدیریت آموزشگاههاي شهرستان
 .7تالش در راستاي ارتقاء روحیه تعهد و تالشگري و وجدانكاري و اخالقی معلمان با
توجه به جایگاه حساس معلمان در تربیت نسلهاي آینده
 .8نکوداشت مقام واالي معلمان شایسته متعهد

 .1توسعه كمی و كیفی فضاهاي آموزشی و پرورشی در كلیه حوزههاي شهري و روستایی
شهرستان در راستاي برقراري عدالت
 .2تأمین فضاي آموزشی مناطق محروم و صعبالعبور شهرستان
 .3ارتقاي مهارتهاي علمی و مهارتهاي زندگی دانشآموزان
 .4بهبود و تقویت روشهاي تدریس و آموزش
 .5گسترش مهارتهاي پایه ورزش در مدارس
 .6افزایش پوشش طرح آداب و مهارتهاي زندگی اسالمی در مدارس
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 .7تجهیز مدارس و مجتمعهاي آموزشی به وسایل كمك آموزشی و امکانات رایانهاي در
راستاي ارتقاي سطح كیفی آموزش
 .8بسترسازي و ایجاد زمینه مناسب براي توسعه شأن و منزلت معلمان متعهد
 .9توسعه فعالیتهاي نهضت سوادآموزي در كلیه حوزههاي شهري و روستایی شهرستان
 .10الزامی نمودن و همگانی كردن آموزش تا مقطع متوسطه

 .1افزایش پوشش تحصیلی كلیه مقاطع در كلیه حوزههاي شهري و روستایی شهرستان
 .2برگزاري برنامههاي انگیزشی در جهت جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی و خیرین
مدرسهساز
 .3غنیسازي واحد اطالعات و منابع در داخل مدارس شهرستان
 .4اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
 .5تقویت آموزشهاي فنی– حرفهاي و كاردانش
 .6اجراي جشنواره روشها و الگوهاي برتر تدریس
 .7تجهیز و استانداردسازي آزمایشگاهها و كارگاههاي مدارس
 .8ترویج فرهنگ اقامه نماز
 .9تقویت و تعمیق معارف قرآن و اهلبیت (علیهمالسالم) براي دانشآموزان
 .10توسعه نظام استعدادیابی ورزشی از میان دانشآموزان
 .11متناسبسازي فضاهاي ورزشی داخل مدرسه
 .12توانمندسازي معلمان تربیتبدنی
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 .13توسعه منابع آموزشی و پژوهشی دیجیتال
 .14تعیین مالکهاي ارزشیابی و رتبهبندي فرهنگیان

 .1ایجاد و توسعه رشتههاي متنوع و متعدد مورد نیاز شهرستان در راستاي توسعه
 .2تأمین فضاهاي فیزیکی ،آموزشی اداري و آزمایشگاهی دانشگاههاي شهرستان
 .3رسیدن به یك كادر علمی متناسب با تعداد دانشجویان و داراي درجات علمی باال با
تأكید بر جذب نیروهاي بومی
 .4توسعه فعالیتهاي آموزشی و تحقیقاتی مراكز آموزش عالی شهرستان با هدف آموزش
نیروي متخصص مورد نیاز شهرستان متناسب با گرایشهاي توسعه

 .1ایجاد تغییر و تحول در گروههاي آموزشی و ایجاد رشتههاي جدید تحصیلی بر اساس
نیاز شهرستان
 .2احداث مركز رشد در مراكز آموزش عالی شهرستان
 .3افزایش سهم پذیرش دانشجویان بومی در كلیه گروهها
 .4جذب نیروي كار ماهر و متخصص با تاكید بر گسترش آموزشهاي عالی ،فنیوحرفه-
اي ،عمومی و تخصصی متناسب با ضرورتهاي توسعه شهرستان
 .5گسترش كمی و كیفی ارتباط دانشگاه و صنعت در جهت پاسخگویی به نیازهاي
اقتصادي اجتماعی و فرهنگی شهرستان

