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 و اشتغالزایی روستایی برنامه  توسعه اقتصادی

 هدف: -1

 اهداف اصلی برنامه :

 *برنامه ریزی منطقه ای 

 *تقویت اقتصاد روستایی

 *توسعه اقتصاد صادرات محور

 اهداف فرعی برنامه :

 *توسعه درونزا ، برونگرا و پایدار مناطق روستایی

 روستایی*شناسایی مسائل و چالشهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق 

 *شناخت مزیتها ، توانمندیها و تنگناهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی

 *بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره گیری از پتانسیل های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی

 اقتصادی اشتغالزا در مناطق روستایی*یکپارچه سازی ، هدفمند کردن و تعیین اولویت های سرمایه گذاری های 

و هم افزایی اقدامات و برنامه ها و اعتبارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای 

 مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت.

 دامنه برنامه : -2

 یان و ذینفعان محلی *تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائ

 *پنجساله بودن برنامه

 *از لحاظ مکانی در سطح روستا با نگاه برنامه ریزی پهنه ای تهیه می گردد.

 دستاوردهای مورد انتظار : -3

 *کاهش بیکاری

 *ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روستایی 

 *افزایش سطح درآمد و کاهش فقر

 ی در مناطق روستایی*ارتقاء سطح بهره ور

 شهری و افزایش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستایی -*کاهش شکاف توسعه ای و تعادل بخشی روستایی

 *مهاجرت معکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت ) به خصوص جوانان ( در مناطق روستایی

 اسناد باالدست : -4

 استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد( .*در سطح استان) سند چشم انداز بیست ساله 

*در سطح ناحیه ) طرح توسعه و عمران )جامع ( ناحیه ای ، طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی ، 

 طرحهای هادی روستایی و سایر اسناد و طرحهای مربوط(.
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 خواجه احمدمکانی روستای  -فضایینقشه شهرستان، بخش و دهستان و جایگاه 

 

 زهک، نام بخش: خواجه احمد، نام دهستان: خواجه احمدنام روستا: 

 دقیقه 51درجه و  30دقیقه، عرض جغرافیای:  45درجه  61موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای: 

 
  

 در استان، شهرستان، بخش و دهستان خواجه احمدروستای موقعیت  -1تصویر شماره 
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سبی  ستای موقعیت ن ستای : خواجه احمدرو شهر زهک در کیلومتری 10در  خواجه احمدرو شرق  ستان  جنوب  ا

  قرار دارد.-سیستان و بلوچستان

 
 نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان خواجه احمدموقعیت مکانی فضایی روستای  -2تصویر شماره 
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 مقدمه

برخورداری از  حالنیدرعجنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است.  نیترمهماقتصاد و معیشت  اصوالً 

شتغال و درآمد، می سان را نیز ا سایر نیازهای ان ستان واقع در  نیتأمتواند  ستان و بلوچ سی ستان  کند. از این منظر ا

در  متأسرفانهیی دیگر اسرت و از سرو دادهیجاهزاران سرکونتگاه روسرتایی را در خود  طرفکیازجنوب شررق ایران، 

ضر صرحا شچون؛تهدیداتی ع شور وتهدیداتمرزی، تحریمدر تجارتینانینااطم، سالیکخ جهانی، همچنین افزایش ک

را دوچندان  زااشتغالهای برای تهیه و اجرای برنامه مضاعف تالشعلمی و  توجهدر روستاها، ضرورت  جوان تیجمع

تدوین برنامه توسررعه اقتصررادی و  هدف باخواجه احمدرو حاصررل مطالعه فراگیر روسررتای پیشاسررت. گزارشکرده

شتغال ست؛ هافرضشیپ. مبنای تئوریک و باشدیمیی این روستا زاا کشاورزی کم  -1ی پژوهش مبتنی بر این بوده ا

ریزی یکپارچه برنامه -2ایین(، های با نیاز آبی پجایگزین و فعالیتسررازی کاربردآب و معیشررتبر بهینهدیتأکنهاده )با 

 -4رویکرد توسررعه مشررارکتی و مردم محور  دادن قرارالگو  -3روسررتاها با یکدیگروباشررهرها(، )پیوندهای فضررایی

 -5ایجاد شرررغل و ماندگاری معیشرررت( و همچنین  ازینشیپجوانب  نیتأم) جانبههمهگیری از نظریه توسرررعه بهره

سعه ریگبهره سروش. زادرونی از الگوی تو ستفاده از روششنا ضوع؛ ا های کیفی ی تحقیق نیز با توجه به ماهیت مو

شارکتی یا هامدل) شد. ( میPRAی م شتغال  ترمهمبا سئله ا سیت م سا شرایط فعلی؛  ژهیوبهاینکه با توجه به ح در 

 اداراتبا تحصیالت تکمیلی که در  کردهلیتحصمحلی )افراد از کارشناسانگیری از توان تیمیها با بهرهگردآوری داده

شجویان ستند(، دان شغول فعالیت ه صفارغو منطقه م شتهدکتریالنیالتح شد در ر سی ار شنا ریزی های برنامهو کار

ستایی، مدیریت، کارآفرینی، برنامه شهریرو شورا، دهیار، معتمدین و منطقه -ریزی  سئولین محلی ) ای و همچنین م

صاحب( و مردم محلی دانیسفشیر شارکت) شکده علوم زمین و نظر و م شاور )پژوه شد. همه تالش این م جو( انجام 

صمیمی با مردم  شناخت  منظوربهجغرافیا(، بر این امر متمرکز بوده که ارتباط عمیق و  سب  شود. نانهیبواقعک  برقرار 
شاهدات میدانی محققان و همچنین مدلگردآوری داده شارکتی مانند ها به کمک م سیم ابی روندهای ارزیابی م ی، تر

فایده  -یی، تحلیل هزینهروسرتا گردشون،  ِترسریم و تحلیل نمودار سرازمانی درخت مشرکالت، ماتری  نیازسرنجی،

 امورذیمدخل در هایهای حاصرررل از آمار و اطالعات سرررازمانتحقیق، یافتهانجام شرررد. در فازبعدی رهیغ وها فعالیت

دانشرررگاه، اسررراتیدکارشرررناسررری )با نظارتهایها اخذ شررردوتحلیلسرررازمان نیا از که ییهاارشگزیی و روسرررتا

سپ  محلی و غیره( کمک نمود تا با مطالعات و داده باتجربهکارآفرینان صل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد.  های حا

ستنتاج از یافتهدر فاز سوم با تحلیل یافته سنادی، به ا اقدام و سپ  به تدوین راهبردهای کارآمد و  هاهای میدانی و ا

 خواجه احمد یرهگشا با شرح جزئیات پرداخته شد. مجموعه مطالعات فوق الذکر بعنوان اسناد پشتیبان برای روستا

ستاهای مورد مطالعه،  سازمان مدیریت و برنامه و  436)و البته هر یک از دیگر رو ستا(،جداگانه تدوین و در اختیار  رو

 برنامه ریزی سیستان و بلوچستان قرار گرفت. 

فازهای قبلی طراحی و  از حاصلهای یی این روستا بر مبنای رهیافتزااشتغالدر مرحله بعد سند توسعه اقتصادی و 

ستای با ت ضایی رو سازمان ف شاخصخواجه احمدبیین  شتغال و بیکاری، ، تحلیل  ضعیت ا سی و های جمعیتی، برر

جویی و فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا، پیبررسی وضعیت امور تولیدی، بررسی وضعیت اموراجتماعی

سپ  با تدوین برنامه آینده ستگذاری از طریق تعیین نگریگردید و  سیا صتو تبیین مزیتو  ها و ها، محدویتهاو فر

ها، و نهایتا تعیین ها و راهبردها، اقدامات و طرحها، سررریاسرررتاندازها و ماموریتتهدیدها، اهداف و راهبردها، چشرررم

زایی روسررتای های توسررعه اقتصررادی و اشررتغالها و برنامهاهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرح

 گردید که چگونگی انجام و ابعاد آن در ادامه آمده است. ارائهتدوین و  خواجه احمد
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 تجزیه تحلیل و تبیین وضع موجود -الف

 خواجه احمدروستای  
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 گیری از مدل چرخه حیات( با بهرهPRAهای حاصل از روش مشارکتی )بررسی و تحلیل

شناسی و پژوهی، ظرفیتنگاری و آیندهعرصه جهانی، آیندهبا توجه به تحوالت سریع اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی در 

جامع و چند الیه، از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است. اصوال در ریزیریزی، برنامهسازی، انعطاف برنامهظرفیت

راهکارهای بایست ریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و میعرصه برنامه

جایگزین دوم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته باشیم. در واقع بایستی طیفی از 

دستیابی به توسعه اقتصادی ها و راهکارها در درون یک راهبرد مشخص ارائه و مبنای عمل قرار گیرد. از این رو برنامه

ای و ریزان در سطوح ملی، منطقهروستایی موضوعی است که همه برنامهواحیمطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در ن

نیز در  خواجه احمدمحلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند. برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای 

اینک راهبرد توسعه  های انجام شده در بخش اول،ها و تحلیلهمین راستا تهیه و اجرا شده است. با توجه به بررسی

حیات استخراج و ( و مدل چرخهPRAگیری از روش مشارکتی)با بهره خواجه احمداقتصادی و اشتغالزایی روستای 

حیات براساس نظریه نوینی بنا شده اشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است. مدل چرخهواقتصادیهایها و پروژهبرنامه

که -عملی این مدل کاربرد  یی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، لیکن تاکنونریزی توسعه روستاکه در برنامه

کمتر  -تحلیل کارکرد اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها بپردازد بتواند به

هایی است که به کار شاخص ارائه و اجرایی شده است. اساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد، نوع و کیفیت

های اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای ارزیابی وضعیت شغلی و گیریم. طرح حاضر شاخصمی

 به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک هر شاخص در زیر ارائه شده است.  خواجه احمداقتصادی جمعیت روستای 

 احمدخواجه * روندیابی جمعیتی روستای 

ستا شان می دهد روند یابی جمعیت رو ستا دارای روندی  ن سانکه جمعیت رو ست. ینو به گونه ای که جمعیت  بوده ا

رسرریده اسررت. تحلیل  1395نفر در سررال  969 و  1390در سررال  1099 به 1375نفر در سررال  762روسررتا از 

کار دولتی یا نبود خدمات و امکانات و  بیشررتر مهاجرت ها به صررورت دائم و به دلیلهای روسررتا نشرران داد مهاجرت

گیرد با هدف کارگری در مزارع، کارگاه ها و کارخانه مهاجرت اهالی که برای کار صورت می رکود کشاورزی می باشد.

