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 10/10/1393     تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.065كد مستند: 

 4از 2 شماره صفحه: 
 مديريتي:خالصه 

 -اندازي و قرارگيري جوامع شهري، روستايي و عشايري در فرآيندي اجتماعيراهعبارت است از توسعه پايدار و همه جانبه 
هاي فرهنگي به طور مداوم هاي نهادي در پاسخ به نيازهاي سازگار با ارزشمحيطي كه طي آن ظرفيتاقتصادي و زيست

از:  نداي عبارتهاي آتي در پاسخگوئي به نيازهايشان باشد. اهداف كالن توسعهي نسليتوانايافته و اين امر بدون كاهش افزايش 
ساالري شناسانه (اكولوژيك) كه از حركتي مداوم و مشاركتي فراگير در فضاي مردمعدالت اجتماعي، رشد اقتصادي و تعادل بوم

 شود. ديني ناشي مي
اجتماعات محلي از ثمرات آن و دستيابي به كيفيت زندگي بهتر است و از اين رو، مندي آحاد شرط الزم تحقق توسعه، بهره

. به ديگر سخن، يستهاي اجتماعي، كافي نهاي مهندسي در نبود نگرشبايد خصلتي انساني داشته باشد و طرحتوسعه مي
يا حتي دولت تحويل گردد. با اين آورند و نه آنكه توسط مهندسين و توسعه راستين را مردم و اجتماعات محلي به بار مي

اي گشت معنوي و مادي محيط خود به شيوهنگرش، مردم استاني كه با فكر و بازوي خود و بر روي پاي خود بايستند و به به
هاي راهبردي در راستاي حاضر مجموعه اهداف، رهنمودها و سياست طرح اند.پايدار نايل شوند، استاني توسعه يافته ساخته

 است.ه توسعه پايدار و همه جانبه استان همدان نيل ب
به استان همدان  بهداشتي و هاي اقتصادي، جغرافيايي، جمعيتي، فرهنگيمولفهبراي وصول به هدف فوق در طرح حاضر، 

ه ادمورد نظر با استف مولفهابتدا وضعيت كنوني و روند گذشته ها اند. در تمامي اين گزارشگزارش بررسي شده 30تفكيك در 
در استان با استفاده از آمارهاي موجود به تصوير كشيده  مؤلفه. سپس امكانات موجود هر از آمارهاي موجود بررسي شده است

 وشناسي شده ها، بخش مورد نظر آسيببا توجه به اطالعات موجود در مورد بخش مورد نظر و روند آن در ادامهشده است. 
اي مولفه 30در ذيل  راهبردهايي براي توسعه بخش مورد نظر ارائه شده است. و در نهايت مشخص شده آننقاط قوت و  ضعف 

 اند، ارائه شده است.گزارش ارائه شده 30كه در طرح حاضر در قالب 
 

 جغرافياي طبيعي -1

2- - 
 منابع آب -3

 پوشش گياهي -4

 زيستمحيط -5

 جمعيت -6

 جامعه شهري -7

 جامعه روستايي -8

 جامعه عشايري -9

 آموزش و پرورش -16

 آموزش عالي -17

 بهداشت و درمان -18

 بهزيستي -19

 فرهنگ و هنر -20

 تربيت بدني -21

 مسكن -22

 برق -23

 نفت و گاز -24
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 4از 3 شماره صفحه: 
 زراعت و باغداري -10

 ريدامدا -11

 صنعت -12

 معدن -13

 بازرگاني -14

 گردشگري -15

 

 ارتباطات -25

 راه و ترابري  -26

 اقتصاد كالن -27

 سازمان فضايي -28

 سوابق جمعيتي -29

 بندي منشور توسعهجمع -30

 
ذكر  ،ابتدا مولفه مورد بررسيدر است كه  آمده ،هاي مورد بررسيبرخي از مولفهمربوط به  هيك نتيججهت اختصار ادامه در 

 شده است.