43

 .1ایجاد رشتههاي نوین در مقطع تحصیالت تکمیلی متناسب با نیازهاي شهرستان در
راستاي توسعه
 .2اعطاي بورس به دانشجویان دوره دكتراي تخصصی و فراهمكردن ادامه تحصیل در
داخل براي برخی اساتید دانشگاهها
 .3فراهم نمودن زمینه الزم براي احداث مركز رشد
 .4افزایش سقف اعتبارت شهرستان از محل اعتبارات ملی شناور پیوست قوانین ساالنه
بودجه و اخذ ماده  215قانون برنامه پنجم براي پروژههاي جدید
 .5تأمین فضاهاي آموزشی و كمكآموزشی مورد نیاز در دستگاههاي دولتی شهرستان
متناسب با پذیرش و گسترش رشتههاي تحصیلی
 .6افزایش پذیرش دانشجو در دوره كاردانی و كارشناسیارشد با تأكید بر جذب دانشجویان
بومی

 .1تالش در جهت افزایش سقف اعتبارات شهرستان از محل اعتبارات ملی طرح تأمین
فضاهاي آموزشی و كمك آموزشی
ست استقالل علمی -مدیریتی دانشگاههاي شهرستان
 .3افزایش ظرفیت پذیرش و كیفیت آموزش دانشگاههاي شهرستان
 .4ایجاد تسهیالت و امکانات رفاهی مناسب جهت جذب اساتید
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 .5اعطاي بورسهاي تحصیلی به مربیان و كارشناسان آموزشی در جهت تقویت كادر
علمی دانشگاههاي شهرستان
 .6ایجاد و توسعه رشتههاي تحصیلی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد الیگودرز متناسب با
نیازهاي شهرستان
 .7ایجاد و توسعه رشتههاي تحصیلی در دانشگاه جامع علمی كاربردي الیگودرز متناسب با
نیازهاي شهرستان

 .1گسترش و توسعه شبکه فنآوري اطالعات و ارتباطات
 .2افزایش سرعت ارتباطات
 .3گسترش و توسعه تولید و مدیریت اطالعات

 .1توسعه ارتباطات شهري ،بینشهري ،همگانی ،دفترهاي مخابراتی روستایی و...
 .2گسترش فرهنگ استفاده از فناوري در مبادالت روزانه مردم و حفظ امنیت اطالعات
 .3توسعه و تکمیل تأسیسات و تجهیزات مخابراتی جهت ارائه خدمات ارتباطی با سرعت و
امنیت باال
 .4افزایش مراكز ارائهدهنده خدمات اطالعاتی و ارتباطی
 .5توسعه علوم ،آموزش ،پژوهش ،فنآوري ،گسترش و تجهیز مراكز آموزشی ،پژوهشی،
شهرکها و پارکهاي علمی -فنآوري
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 .6توسعه امکانات توزیع اطالعات از طریق اینترنت

 .1افزایش ظرفیت بهرهبرداري از امکانات موجود
 .2افزایش ضریب نفوذ اینترنت تلفن
 .3معرفی مزایاي استفاده از ابزارهاي اطالعرسانی نوین در بین مردم
 .4ارتقاي خدمات مخابراتی از نظر كیفی و كمی
 .5شناخت اطالعات مورد نیاز جامعه شهرستان
 .6تأكید بر توسعه فنآوريهاي نوین ،نظیر :فنآوري اطالعات و ارتباطات ،بیوتکنولوژي،
نانوتکنولوژي و …
 .7افزایش و توسعه دفاتر مخابراتی روستایی
 .8توسعه فناوري در عملیات پستی
 .9تقویت پیوند میان مراكز علمی و صنعت

 .1اجراي طرح  ITو ICTدر سطح شهرستان
 .2تأسیس مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري درمراكز آموزش عالی شهرستان
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 .3ایجاد بانكهاي اطالعاتی از وضعیت شهرستان و سایر اطالعات علمی و عمومی مورد
نیاز
 .4تبدیل سیستمهاي آنالوگ به دیجیتال
 .5ایجاد تأسیسات جدید مخابراتی
 .6تامین نرمافزار ،تجهیز و توسعه سختافزار و گسترش فناوري اطالعات با اجراي
الگوي دولت الکترونیك درشهرستان
 .7كابلكشی فیبر نوري داخل شهري و راه دور
 .8آموزش نیروي انسانی ماهر براي ایجاد شبکه و آموزش عموم براي استفاده از شبکه
 .9توسعه بانکداري الکترونیك در سطح شهرستان براساس نیاز سیستم بانکی
 .10طراحی و راهاندازي پایگاههاي اطالعرسانی مانند سایتهاي اینترنتی
 .11راهاندازي دفاتر توسعه  ICTروستایی
 .12بهنگامسازي كدپستی ده رقمی
 .13راهاندازي دفاتر خدمات فناوري اطالعات و ارتباط شهري در شهرستان
 .14احداث دفاتر پستی مورد نیاز در سطح شهرستان