   هاست.های دیگر استان

 

باشد. آب زیرزمینی در منطقه وجود ندارد؛ بلکه از آب زه کاهشی می *روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی

 رودخانه استفاده می شود که کاهشی بوده است. 

  های تولیدی:* روندیابی فعالیت

 بوده است.  افزایشیاست، هم تعداد بهره برداران و هم تعداد دام ها  افزایشیهای دامداری روند فعالیت 

 در تولید هستیم. افزایشست؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد ا افزایشیهای کشاورزی روند فعالیت 

 های صنایع دستی ثابت است و چندان که ظرفیت بالقوه وارد بخش اقتصادی روستا نشده است.روند فعالیت 
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 های غیرتولیدی؛ * روندیابی فعالیت 

 .روند فعالیت های خدماتی و کارگری افزایشی است 

نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا )اشتغال غیرمولد( روندی افزایشی دارد، چیزی که با در نتیجه تغییرات در 

های تولیدی نسبت معکوس دارد و عمده نیروی کار مولد پ  از تضعیف کشاورزی و دامداری به این روند فعالیت

 آورد. ها روی میفعالیت
 

 
 ترسیم: مشاور براساس تحلیل روندها - خواجه احمدترسیم نمودار چرخه حیات برای روستای  -3تصویر شماره 

 

 خواجه احمدتبیین سازمان فضایی روستای  -1

از  خواجرره احمررددر دهسررتان  خواجرره احمرردروسررتای  کشررور یادار وآخرررین تقسرریمات سیاسرری  اسرراسبررر 

، از جنروب روسرتای الره دوبره واقرع شرده کره از شرمال  زهرککیلرومتری مرکرز شهرسرتان  10در  بخش مرکرزی

 منتهی می شود. الل خانو از غرب به روستای  مالشریف، از شرق به روستای سیاه خانروستای به 

از نظر وجه تسمیه، در این مرورد هریم منبرع مکتروب و مسرتدلی در دسرترس نیسرت امرا بره گفتره اهرالی روسرتا 

 نهاده شده است. به اسم بزرگ و بانی روستا نام

از نظررر سررطح بنرردی فضرراهای روسررتایی در طرررح توسررعه و عمررران )جررامع( ناحیرره ای  خواجرره احمرردروسررتای 

 طبقه بندی گردیده است. شهرک کهک، حوزه زهک، مجموعه شهرکی و ناروییدر منظومه  سیستان

ی، بره لحراظ مرکرزاهای فضرایی از تیرر روسرت -این روستا به لحراط توپروگرافی از نروع دشرتی؛ بره لحراظ مکرانی

و ای و برره لحرراظ کررارکردی از تیررر روسررتاهای کشرراورزی آمایشرری و توسررعه ای از تیررر روسررتاهای واحرره

 باشد. دامداری از نوع معیشتی )غیر تجاری( می
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 خواجه احمدتبیین منابع انسانی و اجتماعی  روستای   -2

هررای اقتصررادی روسررتای امیرنظررام در دهسررتان هررای محیطرری و مزیررتموقعیررت جغرافیررایی و ارتبرراطی،  ترروان

خواجرره احمررد سرربب گردیررده کرره ایررن روسررتا برره عنرروان یررک سررکونتگاه پایرردار جرراذب جمعیررت باشررد. قرردمت 

 762؛ حرردود 1375در سررال کرره  خواجرره احمرردروسررتای  جمعیررتسررال اسررت.  300حرردود سررکونت در روسررتا 

در خررانوار،  224نفررر در قالررب  1060برره  1385در سررال ، گردیرردهخررانوار ثبررت  126نفررر جمعیررت در قالررب 

خررانوار  266نفررر در قالررب  969برره  1395در سررال  خررانوار و نهایتررا 276نفررر در قالررب  1099برره  1390سررال

نفررر جمعیرت حرردود   969دهرد کره از نشران مرری 1395تحلیررل جنسری جمعیرت روسررتا در سرال رسریده اسرت. 

داده اسررت کرره نسرربت نفررر( را زنرران تشررکیل مرری 520درصررد ) 7/53 نفررر( را مررردان و 449درصررد ) 3/46

  دهد.را نشان می 3/86جنسی 

 

 1375-1395در دوره  خواجه احمدتحوالت جمعیتی روستای   -1-2

ستا در دهه  شد جمعیت رو صد، در دوره  36/3معادل  75-85نرخ ر صد، در دوره  73/0حدود  85-90در  90-95در

 درصد بوده است. -89/0حدود  85-95و در دهه  درصد -49/2حدود 

 1395الی  1375طی  خواجه احمد: تحوالت جمعیتی روستای 1جدول شماره 
 نرخ رشد خانوار جمعیت سال

1375 762 126 - 

1385 1060 224 36/3 

1390 1099 276 73/0 

1395 969 266 49/2- 

 .1395الی  1375ماخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن،                      

 

 
 خواجه احمدروند جمعیتی روستای  -4تصویر شماره 
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 خواجه احمدتحلیل پدیده مهاجرت در روستای -2-2

دائمری و فصرلی در روزانره، شرکل  سرهتیر شناسی مهاجرت در روسرتا نشران مری دهرد کره پدیرده مهراجرت بره 

شرهرهای شرمالی کشرور، اسرتان تهرران حال اتفاق افتادن مری باشرد. مقصرد مهراجرت دائمری روسرتائیان، عمردتا 

یرا مشرراغل دولترری و ، نبررود خرردمات و امکانرات در روسررتا برروده و برره دلیرل رکررود کشراورزیشرهر زابررل، زهرک  و

مرری باشررد و  همجرروارتا اسررتان هررای مقصررد نرروع دوم مهرراجرت یعنرری مهرراجرت فصررلی عمرردازدواج مرری باشررد. 

نروع سروم مهراجرت نیرز روزانره و برا هردف تحصریل اشرتغال اسرت.  و انگیزه این نوع مهاجرت، عمردتا یرافتن کرار

 یا رفع نیازهای روزانه به شهر یا روستاهای همجوار صورت می گیرد.

  : مهاجرت، نوع و مقصد آن2جدول شماره 

 علت مهاجرت

تعداد 

مهاجران از 

 روستا

نام شهر یا روستای 

 مقصد مهاجرت

نوع 

 مهاجرت
 توضیحات

خوداشتغالی در مکان مقصد 

)سرمایه گذاری در بخشهای 

کشاورزی، صنعت؟ یا بازار و 

 خدمات(

- - - - 

 کارگری در مزارع کشاورزی
 - موقتی یزد، رفسنجان، سمنان نفر 30حدود 

 هاها و کارخانهکارگری در کارگاه

شراکت در بخش کارگری و 

 خدمات

- - - - 

 کار دولتی
 نفر 15

 
 - دائمی زابل -زهک 

 تحصیل

 
0 0 0 - 

  دائم سطح شهرستان 10 ازدواج

به دلیل نبود خدمات و امکانات 

بهداشتی و آموزشی و آب و ... در 

مکان مبدا )در مبدا شغل داشته 

 اما امکانات نبوده(

 - دائم کرج و تهران –شمال کشور  خانوار 20

 -سایر )با ذکر دلیل مهاجرت(
 

- 
- - - 

هیچ کدام از این علل نبود و 

شخص فقط از روی ناچاری 

مهاجرت کرده است و در مقصد 

 بیکار هستند

- - - - 

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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  خواجه احمدتبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای  -3-2

کرره بررا هررم نسرربت  باشررند؛ی( میسررراوان رهیرر)وابسررته برره ت یالرره دو، عالجرر ،یینررارو فیررطوااز سرراکنان روسررتا، 

نظرام طایفره ای سربب گردیرده  درصرد بلرود دارنرد.5اهالی شیعه مرذهب و سیسرتانی بروده و تنهرا  .دارند یلیفام

اختالفرات طایفرره ای در  حررف شرنوی از بزرگران و سرر طایفرره هرا سربب یکپرارچگی قررومی و قبیلره ای و کراهش

حوزه اجتمراعی و تحرول در حروزه اقتصرادی و عمرانری روسرتا گردیرده اسرت. سرابقه همکراری روسرتائیان برا هرم 

و در ارتبرراط بررا برنامرره هررای عمرانرری داخررل روسررتا و همچنررین مسررائل اجتمرراعی و فرهنگرری )آداب و رسرروم و 

 سنن( بسیار خوب ارزیابی می شود. 

