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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 ساله استان همداناجتماعي و فرهنگي پنج -طرح جامع توسعه اقتصادي 
مدير طرح پژوهش -1-2

 مسعود روغني و غالمحسين فيروزفر آقايان نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: سازمان برنامه و بودجه استان همدان كارفرما:
 29/12/1378 تاريخ پايان پروژه: 01/06/1378 تاريخ شروع پروژه: -1-3
 

 مدارك موجود: -2

 )Wordنسخه ديجيتال (            گزارش نهايي مكتوب            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 ساله استان همدان.اجتماعي و فرهنگي پنج -طرح جامع توسعه اقتصادي: عنوان 
 :هاي مختلف اقتصادي استان همدان كدامند؟راهبردهاي رسيدن به توسعه پايدار در بخش مساله تحقيق 
 پايدار و همه جانبه استان همدان نيل به توسعههاي راهبردي در راستاي اهداف، رهنمودها و سياستتدوين  :هدف. 
 1366-77 :قلمرو زماني. 
 استان همدان. :قلمرو مكاني 
 :اي بوده است.به روش اسنادي يا كتابخانهو اطالعات ها آوري دادهو جمعاست روش تحقيق توصيفي  روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
 :خالصه فصول  

وضعيت موجود موقعيت جغرافيايي و اقليمي استان همدان بررسي شده  »جغرافياي طبيعي«اول با عنوان  گزارشدر  -
 است.
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 »-«دوم  گزارش -
ريز استان همدان به تفكيك حوزه آبزيرزميني و وضعيت منابع آب سطحي  »منابع آب«با عنوان  سوم گزارشدر  -

 مدنظر قرار گرفته است.

به شناخت وضع موجود و بررسي عملكرد گذشته در حوزه مرتع و جنگل  »پوشش گياهي «با عنوان چهارم  گزارش -
 ها ارائه شده است.استان همدان پرداخته و راهبردهايي براي توسعه آتي اين بخشدر 

مورد نظر قرار همدان استان  »زيستمحيط« شناخت وضع موجود و بررسي عملكرد گذشتهنيز پنجم  گزارشدر  -
 گرفته است. 

روستايي و  ،معيت استان به تفكيك جوامع شهريروند تغييرات كمي جبه بررسي  »جمعيت«با عنوان  ششم گزارش -
 ختصاص يافته است.ا عشايري

استان همدان بررسي شده است. براي اين منظور تحوالت مربوط به شهرنشيني  »جامعه شهري«هفتم  گزارشدر  -
ها و رها از امكانات شهري و وضعيت نيروي انساني، هزينهپيگيري شده و در ادامه، وضعيت امكانات و برخورداري شه

 ها بررسي شده است.درآمد شهرداري

تحوالت روستايي و استان همدان بررسي شده است. در اين بخش  »جامعه روستايي«وضعيت هشتم  گزارشدر  -
راهكارهاي پيشنهادي براي  هاي برگفته از اين مطالعهبيان نتيجهاز ها از امكانات بررسي شده و پس برخورداري آن

 توسعه مناطق روستايي ارائه شده است.

استان بررسي شده است. در اين گزارش وضع موجود شناسايي شده و تحوالت  »جامعه عشايري«نهم  گزارشدر  -
 گذشته آن ارزيابي شده و در آخر راهبردهاي توسعه بخش عشايري استان ارائه شده است.

استان همدان بررسي شده است. در اين بررسي نيز وضعيت كنوني و  »باغداريزراعت و «وضعيت دهم  گزارش -
 تحوالت گذشته بررسي شده و در نهايت راهبردهايي براي توسعه اين بخش ارائه شده است.

 پرداخته شده است. شيالت و داري، طيورداريحشمبه بررسي وضعيت  »دامداري«با عنوان يازدهم  گزارش -

، ابتدا سيماي عمومي صنعت در استان همدان توصيف شده و سپس ساختار »صنعت« وانبا عن دوازدهم گزارش -
 بخش صنعت استان همدان تشريح شده است. 

در استان همدان بررسي شده است. در اين گزارش وضعيت  »معدن«وضعيت كنوني و گذشته سيزدهم  گزارشدر  -
 ي شده است.در شهرهاي مختلف استان همدان بررسذخاير و استخراج معادن 

ها بررسي وضعيت صادرات و واردات استان همدان و امكانات مربوط به آن »بازرگاني«با عنوان چهاردهم  گزارشدر  -
 شده است.

