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 پيشگفتار

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

-يتها و توزيع فعالي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانمنابع طبيع

اشد، ها و مناطق مختلف کشور، بايد تبعيض در کار نبهاي اقتصادي ميان استان

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

بنی مري معظم رهب و همچنين با توجه به تأکيد مقام "الزم در دسترس داشته باشد

ی، یرانبر ضرورت تنظيم الگوي پيشرفت و توسعه کشور براساس الگوي اسالمی ا

صادي، ها که الگویی کامال بومی شده مطابق با شرایط اقتمطالعات آمایش استان

هاي اليتع فعاجتماعی و فرهنگ اسالمی و ایرانی کشور با هدف ایجاد تعادل و توزی

رفته قرار گ هاانمناطق مختلف کشور است، در دستور کار است ها واقتصادي ميان استان

 است.

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

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

ن و مبتنی بر تجربيات ویها با رویکردي ننظران و ظرفيت کارشناسی استانصاحب

 ها تنظيم گردید. گذشته کشور و استان

استانداري لرستان نيز با توجه به اهميت موضوع،  و اشتغال ریزيمعاونت برنامه

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

اي و توسعه با توسعه منطقه هاي نوین در رابطهاقتصاد فضایی، که محور تفکر و اندیشه

باشد، با مشارکت مهندسين مشاور سبزاندیش پایش به مدیریت پایدار و یکپارچه می

پور در دو مرحله، به سرانجام رسانده که سند آمایش توانمند آقاي دکتر حميد رحيمی

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

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



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

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

بر اساس اصالح بندهاي الزم  "برنامه آمایش شهرستانشرح خدمات تدوین "به تهيه 

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

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

هی و اهاي کارشناسی مشاور با همرنتيجه این مطالعات که ماحصل فعاليت

ه ستان بستان لراندرکاران توسعه اریزان و دستگذاران، برنامهمشارکت مؤثر سياست

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

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

  گردیده است.آمایش شهرستانی 

ن عنوا به اسناد آمایش ده شهرستان استانهمچنين همانگونه که اشاره شد، 

ان و هاي استاین مطالعات یکپارچه و فراگير، با مشارکت کليه فرمانداري خروجی

اف و هاي اجرایی مرتبط استان تهيه گردیده تا ضمن مشخص کردن اهددستگاه

-ر بخشدامات یی و برنامه اقدهاي اجراراهبردهاي منتج از مطالعات آمایش، سياست

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

  فراهم گردد.

ریزان، متفکران و گيران، برنامهگذاران، تصميمرود سياستبدین روي انتظار می

ا نده بازاندرکاران توسعة استان به ویژه در سطوح شهرستانی در تعامل سکلية دست

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

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

تان مایش اساندرکاران تدوین و اجراي برنامه آاجرا نمایند. تعامل مستمر ميان دست

 باشد.  ن مؤثرسعة استاع مشکالت و رفع موانع موجود بر سر راه توموقتواند در حل بهمی



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

قشه لکه  نرفت، ببرداري قرار خواهد گهاي توسعه بخشی استان مورد بهرهکليه برنامه

 ن در محدودههوري اسالمی ایراجم 1404راهی براي دستيابی و رسيدن به چشم انداز 

پارچه سعه یکاي تورود اجراي این برنامه زمينه الزم براستان لرستان است که اميد می

ظام ناليه عداف یابی به اهفراهم سازد. تا مکمل نقشه راه مدونی براي دست را استان

ي دارستاناهاي باشد که این امر مهم نيز از اولویت مقدس جمهوري اسالمی ایران

 باشد. لرستان می

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

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

خستگی  هايدر دستور کار قرار داده است، صميمانه تشکر نمایم. همچنين از تالش

و بودجه و همکاران پرتوان  ریزيآباد مدیرکل محترم برنامهشاه اميديآقاي اميد  ناپذیر

ه کرپور ه تيموفوزی خانمکورش نظري و ي آقا پور،خانم سمانه حسن ریزي،حوزه برنامه

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

 عمل آورم. هباند، کمال تشکر و سپاسگزاري داشته

 

 

 علي هادي چگني

 ريزي و اشتغالمعاونت برنامه

 استانداري لرستان



  

 صفحه:     

 فهرست مطالب

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

 55  استاناستان    توسعهتوسعه  کالنکالن  دافدافاهاه  --22

 77  معدنمعدن  وو  صنعتصنعت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --33

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

 9 معدن و صنعت بخش در آمایش اجرایی هاي سياست -3-2

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

 1111  کشاورزيکشاورزي  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --44

 12 کشاورزي بخش در آمایش راهبردهاي -4-1

 12 يکشاورز بخش در آمایش اجرایی هايسياست -4-2

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

 1515  گردشگريگردشگري  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --55

 16 گردشگري بخش در آمایش راهبردهاي -5-1

 17 گردشگري بخش در آمایش اجرایی هايسياست -5-2

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

 2020  بازرگانیبازرگانی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --66

 20 بازرگانی بخش در آمایش راهبردهاي -6-1

 21 بازرگانی بخش در آمایش اجرایی هاي سياست -6-2

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

 2323  آبآب  منابعمنابع  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --77

 23 آب منابع بخش در آمایش راهبردهاي -7-1

 24 آب منابع بخش در آمایش اجرایی هايسياست -7-2

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

 2626  نقلنقل  وو  حملحمل  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --88



  

 صفحه:     

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

 27 نقل و حمل بخش در آمایش اجرایی هاي سياست -8-2

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

 3030  انرژيانرژي  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --99

 30 انرژي بخش در آمایش راهبردهاي -9-1

 30 انرژي بخش در آمایش هاي سياست -9-2

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

 3232  فرهنگیفرهنگی  --اجتماعیاجتماعی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1010

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

 33 فرهنگی و تماعیاج بخش در آمایش اجرایی هايسياست -10-2

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

 3535  درماندرمان  وو  بهداشتبهداشت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1111

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

 36 درمان و بهداشت بخش در آمایش اجرایی هايسياست -11-2

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

 3838  پرورشپرورش  وو  آموزشآموزش  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1212

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

 39 پرورش و آموزش بخش در آمایش اجرایی هايسياست -12-2

 40 پرورش و آموزش بخش در رآمایشدا اولویت هاي پروگرام -12-3

 4040  عالیعالی  آموزشآموزش  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1313

 41 عالی آموزش بخش در آمایش راهبردهاي -13-1

 41 عالی آموزش بخش در آمایش اجرایی هاي سياست -13-2

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

 4343  ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  فناوريفناوري  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1414

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



  

 صفحه:     

 43 ارتباطات و اطالعات فناوري در آمایش اجرایی هايسياست -14-2

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

 4545  ورزشورزش  وو  ییبدنبدن  تربيتتربيت  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1515

 45 ورزش و یبدن تربيت بخش در آمایش راهبردهاي -15-1

 46 ورزش و یبدن تربيت بخش در آمایش اجرایی هايسياست -15-2

 46 ورزش و یبدن تربيت بخش در دار اولویت هاي پروگرام-15-3

 4747  زیستزیست  محيطمحيط  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1616

 47 زیست محيط بخش در آمایش راهبردهاي -16-1

 48 زیست محيط بخش در آمایش اجرایی هايسياست -16-2

 49 زیست محيط بخش در دار اولویت هاي پروگرام -16-3

 5151  طبيعیطبيعی  منابعمنابع  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1717

 51 طبيعی منابع بخش در آمایش راهبردهاي -17-1

 52 طبيعی منابع بخش در آمایش اجرایی هايسياست -17-2

 52 طبيعی منابع بخش در دار اولویت هاي پروگرام -17-3

 5454  سکونتگاهیسکونتگاهی  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  اهدافاهداف  --1818

 54 سکونتگاهی بخش در آمایش راهبردهاي -18-1

 55 سکونتگاهی بخش در آمایش اجرایی هايسياست -18-2

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

 6161  غيرعاملغيرعامل  پدافندپدافند  وو  دفاعیدفاعی  امنيتی،امنيتی،  بخشبخش  دردر  آمایشآمایش  ظاتظاتمالحمالح  --1199

 6363  پيوستپيوست

  



  

 1صفحه:     

 مقدمه

اس هاي مختلف، براستوسعه سرزمينی از جمله مقوالتی است که در برهه

ار ران قراحبنظمتفاوتی مورد توجه سياستگذاران و صمقتضيات هر دوره با رویکردهاي 

دالت عها و گسترش يگرفته است. در عصر حاضر نيز ضرورت توجه به کاهش نابرابر

 ت.ه اسسرزمينی در سطح جامعه اهميت مباحث توسعه سرزمينی را دو چندان کرد

ی، خشهاي بهاي کشور، در اثر ناکارآمدي نگرشروند توسعه در مناطق و استان

عد و ی مستگيري چند قطب رشد و به حاشيه رفتن برخی مناطق و نواحمنجر به شکل

رکز جاد تمیت ایهاي گاه فاحش در سرزمين و در نهادر کالمی گویاتر بروز عدم تعادل

 دیهی درهایی به طور بجمعيت و فعاليت به شکلی نامتوازن شده است. چنين دیدگاه

اطق و ر آن منهاي القایی دقطب و ایجاد اشتغال هاي پرهزینه درسازيقبال ظرفيت

ه دمهر تأیيد ز ها،هاي حاشيهگسيل نيروي بيکار مانده عمالً به نابارور ماندن پتانسيل

 است.

این الگو در درون استان لرستان نيز چالشی جدي بر مسير توسعه یکپارچه 

نست موتور محرکه تواها را که میهاي استان ایجاد کرده و برخی از بخششهرستان

هاي استان توسعه استان باشند از مدار اهميت خارج کرده است. در نتيجه شهرستان

هاي باال در حيطه منابع طبيعی، آب، خاک، ذخایر نفتی، منابع لرستان با وجود توانایی

فرد گردشگري، موقعيت ویژه هاي متنوع و گاه منحصر بهنظير سنگ، حيطهعظيم و کم

 اند.مایه انسانی و... از الگوي موجود توسعه بيشترین زیان را متحمل شدهسرزمينی، سر

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

 تلقی طرز و دیدگاه در اساسی تغييرات مستلزم و دارد را جامعه اقتصادي وضعيت بهبود

 جهت مختلف سطوح ریزيبرنامه در اساسی تغييرات همچنين و پيشرفت از مردم

در پی  است؛...  و سياسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي، رشد به بخشيدن سرعت



  

 2صفحه:     

جویی، مطالعات آمایش سرزمين در ابعاد استانی هاي سنتی، براي چارهناکارآمدي دیدگاه

 و شهرستانی ضرورت یافته است. 

ي وندهات که سعی دارد پيآمایش سرزمين نوعی هدایت و مدیریت راهبردي اس

و  ر دادهمطالعه قرا هایش در محيط و فضایی که در آن قرار دارد را موردانسان با فعاليت

هاي توسعة هترین وضعيت براي تحکيم و توسعة این پيوندها، برنامبا طراحی مطلوب

 ن ميانر ایدفضایی بلند مدت، پایدار و متکی بر مشارکت عمومی را معرفی نماید. 