 خواجه احمدتبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای  -3

سمی) ستای  10(، جمعیت 1395مطابق آخرین آمار ر شتر رو شد که از این   708 خواجه احمد، ساله و بی نفر می با

 درصد( را زنان تشکیل می دهد.  97/52نفر )  378( را مردان و درصد 03/47نفر ) 333تعداد 

نفر را جمعیت بیکار روسررتا   28نفر را شرراغلین و   155نفر اسررت که از این تعداد،   183فعال روسررتا برابر  جمعیت

 30/15و نرخ بیکاری برابر با  درصد 85/25ور، نرخ مشارکت اقتصادی در روستا تشکیل می دهد. با توجه به آمار مذک

صد شد. در سی جمعیت غیرفعال می با شنا شان میدهد تیر  ستا ن نفر را   148نفر جمعیت غیرفعال  525از که  رو

 قرار دارند. نفر در سایر طبقات اجتماعی  105نفر دارای درآمد بدون کار،  9،  زنان خانه دارنفر را   263 محصلین و
 خواجه احمد: وضعیت فعالیت در روستای 2جدول شماره 

 جمعیت غیر فعال جمعیت بیکار جمعیت شاغل جمعیت ده ساله و بیشتر

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 محصل

 

خانه 

 دار

درآمد 

بدون 

 کار

 

 سایر

اظهار 

 نشده

708 333 375 155 134 21 28 26 2 525 148 263 9 105 0 

 .1395ماخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 خواجه احمد:  محاسبه شاخص های اشتغال در روستای 4جدول شماره 

 شاخصعنوان 

نسبت مردان 

 سال 10باالی 

نسبت زنان باالی 

 نرخ بیکاری سال 10

جمعیت 

 فعال)نفر(

نرخ مشارکت 

 اقتصادی

 85/25 183 3/15 97/52 03/47 میزان شاخص 

 .1398ماخذ: محاسبات مشاور، 

بررسی اقتصاد روستا در چنرد دهره گذشرته نشران مری دهرد کره اقتصراد روسرتا عمومرا مبتنری برر کشراورزی بره 

قرررار گرررفتن روسررتا در دشررت سیسررتان، بهررره منرردی از آب رودخانرره هیرمنررد، و دامررداری اسررت.  زراعررتویررژه 

هرای لیرت و ویژگریمولفره هرای آمرایش سررزمین از جملره جمعیرت پایردار، وجرود زمینره هرای فعابرخورداری از 

محیطرری ماننررد خرراک حاصررلخیز، آب کررافی،  آب و هرروای مسرراعد سرربب پایررداری اقتصررادی در گذشررته گردیررده 

کره عامرل اخیر به دلیرل عردم توسرعه ظرفیرت هرای تولیرد در بخرش هرای اشرتغال زای روسرتا  دو دههاست. در 

 هررای مسررئولز سرروی دسررتگاهخشکسررالی و عرردم برنامرره ریررزی متناسررب بررا شرررایط بحررران محیطرری ا اصررلی آن

اهرالی روسرتا بره مهراجرت دائرم شراهد تحرول در نظرام تولیرد و اسرکان روسرتا هسرتیم و روی آوردن  بوده اسرت؛

از جملرره ایررن تحرروالت مرری باشررد. اگرچرره تررداوم  اعررم از خوداشررتغالی، مشرراغل دولترری و حترری مشرراغل کرراذب 
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خشکسالی سبب کاهش آب مورد نیراز کشراورزی و آسریب جردی بره باغرات روسرتا گردیرده امرا برا برنامره ریرزی 

و تغییر تکنیک هرای موجرود فعالیرت و توجره بره قلمروهرای جدیرد تولیرد اقتصرادی مری تروان شررایط اقتصرادی 

 دیریت کرد. روستا را به مدار درست آن هدایت و م

                       خواجه احمد: نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای 5جدول شماره 

 سهم بخش از اشتغال 1395تعداد شاغلین بخش  1390تعداد شاغلین بخش  بخش اقتصادی

 3/51 80 58 کشاورزی

 3/13 21 15 خدمات

 4/35 55 40 صنعت و معدن

 100 155 113 جمع

 1395 و 1390ماخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن،

)کشاورزی و دامپروری، منابع آب، منابع طبیعی و محیط زیست، صنعت بررسی وضعیت امور تولیدی روستا  -4

سله فعالیتو  سل ست که در حوزه روستا انجام ممنظور از اقتصاد روستایى  شود، بنابراین هرفعالیت یهاى اقتصادی ا

اقتصاد کشاورزی  اعم براین واژه  گیرد.می روستایى قرار انجام می شود، درحیطه اقتصاد روستااقتصادی که در محیط 

شامل فعالیتبوده چرا که  صرفاً  شاورزی،  صاد ک شاورزى، یعنی زراعت، باغاقت سته به بخش ک صادى واب داری، هاى اقت

های امروزه روسررتاها محیط مناسرربی برای رشررد بخشاما  .ت کشرراورزی اسررتالدامداری و تولید سررایر محصررو

های تولیدی و خدماتی شناخته شده است این موضوع در واقع نوعی حرکت از کسب غیرکشاورزی و فعالیت شرکت

سب  سمت ک ستوکارهای مبتنی بر منابع طبیعی به  شورهای جها.؛ که وکارهای مبتنی بر دانش ا سفانه در ک ن متا

سرروم همچون ایران زندگی در بیشررتر سررکونتگاه های روسررتایی در همان بخش اقتصررادی باقی مانده اسررت. اسررتان 

بیشتر از سایر استان ها با این مشکل مواجه و سیستان و بلوچستان که یکی از محروم ترین استان های کشور بوده 

ارج شده و به بخش صنعت و خدمات روی آورده بوده و کمتر روستایی در استان حالت سنتی کشاورزی و دامداری خ

ستای  صاد رو سیارنیز به  خواجه احمداند. اقت شاورزی و تا حدودی مانند ب سته به بخش ک ستان واب ستاهای ا ی از رو

 دامداری می باشد.

ستا نزدیک به  شاورزی رو شد که  210سطح زمین های ک هکتار از این زمین ها زیر کشت می رود  120هکتار می با

ما به دلیل خشکسالی و کمی آب چندان مثمر ثمر نبوده و معموال محصول ضعیف است. در بخش باغی انگور تولید ا

سالی های پی در می شک سیده و کمتر از گردد که بر اثر خ ستا وجود  1پی در دهه اخیر به حداقل ر هکتار باغ در رو

شت گندم، جو می رود. تم شتر به زیر ک ستا زمین دارند دارد. بخش زراعی نیز بی تعدادی از خانوارها  تنهاام اهالی رو

خربزه و  هکتار(، 100گندم و جو )محصوالت تولیدی روستا شامل  که بعدها به روستا مهاجرت کرده اند زمین ندارند.

. در حوزه دامداری نیز در روسررتا عمدتا پرورش دام باشرردمی هکتار(  1انگور )هکتار(،  4یونجه ) هکتار(، 4هندوانه )

ساس گزارش میدانی تعداد  ستا رواج دارد. برا سفند 700سبک و ماکیان در رو ساله،  55، راس بز و گو راس گاو و گو

 در روستا وجود دارد. آبزی پروری استخر غیرفعال 3قطعه بوقلمون،  10، قطعه مرغ 3000

به چاه نیمه ها و چاهک هایی که از زهکش رودخانه تغذیه می کنند و گاها آمدن  در دو دهه اخیر کشاورزی سیستان

 15نیز از این بحث مسررتثنی نبوده و کشرراورزی آن به  آب از رودخانه هیرمند وابسررته اسررت. روسررتای خواجه احمد

واره بیش از نیمی هکتار زمینی که داشته اند هم 210اینچ آبدهی دارند. در سال های گذشته از  4 – 2چاهک حدود 

هکتار باالسرررتفاده( بوده و نیمه دیگر آن نیز به دلیل کمبود آب و عدم آبیاری دوره ای منظم  120از آن لم یزرع )

 محصول چندانی نداشته است.
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 : وضعیت منابع آب کشاورزی روستا6جدول شماره 

 سایر رودخانه بند خاکی  سد چاه قنات چشمه نوع

 -  1 ندارد ندارد 15 ندارد ندارد تعداد

 - خشک - - دائمی -  وضعیت آبدهی

 کاربری

 

- - 

 - - کشاورزی

در صورت آمدن آب 

برداشت جهت 

 کشاورزی

- 

 فاصله

 

اطراف  - -

 روستا
 - شرق روستا - -

  فصلی - - اینچ 2 - - میزان آبدهی

منابع آب خشک 

 شده و تعداد آن
 رودخانه -

منبع تامین انرژی 

 چاه
 همه برقی

سیستم آبیاری 

 مزارع
 سنتی و غرقابی

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

خشکسالی هرای پری در پری و نبرود مراترع در اطرراف روسرتا موجرب فقرر پوشرش گیراهی در روسرتا شرده اسرت. 

بیشررتر زمررین هررای روسررتا برره دلیررل شرروری خرراک و آب زهکشرری منطقرره کرره از چاهررک حاصررل مرری گررردد در 

هریررز  شرور، خارشررتر، یرزرع برروده و تنهرا  پوشررش گیراهی طبیعررت اطرراف روسررتا،  گرز،صرورت عرردم کشرت لررم 

طبیعررت جررانوری روسررتا نیررز از خشکسررالی هررای پرری در پرری مترراثر برروده و از حیرراط وحررش آن تنهررا اسررت. 