هاي گردشگري و كم و كيف جاذبه ،، وضعيت گردشگري در استان همدان»گردشگري«با عنوان پانزدهم  گزارشدر  -
شناسي اين بخش، راهبردهايي براي توسعه آن ارائه شده و پس از آسيب روند تغييرات تأسيسات اقامتي، بررسي شده
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 است.

(در زمان انجام هاي تحصيلي آموزان بر حسب دورهتعداد دانش »آموزش و پرورش«با عنوان شانزدهم  گزارشدر  -
شناسي بخش اند. در اين گزارش نيز آسيبمورد بررسي قرار گرفته صيف شده و مراكز مهم آموزش استانتوطرح) 

 آموزش و پرورش استان همدان صورت گرفته است و راهبردهايي براي بهبود آن ارائه شده است.

 استان همدان توصيف شده و عملكرد آن ارزيابي شده است.  »آموزش عالي«وضعيت بخش هفدهم  گزارشدر  -

اختصاص يافته است. در اين گزارش با استفاده از آمارها و  »بهداشت و درمان«به بررسي بخش هيجدهم  گزارش -
اطالعات موجود وضعيت امكانات بهداشتي و درماني استان همدان بررسي شده و راهكارهايي براي رفع نواقص آن 

 ارائه شده است.

در استان  شناسي وضعيت خدمات حمايتي به خانوارها و توانبخشي، آسيب»بهزيستي«با عنوان نوزدهم  گزارشدر  -
 همدان ارائه شده و راهبردهاي توسعه اين خدمات ارائه شده است.

-تعداد كتابخانهاستان همدان از طريق بررسي آمارهاي موجود در مورد  »فرهنگ و هنر«وضعيت بيستم  گزارشدر  -

 شده است.هاي نمايش و صدا و سيما مورد ارزيابي قرار گرفته و راهكارهايي براي بهبود آن ارائه ها، سالن

شناسي اين بخش در استان همدان بررسي شده و پس از آسيب »تربيت بدني«وضعيت بيست و يكم  گزارشدر  -
 هاي امكانات اين بخش مشخص شده است.راهبردها توسعه و اولويت

در استان همدان با استفاده از آمارهاي موجود تشريح شده و  »مسكن«وضعيت بخش بيست و دوم  گزارشدر  -
 هاي توسعه اين بخش ارائه شده است.راهكار

وضعيت توليد و مصرف برق در سطح استان همدان مورد بررسي قرار گرفته  »برق«بيست و سوم با عنوان  گزارشدر  -
 است.

، عملكرد نحوه تأمين، نگهداري و مصرف اين منابع انرژي در استان »نفت و گاز«با عنوان بيست و چهارم  گزارشدر  -
 است.همدان بررسي شده 

 كه متشكل از پست و مخابرات بوده، تجزيه و تحليل شده است. »ارتباطات«وضعيت بيست و پنجم  گزارش -

استان همدان ارائه شده است. براي اين منظور در اين گزارش  »راه و ترابري«شناسيآسيببيست و ششم  گزارشدر  -
 است.ها، مدنظر قرار گرفته ها و فرودگاهها، پايانهراه وضعيت شبكه

استان همدان با استفاده از آمارهاي موجود ارائه شده است.  »اقتصاد كالن«سيماي عمومي بيست و هفتم  گزارشدر  -
در اين گزارش، وضعيت نيروي انساني و بازار كار، بودجه خانوار، درآمدهاي استاني، اعتبارات عمراني استاني، سيستم 

 رسي شده است. گذاري در سطح استان همدان بربانكي و سرمايه

استان همدان از طريق تجزيه و تحليل وضعيت فضايي محيط و  »سازمان فضايي«وضعيت بيست و هشتم  گزارش -
 هاي اصلي زيربنايي، تشريح شده است.منابع طبيعي، مراكز زيست (جمعيت)، مراكز اصلي فعاليت و شبكه
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هاي استان همدان با استفاده از اطالعات و روستاها و هركدام از شهر »سوابق جمعيتي«بيست و نهم  گزارشدر  -

 آمارهاي موجود ارائه شده است.

 ارائه شده است. »بندي منشور توسعهجمع«ام سي گزارشدر  -

 :نتايج  
سهم محصول ناخالص داخلي استان همدان به نسبت سهم جمعيتي آن از كل كشور بسيار پايين است كه پايين بودن 

صنعت و معدن، مستغالت و خدمات كسب و كار و تا حدودي حمل و نقل و ارتباطات و هاي عمده اقتصادي سهم بخش
 رود.هاي مالي، علت عمده اين ضعف به شمار ميگريواسطه

 
 واژگان كليدي: -4

 .راهبرد توسعه پايدار، استان همدان، اقتصاد، جمعيت، فرهنگ
Sustainable Development Approach, Hamadan Province, Economic, Population, Culture.