نگر(، دورنگر و نگاه نگر )جامعجانبهطالعات آمایش سرزمين به دليل ماهيت همهم

بتنی بر زمينی ماي در دستيابی به پارادایم توسعه سراستراتژیك به سرزمين جایگاه ویژه

گراي این پذیر و توسعهعدالت فضایی را دارد. بدین روي ماهيت مشارکتی، انعطاف

یدار جانبه و پاتوسعه متوازن، همه ناسبی را براي تحققتواند راهکارهاي مرویکرد می

 نماید. ارائه 

ادي، هاي اقتصهاي استان لرستان در برگيرنده کليه بخشاسناد آمایش شهرستان

رون و دازن اجتماعی و طبيعی است که به منظور رفع محروميت و ایجاد تعادل و تو

 استان مایشمطالعات برنامه آ برون استانی تهيه شده است. براین اساس با انجام

اء و احص لرستان دستيابی به سندي که سازمان فضایی منسجم، اثربخش، مبتنی بر

در  واستان  هايهاي اجرایی براي دستيابی به توسعه پایدار شهرستانبکارگيري روش

ا زمين رش سرنتيجه استان لرستان در چارچوب توسعه ملی مبتنی بر اصول مصوب آمای

 ماید، به دست آمده است. فراهم ن

بدیهی است چنين سندي باید با برقراري یك رابطه عقالنی و سنجيده بين انسان، 

ها و فعاليت و فضایی که در آن در جریان و فعاليت است، ضمن فروکاهی کاستی

هاي غيرقابل توجيه موجود در توازنمحيطی بتواند به بررسی عدمهاي زیستهزینه

اي در سرزمين، از مدار توجه ستان احاطه داشته باشد تا هيچ عرصهدرون شهرستان و ا

بار محروميت در منطقه باقی نماند و بيرون نماند و هيچ حاشيه امنی براي واژه مصيبت



  

 3صفحه:     

هاي استان از امکانات و مواهب موجود به اندازه ها و سکونتگاهدر نهایت همه انسان

 باشد.و رویکرد عين عدالت میشایستگی خود برخوردار شوند که این نگاه 



  

 4صفحه:     

  

ش آمایلی مجمهوري اسالمی ایران و ضوابط انداز در راستاي تحقق اهداف چشم

تان در انداز توسعه اس، چشملرستانهاي استان سرزمين 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 برخورداري

 رعایت اصل عدالت سرزمينی

 ابعمن بر متکی و پيشرفته آوريفن و علم توليد در توانا انسانی نيروي از برخوردار-

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

 ملی توليد

 ملی متیحکو نهادهاي با مردم همدلی و سرزمينی وحدت ملی، همبستگی بر کیمت 

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

 فقر و فساد و تبعيض از

 و پایدار محيطی ادایج و طبيعیمنابع از حراست و زیستمحيط از حفاظت در پيشتاز 

 پویا

 و نواندیشی دینی، ساالريمردم الگوي با مدنی و مشارکتی نهادهاي هب یافتهدست 

 اخالقی فضایل از حراست در فکري پویایی

 اجتماعی ايپيونده و تقویت قومی، همگرایی در ویژه جایگاه و مرکزي نقش داراي 

 ملی وحدت تضمين و فرهنگی و



  

 5صفحه:     

 در شورک توسعه فضاهاي پيونددهی در سرزمينی ویژه موقعيت از مندبهره 

 پایدار و یکپارچه فضایی توسعه ارچوبهچ

 

  

ررسی و بها و تنگناهاي موجود که در مطالعات آمایش استان با توجه به قابليت

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

گ محورِ توسعة هماهن توسعه استان با محوریت بخش صنعت و پس از آن بر

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

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

 هاي استان نخواهد بود. و ظرفيت

 بدین ترتيب اهداف کالن آمایشی توسعه استان عبارتند از:

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

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

 مناسب در شبکة صنعتی کشور

 بليت هاي ساختمانی به عنوان قاتوسعه و نوسازي بخش معدن با تاکيد بر سنگ

 ممتاز معدنی

  دهاي موجوو کيفی توليد محصوالت کشاورزي با توجه به قابليتافزایش کمی 

 رایط شهی و طبيعی )آب، خاک، پوشش گياتوسعة پایدار استان با تکيه بر منابع

 زي، جنگلداري و دامداري پيشرفتهاقليمی( با محوریت کشاور
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 دشگريخش گرهاي طبيعی و تاریخی بتوسعه یکپارچه استان با استفاده از جاذبه 

 اي ارتق وهاي هویتی هاي فرهنگی و ویژگیعه و اعتالي معرفت دینی، ارزشتوس

 نگی و اجتماعیهاي توسعه انسانی، فرهشاخص

 کند و بور میعتان توسعه یکپارچه استان با استفاده از خطوط انتقال انرژي که از اس

یع بر صنا هاي حاصل از نفت و گاز با تاکيدوردهآافزایش نقش استان در توليد فر

 پتروشيمی

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

 اي تخليه و توزیع کاالمرکز منطقه

 هاي اقتصادي و عوامل توليدر بخشوري و افزایش آن دسازي بهرهنهادینه 

 وت عاليفت و اي مراکز زیستوسعة فضایی یکپارچه استان با تأکيد بر الگوي شبکه 

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

 مجاور

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

 کشور، و تقویت یکپارچگی سرزمينیممتاز آن در شبکه فضاهاي توسعه 

  انز استاندابه منظور تحقق چشمارتقاي خدمات برتر و عمومی در سطح استان 

 

 :کوهدشتاصلي شهرستان  نقش

و حرکت بـه سـمت دسـتيابی بـه  1404انداز استان در افق در راستاي تحقق چشم

بـه ترتيـب  کوهدشـتهاي اصلی شهرسـتان اهداف کالن آمایشی توسعه استان، نقش

ه شـده در نظـر گرفتـ گردشگريو  صنعت، کشاورزيهاي اولویت براساس توسعه حوزه
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هـاي هـا و ظرفيـتگيري از سـایر توانمنـديهاي فوق مانع بهرهاست. تکيه بر اولویت

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

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

هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی و ه تفکيـك بخـشآمایش شهرستان براي اجرا بـ

 فرهنگی تدوین شده است.

 

  

با توجه به  یميو پتروش یع نفتیپيشين صنا -واحدهاي پسينتوسعه صنعت نفت و  .1

 کوهدشت شهرستان يهاليپتانس

 تانشهرس ايهاي توسعهسازي بخش معدن به عنوان یکی از توانمندترین بخشفعال .2

و  در مستعيردامناطق قشهرستان ) ، کانسار و اندیس قير طبيعیاز معادن يبرداربهره .3

 (شهرستان ين منبع برایا ارزش افزودهنگهداشت 

بخش  )با توجه به اهداف شهرستان کوهدشت در يکشاورز یلیع تبدیتوسعه صنا .4

 (يکشاورز

 ه برداري بهينه از منابع و ذخایر معدنی شناسایی شدبهره .5

 هاي معدنی شهرستانشناسایی و مطالعه ظرفيت .6

  

صنعتی  به صورت شهرک پتروشيمی ترجيحافت و ندست صنایع ایجاد صنایع پایين .1

 تخصصی در کوهدشت
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ریق طيد از ی تولافزایاي و همهماهنگی در زمينه تکميل صنایع براساس نيازهاي منطقه .2

 ی اراک،هاي مجاور به ویژه صنایع شيميایپيشين با استان -ي پسينایجاد پيوندها

 صنایع فلزي و شيميایی اصفهان و صنعت نفت و گاز خوزستان

 يورزمحصوالت کشا یليو تکم یلیع تبدیجامع توسعه صنا طرح ين و اجرایتدو .3

 شهرستان

 در کوهدشت يو دامپرور يآالت کشاورزنيماشد يتول .4

ر د ياورزکش اتنگهداشت سهم بيشتري از ارزش افزوده توليد ایجاد شرایط الزم براي .5

 شهرستانداخل 

 شهرستان کوهدشت یعير طبيمنابع ق يورآاستخراج و فر .6

ي ق اعطاهاي غيربومی از طریاندازهاي بومی و جلب سرمایهتجهيز و هدایت پس .7

 هاي ویژهتسهيالت و معافيت

 سترسی(دراه  ورسانی برسانی، برقها جهت دسترسی به منابع معدنی )آایجاد زیرساخت .8

 هاي غيرفلزيتوسعه و بازسازي صنایع معدنی و کانی .9

 خش این ب زودهاحداث و توسعه صنایع فرآوري مواد معدنی در راستاي افزایش ارزش اف .10

 ج معادنژي روز دنيا براي اکتشاف و استخراتوسعه و بکارگيري تجهيزات و تکنولو .11

 شهرستان
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با  فت منطقهنبرداري از منابع ستخراج و بهرهاهاي اکتشاف، در اولویت قرار دادن طرح .1

ا بقایسه ها در موردهآتوجه به تأثيرات مهم در توسعه استان بدون توجه به حجم فر

 ميادین بزرگ نفت و گاز کشور

 با یميپتروش نفت و يد صنایعهاي تولکننده زنجيرهاي و تکميلایجاد صنایع واسطه .2

 توجه به منابع موجود در منطقه

 در شهرستان متوسط و هاي کوچكایجاد صنایع تبدیلی کشاورزي در مقياس .3

 يکشاورز یلیع تبدیصنا جادیابهره نازل جهت  ااعطاي تسهيالت بانکی ب .4

 يد ادوات کشاورزيتول يهاتوسعه کارخانه .5

 یفن يگندم و انبارها يلوهايش سیافزا .6

ر يق يورآفر يها)کارخانه یعير طبيع وابسته به قیجاد صنایسازي تأسيس و ازمينه .7

و  گرانخاص براي صنعت ل شدن امتيازاتئه تسهيالت و قائ( از طریق ارایعيطب

 کارآفرینان

ز امایت حهاي استان در بخش صنعت براي تالش در جهت افزایش منابع مالی بانك .8

 شهرستان یلیع تبدیهاي صناطرح

 فروشی مواد معدنی جلوگيري از خام .9

 گذاري در بخش معدنکار قانونی سرمایه و تسهيل ساز .10

 لی وسطح آگاهی عمومی نسبت به اهميت بخش معدن در ایجاد فرصت شغ يارتقا .11

 افزایش درآمد در شهرستان



  

 10صفحه:     

 ستانن شهراستانی و ملی بخش صنعت و معددر راستاي افزایش سهم اعتبارات  تالش .12

ري در گذایهسرما مالی مورد نياز، ایجاد فضاي مناسب کسب و کار و تسهيلتامين منابع  .13

 بخش صنعت و ذخایر معدنی

ه بميدرو و و ایگذاري دولتی خصوصاً ایدرهاي سرمایهاستفاده از حداکثر توان شرکت .14

 محترم ز هياتاهاي پيشرفته که داراي مصوبه هاي مبنی بر فناوريمنظور اجراي طرح

 باشنددولت می

  

 صنایع نفت و پتروشيمیمرتبط با  و پيشين نيپس يجاد واحدهایا .1

 صنایع پتروشيمی در شهرستان کوهدشتاحداث ع در یتسر .2

 یت بانکعتی از طریق تامين تسهيالتمام صنهاي نيمهتالش در جهت انجام طرح .3

 سفر استانی هاي مصوبتسریع در اجرایی شدن طرح .4

 اريهاي فنی و اعتببا اعطاي کمك يکشاورز یلیجاد ساختار صنایع تبدیکمك به ا .5

 يو دامپرور يد و ساخت ادوات کشاورزيتول يالت الزم برايجاد تسهیا .6

ژه یوبه  يزکشاور یليو تکم تسهيالت الزم براي ایجاد صنایع تبدیلیآوردن فراهم .7

 گندم

ه الت ببخش صنعت و معدن براي اعطاي تسهيتالش در جهت افزایش منابع بانکی  .8

 هاي زودبازدهطرح

 طبيعی معدن، کانسار و اندیس قيروري آهاي فرایجاد کارخانه .9



  

 11صفحه:     

 نعتصهاي مورد نياز ها و بخشودنیها، مشوقدسته از معافيت تنظيم و تدوین آن .10

 شهرستان یلیتبد

از يورد نم یو فنهاي مرتبط با صنعت اي در رشتهحرفه -تقویت مراکز آموزش فنی .11

 منطقه

 شهرستان يديجهت محصوالت تول يجاد برند تجاریا .12

 اندازي شهرک توليد داروهاي گياهیراه .13

 ، تکنوتيکی، اجرایی و شيميایی معادنیکیزيژئوف يهان نقشهييتع .14

 شناسی پزشکی شهرستانتهيه اطلس زمين .15

 مطالعه و تهيه طرح جامع معادن وصنایع معدنی شهرستان .16

 خيزي شهرستان و تهيه اطلس مربوطهعات لرزهانجام مطال .17

ن آبندي در اطراف شهرهاي کوچك و صنایع وابسته به هاي بستهاحداث کارخانه .18

 هاي توليدي مناطق جهت جذب و حفظ جمعيت فعالبراساس قابليت

 ونانیهاي صنعتی در اطراف شهرهاي گراب، دربدگنبد، چقابل و کایجاد شهرک .19

    

 ابع آبژه منیبو يو کشاورز طبيعیبرداري بهينه از منابعوري و بهرهافزایش بهره .1

 د گندم در منطقهيشدن شهرستان کوهدشت به قطب توللیتبد .2

 غالت خصوصاً يمرتبط با کشاورز یلیع تبدیتوسعه صنا .3

 هاي سطحی و مهار آنهاجلوگيري از هدررفت آب .4



  

 12صفحه:     

  