خزنردگانی همچرون مارمولرک، مرار و تعرداد انردکی روبرراه و پرنردگانی ماننرد گنجشرک کره برا زنردگی در محرریط 

 زگارند.انسانی سا

 : پوشش گیاهی و حیات جانوری 7جدول شماره 

 گز، خارشتر، شور، هریز نام واریته های مهم پوشش گیاهی

 - نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت روستا

 - وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام

 روباهمار، مارمولک، گنجشک،  ، چهار پایان؛ خزندگان و....حیات وحش اعم از پرندگان
 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه خشکسالی می باشدکه این پدیده در 

این  چند سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت متاثر نموده است.

پدیده عالوه بر بی آبی باعث بروز طوفان های شدید شن و آلودگی هوا در بیشتر ایام سال گشته است. از دیگر آسیب 

 های طبیعی سیل می باشد که با طغیان رودخانه هیرمند اتفاق خواهد افتاد.
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  :آسیب های محیطی، پیامدها و راهکارهای پیشنهادی8جدول شماره 

 پیشنهادات ساکنین مخاطراتآثار و تبعات  آسیب

 خشکسالی

خشکی رودخانه هیرمند که منشا زندگی در  -

 سیستان می باشد.

 بایر شدن بیش از نیمی از زمین ها -

 کاهش محصوالت باغی، زراعی و دامی -

 از بین رفتن حیات گیاهی و جانوری -

 مهاجرت و کاهش جمعیت منطقه -

 ریزگردها و آلودگی هوا و مشکالت تنفسی -

 نهاده آب روستا و احیای کشاورزیتامین - 

 اصالح الگوی کشت -

 بهره گیری از روش های نوین آبیاری -

 کشت تلفیقی -

 افت آب ها
در روستا سفره های آب های زیر زمینی وجود ندارد و 

 چاهک ها از زه رودخانه تغذیه می شوند.
- 

 سیالب
 تخریب روستا-

 تخریب تاسیسات و زیرساخت ها -

رودخانه ها و نهرهای فرعی قبل الیروبی 

از ورود آب به ایران و هدایت و تقسیم 

آب به داخل نهرهای فرعی و کاهش 

 قدرت و سرعت آب

 طوفان

 وجود ریزگردها و گرد و غبار در بیشتر ایام سال -

 تخریب زیرساخت ها و تاسیسات -

تاثیر منفی بر منظر و سیمای روستا و منطقه از لحاظ  -

 یزیبایی شناخت

 افزایش میزان تبخیر و کاهش سطح بهره وری -

 احیای تاالب هامون -

 تثبیت شن های روان -

 کاشت درختان گز در مسیر طوفان -

تگرگ، یخبندان و 

 یا گرمای شدید
 - در فصل تابستان شدت گرما بسیار زیاد می باشد.

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 
 

صرنایع دسرتی از دیربراز در روسرتا وجرود داشرته و تا کنرون معردنی در روسرتا یرا اطرراف آن کشرف نشرده اسرت. 

مهررارت دارنررد و در صررورت برنامرره  قررالی بررافی، حصرریر و سرروزن دوزی گررل دوزیزنرران روسررتا در رشررته هررای  

ی محلرری روسررتا مرری ریرزی مرری ترروان از ایررن پتانسرریل بررای توسررعه اقتصرراد روسررتا بهررره گیرری کرررد. از غررذاها

در حرروزه گردشررگری، در روسررتا ، گردشررگری فعررال نیسررت و  را نررام برررد. کشررک زرد زابلرری، کلوچرره زابلرریترروان 

 گردشگران در روستا حضور نمی یابند. 

 

  : شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و کار9جدول شماره 

ایجاد زنجیره  شناسایی و امکان سنجی

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش کشاورزی

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش صنعت و معدن

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش خدمات و گردشگری

 دم، جوگن

 پروش ماهی

 انگور یاقوتی

 جالیز کاری، ذرت )فصلی(

 یونجه

 کارگاه صنایع دستی-

 کارگاه خیاطی-

کارگاه بسته بندی مواد خوراکی مانند  -

 کشک و آچار

 توسعه خرده فروشی -
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 دامپروی و دامداری

 پرورش مرغ و طیور

 محصوالت گلخانه ای

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:به 

 و دارای بررازدهی اقتصررادی ی و خرراکیاصررالح الگرروی کشررت )ترررویم الگرروی کشررت مناسررب بررا منررابع آبرر -1

 (مقاوم در برابر شوری خاک مناسب با تاکید بر توسعه کشت های تلفیقی

 فرایند بازار محصوالت کشاورزی کنترل آفات کشاورزی و تقویت -2

 استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصوالت کشاورزی -3

 ساماندهی و الیروبی منابع آب روستا  -4
 ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با توجه به تداوم  خشکسالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه از منابع آب -5

 ند منظوره کشاورزی و ترویم  پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد نیازاحداث استخر چ -6

 های نوین آبیاریاصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوه -7

 دام با توجه به نیاز گوشتی استان و کشور.ترویم پرواربندی و پرورش -8

 توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنایع دستی روستا  -9

 توسعه تجارت مرزی -10

 حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های خرد مالی محلی-11

 حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا -12

حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان های تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره -13

 ارزش محصوالت .

 

 دهیاری و غیره( )سواد، بهداشت و درمان، مسجد،ی و اداری روستابررسی وضعیت امور اجتماعی، فرهنگ -5

سرراله و بیشررتر  6درصررد( را جمعیت  84/81نفر ) 793، حدود نفر جمعیت روسررتای خواجه احمد  969موع از مج

شکیل می صد 41/47)نفر  376این تعداد  دهد که ازت شکیل می  59/52)نفر   714( را مردان و در صد( را زنان ت در

درصد جمعیت مذکور باسواد می باشند.  98/82دهد که ساله و بیشتر روستا نشان می 6دهند. نرخ باسوادی جمعیت 

 درصد است. 82/80درصد و زنان معادل  37/85نرخ باسوادی مردان 

 

  خواجه احمد: وضعیت سواد در روستای 10جدول شماره 

 اندازه شاخص عنوان شاخص

 969 جمعیت کل

 ساله و بیشتر 6جمعیت 

 793 تعداد کل

 658 تعداد باسوادان

 98/82 نرخ باسوادی

 ساله و بیشتر )مرد( 6جمعیت 

 376 تعداد کل

 321 تعداد باسوادان

 37/85 نرخ باسوادی

 417 تعداد کل ساله و بیشتر )زن( 6جمعیت 
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 337 تعداد باسوادان

 82/80 نرخ باسوادی

 .1395نفوس و مسکن،  ماخذ: نتایم سرشماری عمومی

 

دارای تمررامی مقرراطع تحصرریلی مرری باشررد و در سررطح دهسررتان خرردمات در حرروزه آمرروزش و پرررورش، روسررتا 

  رسانی می کند. 

 . می باشد ، مرکز جامع سالمت و درمانگاهخانه بهداشت دارایدر حوزه بهداشت و درمان، روستا ، 

 : وضعیت بهداشتی روستا11جدول شماره 

 سایر نیازسنجیکمبودها و 
اورژان  

 جاده ای
 درمانگاه داروخانه

مرکز جامع 

 سالمت

مرکز 

 بهداشت

خانه 

 بهداشت
 نوع مرکز

 اورژان  جاده ای

 تعداد  دارد دارد دارد دارد دارد ندارد -

 کل دهستان 
خدمات 

 رسانی به

      زهک 
خدمات 

 گیری از

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

، مرکررز خرردمات کشرراورزی،  و فاقررد پاسررگاه انتظررامی، پایگرراه مقاومررت بسرریم د، مسررجروسررتا دارای شررورا 

 ساختمان دهیاری و فضای ورزشی استاندارد می باشد. 

 نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا:

 انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی .1

ب بررا طرررح هررا و قابلیررت هررای سرررمایه آمرروزش و توانمنررد سررازی کارآفرینرران و جوامررع محلرری متناسرر .2

 گذاری روستا

احرداث سرالن ورزشرری یرا زمررین چمرن مصررنوعی فوتبرال برررای جوانران و توسررعه ورزش هرای روسررتایی  .3

 در سطح دهستاندر 

 احداث اورژان  جاده ای در سطح دهستان .4

 

 راه و ترابری(،بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا )عمران روستایی، مسکن، انرژی، پست و مخابرات -6

جراده ارتبراطی روسرتا برا مرکرز دهسرتان، مرکررز بخرش و مرکرز شهرسرتان آسرفالت اسرت. نزدیکتررین سررکونتگاه 

باعررث شررده درون  یطرررح هرراد یاجررراشررده اسررت.  اجرررااسررت. طرررح هررادی روسررتا  الل خررانبرره آن، روسررتای 

آسران در بخرش  یسترسرد جرهیبرر شربکه حمرل نقرل و در نت و داشرته باشرد یروسرتا بافرت منظمر یبخش اصرل

 داشته باشد یمثبت ریتواند تاث یم یدیتول یها

واحد مسکونی   229متشکل از  خواجه احمد روستای  1395بر اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

 2و  غیرآپارتمانی را واحد 223واحد آپارتمانی،  6دهد که از این تعداد است که بررسی تیر شناسی روستا نشان می

 واحد کپر و آلونک می باشند. 
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 51درصد( بین 55/6واحد )  15مترمربع،  50درصد( کمتر از  66/12واحد )  29از نظر مساحت واحدهای مسکونی، 

متر  100تا  81درصرررد( بین  28/15واحد ) 35متر مربع،  80تا  76درصرررد ( بین  24/5واحد ) 12مترمربع ،  75تا 

متر مربع ،  200تا  151درصد( بین  89/24واحد ) 57متر مربع ،  150تا  101د( بین درص 79/11واحد ) 27مربع ، 

مسرراحت متر مربع  500تا  301درصررد( بین  31/1واحد ) 3متر مربع،  300تا  201درصررد( بین  27/22واحد ) 51