برداري بهينه از منابع آب استان مانع اعمال مديريت صحيح و بهره ،تعداد معدود كارشناسان امور آب استان منابع آب: -
هاي آب زيرزميني در اكثر سفرهرويه آب از هاي زيرزميني بوده است. به طوري كه بر اثر برداشت بيبه ويژه آب

 ها افت قابل توجهي داشته است.هاي استان، سطح آب سفرهدشت

هايي كرده است، ها فعاليتاداره كل منابع طبيعي در حد توان كارشناسي در سطح استان و شهرستان پوشش گياهي: -
هاي مرتع و جنگل ناس با تخصصها و شايد نداشتن تخصص در رشته منابع طبيعي و نبود كارشولي تغيير مديريت
 مانع كاركرد اساسي از سوي دستگاه اجرايي بوده است.  ،به تعداد مورد نياز

نارسايي تشكيالت و ساختار زيست محيطي استان از جمله نيروي انساني، اعتبارات و تجهيزات متناسب  :زيستمحيط -
 .در استان مشهود است با نيازها

 10مهاجر خارج شده استان همدان طي دوره  327564درصد از  4/46د حدود دههاي نشان ميبررسي :جمعيت -
درصد مهاجراني كه به  24درصد و مالير با  25اند. شهرستان همدان با جا شدههدر داخل استان جاب 1365-75ساله 

درصد از  41ن بيش از هاي اول و دوم قرار دارند. در برابر شهرستان همدااند، در رتبههاي استان رفتهساير شهرستان
، سهم مهاجران خارج شده از اين هاي ديگر استان را جذب كرده است.  با وجودمهاجران خارج شده از شهرستان

ارج شده از درصد از كل مهاجران خ 44رقم چشمگير ، هاي كشوررد شده به ساير شهرستانشهرستان همدان و وا
 .استان بوده است

اي كه طي آن نقش و عملكرد منطقه و ظرفيت جوامع طرح آمايش ملي و منطقه فقدان سند مصوب :جامعه شهري -
 اي مشخص شده باشد.ها براي پاسخگويي به نيازهاي ملي و منطقهشهري و روستايي و سازمان فضايي مناسب آن

روستايي استان ها، تعدادي از نقاط هاي صورت گرفته و بهبود نسبي شاخصگذاريبه رغم سرمايه: جامعه روستايي -
 .اندبهرهبي) …همچنان ازخدمات اوليه (آب، برق، مدرسه و

كه به رغم اين 1366-77هاي ها نشان داده است كه طي اين دوره يعني در فاصله سالنتايج بررسي :جامعه عشايري -
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 10/10/1393     تاريخ:

 پيوست:

  R.R.RE03.065كد مستند: 

 4از 4 شماره صفحه: 
نيز به همين هايي دهي و اسكان عشاير استان تخصيص يافته است و كانوناعتبار درخور توجهي در جهت سامان

منظور تجهيز شده است، ليكن جمعيت عشايري استان نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش داشته و فضاهاي تجهيز 
 بيني شده باشند.اند پذيراي جمعيت عشايري پيششده نيز تاكنون نتوانسته

متوسط سطح كشور كمتر  ازدر استان عملكرد توليد برخي از محصوالت مثل گندم و چغندر قند  :زراعت و باغداري -
 است.

رشد امكانات  با تناسبمامداري فعاليت متمركز دو غالب است نظام دامداري گسترده در استان همدان  :دامداري -
 است. نكرده

 از جايگاه مناسبي در پهنه كشور و تقسيم كار ملي برخوردار نيست.صنعتي استان بخش  :صنعت -
ها، برخوردار بوده دوره مورد بررسي از رشد قابل توجهي، در بيشتر زمينهبه رغم آنكه بخش معدن استان طي  :معدن -

هاي بالقوه موجود يافته است؛ اما به داليل مختلف نتوانسته است از ظرفيت و جايگاه آن در سطح كشور ارتقاء
 هايي مواجه بوده است.برداري مناسب به عمل آورد و عملكرد بخش با نقطه ضعفبهره

 

 