 وسعه صادرات محصوالت کشاورزي شهرستانت .1

 ين در کشاورزینو يهاياز فناور يريگتوسعه و بهره .2

 افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهينه مصرف آب کشاورزي  .3

 ستانز شهريخليبهاره در نقاط س يهاالبيژه سیها به وسازي سيالبذخيره .4

الکيت ت و میمدیر هاي نوینز شيوهبرداري از اراضی خرد با استفاده ااصالح نظام بهره .5

 هاي سهامی زراعی و کشاورزيها و شرکتمانند تشکيل تعاونی

 باالبردن راندمان توليد و کاهش ضایعات محصوالت کشاورزي شهرستان .6

 ایجاد ساز و کار مناسب گواهی سالمت براي محصوالت کشاورزي  .7

-يآبز و، دامپروري هاي صنایع تبدیلی و تکميلی محصوالت کشاورزيایجاد خوشه .8

 پروري

 پروري به ویژه ماهيان سردآبی توسعه آبزي .9

  

 دارهاي شخم و کاشت در اراضی شيباصالح روش .1

  یت تعاونیریو مد یاراض يسازکپارچهی يهان طرحیتدو .2

-نالازي کاو بهس رفشا آبياري نوین به ویژه سيستم آبياري تحتهاي استفاده از سامانه .3

 هاي آبرسانی
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ه بهاي تند يبحذف زراعت دیم در اراضی با شيب باال و تبدیل اراضی دیم واقع در ش .4

 باغات مثمر

 يرزشاوکزه در يانتقال اطالعات و نظارت بر کار کاربران قطعات و وسایل مکان .5

 آبی  یافزایش سطح زیرکشت اراض .6

 ستانایجاد تنوع کشت در اراضی زراعی و باغی شهر .7

  هاي مبارزه بيولوژیك با آفات و امراض محصوالت کشاورزيتوسعه روش  .8

 اصالح نظام توزیع محصوالت کشاورزي شهرستان .9

 مياییغيرشي وهاي بيولوژیك استفاده از روش کيد برأتوسعه کشاورزي ارگانيك با ت .10

 و زعفرانتالش در جهت توسعه کشت پسته  .11

 ، طيور و آبزیانهاي سبك، سنگينحفظ ذخایر ژنتيکی دام .12

 دار براي حفظ و توسعه باغات تأمين و انتقال آب به اراضی شيب .13

ر دصوصی گذاران بخش خهاي الزم براي حضور کارآفرینان و سرمایهایجاد زمينه .14

 کشاورزي

ي گرتالش در جهت کاهش هزینه بازاریابی محصوالت کشاورزي )کاهش واسطه .15

 بخش کشاورزي(

 وليد وتامل لگوي کشت در راستاي استفاده بهينه از عوتهيه و اجراي طرح اصالح ا .16

 الگوي بهينه مصرف

ي مت براان قيهاي مالی بخش کشاورزي و تامين منابع مالی ارزتوسعه و تجهيز شبکه .17

 آنها
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 سيابباغات انار در تنگ  یگسترش اراض .1

 ايري قطرهتجهيز باغات انار به سيستم آبيا .2

 احداث سيلو و کارخانه آرد با توجه به توليد انبوه غالت .3

 شهرستان آوري شير درگسترش مراکز جمع .4

 با توقع آبی کم يهااستفاده از بذر .5

 يسازاحداث سردخانه و کارخانه انجماد .6

 )نخود( استفاده از رطوبت زمستانه در کشت حبوبات .7

 حت فشارهاي عميق آب به برق و تجهيزات تتجهيز چاه .8

 هاره()به ویژه ب هاي فصلیپخش سيالب به عنوان آب تکميلی بهنگام بارندگی .9

 بندي به جاي توليد شير با توجه به دوري از مراکز مصرف شيرپروار .10

 آب  هايها به منظور تقویت چاهدست دشتآبخونداري و آبخيزداري در باال .11

 ژآب هاي پمپاهتگاها با احداث سدهاي مخزنی و ایسممانعت از هدررفت آب .12

 پذیربندي انار در حد محصوالت قابل عرضه به بازار و فسادناتوسعه بسته .13

 گسترش مبارزه تلفيقی و استفاده از حشرات مفيد .14

 د برکشت گندم و حبوباتيتاک .15

 توسعه اراضی آبی جهت کشت ذرت .16

 دام یجاد کشتارگاه صنعتیا .17
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 کشورمجاور و کل  يهاصادرات محصوالت کشاورزي به استان .18

اشت برد تکميل سيکل بيمه محصوالت کشاورزي در تمام مراحل از مرحله کاشت تا .19

 پروري و مرتعداريآبزي، محصول و همچنين محصوالت دامپروري

 وري وبهره هاي مکانيزاسيون کشاورزي در راستاي افزایشتوسعه کمی و کيفی شرکت .20

 هاي توليدکاهش هزینه

-يکنولوژاس تاهی به ویژه ماهيان سردآبی بر استوسعه مکانيزاسيون مزارع پرورش م .21

 هاي روز در راستاي باالبردن ميزان توليد ماهی در واحد حجم

 هاي آبزیانهاي تخصصی ویژه بهداشت و بيماريایجاد کلينيك .22

  هاي تخصصی محصوالت پروتئينی با محوریت عرضه آبزیانایجاد بازارچه .23

 اي شهرستانپرورش ماهيان سردآبی در قفس، در پشت سده .24

  

و  بالقوه هايجایگاه صنعت گردشگري در شهرستان با توجه به توان و قابليت يارتقا .1

در  اختسسانفرهنگی و ان ،هاي گردشگري تاریخی، طبيعیدر زمينه بالفعل شهرستان

 حصوالتها به مها و تبدیل آناستفاده بهينه از انواع جاذبه سطوح ملی و فراملی

 گردشگري چند منظوره

 تها به محصوالو تبدیل آن دستیصنایعدر حوزه  گردشگري قابليتاز انواع  گيريبهره .2

 چند منظوره متنوع و گردشگري

ري گردشگ تقابليع انوابرداري بهينه از وري و بهرهو افزایش بهره کمی و کيفی يارتقا .3

 بر اساس اصول توسعه پایدار
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ت مکاناهاي شغلی و فراهم نمودن اشگري در ایجاد فرصتافزایش سهم صنعت گرد .4

 کسب درآمد از طریق این صنعت به ویژه در مناطق روستایی

  

 انشهرستدر توسعه آتی  صنعت گردشگريو  اولویت بخشيدن به بخش جهانگردي .1

خی و ي طبيعی، تاریهاگيري از ظرفيتبهرهو  حفظدر راستاي  ریزي راهبرديبرنامه .2

  به منظور جلب گردشگران شهرستانميراث فرهنگی 

ت و کيفی استانداردهاي خدما يو ارتقا وسعه تسهيالت و خدمات گردشگريت  .3

 تسهيالت گردشگري و حفظ مستمر آن

شگري ي گردایجاد فضاهاو  و تاسيسات گردشگري، زیربناها تقویت و تجهيز امکانات .4

  و استفاده گردشگران برداري پذیراییبراي بهره

و  ها در زمره ميراث فرهنگی کشورو ثبت آن شهرستانهاي تاریخی معرفی جاذبه .5

 شگريها به محصوالت گردتجهيز و تبدیل آن و جهان

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

 ..(مذهبی و  ،یهاي تاریخها، مکانبشارها، سرابآها، )همچون غار

 وهاي تاریخی جاذبهبيشترشناخت  در راستاي اکتشاف و یپژوهشهاي توسعه فعاليت .7

 شهرستانطبيعی 

-نسانهاي فرهنگی و اجاذبه ،هاي طبيعیجاذبه)و نگهداشت منابع گردشگري  تظاحف .8

 ( شهرستانساخت
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دشگري اي براي ایجاد تورهاي گرهاي گردشگري منطقهریزي محورها و چرخهبرنامه .9

 دارمدت

 لمللیااي و بينبراي توسعه بازارهاي منطقه مناسب رسانی و تبليغاتاطالع .10

احداث  با شهرستانها و آثار تاریخی فراهم نمودن زمينه الزم براي معرفی جاذبه .11

 طبيعی و هاي تاریخیموزه

 گذاران در صنعت گردشگريسازي جلب سرمایهزمينه .12

 شهرستاندستی گسترش و بازاریابی صنایع .13

 ل کاال ونقوهاي حمل و نقل و بازسازي و توسعه ناوگان عمومی حملتقویت زیرساخت .14

 مسافر )گردشگر(

ت در جه هرستانهاي جانوري و طبيعی شگاهحفظ، نگهداشت و استفاده بهينه از ذخيره .15

 هاي گردشگريتوسعه فعاليت

 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 ،متفرقه قانون و شناور، مستقل

-ويصص نيرتخ و مهارت، آگاهی يایجاد اشتغال و تجهيز منابع انسانی از طریق ارتقا .2

 انسانی

 يان شهرعمر براي بهبود شهرستانار شهرداري از محل اعتبارات عمرانی افزایش اعتب .3
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رز، ينهار، تنگه شزیر واب، دره و غايچشمه س نطبيعی چوهاي منابعناسایی ظرفيتش .4

حيطی و میستزکاربرد گردشگري از طریق مطالعه موردي  با... بلوران و یپارک جنگل

 دگانکننها به استفادهرسانی نتایج بررسیاطالع

هاي سبك با کليه تجهيزات ها و اقامتگاهتشویق بخش خصوصی براي ایجاد کمپينگ .5

ردشگري گبندي فضاهاي بندي و اولویتهاي طبيعی بر پایه درجهدر گردشگاه همربوط

  موجود

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

 گردشگري شهرستان جمعيت بومی مجاور فضاهاي

 رستانشهشده ساماندهی، تعمير و مرمت بناهاي تاریخی و آثار و بناهاي ثبت .7

ليت از فعا ها همراه با برقراري انواع متنوعیبرخی گردشگاه ازاستفاده چند منظوره  .8

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

 شهرستانسازي فضاهاي تفرجگاهی محوطه .9

يت ه اهمافزایش سطح آگاهی در جامعه نسبت بو  هنگ گردشگريترویج و توسعه فر .10

 هاي گردشگري و اکوتوریستیتوسعه فعاليت

هاي همگانی و رسانه از طریق شهرستانتاریخی و سياحتی  ،هاي طبيعیمعرفی جاذبه .11

 ها و بروشورهاي مناسبتهيه نقشه

لمللی اينبی و در ميراث فرهنگی مل شهرستان بسترسازي براي شناسایی و ثبت آثار .12

 هامتناسب با دامنه و آستانه گردشگري آن

ز ا یرایپذی يهامکانتشویق خانوارهاي ساکن در نزدیکی جاذبه گردشگري براي تامين  .13

 هاي خاصمسافران در فصل
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 مشارکت بخش خصوصی( يواگذاري مشاغل به بخش خصوصی )ارتقا .14

-مایهخصوصی جهت سرهاي فنی و اعتباري به بخش کمك ،اعطاي تسهيالت بانکی .15

 شهرستانگذاري در نقاط گردشگري 

ه آن بسته بو وا دستیدستی و ایجاد مراکز عرضه توليدات صنایعحمایت از توليد صنایع .16

 در جهت جذب گردشگر به شهرستان

    

 شهرستان ين طرح جامع گردشگریه و تدويته .1

 یدستعیاحداث بازارچه صنا .2

 زیبا سازي فضاهاي ورودي و خروجی شهر .3

 يهاهدشت و روستا( در کویبافماشته، یباف)موج یخدمات -يدياحداث کارگاه تول .4

 اطراف

 اطراف يتاها( در کوهدشت و روسیبافمي)گل یخدمات -يدياحداث کارگاه تول .5

 شهرستاناحداث هتل، مهمانسرا و مراکز اقامتی مناسب در مرکز  .6

 شهرستان شهري(هاي پذیرایی )شهري، بينتوران و محلرس یفيو ک یتوسعه کم .7

 ابجایی(نقل و جوهاي ارائه خدمات حملخدمات مسافرتی )آژانس یفيو ک یتوسعه کم .8

 ی(ازاریاببو  ترسانی، تبليغااطالع ،خدمات گردشگري )تورگردانی یفيو ک یتوسعه کم .9

ازار بمند ه و قدرتز کنندیمتما يهاجاد مشخصهیبرند به منظور ا یو معرف یطراح .10

غ، ن مفري، سرزمیخیتار يهان پليشهرستان )مانند سرزم يمحصوالت گردشگر

 ن آواها و نواها و بلوط و ...(ين آبشارها، سرزميسرزم
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 هايرغز مفابرداري ایجاد نمادهاي خاص و سمبليك بعنوان نماد شهرستان )با الگو .11

 استان(

 یقيوسدي، مگرشایر، اکوتوریسم و بومهاي ساليانه با محوریت عبرگزاري جشنواره .12

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

 عادات و رسوم، لباس و ...