 اند.داشته

ستا سکلت، رو سکلت فلزی،  18/2واحد ) 5 از نظر نوع ا صد( ا ص 66/50واحد ) 116در واحد  108 د( بتون آرمه، در

 12/37واحد ) 85، اعالم کرده اند. به لحاظ نوع مصالح ساختمانی نوع اسکلت مسکونی را سایر موارددرصد(  16/47)

درصد( بلوک سیمانی  47/17واحد معادل با ) 40درصد( آجر و چوب،  28/15واحد معادل با ) 35درصد( آجر و آهن، 

 78/18واحد معادل با ) 43درصد( خشت و چوب،  24/5واحد ) 12( آجر و سنگ ،  درصد 11/6واحد معادل با ) 14، 

  می باشند.  درصد( خشت و گل 

 خواجه احمدنوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای  -12جدول شماره 

تعداد کل واحد 

 مسکونی معمولی
 واحد مسکونی آپارتمانی

واحد مسکونی غیر 

 آپارتمانی

چادر، کپر، آلونک، 

 و... زاغه

محل سکونت 

 سایر

اظهار نشده نوع 

 واحد مسکونی

229 6 223 2 34 0 

مساحت 

کمتر از 

50 

مساحت 

75-51 

مساحت 

80-76 

مساحت 

100-81 

مساحت 

150-101 

مساحت 

200-

151 

مساحت 

300-

201 

مساحت 

500-

301 

مساحت 

501+ 

مساحت 

اظهار 

 نشده

29 15 12 35 27 57 51 3 0 0 

    1395مأخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 

 خواجه احمدنوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای  -13جدول شماره 

نوع 

اسکلت 

 فلزی

نوع 

اسکلت 

آرمهبتون  

نوع 

اسکلت 

 سایر

نوع 

اسکلت 

اظهار 

 نشده

مصالح 

آجر و 

 آهن

مصالح 

آجر و 

 چوب

مصالح 

بلوک 

 سیمانی

مصالح 

تمام 

جر یا آ

سنگ 

 و آجر

مصالح 

تمام 

 چوب

مصالح 

خشت 

و 

 چوب

مصالح 

خشت 

 و گل

مصالح 

 سایر

مصالح 

اظهار 

 نشده

5 116 108 0 85 35 40 14 0 12 43 0 0 

 .1395مأخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 

روسررتا فاقررد تلفررن ثابررت اسررت. آنررتن دهرری خطرروط  تلفررن همررراه در روسررتا مناسررب مرری باشررد. دسترسرری برره 

در روسررتا وجررود دارد و در سرطح دهسررتان خرردمات رسررانی  ارزیرابی مرری شررود. پسررت بانرک نیررز خرروباینترنرت 

ذ خرردفتررر پیشرخوان خردمات دولرت و صررندوق پسرت در روسرتا وجرود نرردارد و مرردم بررای ا مری کنرد. خردمات

 مراجعه می کنند.  زهکخدمات به شهر 

دارد. در حرروزه انرررژی، روسررتا از نعمررت برررق برخرروردار اسررت. نماینرردگی توزیررع سرروخت نفررت در روسررتا وجررود 

مراجعره زهرک ن جهرت ترامین آن بره شرهر جایگاه سروخت بنرزین و گازوئیرل در روسرتا وجرود نردارد و روسرتائیا

 شبکه آبرسانی است و آب شرب روستا کامال بهداشتی می باشد.  دارایمی کنند. روستا 
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، مرررغ فروشرری، مغررازه خرررده فروشرریو مشرراغل فنرری و تاسیسررات در روسررتا، از نظررر خرردمات خرررده فروشرری 

تررامین مرری  زهررکازهررای خررود را از شررهر نی سررایروجررود دارد و روسررتاییان  و تعمیرگرراه خررودرو نررانوایی، خیرراطی

 د.نکن

 

 خدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی  و تاسیساتی-14جدول شماره 

 نوع

ار  
و ب
وار
خ

ی
وش
فر

 

ی
وش
فر
ت 
نیا
لب

 

ی
صاب
ق

ی   
وش
فر
غ 
مر

 

ان
ور
ست
ر

انه 
 خ
وه
قه

ی 
وش
فر
ی 
بز
س

 

ی
وش
فر
وه 
می

 

ی
وای
نان

گاه 
یش
آرا

 

ی
اط
خی

 

 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 تعداد

ارائه 

خدمات 

 به

- - - - - - - - -  - 

اخذ 

خدمات 

 از

 - زهک زهک زهک زهک زهک زهک - زهک زهک  -

 نوع

 

رو
ود
 خ
گاه
یر
عم
ت

 

ت 
آال
ن 
شی
 ما
گاه
یر
عم
ت

ی
رز
شاو
ک

ور 
وت
ه م
گا
یر
عم
ت

 

ی
کار
وش
ج

 

ی
رات
آپا

 

ی
رز
شاو
 ک
زم
لوا

 

ن
وغ
ض ر
وی
تع

 

ی
 زن
ک
لو
ب

 

ی
ساز
ره 
نج
و پ
ب 
در

 

   

    0 1 0 0  0 1 0 0 تعداد

ارائه 

خدمات 

 به

- - -  - - - - -    

اخذ 

خدمات 

 از

    زهک - زهک زهک زهک زهک - زهک زهک

 نیاز سنجی و کمبودها: 
 قابلیت ایجاد اکثریت مشاغل فوق در روستا وجود دارد و تنها ضعف عدم اراده و مهارت نیروی انسانی است.

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

 در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد: درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته

 روشنایی معابر، ایجاد زیرساخت مخابراتی تلفن همراه 
 گردد:آتی روستا در این بخش به شرح زیر تبیین میهایاینک باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویت

 تامین آب کشاورزی روستا -1

 برای مرمت، تخریب و بازسازی مساکن روستا تامین تسهیالت مورد نیاز -2

 ایجاد زیرساخت های الزم در زمینه کشاورزی اعم از استخر پشتیبان، گلخانه و جایگاه بهداشتی دام -3
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  خواجه احمدفضایی روستای   –بررسی روابط متقابل مکانی -7

قرررار گرفترره زهررک کیلررومتری شررهر  10در  خواجرره احمرردبرره لحرراظ مکرران اسررتقرار روسررتا در منطقرره، روسررتای 

است. بررسری فاصرله فیزیکری روسرتا برا مراکرز اداری، سیاسری و خردماتی نشران مری دهرد کره فاصرله روسرتا برا 

کیلررومتر مرری باشررد. نزدیکترررین مرکررز  263کیلررومتر و بررا مرکررز اسررتان  10مرکررز شهرسررتان  و بخررش مرکررز 

بررا مرکررز فضررایی روسررتا در در سررطح اول  -یمکرران . ارتباطرراتواقررع مرری باشرردروسررتا  دردرمررانی  –بهداشررتی 

جهرت دریافررت خرردمات از جملرره خرردمات اداری، مالی،آموزشرری  و شررهر زابررل )زهررک(  بخرش و مرکررز شهرسررتان

، بهداشررتی، درمررانی، سرروخت، فررروش محصرروالت و خرردمات خرررده فروشرری، ترروزیعی، فنرری  و تاسیسرراتی اسررت. 

تا برررای دریافرت خردمات برترر مری باشرد. در مطالعرات اسررناد مرکرز اسرتان عمردبرا وم ارتباطرات روسرتا دسرطح 

طبقره بنرردی  مرکرزی، ایرن روسرتا بره عنرروان روسرتای سیسرتانتوسرعه ای و از جملره طررح مطالعرات ناحیرره ای 

دهنررده ی و خرردمات مرکررزگردیررده اسررت. موقعیررت روسررتا برره لحرراظ مکرران مرکررزی در منطقرره، روسررتای 

 محسوب می شود.

 سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه: 15جدول شماره 
 شرح عنوان

 دارد. مرکزی تیروستا موقع موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

 موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در منطقه

گندم ، محصوالت جالیزی و   اعم از عرضه تولیدات کشاورزی روستا-

 انگور یاقوتی 

 همجوارروستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهایعرضه تولیدات دامی -

اخذ خدمات آموزشی، درمانی، اداری، مالی، خرده فروشی، توزیعی، -

فنی  و تاسیساتی، سوخت، سردخانه و انبارداری از مرکز دهستان و 

 و مرکز استان زابلبخش، مر کز شهرستان، شهر 

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با 

 محصوالت روستاهای مجاوربانیپشتی

در حال حاضر زمینه های الزم جهت ایجاد کارگاههای فرآوری و بسته 

 بندی محصوالت تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد.

ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید، محصول و 3

 گردشگری، صنایع دستی و ......