 .1افزایش سرانه فضاهاي ورزشی در سطح شهرستان
 .2احداث ،توسعه و تجهیز امکانات فرهنگی اجتماعی ،رفاهی و گذران اوقات فراغت
 .3ایجاد انگیزه در بخش غیردولتی براي مشاركت در پروژههاي تربیتبدنی
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 .1تامین منابع مالی الزم براي توسعه ورزش قهرمانی در رشتههاي ورزشی
 .2ساخت و ایجاد فضاهاي فرهنگی و اجتماعی و تفریحی با اولویت مناطق محروم
 .3ایجاد و تأسیس سالنهاي ورزشی با اولویت مناطق محروم
 .4برگزاري مراسمها و جشنوارههاي متنوع و متعدد فرهنگی و هنري

 .1انجام امور استعدادیابی جهت بسترسازي ورزش قهرمانی و حرفهاي
 .2تأمین منابع مالی الزم بخصوص ردیفهاي شناور و ملی براي توسعه زیرساختهاي
ورزشی
 .3بهبود و ارتقاء ورزش همگانی و دانشآموزي
 .4استفاده از توان بخش خصوصی براي توسعه فضاها و بهبود فعالیت كمی و كیفی
هیأتهاي ورزشی
 .5توسعه و ارتقاي ورزش در نقاط روستایی

 .1ترویج فرهنگ ورزش عمومی و فراهمسازي امکانات اولیه مورد نیاز
 .2افزایش سهم شهرستان از محل اعتبارات جهت احداث فضاهاي ورزشی
 .3تسریع در تکمیل ورزشگاههاي خرمآباد ،الیگودرز ،بروجرد
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 .4ساماندهی ،ارتقاء و بهبود امکانات و تجهیزات هیأتهاي ورزشی رشتههاي مختلف در
شهرستان
 .5احداث ،توسعه و تجهیز اماكن و فضاهاي ورزشی دانشآموزي در شهرستان
 .6احداث ،توسعه و تجهیز اماكن و فضاهاي ورزشی در شهرستان
 .7احداث و تجهیز زمینهاي ورزشی روستایی در شهرستان

 .1حفاظت از تنوعزیستی ،ژن ،گونه ،اكوسیستم ،حیاتوحش شهرستان
 .2حفاظت از مناطق حساس اكولوژیکی شهرستان
 .3حفظ منابعطبیعی بویژه جنگل و مرتع
 .4حفاظت از محیط زیست شهري شهرستان
 .5حداقلسازي مخاطرات و اثرات منفی توسعه و فعالیت در بخشهاي صنعت ،كشاورزي
و خدمات بر محیطزیست
 .6توسعه ارتباط و هماهنگی فعالیتها بین سه بخش پژوهش ،آموزش و اجرا در مسائل
محیطزیست و منابعطبیعی
 .7ارتقاي دانش عمومی در زمینه محیطزیست و اهمیت حفظ آن

 .1حفاظت از منطقه حفاظتشده اشترانکوه و سایر زیستگاههاي حساس شهرستان
 .2بازنگري در پروانههاي چراي دام بهرهبرداران در منطقه اشترانکوه
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 .3اجرایی نمودن طرح مدیریت جامع پسماند شهرستان
 .4ایجاد تأسیسات تصفیه فاضالبهاي صنعتی در كارخانجات و كارگاههاي صنعتی بویژه
صنایع بزرگ شهرستان
 .5تکمیل تصفیهخانه پساب شهري شهرستان ،جهت كاهش آلودگی آبهاي سطحی و
زیرزمینی
 .6ارتقاي سیاستهاي توسعه فضاي سبز شهري و جلوگیري از تراكم منابع آالینده در
محدوده ناحیه شهرها
 .7استقرار نظام پایش و نظارت مستمر صنایع بویژه صنایع بزرگ شهرستان و لزوم كاهش
آالیندهها