حل مبه م، الز و تاریخی داراي قابليت قدیمی و بناهاي تغيير کاربري کاروانسراهاي .13

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

 دستی و گردشگريپيشنهادي از طرف سازمان ميراث فرهنگی، صنایع

  

 يهاستاندر پيوند با شهر کوهدشت در شهرستان یهاي زیربنایی بازرگانتقویت شبکه .1

 مجاور يهاگر و استانید

 شهرستاننگهداشت سهم ارزش افزوده توليد صنایع در داخل  .2

 ز مثبتترا حفظتنوع بخشيدن به صادرات شهرستان و افزایش توان صادراتی آن براي  .3

 بازرگانی در استان

  

هت ن( در جهاي استاتان مجاور و شهرستانبا اس)هاي تبادل کاال و خدمات ایجاد شبکه .1

 جودهاي موگيري از ظرفيتافزوده و بهرهایجاد ارزش

 شهرستان يگذارهیسرما يهافرصت یمعرف .2
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 ت تقویتگذار و خدمات پشتيبان توليد در جهسرمایه ،حمایت از نهادهاي کارآفرین .3

 بخش رسمی اقتصاد

-یهت سرماگذاران بخش خصوصی جههاي الزم به منظور تشویق سرمایهایجاد زمينه .4

 هاي مختلفگذاري در بخش

 يکشاورز یلیع تبدیها و ایجاد و گسترش صنانیحمایت مؤثر از تشکيل و توسعه تعاو .5

 لوهايسافزایش ظرفيت انبارها و  .6

  

 هار سکونتگاهیوند با سايجهت پ یارتباط يهابهبود شبکه .1

 هاي شهرستانگذاران در پروژهایجاد فضاي مناسب براي جلب سرمایه .2

 شهرستانادراتی هاي صشناسایی و معرفی توانمندي .3

ه عرفی بممنظور  دار شهرستان بههاي اولویتهاي الزم جهت شناسایی طرحایجاد زمينه .4

 گذاران داخلی و خارجیسرمایه

 گذارانها در جهت جلب سرمایهکردن ضعف زیرساختبرطرف .5

 ريهاي توليدي به منابع اعتباتر بنگاهتالش در جهت دسترسی مناسب .6

 گذاران صنعتیازپرداخت تسهيالت به سرمایهاصالح سياست پرداخت و ب .7

ب، زهاي آين نياگذاري صنعتی مانند تأمالزم براي توسعه سرمایه يهارساختیتامين ز .8

 برق و غيره

 نگهداري گندم در زمان پيك توليد ظرفيت سيلوها به منظور يارتقا .9



  

 22صفحه:     

سيلوها و  ارها،احداث انب توسعه مراکز با کارکردهاي تخصصی تجارت و بازرگانی مانند .10

 غيره

  

 شناسایی و تشکيل بانك اطالعات واحدهاي مالی و توليدي .1

 در سطح شهرستان يگذارهیسرما يهاه بستهيته .2

 انعرفع مو گذاران وشناسی جلب سرمایهگذاري براي آسيبهاي سرمایهمعرفی فرصت .3

 يگذارهیسرما يهات از فرصتیجهت حمامناسب در  یالت بانکيتسه ياعطا .4

ز نان اهاي کوچك و زودبازده در جهت اطميبرنامه حمایت و هدایت طرح بنگاه .5

 زایی آنهادهی و اشتغالبهره

 توسعه حوزه استان در يهادر دانشگاه یت بازرگانیریمرتبط با مد يهاتوسعه رشته .6

 یتجارت خارج

 یفن يگندم و انبارها ياحداث سيلوها .7

 د آرديتول يهااث کارخانهاحد .8

 المللینقل بينوایجاد مؤسسات حمل .9

 هاي توليد و توزیع کاالتشکيل تعاونی .10

 وهدشتکاستان از جمله  يهااي در کليه شهرستانهاي زنجيرهاحداث فروشگاه .11
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 منابع آب سطحی و زیرزمينی حفاظت کمی و کيفی .1

بق مطا هاي شهرستانظ و توسعه مراکز زیستی و فعاليتتامين آب الزم براي حف .2

 استانداردهاي روز

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

 هاي نامتعارفو آب هاي تصفيه فاضالبطرح

  

دون ضه و بدر واحد حو منابع آب یتعه پایدار به منظور اعمال مدیرهاي توستهيه طرح .1

 در نظر گرفتن مرز سياسی

  هاودخانهرروي بر  هاي پمپاژایستگاهو  هاي سطحی با احداث سد مخزنیمهار آب .2

 افزایش سطح آگاهی عمومی در مدیریت بهينه مصرف آب .3

 تانزیست شهرسطبيعی و محيطحفاظت آبخيز و کنترل سيل در جهت حفظ منابع .4

 ها هرودخان مهندسی .5

 آبياري تحت فشار شيوه هاي نوین آبياري از جملهشيوهگسترش  .6

 يازفاضالب متناسب ن هاي آب وخانه و توسعه شبکهگسترش تصفيهاحداث و  .7
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هاي آبی در دست اجرا سرعت بخشيدن به طرح هاي مطالعه شده واجرایی شدن طرح .1

 در شهرستان

هاي انحرافی و بياري و زهکشی در اراضی زیر پوشش سدها و بندآهاي بکهایجاد ش .2

 پوشش انهار

 برداري بهينه از منابع آب با احداث تأسيسات مهار آببهره .3

هاي آب چاه ریمح و هارودخانه بستر و حریمها در جلوگيري از ساخت و ساز و فعاليت .4

 شرب

 البتصفيه فاضآوري و جمع ،هاي تامين آبتهيه و اجراي طرح .5

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

 تاسيسات زیربنایی و روستایی، شهري هايسکونتگاه

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

 بویژه در کشاورزي سيستم به آنها

 داري و حفاظت از آنهابخيزداري و آبخوانآهاي يتتوسعه فعال .8

ليه ه و تخين تغذیبهاي زیرزمينی تا حد تعادل یافته از آببرداري اصولی و نظامبهره .9

 هاسفره



  

 25صفحه:     

  

 سامانه ،سد هاي آبی در دست اجرا در شهرستان )خصوصاً بخشيدن به طرح سرعت .1

که داث شباح ،هاي پمپاژ گرخوشاب و سرطرحانایستگاه ،معشورهسد انتقال آب از 

  (هاي آبرسانی به روستاهاها و طرحآبياري و زهکشی تحت پوشش آن

 شدن سد مخزنی خسروآباداجرایی .2

فت آب و جهت جلوگيري از هدرر سنتی موجودهاي آبياري کانال مرمت و بازسازي .3

 افزایش راندمان آبياري کشاورزي

راضی سطحی شهرستان جهت تبدیل ا هايهاي انحرافی و مهار آبدها و بندایجاد س .4

 دیم به اراضی آبی

 هاي نوین آبياريها( به سيستمتجهيز منابع آب زیرزمينی )چاه .5

ن هرستاهاي شساماندهی و مهندسی رودخانه يهاطرح تسریع در مطالعه و اجراي .6

 کوهدشت

بویژه  سيستم به آنها و بازگرداندن هاسابپ ازد مجد استفاده هايروش تقویت و بهبود .7

 در احياي فضاي سبز و کشاورزي

 و آب شرب منطقه کشاورزي آبیمشکل کمجهت حل  تامين اعتبار .8

نطقه متا  زرفاصل تنگ شي هاي پمپاژ بر روي رودخانه سيمره در حدایجاد ایستگاه .9

 سرطرحان و استفاده از دریاچه سد سيمره در منطقه رودبار

 و توسعه الگوي کشت مناسب با پتانسيل آبی منطقه ترویج  .10

 



  

 26صفحه:     

    

 غرب شهرستان یوهدشت به عنوان محور مواصالتک -آبادخرم یمحور اصل يارتقا .1

مل هاي راه و ترابري شهرستان به عنوان زیرساخت و عابخشتوسعه متناسب زیر .2

 هاي اقتصاديتوسعه سایر بخش

لسله سبستر  هاي اصلی شهرستان متناسب با نقش آن دریکپارچه راهتوسعه فضایی و  .3

 مراتب شبکه ارتباطی استان

 قلنوبرخورداري عادالنه جمعيت ساکن در شهرستان از امکانات شبکه حمل .4

 شهرها يورود يژه در مبادیشناسانه محورها به وختیت ريبهبود وضع .5

    

شهرستانی و هاي اصلی جهت ارتباط بينبهسازي محورهاي مهم و پرتردد در حوزه راه .1

 صنعتی با سایر مناطقهاي عریض با رویکرد اتصال نواحی فرعی تا سطح راه

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

 نقل کاال و مسافروتقویت شبکه حمل

گان الک ناونقل و استهوهاي حملاي در جهت کاهش هزینهي سطح خدمات جادهارتقا .3

 ترابري

 مهم يهاها و کانونسلسه مراتب سکونتگاه ییشناسا .4

 هاي اقتصادي،هرستان متناسب با نيازشنقل وهاي ارتباطی و شبکه حملتوسعه امکان .5

 تاناجتماعی و هماهنگ با توسعه بخش صنعت کشاورزي و بازرگانی اس



  

 27صفحه:     

وي دمات رخاین  رساندن تأثير توزیع نامناسبتوزیع بهينه خدمات ترابري و به کمينه .6

 برخوردار شهرستانمناطق کم

 نقل ترانزیتی در شهرستانوشبکه حمل يارتقا .7

وع اساس نهاي اصلی براي راهبندي محورهاي اصلی جهت تقویت نظام شبکهاولویت .8

 پيوندها و جریانات موجود فضایی

 حرومناطق میکرد مهاي اصلی با روهاي بدون پيوند با راهیی و مطالعه سکونتگاهشناسا .9

سترسی اخص دها در )دو مرحله( مرحله اول ششاخص دسترسی به راه يبهبود و ارتقا .10

 یشهري و در مرحله دوم شاخص دسترسی روستای

نك یجاد بانقل در سطح شهرستان جهت اوهاي حملفعال نمودن تشکيالت و تعاونی .11

 عهتوس ناطق عمده اقتصادي نيازمنداطالعاتی ورود و خروج کاال و شناسایی م

 ینقل عموموت حمليگسترش و بهبود وضع .12

 ايهاي ارتباطی جادهنوسازي و بهبود کمی و کيفی کليه شبکه .13

    

 هاي اصلی پرتردد تا سطح آزادراهارتقاء و بهسازي راه .1

لی رهاي اصچهارخطه در محو يهاهاي راهها و پروژهاحداث، تکميل و اتمام طرح .2

 شهرستان

 ییو روستا يشهر يها و مناطق منزوبه کانون یل دسترسيتسه .3

 خيز در محورهاي ارتباطی شهرستانحادثه يهااصالح و مرمت تقاطع .4



  

 28صفحه:     

وب به ن جنهآتسریع در اتصال کوهدشت به شبکه ریلی کشور در مسير اتصال به راه .5

 شمال کشور

 ندر شهرستا يمرکز يبه روستاها ییروستا یمناسب نقاط سکونتگاه یدسترس .6

 هامتناسب با سلسله مراتب سکونتگاه یدسترس يرهاين مسيتام .7

 راهادی درجه یك و پرجمعيت تا سطح آزیهاي روستامحورهاي مهم راه يارتقا .8

 يبه مناطق نمونه گردشگر یمنته يت محورهایتقو .9

 هاي اصلی شهرستانث، بهسازي و آسفالت راهاحدا .10

هاي فنی خصهکردن مسير و بهبود مشکوتاهو  اصالح ،ايسيستم ایمنی جاده يارتقا .11

 هاي شهرستان با تأکيد ویژه بر محورهاي اصلی ارتباطیراه

 هاي مسافري و حمل کاالنقل عمومی و پایانهوساماندهی سيستم حمل .12

 راهیهاي خدماتی رفاهیِ بينجتمعحداث مارائه تسهيالت مناسب براي ا .13

 راه اصلی ها بهبين شهرستان هاي فرعی ماارتقاء و توسعه راه .14

 هرستاناي شهتهيه و اجراي طرح جامع نگهداري و برنامه راهداري براي تمامی راه .15

    