صوالت زراعی ، کشت محانگورپتانسیل باالی باغی از جمله باغات -

 مانند یونجه ،گندم و جو 

 دامداری مناسب-

مانند قالی  شرایط مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی-

 بافی

محصول تولیدی دارای مزیت روستا جهت سرمایه گذاری  3

 در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا

 محصوالت زراعی-

 و سنگیندام سبک -

 ماهی-

کمی  اقتصاد و قابلیت های روستا برای ایفای چه گرایش 

 نقش هایی است

 ایفای نقش تولیدی:

توسعه کشاورزی از نوع باغداری، زراعی، کشت گلخانه ای و کشت - 

 تلفیقی با تاکید بر توسعه کمی و کیفی نخیالت
 توسعه دامداری-

 ایجاد صنایع فرآوری محصوالت تولیدی روستا ازجمله خرما-

 غیر تولیدی:ایفای نقش 

 توسعه صنایع دستی -

 ارائه خدمات خرده فروشی -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 خواجه احمد: مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای 16جدول شماره 
صنعت با رویکرد  کشاورزی مولفه ها

صنایع کارگاهی 

 کوچک و خانگی

گردشگری  خدمات

و صنایع 

 دستی
 سایر دامداری باغداری زراعت

 - - - - * - * برخورداری از بازار فروش پایدار

 - - - * * * * تجربه کافی تولید و عرضه خدمات

 - - - - * - - قیمت مناسب محصول و خدمات

 * - * * * * - قابلیت ها و توان های محیطی و مکانی

 - - - * * * * کیفیت مناسب محصول و خدمات 

 - - - - - - - برخورداری از نوآوری و دانش نوین

 1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 

 : مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی دام سبک در روستا17جدول شماره 

 زنجیره شغلی دام سبک در روستا
وضع 

 موجود
 پیشنهادی

 پهنه فعالیتی 
)بازار فروش، 

خدمات رسانی، و 

 مصرف(
 تعداد فردی

در  تعداد 

 روستا

 در تعداد

 دهستان

 1 - - مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

چوبدارهای روستا و 

 خواجه احمدبخش 

 .زهک

جوشکار و ) دام مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش

 (بناهای محلی
 دامداریهای شهرستان 1 - -

 داممشاغل مرتبط با کشت علوفه )در روش سنتی( 

 در برخی موارد سنتی( -)در روش صنعتی

- 
 

- 2 
 هایروستا دامداران

 و شهرستاندهستان 

 دهستانکل  دامداران 1 - - مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام

 مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورش

 (زهکها و ادارات شهر کلینیک)
- - - 

دامداران شهرستان و 
شهرستانهای کوچک 

 مجاور

 دامداران شهرستان 1 - - مشاغل مرتبط با بیمه دام

مانند چرم پشم، پوست دام  مشاغل مرتبط با ریسندگی )فرآوری

 (سازی

عدم 

 تجاری
- 2 

کارخانه های زابل، 

 زاهدان و بیرون استان

 1 - - مشاغل مرتبط با  کشتار دام )قصابی(
و شهرهای  زهک

 استان

 زاهدان و بیرون استان - - - مرتبط با بسته بندی گوشت داممشاغل 

تولید  ،دام )پشم چینی محصوالتمشاغل مرتبط با فرآوری 

 کشک، دوغ، ماست(
 1 - غیرتجاری

 -روستا و دهستان

 بخش

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم فرآورده های 

 حاصل از دام
- - 1 

سطح استان و بیرون 

 استان

 زاهدان و بیرون استان    دام اولیه مشاغل مرتبط با فروش
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 - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام
- - 

، زابل، زاهدان و زهک

 بیرون استان

داخلی و ) بازارهای بزرگ بندی جهت مشاغل مرتبط با  بسته

 خارجی(

- 

- - 

شهرهای بزرگ 

داخلی، کشورهای 

 عربی

 و زاهدان زهک   - نگهداری گوشتمشاغل مرتبط با سردخانه های 

 - مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی
 واحد 1 -

، زابل، زهکبازار 

 زاهدان و بیرون استان 

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصوالت 

 .دامی )بطری شیر، ظروف پالستیکی ماست، دوغ(

- 
- - 

دامداران روستاهای 

 دهستان و شهرستان

 

 در روستا مرغ بومیمشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی : 18جدول شماره  

 مرغ بومیمشاغل فردی و گروهی ایجاد شده در شبکه 

 

وضع 

 موجود

 پیشنهادی

 
 پهنه فعالیتی 
)بازار فروش، 

خدمات رسانی، و 

 مصرف(
 تعداد فردی

تعداد 

 در

 روستا

تعداد 

 در

 دهستان
 بازار شمال استان - - - دانه مرغی و فروش دارو انبار خرید و فروش

 - تولید جوجه یک روزه جهت فروش

- 1 

واحدهای مرغداری 

خانگی در روستاهای 

 دهستان

 - خرده فروشی جوجه

- 1 

واحدهای مرغداری 

خانگی در روستاهای 

 دهستان

 - 2 - - حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور

 - 1 1 - تغذیه طیورمشاغل مرتبط با نگه داری و 

 شهرستان - - - مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش مرغ

 - پرورش مرغ در واحدهای کوچک و خانگی
3 10 

روستا و دهستان و 

 شهرستان

 - مشاغل مرتبط با فروش و عرضه دان و غذاهای مرغی
- 1 

روستا و دهستان و 

 شهرستان

 - مرغمشاغل مرتبط با کشت دان و غذای 
- 1 

روستا تا سطح استان 

 و کشور

 دهستان و شهرستان 1 - - مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت طیور در طول دوره پرورش

مشاغل مرتبط با تولید کود مرغی، فرآوری کود و غنی سازی و بسته 

 بندی.

- 

- - 

ملی و استانی 

)خصوصا مزراع 

 ارگانیک(

 - مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت طیور
- - 

استانی و در بلند مدت 
 ملی
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 - مشاغل مرتبط با عمده فروشی مرغ، تخم مرغ و کود مرغی
- - 

استانی و در بلند مدت 

 ملی

 - مشاغل مرتبط با خرده فروشی مرغ، تخم مرغ و کود مرغی
1 1 

بازار دهستان و 

 شهرستان

 - - - - گروهی
 - ایجاد سالن پرورش مرغ )تولید در مقیاس بزرگ(

 واحد  1 -
برازار داخرل و خرارج 

 کشور

 - جوجه کشی در مقیاس وسیع و عرضه جوجه در مقیاس وسیع

 واحد 1 -

واحدهای مرغداری 

خانگی و صنعتی در 

 کل استان

 - )کشتارگاه( مشاغل مرتبط با کشتار وسیع طیور محلی و خانگی
- - 

استانی و در بلند مدت 

 ملی

تخم طیور )مصرررف داخلی، مشرراغل مرتبط با بسررته بندی گوشررت و 

 صادرات خارجی(

- 
 ملی و فراملی - -

 - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری تخم و گوشت مرغ
 واحد 1 -

استانی و در بلند مدت 

 ملی

 - پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرگ

 واحد 1 -

رستورانها و واحدهای 

تولید فراورده های 

 غذایی استان 

شاغل مرتبط با  ست فودها، م صوالت )تولید اولویه مرغ، ف فراوری مح

 سوپ و ...(

- 
- - 

محلی و استانی و در 

 بلندمدت ملی

مشرراغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسررته بندی محصرروالت 

 )ظروف 

 و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و ...(

 

- - - 

واحدهای مرغداری 

خانگی و صنعتی در 

 کل استان

 

 ماهیپرورش وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی : 19جدول شماره 

 محصول ماهی -شبکه آبزیانمشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی 

ظرفیت شغل 

جدید 

 )پیشنهادی(

بازار 

محصوالت 

مشاغل 

جدید 

 تیر مشاغل )ایجادی(؟

حجم محصول 

در وضع موجود 

)قطعه، کیلو، 

 تن، و...(

تعداد 

شغل 

موجود 

 در روستا

تعداد 

برای 

 روستا

 -تعداد

برای 

دهستان 

 )مشترک(

های مصرفی برای پرورش مشاغل مرتبط با خرده فروشی نهاده

 ماهی )مواد غذایی و پروتئینی، دستگاه تهویه، و ...(
 نفر 1 نفر 1 - -

سطح 

 شهرستان

 نفر 40 4 نفر 2 تن در سال 2 داری و برداشت ماهی در استخرنگه
 شمال

 استان

مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری )حمل و نقل محصول، 
 داری و انبارداری(سردخانه

 - واحد 1 - - -

 - - - - - های خانگی(مشاغل مرتبط با فرآوری محصول )در کارگاه
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 - - - شخصی - مشاغل مرتبط با حمل و نقل محصول

به مشاغل مرتبط با بازاریابی و عرضه محصول )عرضه محصول 

صورت خام و فراوری شده در بازارهای محلی و سوپرمارکت ها 

 و ...(

- - 1 5 
شمال 

 استان

ها و اجرای طرح های اشتغال دانش بنیان برای تولید ریزجلبک

 تولید کنسانتره آن )خوراک ماهیان گرمابی و دیگر کاربردها(
 شهرستان نفر 2 نفر 1 - -

 استان نامحدود 1 - - تولید ماهی دودی شده 

 - - - تولید فراورده های شور و ترش از ماهی
واحد  1

 تولید
 کل استان

شده ماهیان ریز و نامتعارف( کارگاه تولید سوریمی )گوشت چرخ

برای تهیه بسیاری از محصوالت مانند سوسی  ماهی، کالباس 

ماهی، کیک ماهی، کراکر یا چیپ  ماهی، دلمه ماهی، کباب 

ماهی، کلوچه ماهی، اشترودل ماهی،  ماهی، شامی ماهی، کوفته

 های تقلیدی ماهی(و یا فرآورده

- - - - - 

 - - - - - کارخانجات تن ماهی و تن ترکیبی با دیگر محصوالت

 - - - - - تولید پودر ماهی

( Non– food productsتولید محصوالت جانبی ماهی )
و )مورد استفاده در صنایع پتروشیمی، داروئی، آرایشی، آب 

 فاضالب، صنایع چرم سازی، پزشکی و غیره(

- - - - - 

بندی ماهی و کارگاه تولید ابزار و ظروف موردنیاز برای بسته

)انواع پالستیک، سبد، قوطی، کنسرو، دبه،  فراورده های آن

 بطری و ...(

- - - - - 

بندی ماهی و محصوالت های شست و شو، سرت و بستهکارگاه

 فرآوری شده
- - - - - 

االت )برای فروشی و شبکه خرید و فروش ابزار و ماشینعمده

 مراحل مختلف تولید و یا صید تا فراوری(  
- - - - - 
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 آینده نگری و سیاستگذاری -ب
 ، چشم اندازها و راهبردها (هاها و پروژه، فعالیتها) تعیین مزیت
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 خواجه احمدتعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای -1

 اصوال در تدوین برنامه های راهبردی، چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛ 

حرداقل نیرز گفتره مری شرود، ایرن راهبررد بردنبال  -کره بره آن راهبررد حرداقل (،WTراهبرد تدافعی یا بقا)-1

 کاهش ضعف های درونی سیستم)روستا یا منطقه(، در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی می باشد. 