 .1تهیه برنامه مدیریت جامع زیستگاههاي حساس و باارزش شهرستان
 .2مطالعه و زونبندي منطقه حفاظت شده اشترانکوه
 .3ارائه تمهیداتی در جهت جلوگیري از چراي دام در شیب باالي  40درصد در منطقه
كوهستانی اشترانکوه و حفظ این اكوسیستم كوهستانی براي وحوش منطقه
 .4پایش ساالنه وضعیت حیاتوحش و برآورد ساالنه و مقایسه نتایج هر سال در سطح
شهرستان
 .5احیاي زیست بومها و گونههاي حیاتوحش و كاهش مخاطرات زیستمحیطی جهت
حفظ تنوعزیستی و ذخایرژنتیکی
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 .6برنامهریزي جهت جلوگیري از هر گونه دخل و تصرف و تغییر كاربري در اشترانکوه و
قالیکوه و سایر عرصههاي طبیعی و زیستی باارزش
 .7تسریع در ایجاد سیستمهاي جمعآوري و تصفیه فاضالب شهري
 .8اجراي طرح مدیریت پسماند در شهرستان
 .9برنامههاي آموزشی تخصصی زیستمحیطی ارگانهاي مختلف شهرستان در راستاي
ارتقاي آگاهیهاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار
 .10جلوگیري از شکار بیرویه و نابودي تنوعزیستی با همکاري مراجع ذیربط در نیروهاي
مسلح
 .11تأكید بر انجام ارزیابی زیستمحیطی در رابطه با احداث كلیه طرحها و پروژههاي بزرگ
و متوسط و اجرایی نمودن نتایج آنها
 .12فرهنگسازي در راستاي كاهش استفاده از وسائل نقلیه شخصی و افزایش تمایل به
استفاده از وسایل نقلیه عمومی

 .1تجهیز و ساماندهی منطقه حفاظت شده اشترانکوه و قالیکوه
 .2هماهنگی با صنایع به منظور ارزیابی و پایش آنالین (مستمر) خروجی صنایع بزرگ
شهرستان
 .3اجراي نتیجه مطالعات زونبندي منطقه حفاظت شده اشترانکوه
 .4ظرفیت سنجی (تعادل دام و مرتع) در اراضی مرتعی شهرستان
 .5سرشماري ساالنه از جمعیت حیاتوحش و مشخص نمودن تركیب جنسی و سنی آنها
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 .6محدود كردن پروانه حمل سالحهاي شکاري و  ...و بازنگري در ضوابط صدور پروانه-
هاي مذكور متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیاتوحش با تشخیص محیطزیست و
جمعآوري سالحهاي غیرمجاز
 .7اجراي گزینههاي مناسب جهت تعیین حدود و ثغور مناطق مورد نظر (فنسكشی،
كمربند سبز و)...
 .8تکمیل و اجراي سیستمهاي جمعآوري و تصفیه فاضالب شهري
 .9اجراي طرح ساماندهی مواد زائد جامد شامل :دفع بهداشتی ،بازیافت و احداث كارخانه
كمپوست زباله با هدف حفظ كیفیت محیط زیست
 .10اجراي نتایج طرح جامع پسماند استان لرستان خاص شهرستان الیگودرز
 احداث سایت دفن بهداشتی پسماندهاي جامد سایت دفن الیگودرز به ظرفیت
 568000تن متناسب با تقاضاي سالیانه دفن
 كارگذاري لولههاي استحصال گاز و احداث سیستم جمعآوري گاز متان از مراكز
دفن
 احداث  130تن سیستم روبسته پردازش پسماندهاي آلی()MBT


احداث  150تن سیستم روبسته پردازش پسماندهاي آلی ()BT

 احداث  2واحد دانهبندي و خالصسازي كمپوست سایت الیگودرز به ظرفیت  50تن
در روز
 نصب و جایگزینی  1525مخزن طرح مکانیزه با مخازن جدید  660لیتري در طول
برنامه جهت بهینهسازي و بهبود مستمر ذخیرهسازي پسماند جامد تر
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 نصب و بهرهگیري از مخازن غلطان  6( 8عدد) و  7( 16عدد) مترمکعبی در طول
برنامه براي روستاها
 تهیه  10مخزن روبسته غلطان  8متر مکعبی در طول برنامه براي تولیدكنندگان
عمده نظیر میادین میوه و ترهبار
 بکارگیري  11دستگاه كامیونت  5.5تنی در طول برنامه جهت توسعه سیستمهاي
جمعآوري پسماندهاي خشك در سطح شهرستان
 .11اجرایی شدن نتیجه مطالعه ارزیابیاثرات «زیستمحیطی» پروژهها
 .12اجراي طرحهاي آبخیزداري در اراضی مستعد فرسایش در مناطق مستعد بویژه
اشترانکوه
 .13ایجاد پاسگاههاي محیطبانی متناسب با نیاز منطقه حفاظت شده اشترانکوه