 ا سطح آزادراهانشاه تکرم -کوهدشت –آبادمحور خرم يارتقا .1

 وهدشتک -هاي نورآباداحداث راه اصلی مابين شهرستان .2

 مشكیاند -پلدختر -کوهدشت -آبادخرم -آهن دوروداحداث راه .3

 المیمهران ا -کوهدشت -آبادخرم -آهن دوروداحداث راه  .4



  

 29صفحه:     

 پلدختر -ادآبخطه خرمچهارر يکرمانشاه به مس –کوهدشت –آباداتصال آزادراه خرم .5

 ونایی و چغلوندي، نوژیان، اسکين رباط –اي پل هرومحوره يارتقا .6

سه راهی -سيمره پل، نیکوهنا، کوهدشت-زانوگه، جغابل-برهتنگ يهابهسازي محور .7

 يرماوند يابه روست -بازوند یدوراه ضیو تعر بازوند

 هاي باري و مسافربريحداث پایانها .8

 لوران،بگلی پارک جن يبه مناطق نمونه گردشگر یمنته یاصل يهات راهیض و تقویتعر .9

 هاله، منطقه شيرز، )مصوبه دولت(منطقه سد

 گنبد، )مصوبه دولت(درب به امامزاده محمد یر دسترسيت مسیتقو .10

 هاي صنعتیع و آسان به شهرکیسر یدسترس يرهاياحداث مس .11

 جهيزاتتت و آالها و محورهاي ارتباطی شهرستان به تجهيزات فنی )ماشينتجهيز راه .12

 شهرستان يهاشنایی و گارد( و نصب عالئم ایمنی در جادهراهداري، رو

 شهرستان کوهدشت يراهدار يهامرمت و توسعه ساختمان .13

 نیجایگزینی خودروهاي عمومی با مسافربر شخصی و توسعه ناوگان تاکسيرا .14

 حورهاي مواصالتی شهرستانمراهی در هاي خدماتی رفاهیِ بيناحداث مجتمع .15

 عرضه مواد سوختی بنزین و جایگاهاحداث پمپ .16

و  يگره گردشچون مناطق نمون یمهم يهاها و کانوننگ در مجاورت راهياحداث پارک .17

 یا نقاط صنعتی

 



  

 30صفحه:     

  

 کوهدشتدر شهرستان توسعه صنایع وابسته به نفت  .1

 هاي نفتیز طبيعی به جاي فرآوردهتقویت الگوي جایگزینی گا .2

 منطقههاي نفتی در وردهآتوسعه فر .3

 وارهايخان ها وتقویت شبکه توزیع برق و گاز استان براي افزایش شمار سکونتگاه .4

 در روستاهاطبيعی برخوردار از برق و گاز 

 ژيیست توده استان براي توليد انرهاي زتأکيد بر استفاده از پتانسيل .5

  

 شهرستان نفت در يورآفرو  توليد ،یند استخراجآانجام فر .1

 هاي توزیع انرژي )برق و گاز(بکهسازي در توسعه شاصالح و بهينه .2

ي از گيرر بهرهبأکيد ت با انرژي سيسات توليد و توزیعأها و تتوسعه و تجهيز زیرساخت .3

 هاي برق آبی استانظرفيت

 ز بيوگاز در سطوح شهري و روستاییاستفاده ا .4

 صرف بهينه انرژيرسانی در نحوه مسازي، آموزش و اطالعفرهنگ .5

  

 آن يورآانجام مطالعات الزم در زمينه استخراج نفت و فر .1

 در کوهدشت یميتالش در جهت اجرایی شدن احداث پاالیشگاه و پتروش .2



  

 31صفحه:     

 انتقال و توزیع در سطح استانتمام در زمينه هاي نيمهتکميل پروژه .3

 روستاهاگاز مورد نياز صنایع در  مين برق وتأ .4

 ي نفتیهابه جاي فرآورده (CNG)گسترش الگوي جایگزینی گاز طبيعی  .5

 هاي کشاورزيکردن کليه چاهبرقی مين برق مورد نياز بخش کشاورزي باتأ .6

يت و اکز جمعهاي الزم براي برق مصرفی مرکردن تأمين انرژيسازي و مستقلبهينه .7

 فعاليت

 ییروستا يهادر سکونتگاه خصوصاً ين انرژيوگاز جهت تامياستفاده از ب .8

  

 در شهرستان یميپتروشصنایع نفت و  مطالعه و احداث  .1

 مين برق وگاز مورد نياز واحدهاي صنعتیتأ .2

 تکميل گازرسانی به روستاهاي واجد شرایط .3

 خانوار 20مانده با بيش از رسانی به روستاهاي باقیبرق .4

 هاي کشاورزي استانیت شبکه برق چاهاحداث و تقو .5

فت و ناندازي واحدهاي صنعتی وابسته به براي راه شهرستاندادن ت قراردر اولوی .6

 پتروشيمی

 يدهاواحهاي الزم براي برق مصرفی مين انرژيأکردن تبرنامه خودکفایی و مستقل .7

 صنعتی و مسکونی جدید

 هاريدامدا قاط مستعد مجاوردر سطوح روستایی و در ن خصوصاًاستفاده از بيوگاز  .8

 



  

 32صفحه:     

  

و  بستگیهاي فرهنگی و هویتی مردم شهرستان در راستاي ایجاد همارزش ياعتال .1

 عامل توسعه

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

 ملی

 هاي توسعهماعی متناسب با ضرورتنگی و اجتهاي توسعه انسانی، فرهشاخص يارتقا .3

هویت  ه یكبیافتن فرهنگی به منظور دست و تامين فضاهاي فيزیکی، آموزشی، اداري .4

 قابل قبول در بخش فرهنگ و هنر

هاي وستاایجاد نظام سلسله مراتب عملکردي بين مراکز شهري، تقویت و تجهيز ر .5

 مرکزي و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر

  

با مشارکت  السالم(همي)علن يبر قرآن و معصوم یهاي دینی متکنشر و گسترش ارزش .1

 مردم

ر این نگري و اتکا بعامل با بروناسالمی در ت -تاکيد بر حفظ و پویایی هویت ایرانی .2

 هویت براي تحکيم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی

 -یجتماعنه ايدر زم یردولتيغ يهات نهادها و تشکليفعالجهت توسعه  يبسترساز .3

 فرهنگی شهرستان

هاي کاهش آسيب يپذیر در راستاهاي آسيباقتصادي گروه -توانمندسازي اجتماعی .4

 اجتماعی



  

 33صفحه:     

در راستاي اي منطقه درون و بينفرهنگی  -جتماعیت االماعت هاي ایجادبررسی روش .5

 همبستگی ملیتقویت 

ر دآن  شیت و کنترل افزایاز جرم و جنا يريشگيجهت پ يبردراه يهان طرحیتدو .6

 شهرستان

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

هاي مستعد شهري و روستایی، ضمن حفظ اي و توسعه کانونهاي ناحيهتعدیل نابرابري .8

 هاي شهري بالنسبه پيشرفتهو گسترش کانون

 اعیهاي اجتمگسترش پوشش بيمه .9

 پذیر شهرستانسيبآهاي حمایتی به سمت قشر دهی سياستجهت .10

  

 نی(هاي قرآنی )مفاهيم قرآتقویت و ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش فعاليت .1

 يهاانونکها، ا، کتابخانهیش سرانه فضاهاي فرهنگی و هنري )مساجد و تکایافزا .2

 ( با مشارکت مردمیوگاهو ارد یفرهنگ

 هرستانذران اوقات فراغت در سطح شگ رهنگی وف -توسعه و تجهيز امکانات اجتماعی .3

 فرهنگ عمومی جامعه يریزي در جهت تقویت و ارتقابرنامه .4

 فرهنگ کار و تالش يریزي در جهت تقویت و ارتقابرنامه .5

 تانشهرس ژه در جوامع روستایی و عشایري(یتوسعه نظام تأمين اجتماعی )بو .6

 اينههاي فرهنگی و رساافزایش سهم شهرستان از بودجه براي توسعه فعاليت .7

 از خانواده و فرزندان یتیحما يهاارائه برنامه .8



  

 34صفحه:     

 السالم()عليهمتقویت و ترویج فرهنگ معصومين  .9

  

 ستانشهر ییو روستا يشهر يهازهه حويا در کلیز مساجد و تکاياحداث و تجه .1

 شهرستان يشهر يهادر حوزه یدائم يهاز کتابخانهياحداث و تجه .2

 شهرستان ییروستا يهاار در حوزهيس يهاکتابخانه ياندازراه .3

 شهرستان هاي فرهنگی و هنريز مجتمعياحداث و تجه .4

 اي پرورش فکري کودکان و نوجوانانهز کانونياحداث و تجه .5

فرهنگی  -نه اجتماعیيدر زم یردولتيغ يهال نهادها و تشکليتشک و ياندازراه .6

 شهرستان

 گلزار شهدا ياء، مرمت و بهسازياح .7

 موجود یتوانبخش يفضاها يبهساز .8

 اديمجاز ترک اعت يهانگيکمپ یفيو ک یتوسعه کم .9

 شهرستان یبحران يهات حوزهیبا اولو یاورژانس اجتماع ياندارراه .10

 از خانواده و فرزندان یتیحمامراکز  یفيو ک یتوسعه کم .11

 ر شهرستانیت عشايبه جمع یبانيارائه خدمات پشت .12

 تیش جرم و جنایاز افزا يريو جلوگ يريشگيجهت پ يکاربرد يهاطرح ياجرا .13

 



  

 35صفحه:     

  

ایر س به هاي عمومی جمعيت شهرستان در راستاي پيشگيري از ابتالافزایش آگاهی .1

 هابيماري

ی از اي ناشهاريصالح و تغيير رفتار الگوي تغذیه مردم شهرستان به منظور کاهش بيما .2

 تغذیه نامناسب

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

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

 هاي اجتماعیگروه

 سالمت مردم شهرستانارتقاي سطح  .5

 درمانی شهرستان وهاي بهداشتی توسعه کمی و کيفی شاخص .6

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

 شهرستان

  

و  روهیگهاي سطح دانش و آگاهی مردم از طریق آموزش بهداشت با آموزش يارتقا .1

 هاي همگانیاستفاده از رسانه

سالمت  يتفریحی به منظور ارتقا و همگانیهاي پرورشی، گسترش فرهنگ ورزش .2

 عمومی در شهرستان

 در مدارس یو عموم يآموزش نکات و مسائل مربوط به بهداشت فرد .3



  

 36صفحه:     

 ساندن مرگ و مير مادران و کودکانربه حداقل .4

و  المس یدنيپوشش آب آشام ت تحتيش جمعیره آب و افزايش حجم مخازن ذخیافزا .5

 ییو روستا يفاضالب در مناطق شهر یسات دفع بهداشتيتأس

 گاه شهرستانیبا توجه به سطح و جا تخصصیگسترش واحدهاي تخصصی و فوق .6

 انهرستش( ییو روستا ي)شهر يهانه نمودن نظام ارجاع در فرهنگ خانوادهینهاد .7

 دهی در ميان مردم شهرستانتوسعه فرهنگ حسنه خون .8

لبی، قهاي هاي غيرواگير و شایع نظير بيماريکنترل و پيشگيري و درمان بيماري .9

 هاعروقی، فشارخون، دیابت و سرطان

 انهرستپوشش واکسيناسيون به ميزان صددرصد از طریق شبکه بهداشت و درمان ش .10

  

جهت  به خصوص در روستاها یبهداشت يهاشاخص يارتقا يآموزش در مدارس برا .1

 رداريواگ يهايمارياز ب يريشگيپ

-يماريب از يريشگينه پيان در زميآموزش ضمن خدمت بهورزان جهت مشارکت روستائ .2

 رداريواگ يها

 یایعشهاي يبيمار جهت پيشگيري از ابتال به یآموزش يهاطرح يها و اجراارائه برنامه .3

 هابت و سرطانچون قلبی، عروقی، فشارخون، دیا

)با  بامناسن يشاوندیخو يهااز ازدواج يريدر جهت جلوگ یآموزش يهاتوسعه برنامه .4

 ناسالم( يهاد نسلياز تول يريهدف جلوگ



  

