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 روند توسعه اقتصادي شهر در آينده  بيني نقش وپيش -2-2-4

و سزاخوررداان  ننسزااهاي آينده با افززاي  يياجمعيت شهر قروه درجزين طي سال سنيساختار 

سهم بيشتري بزراي جمعيزت واقز   كاه  نسبي سهم كردكان و خردساان از جمعيت .ارددروبرو يي

آيزدي وضزعيت درآيزد افزونتزر، ترخيزد بيشزتر و در ر نتيجز  بزاد ،سزازددر سن كار و فعاخيت فراهم يي

ازردد. يزيايجزاد  هزاي شزي يزاي  فرصزتزززتري براي افيافت  و شرايط بهتر و يناسبها بهبرد خانرار

تا حدي ب  رونق اقتصزادي  ،يهاي عمراني و اعطاي اعتبارات بيشتر از طريق استانداري و فرياندارطرح

 .  بزاقبرل ايزنتأثيرازاار خراهزد بزرد ه  بيكزاريير در افزاي  اشتيال و كزاو همين ا انجايدشهر يي

  ،رايي قزرار ايزردزهاي صنعتي و عمرانزي در شزهر در يراحزج اجزتحرات و با اين پي  شرط ك  طرح

و ييزان خاخص بار تكفج ب  ازاي هر فرد   بيني كرد ك  سهم شاغالن در خانرار افزاي  يافتتران پي يي

 و در نتيجز نفر تق يج يابد  20/7ب   5731تا افق  (نفر برده است 51/7درحدود  5731در سال  ك )شاغج 

ورد آ. بزا قبزرل ك يزات فزر  بزرازرددفشار هزين   افراد غير يرخد بر دوش شاغالن شهر انزدكي  كمتزر 

 ائ هاي آينده ب  شرح جدول زير  يحاسب  و ارتحرات اشتيال و ساختار اقتصادي شهر براي يقاط  سال

 شده است:
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 5731هاي اقتصادي در شهر قروه درجزين تا افق براورد تحرات شاخص: 200-0جدول 

 هايتحرات در يقاط  سال شرح

 5731 5735 5711 5731 اقالم

 55332 52303 3171 3101 كج جمعيت

 0312 0172 0700 5130 جمعيت شاغج

 20/7 21/7 51/7 51/7 بار تكفج

 5111 5131 5110 5031 ا شتيال در كشاورزي

 1/51 1/51 5/51 7/51 سهم كشاورزي

 2207 7211 7223 0735 اشتيال در صناي 

 1/77 1/70 0/75 7/72 سهم صناي 

 1217 1121 1233 2533 اشتيال در خديات

 1/12 3/15 3/10 2/17 سهم خديات

 