 .1حفظ ،احیاء و توسعه منابعجنگلی استان
 .2حفظ ،احیاء و توسعه مراتع استان
 .3حفاظت ،احیاء و توسعه منابعطبیعی استان لرستان بویژه خاک
 .4توانمندسازي ساختار مدیریت منابع طبیعی استان (نیرويانسانی)
 .5بهرهبرداري و استفاده بهینه از منابعطبیعی در راستاي الگوي توسعه پایدار

 .1تدوین برنامه مدیریت زیستبومی جنگل (مدیریت جامع حوزههاي آبخیز)
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 .2تقویت جایگاه تشکلهاي تعاونی و جوامع محلی در حفظ منابعطبیعی
 .3زمینهسازي اجراي طرحهاي تعادل دام در مرتع و خروج دام از جنگل
 .4سرمایهگذاري بر روي دامداري سنتی و تبدیل آن به دامپروريهاي صنعتی و بسته و
تأمین علوفه مورد نیاز به ویژه در این شهرستان و حركت در راستاي تبدیل شهرستان
به قطب دام
نت استفاده از سوختهاي فسیلی به جاي سوختهاي سنتی در روستاها
 .6توسعه و احیاي جنگلها و مراتع وگسترش جنگلكاريها
 .7تدوین و اجراي طرحهاي پیشگیري و مقابله با سیل و خشکسالی براي اراضی
حاصلخیز
 .8تقویت پوشش گیاهی در اراضی پرشیب شهرستان بهمنظور كاهش فرسایش

 .1طرح استقرار مدیریت جامع و یکپارچه منابعطبیعی در حوزههاي آبخیز
 .2اعمال ضوابط و معیارهاي منابعطبیعی و زیستمحیطی تعیین شده ،براي طرحهاي
جنگلداري و سایر طرحهاي توسعهاي درون جنگلها (از جمله توان اكولوژیك و
ظرفیتبرد ،حذف دام از رویشگاههاي جنگلی ،حذف زراعت زیراشکوب)
 .3تقویت بنیه اقتصادي جوامع محلی و روستائیان از طریق سرمایهگذاري بر روي فعالیت-
هاي سازگار با حفظ مراتع در واحدهاي اقتصادي مشخص
 .4تهیه طرح توسعه زراعت چوب در مناطق مستعد و سایر فعالیتهاي سازگار نظیر كشت
و توسعه گیاهان دارویی ،صنعتی و ...
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 .5تقویت بنیه اقتصادي جنگلنشینان و جوامع محلی از طریق زمینهسازي فعالیتهاي
سازگار با حفظ جنگلها (اكوتوریسم ،صنایعجانبی ،روستایی و )...
 .6اجراي دورههاي آموزشی براي بهرهبرداران طرحهاي منابعطبیعی و آبخیزداري
 .7برنامه تأمین سوخت فسیلی و انرژيهاي نو براي روستاهاي مناطق جنگلی (وزارت
نفت و سازمان امور عشایري و سازمان بهینهسازي مصرف انرژي)
 .8تبدیل نظام دامداري سنتی به دامداري صنعتی
 .9بهبود و اصالح مراتع با بهرهبرداري اصولی براساس ظرفیت و گرایش مراتع و كاهش
دام مازاد بر ظرفیت مراتع و تبدیل دیمزارهاي كمبازده به مراتع دستكاشت
 .10اعمال ضوابط و معیارهاي منابعطبیعی و زیستمحیطی موجود براي طرحهاي مرتع و
سایر طرحهاي توسعهاي درون مراتع (از جمله توان اكولوژیك و ظرفیتبرد ،حذف دام
مازاد از مرتع)
 .11توسعه جنگلكاري در اراضی شیبدار و در معرض فرسایش خاک (با توجه به میزان
باالي فرسایش خاک نزدیك به  72درصد در شهرستان الیگودرز)