 37صفحه:     

اي هيمارياهش به به منظور کیتغذ ياصالح الگو يدر راستا یآموزش يهاتوسعه برنامه .5

 نامناسب ناشی از تغذیه

 ییدر مناطق روستا یو درمان یداشتبه خدمات به یزان دسترسيش میافزا .6

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

 مشترک انسان و دام يهايماريوع بياز ش

 شهرستانآب شرب  يهاخانه هيتصف یو کم یفيسطح ک يارتقا .8

 مارستان در شهرستانيبه حد نصاب رساندن سرانه تخت ب  .9

 نهااعه آهاي عمده )ایدز، هپاتيت، غيره( و جلوگيري از اشمبارزه با بيماري .10

  

و  یتبهداش آموزش مسائل يدر راستا یردولتيغ يهاتشکل توسعه و گسترش نهادها و .1

 ت شهرستانيبه عموم جمع یدرمان

 ایجاد مرکز مشاوره رفتاري در شهرستان .2

 شهرستان مراکز بهداشتی درمانی روستایی یفيکو  یتوسعه کم .3

 شهرستان يشهرمراکز بهداشتی درمانی  یفيو ک یتوسعه کم .4

 هاي بهداشت روستاییخانه زياحداث و تجه .5

 شهرستان ییروستا يهادر حوزه یار و گردشيسهاي انتقال خون پایگاه توسعه .6

 هاکر پارينظ یعموم يدر فضاها یصبحگاه یهمگان يهاورزش يبرگزار .7

هاي بهداشت براي دیده در خانهتجهيزات و نيروي انسانی آموزش ،امکانات يارتقا .8

 گسترش شبکه بهداشت و آموزش در مناطق روستایی



  

 38صفحه:     

 در شهرستانروانپزشکی  و يارولوژ یبخش تخصص ياندازراه .9

 يویرسل  و ب مالت، تياروده يها، انگلیت عفونيردار هپاتيواگ يهايماريمبارزه با ب .10

  

 يهاهه حوزيبه آموزش و پرورش در کل یدسترس يعادالنه برا يهاجاد فرصتیا .1

 شهرستان ییو روستا يشهر

 آموزانو سالمت دانش یبدنتي، تربیتوسعه امور پرورش .2

 اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شهرستان يتوسعه فناور .3

 یانسانمنابع يالو اعت يت، بهسازين، تربيتأم .4

 کيفيت آموزش يارتقا .5

  

زات يهو تج شهرستان در ارتباط با امکانات ییو روستا يشهر يهاه حوزهيپوشش کل .1

 عدالت يبرقرار يدر راستا یو پرورش یآموزش

 قاطعمه يآموز در کلبهبود شاخص نسبت کادر آموزشی و کالس آموزشی به دانش .2

 یليحصت

 ت شهرستانيدر جمع يسوادیکن نمودن بشهیر .3

و  يشهر يهاه حوزهيه مقاطع در کليدر کل یبدنتيو ترب یپرورش يتوسعه فضاها .4

 شهرستان ییروستا

 هاي آموزشی از راه دورتوسعه فعاليت .5



  

 39صفحه:     

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

ا بعلمان قی متالشگري و وجدان کاري و اخال ،تعهد ،روحيه يتالش در راستاي ارتقا .7

 هاي آیندهتوجه به جایگاه حساس معلمان در تربيت نسل

 ان شایسته متعهدنکوداشت مقام واالي معلم .8

  

 ییتاروس و يشهر يهاه حوزهيدر کل یو پرورش یآموزش يفضاها یفيو ک یتوسعه کم .1

 عدالت يبرقرار يشهرستان در راستا

 العبور شهرستانتأمين فضاي آموزشی مناطق محروم و صعب .2

 آموزاندانش یزندگ يهاو مهارت یعمل يهامهارت يارتقا .3

 س و آموزشیتدر يهات روشیبهبود و تقو .4

 ه ورزش در مدارسیپا يهاگسترش مهارت .5

 ر مدارسد یاسالم یزندگ يهاش پوشش طرح آداب و مهارتیافزا .6

در  ياانهیاآموزشی و امکانات ربه وسایل کمك یآموزش يهاتجهيز مدارس و مجتمع .7

 آموزش یفيسطح ک يارتقا يراستا

 تانشهرس ییو روستا يشهر يهاه حوزهيدر کل ينهضت سوادآموز يهاتيتوسعه فعال .8

 الزامی نمودن و همگانی کردن آموزش تا مقطع متوسطه .9

 هد اسب براي توسعه شأن و منزلت معلمان متعبسترسازي و ایجاد زمينه من .10



  

 40صفحه:     

  

 انهرستش ییو روستا يشهر يهاه حوزهيه مقاطع در کليکل یليش پوشش تحصیافزا .1

ن یريخ و یگذاران بخش خصوصهیدر جهت جذب سرما یزشيانگ يهابرنامه يبرگزار .2

 سازمدرسه

 طالعات و منابع در داخل مدارس شهرستانواحد ا يسازیغن .3

 آموزاندانش یليشرفت تحصيپ یابياصالح نظام ارزش .4

 و کاردانش ياحرفه –یفن يهات آموزشیتقو .5

 سیبرتر تدر يهاها و الگوجشنواره روش ياجرا .6

 مدارس يهاها و کارگاهشگاهیآزما يسازز و استاندارديتجه .7

 ج فرهنگ اقامه نمازیترو .8

 وزانآمدانش يبراهم السالم( ي)علت يبق معارف قرآن و اهليت و تعمیتقو  .9

 آموزانان دانشياز م یورزش یابیتوسعه نظام استعداد .10

 داخل مدرسه یورزش يفضاها يسازمتناسب .11

 تاليجید یو پژوهش یتوسعه منابع آموزش .12

  

 سعهتو ياستان در راستاز شهريهاي متنوع و متعدد مورد نایجاد و توسعه رشته .1

 هرستانش يهااداري و آزمایشگاهی دانشگاه -تأمين فضاهاي فيزیکی، آموزشی .2



  

 41صفحه:     

 اال بابلمی عرسيدن به یك کادر علمی متناسب با تعداد دانشجویان و داراي درجات  .3

 یبوم يروهايد بر جذب نيتأک

آموزش  هاي آموزشی و تحقيقاتی مراکز آموزش عالی شهرستان با هدفتوسعه فعاليت .4

 هاي توسعهنيروي متخصص مورد نياز شهرستان متناسب با گرایش

  

ر اساس بهاي جدید تحصيلی ایجاد رشته هاي آموزشی وایجاد تغيير و تحول در گروه .1

 نياز شهرستان

 رشد در مراکز آموزش عالی شهرستاناحداث مرکز  .2

 هاومی در کليه گروهافزایش سهم پذیرش دانشجویان ب .3

-حرفهوفنی هاي عالی،جذب نيروي کار ماهر و متخصص با تاکيد بر گسترش آموزش .4

 انهاي توسعه شهرستعمومی و تخصصی متناسب با ضرورتاي، 

هاي صنعت در جهت پاسخگویی به نياز گسترش کمی و کيفی ارتباط دانشگاه و .5

 اجتماعی و فرهنگی شهرستان، اقتصادي

  

ن در رستاشه يازهايمتناسب با ن یليالت تکمين در مقطع تحصیهاي نوایجاد رشته .1

 توسعه يراستا

ر دحصيل کردن ادامه تاعطاي بورس به دانشجویان دوره دکتراي تخصصی و فراهم .2

 هاداخل براي برخی اساتيد دانشگاه



  

 42صفحه:     

 ز رشدزمينه الزم براي احداث مرک فراهم نمودن .3

االنه سنين افزایش سقف اعتبارت شهرستان از محل اعتبارات ملی شناور پيوست قوا .4

 هاي جدیدبرنامه پنجم براي پروژهقانون  215بودجه و اخذ ماده 

ن هرستاشهاي دولتی آموزشی مورد نياز در دستگاهتأمين فضاهاي آموزشی و کمك .5

 هاي تحصيلیمتناسب با پذیرش و گسترش رشته

ان یانشجوجذب د د بريارشد با تأککارشناسیو  پذیرش دانشجو در دوره کاردانیافزایش  .6

 یبوم

  

مين ح تأتالش در جهت افزایش سقف اعتبارات شهرستان از محل اعتبارات ملی طر .1

 آموزشیفضاهاي آموزشی و کمك

 رستانشه يهامدیریتی دانشگاه -استقالل علمی .2

 شهرستان يهاافزایش ظرفيت پذیرش و کيفيت آموزش دانشگاه .3

 ایجاد تسهيالت و امکانات رفاهی مناسب جهت جذب اساتيد .4

در هاي تحصيلی به مربيان و کارشناسان آموزشی در جهت تقویت کااعطاي بورس .5

 شهرستان يهاعلمی دانشگاه

ا ناسب بت متواحد کوهدش یدر دانشگاه آزاد اسالم یليتحص يهاجاد و توسعه رشتهیا .6

 شهرستان يازهاين

تناسب شت مکوهد يکاربرد یدر دانشگاه جامع علم یليتحص يهاجاد و توسعه رشتهیا .7

 شهرستان يازهايبا ن



  

 43صفحه:     

  

 آوري اطالعات و ارتباطاتگسترش و توسعه شبکه فن .1

 افزایش سرعت ارتباطات .2

 توليد و مدیریت اطالعات و توسعهگسترش  .3

  

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

 طالعاتيت اگسترش فرهنگ استفاده از فناوري در مبادالت روزانه مردم و حفظ امن .2

 وسرعت  طی باجهت ارائه خدمات ارتباتوسعه و تکميل تأسيسات و تجهيزات مخابراتی  .3

 امنيت باال

 دهنده خدمات اطالعاتی و ارتباطیافزایش مراکز ارائه .4

هشی، آوري، گسترش و تجهيز مراکز آموزشی، پژوتوسعه علوم، آموزش، پژوهش، فن .5

 آوريفن -هاي علمیها و پارکشهرک

 توسعه امکانات توزیع اطالعات از طریق اینترنت .6

  

 برداري از امکانات موجودافزایش ظرفيت بهره .1

 افزایش ضریب نفوذ اینترنت تلفن .2

 رسانی نوین در بين مردممعرفی مزایاي استفاده از ابزارهاي اطالع .3



  

 44صفحه:     

 ارتقاي خدمات مخابراتی از نظر کيفی و کمی .4

 شناخت اطالعات مورد نياز جامعه شهرستان .5

آوري اطالعات و ارتباطات، بيوتکنولوژي، هاي نوین، نظير: فنآوريبر توسعه فن تأکيد .6

 …نانوتکنولوژي و 

 افزایش و توسعه دفاتر مخابراتی روستایی .7

 توسعه فناوري در عمليات پستی .8

 تقویت پيوند ميان مراکز علمی و صنعت .9

  

 در سطح شهرستانICT و ITجراي طرح ا .1

 هاي علم و فناوري درمراکز آموزش عالی شهرستانتأسيس مراکز رشد و پارک .2

 می موردهاي اطالعاتی از وضعيت شهرستان و سایر اطالعات علمی و عموایجاد بانك .3

 نياز

 هاي آنالوگ به دیجيتالتبدیل سيستم .4

 ایجاد تأسيسات جدید مخابراتی  .5

جراي اات با افزار و گسترش فناوري اطالعر، تجهيز و توسعه سختافزاتامين نرم  .6

 الگوي دولت الکترونيك درشهرستان

 کشی فيبر نوري داخل شهري و راه دورکابل .7



  

 45صفحه:     

 ز شبکهااده آموزش نيروي انسانی ماهر براي ایجاد شبکه و آموزش عموم براي استف .8

 يستم بانکیتوسعه بانکداري الکترونيك در سطح شهرستان براساس نياز س .9

 اي اینترنتیهرسانی مانند سایتهاي اطالعاندازي پایگاهطراحی و راه .10

 روستایی ICTدفاتر توسعه اندازي راه .11

 سازي کدپستی ده رقمیبهنگام .12

 شهرستاندفاتر خدمات فناوري اطالعات و ارتباط شهري در اندازي راه .13

 احداث دفاتر پستی مورد نياز در سطح شهرستان .14

  

 افزایش سرانه فضاهاي ورزشی در سطح شهرستان  .1

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

 بدنیهاي تربيتایجاد انگيزه در بخش غيردولتی براي مشارکت در پروژه .3

  