 

 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

 ،هنگيفر ،هاي اقتصادي، جغرافيايي، جمعيتيها راهبردهايي براي توسعه هر كدام از مولفهدر بخش پاياني هر كدام از گزارش
 شود.مي اشارهها به شرح زير برخي از آنبه ارائه شده است كه در ذيل بهداشتي، 

هاي زيربنايي الزم براي گردش بهينه شبكه تجهيز و تقويت نهادهاي درگير در امر بازرگاني، تأمين ظرفيت: بازرگاني -
  .توزيع و ايجاد امكانات الزم براي عرضه مطلوب توليدات منطقه (بويژه توليدات كشاورزي)

ها و امكانات به منظور معرفي و شناساندن جاذبهوسيما و مطبوعات) (صدا استفاده از وسايل ارتباط جمعي: گردشگري -
هاي كوتاه براي پخش از (داخلي و خارجي)، تهيه فيلم گردشگري استان از قبيل چاپ و نشر مقاله در مطبوعات

 هاي استان،  انتشار بروشورهاي تبليغاتي و ورود به سايت اينترنت.تلويزيون از جاذبه

و 	آموزان كاردانش و فنيآموزان دوره متوسطه با افزايش سهم دانشبهبود در تركيب دانش تغيير و آموزش و پرورش: -
 .آموزان دوره متوسطه اي از دانشحرفه

هاي ها از طريق تقويت هيأتدوري جستن از تمركزگرايي و واگذاري نقش بيشتر و مؤثرتر به دانشگاه آموزش عالي: -
 ها.امناء و اصالح وظايف آن

كردن سه اصل مديريت كيفيت جامع در سطوح مختلف  ايجاد سازوكارهاي مناسب براي پياده بهداشت و درمان: -
مديريت بهداشت و درمان استان: اصل مشاركت محوري، اصل مشتري محوري (عرضه خدمات مطلوب) و اصل 

 كيفيت محوري (ارتقاي مستمر كيفيت خدمات).
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 و احداث مراكز نگهداري و توانبخشي و آموزش معلولين و سالمندان. تشويق بخش خصوصي در ايجاد: بهزيستي -

هاي بارز فرهنگي و هنري منطقه در كشور، به نحوي كه فرهنگ و تمدن ديرپاي همدان معرفي ويژگي فرهنگ و هنر: -
هنري و نيز آثار فرهنگ امروز منطقه باعث گسترش ارتباطات فرهنگي و توسعه امكانات براي شكوفايي فرهنگي و 

 شود.

هاي همدان، مالير، تويسركان، بهار و رزن يك استخر سرپوشيده شود در هر يك از شهرستانپيشنهاد مي تربيت بدني: -
 ساخته شود.همدان در استان هاي برنامه استخر طي سال 5و در مجموع 

روستاها از طريق تهيه ساماندهي ساخت و سازهاي مسكوني و ايجاد پشتوانه قانوني براي توسعه مسكن در  مسكن: -
 براي روستاهاي پرجمعيت. "هاي روستاييطرح"

 .هاي غيردولتي در بخش توزيع برقسازي و استفاده از توان بخشخصوصي برق: -
هاي انرژي در بخشهاي خانگي، تجاري و صنعتي و هاي نفتي در سبد مصرف حاملكاهش سهم فرآورده: نفت و گاز -

 .جايگزيني آن با گاز طبيعي
هاي بين شهري جهت ارتباط بين شهري و همچنين استفاده از استفاده از فيبرنوري به جاي كانال ارتباطات: -

 .هاي مسي جهت كابل مركزي تحت عنوان كافوي نوريفيبرنوري به جاي كابل
 شور.ويژه براي مناطق غربي و غرب مياني كهافزايش نقش و جايگاه استان در حمل و نقل ملي ب راه و ترابري: -

هاي جويي در مصرف آب كشاورزي، حمايت و تشويق كارآفرينان فعاليتهاي نوين صرفهاتخاذ روش اقتصاد كالن: -
تجاري و واحدهاي متمركز دامداري صنعتي با توجه به حفظ تعادل  -هاي فشردهويژه در زمينه كشتهكشاورزي ب

 شود.هاي كشاورزي استان محسوب ميفعاليتمحيطي از مهمترين راهبردهاي توسعه در زمينه زيست
 

 