 .1ممانعت از انجام كشت دیم در اراضی با شیب باالي حد مجاز (نزدیك به  50000هکتار
از دیمكاري شهرستان الیگودرز در شیب باالي  12درصد انجام میگیرد)
 .2خارج نمودن بهرهبرداران اراضی با شیب بیش از  15درصد و اختصاص این عرصهها به
تولید علوفه با بذرپاشی و كودپاشی و اختصاص اراضی
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 .3اختصاص مراتع باالي شیب  40درصد به محدوده چراگاه وحوش و ممانعت از ورود
دامهاي اهلی به این عرصهها با استفاده از معتمدین محلی و شوراهاي اسالمی روستاها
و عشایر با نظارت بخش دولتی
 .4مطالعه و اجراي عملیات آبخیزداري در حوزههاي آبخیز شهرستان
 .5تعیین محدوده چرا ممنوع براي دامهاي عشایر و روستاییان جنگلنشین
 .6كشت درختان از واریتههاي سازگار در عرصههایی كه تخریب در آنها به حد هشدار
رسیده است
 .7حفر چاههاي مالداري در مراتعی كه رعایت زمان چرا صورت میگیرد
 .8كاهش تعداد دامهاي سبك و تقویت تولیدكنندگان به سمت نگهداري دامهاي سنگین
(گاو به جاي گوسفند و بز) و روي آوردن به تولید علوفه
 .9كنترل پروانههاي چرا هر سه ماه یکبار توسط كادرهاي حفاظت جنگل و مرتع
 .10ایجاد جایگاههاي توزیع سوخت فسیلی در روستاها و مناطق حاشیه جنگلها
 .11ایجاد تسهیالت الزم براي سوخت سکونتگاههاي روستایی و عشایري به منظور
جلوگیري از قطع بیرویه جنگلها
 .12گسترش جنگلهاي دستكاشت با گونههاي سازگار در پارکهاي جنگلی اطراف مراكز
جمعیت و فعالیت
 .13افزایش گاردهاي حفاظتی منابع-طبیعی و تجهیز آنان به بیسیم ،تلفنهاي همراه با برد
دور و ...
 .14جذب نیروهاي متخصص منابع طبیعی در دستگاههاي اصلی و اثرگذار بر منابعطبیعی
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 .1توسعه یکپارچه و جلوگیري از قطبیشدن سکونتگاههاي بزرگ شهري در شهرستان به
ویژه شهر الیگودرز
 .2ایجاد و تقویت ارتباطات بین سکونتگاههاي شهرستان به نحويكه تا افق طرح در
سازمان فضایی سکونتگاههاي شهرستان شاهد تحکیم پیوندهاي درون و بینشهرستانی
باشیم
 .3ایجاد تعادل در بین جوامع شهري و روستایی و كمك به ماندگاري جمعیت در روستا
بعنوان جامعه مولد در بخشهاي كشاورزي ،دامپروري و صنایعدستی