 هاي ورزشی ابع مالی الزم براي توسعه ورزش قهرمانی در رشتهتامين من .1

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

 هاي ورزشی با اولویت مناطق محروم ایجاد و تأسيس سالن .3

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



  

 46صفحه:     

  

 ايانجام امور استعدادیابی جهت بسترسازي ورزش قهرمانی و حرفه .1

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

  یورزش

 آموزيورزش همگانی و دانش يبهبود و ارتقا .3

ی کيف وفعاليت کمی  استفاده از توان بخش خصوصی براي توسعه فضاها و بهبود .4

 هاي ورزشیهيأت

 توسعه و ارتقاي ورزش در نقاط روستایی  .5

    

 سازي امکانات اوليه مورد نيازترویج فرهنگ ورزش عمومی و فراهم .1

 احداث فضاهاي ورزشی  جهتاز محل اعتبارات  شهرستانافزایش سهم  .2

ر هاي مختلف دهاي ورزشی رشتهبهبود امکانات و تجهيزات هيأت ساماندهی، ارتقاء و .3

 شهرستان

 نآموزي در شهرستااحداث، توسعه و تجهيز اماکن و فضاهاي ورزشی دانش .4

 احداث، توسعه و تجهيز اماکن و فضاهاي ورزشی در شهرستان .5

 شهرستانهاي ورزشی روستایی در احداث و تجهيز زمين .6



  

 47صفحه:     

  

 وحش شهرستانحيات اکوسيستمو  زیستی، ژن، گونهحفاظت از تنوع .1

 حفاظت از مناطق حساس اکولوژیکی شهرستان .2

 طبيعی بویژه جنگل و مرتعحفظ منابع .3

 شهرستانزیست شهري حفاظت از محيط .4

کشاورزي  هاي صنعت،فعاليت در بخش واثرات منفی توسعه و  سازي مخاطراتحداقل .5

 زیستيطو خدمات بر مح

ل ئمسا ها بين سه بخش پژوهش، آموزش و اجرا درتوسعه ارتباط و هماهنگی فعاليت .6

 طبيعیزیست و منابعمحيط

 زیست و اهميت حفظ آنارتقاي دانش عمومی در زمينه محيط .7

  

 حساس شهرستانهاي حفاظت از زیستگاه .1

ر منطقه ددرصد  40 يب بااليدام در ش يچرا از يريدر جهت جلوگ یداتيارائه تمه .2

 وحوش منطقه يبرا یستم کوهستانين اکوسیو حفظ ا یکوهستان

نده در هاي توسعه فضاي سبز شهري و جلوگيري از تراکم منابع آالیسياست يارتقا .3

 محدوده ناحيه شهرها

 نمودن طرح مدیریت جامع پسماند شهرستان ییاجرا .4



  

 48صفحه:     

ژه یوبنعتی صهاي هاي صنعتی در کارخانجات و کارگاهایجاد تأسيسات تصفيه فاضالب .5

 ع بزرگ شهرستانیصنا

هاي بآهاي شهري شهرستان، جهت کاهش آلودگی خانه پسابطراحی سيستم تصفيه .6

 سطحی و زیرزمينی

 اندهیوصی و سامها و مراتع توسط بخش خصساختن زمينه حفاظت از جنگلفراهم .7

 جوامع محلی در آن

ش وم کاهو لز ع بزرگ شهرستانیژه صنایو نظارت مستمر صنایع بواستقرار نظام پایش  .8

 هاآالینده

 ستیزطيمرتبط با حفظ مح یآموزش منابع انسان .9

  

هاي هر عرصریزي جهت جلوگيري از هر گونه دخل و تصرف و تغيير کاربري دبرنامه .1

 طبيعی و زیستی باارزش

طح سل در ج هر سایسه نتایوحش و برآورد ساالنه و مقااتيت حيوضعش ساالنه یپا .2

 شهرستان

محيطی جهت ستزی وحش و کاهش مخاطراتهاي حياتها و گونهاحياي زیست بوم .3

 حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتيکی

 شهرستان یمرتع یسنجی )تعادل دام و مرتع( در اراضظرفيت .4

 صفيه فاضالب شهريآوري و تاي جمعهتسریع در ایجاد سيستم .5

 پسماند در شهرستان اجراي طرح مدیریت .6
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هاي ر نيروربط داري مراجع ذیرویه و نابودي تنوع زیستی با همکجلوگيري از شکار بی .7

 مسلح

هنگی هما تأمين سوخت روستایيان و عشایر داخل مناطق تحت مدیریت با همکاري و .8

 طبيعی، امور عشایر و شرکت نفت استاناستانداري، منابع

ي بزرگ هاوژهو پر هامحيطی در رابطه با احداث کليه طرحتأکيد بر انجام ارزیابی زیست .9

 و متوسط

 مختلف شهرستان در راستاي ياهمحيطی ارگانهاي آموزشی تخصصی زیستبرنامه .10

 هاي عمومی و دستيابی به توسعه پایدارآگاهی يارتقا

ل به تمای شخصی و افزایش ل نقليهیسازي در راستاي کاهش استفاده از وسافرهنگ .11

 ل نقليه عمومییاستفاده از وسا

    

 تانع شهرسیناص ین )مستمر( خروجیش آنالیو پا یابیهماهنگی با صنایع به منظور ارز .1

 آنها وحش و مشخص نمودن ترکيب جنسی و سنیسرشماري ساالنه از جمعيت حيات .2

-انهدور پروصهاي شکاري و ... و بازنگري در ضوابط حمل سالحکردن پروانه محدود .3

ت و زیسطوحش با تشخيص محيهاي مذکور متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات

 هاي غيرمجازآوري سالحجمع

 آوري و تصفيه فاضالب شهريهاي جمعسيستم ياجرا .4

 ت:ج طرح جامع پسماند استان لرستان خاص شهرستان کوهدشیاجراي نتا .5
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 فيت احداث سایت دفن بهداشتی پسماندهاي جامد سایت دفن کوهدشت به ظر

 تن متناسب با تقاضاي ساليانه دفن 334000

 راکز ن از مآوري گاز متاهاي استحصال گاز و احداث سيستم جمعکارگذاري لوله

 دفن

  تن سيستم روبسته پردازش پسماندهاي آلی 145احداث(MBT) 

   ته پردازش پسماندهاي آلی تن سيستم روبس 110احداث(BT) 

  50فيت سازي کمپوست سایت کوهدشت به ظربندي و خالصواحد دانه 2احداث 

 تن در روز

  در طول  ليتري 660مخزن طرح مکانيزه با مخازن جدید  554نصب و جایگزینی

 رتسازي پسماند جامد سازي و بهبود مستمر ذخيرهبرنامه جهت بهينه

 عبی در طول عدد( مترمک 5) 16عدد( و  5) 8زن غلطان گيري از مخانصب و بهره

 برنامه براي روستاها

  هاي يستمتنی در طول برنامه جهت توسعه س 5.5دستگاه کاميونت  9بکارگيري

 ري پسماندهاي خشك در سطح شهرستانآوجمع

هاي صنعتی در پروژه« محيطیزیست»اثرات اجرایی شدن نتيجه مطالعه ارزیابی .6

 شهرستان

 ست در ساختار تشکيالت صنایع بزرگزیرار واحدهاي مستقل محيطاستق .7

 اضی مستعد فرسایش در مناطق مستعدهاي آبخيزداري در اراجراي طرح .8

 شهرستان يهامحيطی رودخانههاي زیستحقابه يپيگيري جهت احيا .9
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 ستانجه مطالعات طرح جامع پسماند در شهرينت ياجرا .10

 مختلف شهرستان در راستاي ياهی ارگانمحيطهاي آموزشی تخصصی زیستبرنامه .11

 هاي عمومی و دستيابی به توسعه پایدارآگاهی يارتقا

  

 شهرستان و مراتع حفظ، احياء و توسعه منابع جنگلی .1

 طبيعی بویژه خاکحفاظت، احياء و توسعه منابع .2

 انسانی(يطبيعی استان )نيروتوانمندسازي ساختار مدیریت منابع .3

 دارعه پایطبيعی در راستاي الگوي توسبرداري و استفاده بهينه از منابعبهره .4

  

-يتي فعالر روبگذاري تقویت بنيه اقتصادي جوامع محلی و روستایيان از طریق سرمایه .1

عه ، توسکشت و توسعه گياهان دارویی و صنعتیمانندهاي سازگار با حفظ مراتع 

 و غيره در اراضی مستعد درختکاري

 هاي استانریزي مدیریت جنگلمشارکت جوامع محلی در برنامه يارتقا .2

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

-يامپروردن به گذاري بر روي تبدیل آتحليل در نظام دامداري سنتی استان و سرمایه .4

 و تأمين علوفه مورد نيازهاي صنعتی و بسته 

راضی هاي پيشگيري و مقابله با سيل و خشکسالی براي اتدوین و اجراي طرح .5

 حاصلخيز
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 هاي آبخيز(بومی جنگل )مدیریت جامع حوزهتدوین برنامه مدیریت زیست .1

ي و دارگلهاي جناي طرحمحيطی برطبيعی و زیستاعمال ضوابط و معيارهاي منابع .2

، حذف فيت بردها )از جمله توان اکولوژیك و ظراي درون جنگلهاي توسعهسایر طرح

 هاي جنگلی، حذف زراعت زیراشکوب(دام از رویشگاه

، تير کشهاي سازگار نظطرح توسعه زراعت چوب در مناطق مستعد و سایر فعاليت .3

 ... توسعه گياهان دارویی و صنعتی و

 يهاعاليتفسازي نشينان و جوامع محلی از طریق زمينهيه اقتصادي جنگلتقویت بن .4

 ...(ها )اکوتوریسم، صنایع جانبی و روستایی و سازگار با حفظ جنگل

 بخيزداريطبيعی و آهاي منابعبرداران طرحهرهبهاي آموزشی براي اجراي دوره .5

زارت ی )واطق جنگلهاي نو براي روستاهاي منبرنامه تأمين سوخت فسيلی و انرژي .6

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

 م دامداري سنتی به دامداري صنعتیتبدیل نظا .7

 هاي آبخيزداري در اراضی مستعد فرسایشاجراي طرح .8

  

 درصد( 12ي ز )شيب باالالي حد مجاممانعت از انجام کشت دیم در اراضی با شيب با .1

آنان  ه عهدهببرداري از جنگل و مرتع نشينان و کسانی که بهرهاخذ تعهد از جنگل .2

 سانلی و آهاي عمشده با آموزش روشهاي تخریبعرصه يگذاشته شده مبنی بر احيا
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ها به ین عرصهدرصد و اختصاص ا 15برداران اراضی با شيب بيش از خارج نمودن بهره .3

 یاراضپاشی و کودپاشی و اختصاص ه با بذرتوليد علوف

ز ورود اچراگاه وحوش و ممانعت  هحدودمدرصد به  40اختصاص مراتع باالي شيب  .4

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

 و عشایر با نظارت بخش دولتی

 نشينيان جنگلیر و روستاهاي عشایمنوع براي دامتعيين محدوده چرا م .5

 مرتع توسط کادرهاي حفاظت جنگل و هاي چرا هر سه ماه یکبارکنترل پروانه .6

 مدیریت بحران خشکسالی در مراتع تهيه و اجراي برنامه .7

برد  راه بااي همهسيم، تلفنطبيعی و تجهيز آنان به بیافزایش گاردهاي حفاظتی منابع .8

 ... دور و

 بيعیطنابعمهاي اصلی و اثرگذار بر طبيعی در دستگاههاي متخصص منابعجذب نيرو .9
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به  هرستانشهاي بزرگ شهري در شدن سکونتگاهتوسعه یکپارچه و جلوگيري از قطبی .1

 کوهدشتویژه شهر 

که تا افق طرح در نحويهاي شهرستان بهایجاد و تقویت ارتباطات بين سکونتگاه .2

ين هاي شهرستان شاهد تحکيم پيوندهاي درون و بسکونتگاهسازمان فضایی 

 شهرستانی باشيم

 روستا ت درایجاد تعادل در بين جوامع شهري و روستایی و کمك به ماندگاري جمعي .3

 دستیهاي کشاورزي، دامپروري و صنایعبعنوان جامعه مولد در بخش

  