 .1بسترسازي مناسب در جهت شکلگیري نظام سکونت و فعالیت براساس الگوي چند
مركزي
 .2جلوگیري از روند مهاجرت در سکونتگاههاي شهري و روستایی شهرستان به مركز
استان و استانهاي مجاور
 .3ایجاد تنوع در فعالیتهاي اقتصادي سکونتگاههاي شهري شهرستان در بخشهاي
صنعت ،كشاورزي و خدمات
 .4ارتقاي سیستم اطالعات و ارتباطات در مناطق سکونتگاهی
 .5تقویت شهرهاي كوچك شهرستان به منظور كاهش شکاف و اختالف قابل توجه میان
سکونتگاههاي شهري شهرستان
 .6تمركززدایی فعالیتهاي اقتصادي از مركز شهرستان
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 .7توزیع و توسعه فعالیتهاي عمده اقتصادي در بین شهرهاي كوچك و متوسط
 .8احداث شهرکها ،ناحیهها و مراكز صنعتی در كنار شهرهاي میانی و كوچك
 .9تعیین سلسله مراتب خدماتی در سکونتگاهها جهت ارائه بهتر خدمات
 .10ایجاد هویت اقتصادي در شهرهاي كوچك نظیر شولآباد به منظور رشد و توسعه آنها
 .11توزیع و توسعه فعالیتهاي عمده اقتصادي در بین سکونتگاههاي كوچك و متوسط
 .12بهبود پیوند میان جوامع شهري و روستایی از طریق شناخت روابط متقابل
 .13ساماندهی امور مالکیت سکونتگاههاي روستایی
 .14افزایش ساخت مسکن مقاوم و با دوام روستایی
 .15كنترل ساختوسازها در روستاها و جلوگیري از تخریب اراضی كشاورزي
 .16هویت بخشی به سیماي روستاها و احیاي معماري ایرانی اسالمی در روستاها
 .17توزیع متناسب و بهینه خدمات عمرانی به مناطق روستایی
 .18ارتقاي سطح درآمد ،بهداشت و زندگی روستائیان
 .19توزیع و توسعه فعالیتهاي عمده اقتصادي در بین شهرهاي كوچك و متوسط
 .20ایجاد زمینههاي متنوع اشتغال در مناطق روستایی
 .21بهبود وضعیت خدماتی در روستاها بر اساس شاخصهایی مانند :مراكز بهداشتی ،خانه
بهداشت ،پزشك و مراكز آموزشی جهت كنترل جمعیت و جلوگیري از روند مهاجرت
 .22توزیع متناسب و بهینه خدمات در مناطق روستایی شهرستان
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 .1بهبود ساختار فضایی شهري و روستایی با رویکرد نوسازي شهرها و ارائه خدمات
شهري متناسب با حجم و اندازه آنها به ویژه در مراكز شهرستانها
 .2تقویت و احیاي مراكز محالت در شهرها و روستاها
 .3ایجاد سیاستهاي كنترلی جلوگیري از مهاجرت
 .4تقویت ارتباط شهر شولآباد با مركز شهرستان
 .5احداث شهرهاي جدید از طریق تبدیل روستاهاي مستعد به كانونهاي شهري
 .6بهبود وضع كالبدي شهرها از طریق بازسازي بافتهاي فرسوده و ایجاد بافتهاي جدید
 .7باالبردن ظرفیت شهرهاي درجات پایینتر از طریق ارائه برنامههاي توسعه شهري
 .8استفاده بهینه از اراضی در نقاط سکونتگاهی شهرستان
 .9محرومیتزدایی از شهرستان و توسعه سکونتگاههاي روستایی شهرستان
 .10ایجاد هویت اقتصادي در شهرهاي كوچك به منظور رشد و توسعه آنها
 .11بهبود تسهیالت و امکانات در مناطق روستایی استان جهت توسعه بخش كشاورزي
 .12كنترل ساخت و سازها در روستاها و جلوگیري از تخریب اراضی كشاورزي
 .13تأكید بر توسعه و تقویت شهرهاي میانی و كوچك از طریق توزیع فضایی امکانات
اقتصادي -اجتماعی
 .14شناسایی پتانسیلها و امکانات توسعه اقتصادي در شهرهاي كوچك و سرمایهگذاري در
آنها به منظور رشد اقتصادي و همچنین رشد نوع فعالیتهاي مرتبط در آنها
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 .15تهیه اقدامات توسعهاي توسط شهرداريها در نظام شهري با حمایت مراكز اصلی
تصمیمگیري در استان
 .16ساماندهی محورهاي اصلی و فرعی شبکه راهها جهت باال رفتن تردد و ایجاد پیوندهاي
مطلوب بین سکونتگاهها (براساس آنچه در اهداف ،راهبردها و سیاستهاي اجرایی
بخش حملونقل گفته شده است)
 .17عدم تمركز در سرمایهگذاريهاي خدماتی در شهرهاي بزرگ و تشویق بخشهاي
خصوصی جهت سرمایهگذاري در بخش خدمات شهرهاي كوچك
 .18تثبیت مالکیت و صدور سند جهت امالک روستایی
 .19بهسازي و نوسازي مسکن روستایی با استفاده از تسهیالت بانکی
 .20جلب مشاركت مردمی در عمران روستاها و شهرها ایجاد زمینههاي توسعهاي
 .21تهیه طرحهاي تفصیلی و اجرایی در شهرها
 .22باالبردن كیفیت كنترل و نظارت بر ساخت و سازها در مناطق روستایی
 .23مقاومسازي محورهاي شریانی اصلی شهرها ،روستاها ،فضاهاي عمومی و تاسیسات
حیاتی شهرستان در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی

 .1بازنگري در طرحهاي توسعه شهري با رویکرد نیازسنجی خدمات شهري با اولویت
طرحهاي ساختاري راهبردي
 .2تهیه و تدوین و یا بازنگري در مطالعات ساماندهی فضاها و سکونتگاههاي روستایی
استان به صورت یکپارچه در چارچوب طرحهاي ناحیهاي استان
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 .3تقویت شبکه ریلی و دسترسیهاي مناسب براي حملونقل كاال و مسافر
 .4تقویت شبکه راهها در بخشهاي جنوبی زز و ماهرو
 .5انجام مطالعات بافتهاي فرسوده شهري در شهرها
 .6تدوین ضوابط و مقررات انتقال مراكز عمده اقتصادي از شهرهاي بزرگ به شهرهاي
كوچك
 .7ایجاد خطوط انتقال اطالعات بین سکونتگاهاي كوچك از طریق اینترنت پرسرعت و
نظایر آن
 .8ایجاد بستههاي سرمایهگذاري در شهرهاي میانی و كوچك جهت جذب سرمایهگذار در
بخشهاي عمومی و خدماتی
 .9تهیه و اجراي طرح هادي روستایی جهت روستاهاي با جمعیت باالي  20خانوار جمعیت
با اولویت دادن به روستاهایی كه بیشترین مشاركت را در این زمینه دارند و تهیه طرح-
هاي تعیین محدوده براي روستاهاي كمتر از  20خانوار جمعیت
 .10توجه ویژه به شکلگیري سلسله مراتب خدماتی در تهیه طرحهاي هادي روستاهایی كه
به عنوان مکانهاي مركزي روستایی در شهرستان شناخته شدهاند شامل روستاهاي
فرسش ،خمه سفلی ،گندمینه ،گایکان ،دوزان ،ززم ،چمن سلطان ،كانسرخ و كیورزسفلی
 .11احداث مقاطع هیدرولیکی جهت دفع آبهاي سطحی و بهبود وضعیت بهداشتی روستاها
 .12كمك به احداث مسکن جهت اقشار كمدرآمد و آسیبپذیر و جلب مشاركتهاي مردمی
 .13تهیه نقشههاي ساختمانی براي متقاضیان احداث بنا در روستاها در قالب تأسیس دفاتر
خدمات فنی و مهندسی و مدیریت ساخت ،نظارت و پیگیري با تایید بنیاد مسکن
شهرستان بر اساس طرحهاي روستایی
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 .14توزیع تسهیالت بانکی میان آسیبدیدگان ناشی از حوادث با همکاري و حمایت
دستگاههاي ذیربط از جمله سیستم بانکی
 .15تهیه برنامه بازسازي پس از وقوع حادثه و تصویب آن توسط مرجع ذیصالح
 .16نظارت بر اجراي مقررات ساخت و ساز در شهرستان براساس طرحهاي ناحیهاي ،طرح-
هاي جامع شهري ،طرحهاي هادي روستایی و سایر طرحهاي مصوب
 .17تهیه طرحهاي جامع و تفصیلی براي شهرهاي شهرستان
 .18تهیه طرحهاي محله محوري در شهر الیگودرز در جهت تقویت نقش محالت شهر
 .19تهیه طرح راهبردي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان
 .20بازنگري آییننامهها و مقررات ساختمان و زلزله موجود
 .21تعیین روستاهاي هدف گردشگري و تهیه طرح متناسب با فضاي گردشگري موجود در
آنها
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 .1تالش در راستاي توسعه صادرات غیرنفتی به منظور خروج از وضعیت اقتصاد تك
محصولی
.2اولویت قرار دادن برنامهها و فعالیتهاي اشتغالزا براي كاهش نرخ بیکاري
.3تالش در راستاي تنظیم بازار و ذخیرهسازي اقالم و كاالهاي اساسی با اتکا به ظرفیت-
هاي تولیدي موجود در استان
 .4رعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غیرعامل ،نظیر استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض
طبیعی و هماهنگی در توزیع مکانی امکانات امنیتی و دفاعی به منظور كاهش آسیب
پذیري در برابر تهدیدات و بهرهمندي از پوشش مناسب دفاعی
.5انتخاب عرصههاي امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در
استقرار جمعیت و فعالیت در راستاي كاهش خسارات به ویژه در محدودههاي نزدیك به
مرز جغرافیایی استانها و تفکیك وظایف نهادهاي مسئول استانی
.6مقاومسازي و تامین امنیت عرصهها نظیر محورهاي شریانی اصلی شهرها و روستاها،
فضاهاي عمومی و تاسیسات حیاتی شهرستان در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی
.7تهیه و اجراي طرح راهبردي مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان با رویکرد شبکه
اي براي مقابله با حوادث غیرمترقبه و سوانح طبیعی
.8رعایت آییننامهها و مقررات ساختمانی و زلزله در راستاي پیشگیري و كاهش خسارات
بالیاي طبیعی در روستاها و شهرهاي شهرستان
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 .9اتخاذ سازوكارهاي مناسب در به كار گیري امکانات و تجهیزات استانهاي مجاور پس از
بروزحادثه
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