گيري نظام سکونت و فعاليت براساس الگوي چند شکلبسترسازي مناسب در جهت  .1

 مرکزي

ر راضی ددن ااستفاده بهينه از اراضی در نقاط سکونتگاهی با توجه به حاصلخيز بو .2

 شهرستان

هرهاي و ش آمادگی و پيشگيري در راستاي کاهش خسارات بالیاي طبيعی در روستاها .3

 شهرستان

 هايخشبهاي شهري شهرستان در هاي اقتصادي سکونتگاهایجاد تنوع در فعاليت .4

 صنعت، کشاورزي و خدمات

 استفاده بهينه از اراضی در نقاط سکونتگاهی شهرستان .5
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 مجاور يت ارتباط مرکز شهرستان با مرکز استان و شهرهایتقو .6

 تانز اسجلوگيري از روند مهاجرت از شهرهاي شهرستان به مرکز شهرستان و مرک .7

 در مناطق سکونتگاهیسيستم اطالعات و ارتباطات  يارتقا .8

ان ه ميتقویت شهرهاي کوچك شهرستان به منظور کاهش شکاف و اختالف قابل توج .9

 هاي شهري شهرستانسکونتگاه

 هاي اقتصادي از مرکز شهرستانتمرکززدایی فعاليت .10

 ها و مراکز صنعتی در کنار شهرهاي کوچكها، ناحيهاحداث شهرک .11

 اتر خدمروستایی جهت ارائه بهت ياهدر سکونتگاه یتعيين سلسله مراتب خدمات .12

 بلبهبود پيوند ميان جوامع شهري و روستایی از طریق شناخت روابط متقا .13

 هاي روستاییساماندهی امور مالکيت سکونتگاه .14

 افزایش ساخت مسکن مقاوم و بادوام روستایی .15

 تاهابخشی به سيماي روستاها و احياي معماري ایرانی اسالمی در روسهویت .16

 سب و بهينه خدمات عمرانی به مناطق روستاییتوزیع متنا .17

 سطح درآمد، بهداشت و زندگی روستایيان يارتقا .18

  

ا و ه شهرهات ببهبود ساختار فضایی شهري و روستایی با رویکرد نوسازي و ارائه خدم .1

 روستاها متناسب با حجم و اندازه آنها 

 ترلی جلوگيري از مهاجرتهاي کنایجاد سياست .2
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 بادآخرم -دهی محور کوهدشتسطح سرویس يارتقا .3

یجاد و ا هاي فرسودهبهبود وضع کالبدي شهرهاي شهرستان از طریق بازسازي بافت .4

 هاي جدیدبافت

 هريشهاي توسعه تر از طریق ارائه برنامهباالبردن ظرفيت شهرهاي درجات پایين .5

 هاي کوچك شهرستانایجاد و توسعه خدمات شهري در شهر .6

 تقویت عه وتمرکززدایی از شهر کوهدشت و توجه به شهرهاي کوچك با تأکيد بر توس .7

 شهرهاي کوچك از طریق توزیع فضایی امکانات اقتصادي اجتماعی

ر ذاري دگمایهها و امکانات توسعه اقتصادي در شهرهاي کوچك و سرشناسایی پتانسيل .8

 آنها هاي مرتبط دررشد نوع فعاليت آنها به منظور رشد اقتصادي و همچنين

 ياعههاي توسایجاد زمينه و جلب مشارکت مردمی در عمران روستاها و شهرها .9

 ایجاد هویت اقتصادي در شهرهاي کوچك به منظور رشد و توسعه آنها .10

 زيشاوربهبود تسهيالت و امکانات در مناطق روستایی استان جهت توسعه بخش ک .11

 ستاها و جلوگيري از تخریب اراضی کشاورزيکنترل ساخت و سازها در رو .12

 هاي روستایی شهرستانمحروميت زدایی از شهرستان و توسعه سکونتگاه .13

لی اکز اصها در نظام شهري با حمایت مراي توسط شهرداريتهيه اقدامات توسعه .14

 گيريتصميم

 هبزرگ ب هاي مختلف از شهرهاياي انتقال فعاليتهاي مورد نياز براحداث زیرساخت .15

 شهرهاي ميانی و کوچك

 ها و مناطق صنعتی در کنار شهرهاي کوچكایجاد نواحی، شهرک .16
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ي يوندهایجاد پاها جهت باال رفتن تردد و راه ساماندهی محورهاي اصلی و فرعی شبکه .17

ایی راي اجهها )براساس آنچه در اهداف، راهبردها و سياستمطلوب بين سکونتگاه

 نقل گفته شده است(وبخش حمل

 بزرگ استان به سمت شهرهاي متوسط نتقال صنایع بزرگ از شهرهايا .18

هاي هاي خدماتی در شهرهاي بزرگ و تشویق بخشگذاريعدم تمرکز در سرمایه .19

 گذاري در بخش خدمات شهرهاي کوچكخصوصی جهت سرمایه

 يبرا ساعدمو جلوگيري از تخریب اراضی  یکنترل ساخت و سازها در نقاط سکونتگاه .20

 يکشاورز

 ثبيت مالکيت و صدور سند جهت امالک روستاییت .21

 بهسازي و نوسازي مسکن روستایی با استفاده از تسهيالت بانکی .22

 باالبردن کيفيت کنترل و نظارت بر ساخت و سازها در مناطق روستایی .23

 تقویت و احياي مراکز محالت در شهرها و روستاها .24

، انددهته ششناخ يمرکز يهاکه به عنوان مکان ییبهبود وضعيت خدماتی در روستاها .25

دمات خر ی، مراکز آموزشی و سایرماند -هایی مانند: مراکز بهداشتیبر اساس شاخص

 يمرکز يت حوزه نفوذ روستاياز جمعيمورد ن

و  هرها به منظور حفظش -بهبود امکانات و تسهيالت در شهرهاي کوچك و روستا .26

 جذب جمعيت

تاسيسات  و فضاهاي عمومی ،ستاهارو ،سازي محورهاي شریانی اصلی شهرهامقاوم .27

 حياتی شهرستان در برابر مخاطرات طبيعی و غيرطبيعی
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 لویتوابا هاي توسعه شهري با رویکرد نيازسنجی خدمات شهري بازنگري در طرح .1

 هاي ساختاري راهبرديطرح

ی روستای هاياماندهی فضاها و سکونتگاهتهيه و تدوین و یا بازنگري در مطالعات س .2

 اي استانهاي ناحيهب طرحچودر چار استان به صورت یکپارچه

 نقلوهاي بخش حملساس سياستا ایالم بر -هدشتکو -آبادارتقاي محور خرم .3

هاي تجهيز شهر کوهدشت به خدمات برتر و تخصصی )براساس مطالعات بخش .4

 آموزش، بهداشت و درمان(

 هاي فرسوده شهري در شهرهاي شهرستانعات بافتانجام مطال .5

 آالتينهاي شهرها از نظر مالی، پرسنلی و ماشها و مشکالت شهرداريرفع ضعف .6

رهاي ه شهبتدوین ضوابط و مقررات انتقال مراکز عمده اقتصادي از شهرهاي بزرگ  .7

 کوچك

رعت و رست پهاي کوچك از طریق اینترنایجاد خطوط انتقال اطالعات بين سکونتگاه .8

 نظایر آن

ار در گذایهگذاري در شهرهاي ميانی و کوچك جهت جذب سرمهاي سرمایهایجاد بسته .9

 هاي عمومی و خدماتیبخش

ت و تهيه و خانوار جمعي 20هاي تعيين محدوده براي روستاهاي کمتر از تهيه طرح .10

ا معيت بجخانوار  20ی با جمعيت باالي یاجراي طرح هادي روستایی جهت روستاها

 ندین مشارکت را در این زمينه دارلویت دادن به روستاهایی که بيشتروا
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 ایی کهوستاههاي هادي رگيري سلسله مراتب خدماتی در تهيه طرحتوجه ویژه به شکل .11

اي وستاهراند شامل هاي مرکزي روستایی در شهرستان شناخته شدهبه عنوان مکان

گ، بخانی، هاشمگل، حيدرشترگلموند، اخوشنادمسرخ سوري، روميانی،-عصرولی

ی، کوشکریمککلك، صيدم چهرقر عليوند، برهعليا، اللوند، چناردچقاپيت -علياچاپيت

 سفلیچقاپيت -گيژیان، باباگردعلی، بلوران و چاپيت سفلیگرخشاب، رشنوده، کهریز

 تاهای روسهاي سطحی و بهبود وضعيت بهداشتاحداث مقاطع هيدروليکی جهت دفع آب .12

 میاي مردهپذیر و جلب مشارکتدرآمد و آسيبکمك به احداث مسکن جهت اقشار کم .13

فاتر أسيس دالب تهاي ساختمانی براي متقاضيان احداث بنا در روستاها در قتهيه نقشه .14

 مسکن نظارت و پيگيري با تایيد بنيادمدیریت ساخت،  ،خدمات فنی و مهندسی

 هاي روستاییشهرستان بر اساس طرح

 حمایت دیدگان ناشی از حوادث با همکاري وتسهيالت بانکی ميان آسيبتوزیع  .15

 هاي ذیربط از جمله سيستم بانکیدستگاه

 حتهيه برنامه بازسازي پس از وقوع حادثه و تصویب آن توسط مرجع ذیصال .16

-طرح اي،ههاي ناحيبراساس طرح شهرستاننظارت بر اجراي مقررات ساخت و ساز در  .17

 هاي مصوبهاي هادي روستایی و سایر طرحطرح، هاي جامع شهري

در  وجودتعيين روستاهاي هدف گردشگري و تهيه طرح متناسب با فضاي گردشگري م .18

 هاآن

 هاي جامع و تفصيلی براي شهرهاي شهرستانتهيه طرح .19

ت هاي محله محوري در شهرهاي شهرستان در جهت تقویت نقش محالتهيه طرح .20

 شهر



  

 60صفحه:     

 شهرستان پدافند غيرعاملو ران تهيه طرح راهبردي مدیریت بح .21

 ها و مقررات ساختمان و زلزله موجودنامهبازنگري آیين .22



  

 61صفحه:     

    

ك اد تتالش در راستاي توسعه صادرات غيرنفتی به منظور خروج از وضعيت اقتص .1

 محصولی

 بيکاري زا براي کاهش نرخهاي اشتغالها و فعاليتاولویت قرار دادن برنامه .2

-رفيتا به ظا اتکسازي اقالم و کاالهاي اساسی بتالش در راستاي تنظيم بازار و ذخيره .3

 هاي توليدي موجود در استان

عوارض  يایی وغرافجرعایت اصول ایمنی و الگوي پدافند غيرعامل، نظير استفاده از شرایط  .4

سيبآاهش کو دفاعی به منظور  طبيعی و هماهنگی در توزیع مکانی امکانات امنيتی

 مندي از پوشش مناسب دفاعیپذیري در برابر تهدیدات و بهره

هاي امن به لحاظ سوانح طبيعی و غيرمترقبه و انتخاب مقياس بهينه در انتخاب عرصه .5

هاي نزدیك به استقرار جمعيت و فعاليت در راستاي کاهش خسارات به ویژه در محدوده

 ا و تفکيك وظایف نهادهاي مسئول استانی همرز جغرافيایی استان

و روستاها،  ها نظير محورهاي شریانی اصلی شهرهاسازي و تامين امنيت عرصهمقاوم .6

 يعیيرطبفضاهاي عمومی و تاسيسات حياتی شهرستان در برابر مخاطرات طبيعی و غ

بکهش یکردا روبتهيه و اجراي طرح راهبردي مدیریت بحران و پدافند غيرعامل شهرستان  .7

 اي براي مقابله با حوادث غيرمترقبه و سوانح طبيعی

 کاهش خسارات وها و مقررات ساختمانی و زلزله در راستاي پيشگيري نامهرعایت آیين .8

 بالیاي طبيعی در روستاها و شهرهاي شهرستان



  

 62صفحه:     

هاي مجاور پس از اتخاذ سازوکارهاي مناسب در به کار گيري امکانات و تجهيزات استان .9

 دثهبروزحا



  

 63صفحه:     
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 تقسيم کار درون استانی بر اساس توانایی هاي بالقوه هر شهرستان( 1نقشه شماره )
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 65صفحه:     

 در افق برنامه ( سازمان فضایی شهرستان کوهدشت2نقشه شماره )