حرداکثر نیرز گفتره مری شرود، ایرن  -کره بره آن راهبررد حرداقل (،WOراهبرد انطباقی یا محافظه کارانهه)-2

ش ضررعف هررای درونرری سیستم)روسررتا یررا منطقرره(، در حررین بهررره گیررری از فرصررت هررای راهبرررد برردنبال کرراه

 بیرونی می باشد.

حرداقل نیرز گفتره مری شرود، ایرن راهبررد بردنبال  -کره بره آن راهبررد حرداکثر (،STراهبرد اقتضایی یا تنهوع )-3

 .بیرونی می باشدبهره گیری از قوت های درونی سیستم)روستا یا منطقه(، در عین حال کاهش تهدید های 

حرداکثر نیرز گفتره مری شرود. ایرن راهبررد  -کره بره آن راهبررد حرداکثر (،SOراهبرد رقابتی یا تههاجمی)-4

بدنبال بهره گیرری از قروت هرای درونری سیستم)روسرتا یرا منطقره(، در حرین حرال بهرره گیرری از فرصرت هرای 

 بیرونی می باشد.

ری از شراخص هرا و نراتوانی در آن در جهرش بره توسرعه ، با توجره بره نتیجره گیرخواجره احمرداینک در روستای 

برای رسریدن بره توسرعه پایردار و تحقرق اهرداف سرند برنامره توسرعه اقتصرادی و اشرتغال زایری روسرتای مرذکور 

 راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پبش بینی می گردد:

بکرارگیری توامران راهبررد تردافعی و راهبررد اقتضرایی بررای یرک دوره  راهبرد یا راهبردهای کوتهاه مهدت:-1

 یک تا سه سال پ  ازتامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه .

بکرارگیری توامران راهبرررد انطبراقی و راهبررد اقتضرایی بررای یررک  راهبهرد یها راهبردههای میههان مهدت :-2

 گام اول . دوره سه تا پنم سال ، پ  از تحقق اهداف راهبردهای

بکرارگیری توامران راهبررد تردافعی و راهبررد رقرابتی بررای یرک دوره راهبرد یا راهبردههای بلنهد مهدت : -3

 پنم تا ده سال پ  از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.

برره عبررارتی در گررام اول بررا اتخرراذ دو راهبرررد ترردافعی و اقتضررایی، دولررت بررا تررامین مررالی، اقرردام برره تررامین 

ی توسررعه اقتصررادی و اشررتغال زایرری در روسررتا مرری کنررد کرره اصررالح و جررایگزینی شرریوه آبیرراری ، زیرسرراخت هررا

و سرراماندهی ، انتقررال آب بررا لولرره برره مررزارع، الیروبرری تلفیقرریکشررت توسررعه باغررداری و تررامین زیرسرراخت هررای 

جایگراه احرداث  احرداث اسرتخر دخیرره چنرد منظروره ذخیرره آب کشراورزی و پررورش مراهی، روسرتا،منابع آبی 

آمرروزش و مهررارت آمرروزی نیررروی کررار و راه انرردازی اینترنررت پرسرررعت از  ،، صررنایع دسررتیم و طیرروربهداشررتی دا

جمله ایرن اقردامات خواهرد برود و از سروی دیگرر، روسرتائیان برا مشرارکت و همیراری در اجررای زیرسراخت هرا و 

زه هرای دارای پتانسریل روسرتا از اخذ شریوه هرا و فنرون جدیرد کرارآفرینی و سررمایه گرذاری در بخرش هرا و حرو

و وریررت دامررداری ، کشررت گلخانرره ای، باغررداری ، زراعررت( ، تجررارت مرررزی جملرره حرروزه کشرراورزی )بررا مح

 یاریگر دولت در این روند خواهند بود.، خدمات

با کراهش ضرعف هرای درونری روسرتا و کراهش تهدیردهای بیرونری ناشری از اعمرال راهبردهرای گرام  در گام دوم،

نوبت به بهره گیری بیشرتر از قروت هرای درونری روسرتا و فرصرت هرای بیرونری اسرت کره ایرن امرر برا ترامین اول 

توسررعه پیشرررو اقتصرراد روسررتا ازجملرره کشرراورزی نرروین )  مررالی و سرررمایه گررذاری بیشررتر در بخررش هررای

ذائقرره بررازار(، کشررت گلخانرره ای، باغرداری، پرواربنرردی دام و پرررورش طیرور و پرررورش مرراهی مطرابق بررا باغرداری، 

ولرت در ترامین زیرسراخت گرردد و برا همراهری دنایع دسرتی و توسرعه خردمات آغراز مریتوسعه فعالیت هرای صر
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افرزایش  ، روسرتا وارد فراز خودشرکوفایی و حرکرت بره سرمت تولیرد رقرابتی هردایت خواهرد گردیرد.های تکمیلری

مررازاد روسررتا، تحررول در پایررداری ، ایجرراد اشررتغال و جررذب نیررروی کررار ناحیررهتولیررد و نقررش در نظررام تولیررد 

بهبررود و ارتقرراء فنررون تولیررد و حرکررت برره سررمت نرروگرایی در بهررره گیررری از پتانسرریل هررای  سررکونت در روسررتا،

 روسرتا ماننررد تولیررد واریترره هرای پرمحصررول از جملرره وظررایف کارآفرینرران روسرتایی در ایررن مرحلرره خواهررد بررود.

ه ریرزی برازار مصررف و ایجراد تعرادل در عرضره و تقاضرا و پرایش هرا، پشرتیبانی، تنظریم و برنامراختتامین زیرسر

هررای اجرایرری نظررام تولیررد روسررتا و جلرروگیری از آسرریب پررذیری آن در ایررن مرحلرره برعهررده دولررت و دسررتگاه

 مسئول خواهد بود.

هرای درونری و فرصرت هرای بیرونری روسرتا و تحقرق امنیرت سررمایه گرذاری درگام سوم، با شرکوفا شردن قابلیرت

یداری اقتصاد روستا ناشری از اجررای راهبردهرای دو گرام قبلری، نوبرت بره اجررای راهبردهرای گرام سروم مری و پا

یردی ، اقتصراد روسرتا وارد فراز جدراهبررد رقرابتی برا راهبررد تردافعی کرارگیری توامرانهرسد که در این گام برا بر

. در ایررن مرحلرره روسررتا، شررود کرره نقررش آفرینرری منطقرره ای نررام مرری گیرررددر خلررق منررابع درآمرردی جدیررد مرری

خرود بره طررف بهرره گیرری از  و منحصرر بفررد ضمن ارتقراء فعالیرت هرای اقتصرادی ناشری از تروان هرای داخلری 

توان هرای اقتصرادی روسرتاهای همجروار مری رود کره ایرن امرر در فضرای رقرابتی برازار، تولیرد در مقیراس براال را 

ایررن گررام، برنررد سررازی، رهبررری و هرردایت بررازار و  . دره اقتصررادی روبرررو خواهررد سرراختبرررای روسررتا بررا صرررف

تولیرردات روسررتاهای مجرراور و توسررعه فعالیررت هررای تولیرردی برره صررورت زنجیررره ای و  بهررره گیررری از راهبرررد 

اقتصررادی افررزایش بهررره وری، سرربب افررزایش ترروان و جایگرراه روسررتا در عرصرره بررازار خواهررد گردیررد. تولیرردات 

، توسرعه تولیرد صرنایع قره مصررف کننرده، فررآوری تولیردات دامری و طیرورصوالت مبتنری برر ذائمح گلخانه ای و

هرای حمرایتی دولرت مری ر ایرن گرام اسرت کره برا ادامره سیاسرتدستی از جمله فعالیت هرای سررمایه گرذاران د

 تواند به تحقق اهداف سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و در نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.
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 صادی و اشتغالزایی روستاو فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقت قابلیت ها-2

زه
حو

 

 ضعف ها و تهدیدها  قابلیت ها و فرصت ها 

ی
یع
طب

 

برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصوالت نیمه  -

 گرمسیری 

 خاک حاصلخیز در زمینه باغداری و زراعت -

 تنوع کشت محصوالت -

داشتن شرایط اقلیمی برای ایجاد توربین های بادی و پنل های  -

 خورشیدی

 شرایط مناسب اقلیمی برای کشت در تمام طول سال -

نزدیکی به چاه نیمه ها و بهره مندی از آب زه رودخانه و چاه  -

 نیمه ها توسط چاهک ها

تداوم خشکسالی و خشکی آب رودخانه هیرمند و به  -

 کشتتبع آن کاهش سطح زیر 

نیاز خاک کشاورزی منطقه به آبیاری غرقابی و  -

پاسخگو نبودن روش های بارانی و قطره ای برای 

 بیشتر محصوالت

 نبود مراتع -

حرکت شن های روان و طوفان شن در بیشتر ایام  -

 سال

گرمای شدید و باد به عنوان دو عامل اصلی تبخیر  -

 باالی آب

ی
اع
تم
اج

 

 همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا  -

همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و  امور عام المنفعه  -

 روستا و سرمایه اجتماعی باالی روستا

همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و  -

 حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

و تبعیت جوانان جایگاه ویژه ریش سفیدان و معتمدین روستا  -

 از تصمیمات عام المنفعه روستا. 

 پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه اقتصادی -

 میزان نسبتا باالی اعتیاد در روستا  -

دزدی و نا امنی در سطح روستا و منطقه به دلیل  -

 اعتیاد و بیکاری

 نرخ باالی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان  -

های ستائیان از ظرفیت و جاذبههای روآگاهیضعف  -

 و فرهنگی و آموزش و تبلیغات الزم آنطبیعی 

ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری  -

در چگونگی مشارکت دادن  مردم در فرآیند توسعه 

 روستاها 

فرهنگ راحت طلبی و عدم اشتغالزایی در صورت  -

 توان سرمایه گذاری
ی
سان
ان

 

 تمایل جوانان به آموزش عالی توسعه آموزش و پرورش و -

 استقبال بانوان از ادامه تحصیل. -

 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی  -

و دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی روستا تجربه   -

 اعم از بلوچی دوزی، حصیربافی، سوزن دوزی و...

پایین بودن نرخ باسوادی در روستا به ویژه در بین  -

 زنان

ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا  -

 در زمینه های  ترویجی نظام تولید روستا

ضعف مهارت های نوین اشتغالزایی و عدم برگزاری  -

 و توجه به کالس های آموزشی

نداشتن انگیزه در زمینه اشتغالزایی و گرایش به  -

 کارگری و مشاغل غیر رسمی

 بت به روستانداشتن ح  آبادگری و توسعه نس -

 نداشتن ح  کمالجویی، خالقیت و پویایی -

 مهاجرت افراد تحصیل کرده -
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ی
اد
نه

 

سابقه فعالیت اداره برق، مخابرات، اداره آب، راه و شهرسازی  -

 و... در روستا

های حمایتی دولت در بخش روستایی نظیر وجود سیاست -

-دراینیارانه معافیت های مالیاتی در بخش کشاورزی، اعطای

-وساز مسکنتسهیالت ساختای، ارائهبخش، پوشش های بیمه

 وتسهیالت کشاورزی.روستایی

 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا  -

 تهیه طرح هادی روستا -

 داشتن شورا و دهیار -

 داشتن شورای حل اختالف -

 عدم توجه الزم به مدیریت روستایی  -

راتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه های نبود است -

 مسئول توسعه روستایی

نداشتن برنامه مدون در زمینه توسعه مشاغل  -

کارگاهی و تبدیلی در روستا با وجود قابلیت های باالی 

 تولیدی

 نداشتن توجه به نیازهای اصلی روستائیان -

موازی کاری در رابطه با احیای کشاورزی و تامین  -

 زینهاده آب کشاور

ی
خت
سا
یر
ز

 

 های راه، مخابراتی، برق، آموزشیبرخوردار از زیرساخت -

برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی  -

 و آموزشی در سطح دهستان.

 وجود زیرساخت های نسبتا مناسب در بخش کشاورزی روستا  -

 نزدیکی به نمایندگی توزیع نفت  -

 بهداشتیداشتن شبکه آب شرب  -

داشتن همه سطوح آموزشی اعم از مهد کودک، ابتدایی،  -

 متوسطه اول و دوم.

 داشتن پست بانک -

 داشتن خانه بهداشت و درمانگاه -

 اجرای طرح هادی -

 ضعف آنتن دهی تلفن همراه  -

خدمات دفتر پیشخوان خدمات دولت و فاصله زیاد  -

 صندوق پست

 نداشتن زیرساخت های ورزشی -
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ی
اد
ص
اقت

 

 زیت نسبی روستا در تولید محصوالت باغی و زراعی و دامیم -

 روستا در تولید و توسعه صنایع دستی مزیت نسبی -

 محصوالت تولیدی روستا وجود تقاضا برای -

وجود تولیدی در بخش مهای امکان حفظ و توسعه ظرفیت -

 کشاورزی و دامی

های در بخش های جدید تولیدیامکان ایجاد ظرفیت -

 کشاورزی، صنعت و خدمات ، توسعه صنایع دستی و..

 زدیکی به مرز و قابلیت تجارت مرزی و صادرات کاال و محصولن -

-  

 یاری سنتی و ناکارآمد در روستاسیستم آب -

ایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید پ -

 )آب و خاک(

-نهادهابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار ن -

 ها و محصوالت کشاورزی

 اکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستان  -

اختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی در س -

 پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

 ی و عدم سرمایه گذاریتهدید خشکسال -

دم مهارت در مشاغل نوین و به روز و گرایش ع -

 دم کارآفرینیجوانان به کارگری و ع

بود آموزش ها و حمایت های مالی و معنوی در ن -

 راستای ایجاد شغل غیر کشاورزی

دم دریافت تسهیالت به دالیل اعتقادی یا نداشتن ع -

 ضمانت

 مایه های سرگردان و نبود ایده ایجاد اشتغالسر -

ی
کان
م

- 
ی
ضای
ف

 

 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار -

صورت اجرای  -موقعیت مکانیامکان ارتقاء  - ستا در  ضایی رو ف

 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

شرایط پایدار طبیعی و انسانی روستا در منطقه علیرغم تداوم  -

 خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح

 موقعیت مکانی فضایی مناسب با نزدیکی به آسفالت اصلی -

 دسترسی سریع به مرکز شهرستان -

عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیل  -

 ها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا 

سئول از ظرفیت ها و  - ستگاههای م ضعف آگاهی د

 فضایی روستا  -فرصت های مکانی

 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 

 

 خواجه احمدفضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای  -ارزیابی و تحلیل مکانی  -3

ی
راف
وگ
وپ
ت
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 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 
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 خواجه احمدتدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای  -4

در افررق برنامرره روسررتایی خواهررد بررود برخررودار از رفرراه نسرربی، اشررتغال پایرردار و دارای خواجرره احمرردروسررتای 

کشراوری گانره اقتصرادی برا محوریرت بخرشهرای سرهبرر تولیرد و درآمرد در بخرشمحرور، متکری اقتصاد صادرات

، کوچرک صرنایع(، صرنعت )برا تاکیرد برر صرنایع دسرتی و  تلفیقری کشرتتوسرعه  ،)با تاکید بر باغداری، دامرداری

 .خرده فروشی تجاری، توزیعی،خدمات به ویژه خدمات  فرآوری( با پشتیبانی بخش

 

 خواجه احمدعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای های توستعیین ماموریت -5

، کشرراورزی )باغررداری روسررتا برره ویررژه بخررشاقتصررادیهررایهررای موجررود بخررشحفررظ و ارتقررای ظرفیررت -1-5

-بهرررههررای نرروین(  از طریررق روشتجرراری ، ترروزیعی و خرررده فروشرریو دامررداری( و خرردمات) خرردمات زراعررت 

 دولترری وگررذاری بخررشسرررمایه و تسررهیالت از گیررریبهررره بررا اقتصررادی هررایقابلیررت و هررافرصررت از گیررری

 غیردولتی.

و خرردمات از طریررق توجرره برره  هررای اقتصررادی برره ویررژه کشرراورزیهررای جدیررد در بخررشایجرراد ظرفیررت -2-5

گررذاری بخررش دولترری و گیررری از تسررهیالت و سرررمایهنیازهررای بررازار بررا رویکرررد صررادرات محررور و بررا بهررره

 غیردولتی.

 روستا در منطقه . تداوم و ارتقاء  نقش تولیدی و توسعه ای -3-5

گرذاری دولتری و جرذب سررمایه گرذاری بخرش ایجاد و توسرعه خردمات زیربنرایی روسرتا از طریرق سررمایه -4-5

 تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا .
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 خواجه احمدتبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای -6

 خواجه احمدهای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای اهداف کلی و برنامه -1-6

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های  1

 روستایی

 

 توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی-

 تقویت بنیه اقتصاد روستا -

 بهبود محیط کسب و کاراصالح ساختار اقتصاد روستا و  -

 شهری –تقویت و اصالح ارتباطات و حمل و نقل روستایی  -

 

2 

 

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی 

 روستا 

 ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستا -

تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور در -

 جامعه روستایی

 اصالح ساختار مدیریت روستا - مدیریت روستاییتوسعه و بهبود  3

 توسعه پوشش خدمات نوین در روستا -

 تقویت کارکردهای اجتماعی روستا -

 توسعه و تثبیت اشتغال در روستا 4

 

 بهبود و توسعه فضای کسب و کار -

 ارتقاء قابلیت و سرمایه انسانی -

 گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی -

شی به روابط شهر و روستا و انتظام بخ 5

 ارتقاء هویت روستایی

 

 کالبدی روستا -ارتقاء کیفیت محیطی -

 توسعه مسکن معیشت محور -

تولید و عواملمنابعوریبهرهافزایش 6

برداری بهینه از و بهرهوحفاظتکشاورزی

منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای 

 تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

 جویی در مصرف آب کشاورزیوری آب و خاک و صرفهبهرهارتقاء  -

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت  -

 مردم، اجرای عملیات آبخیزداری،

 های نوین کشاورزیگیری از روشآبخوانداری و بهره
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 خواجه احمدتوسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای  های اساسی جهتها و اقدامراهبردها، سیاست -2-6

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 

توسعه خدمات 

روستایی در پهنه 

سرزمینی با نگاه 

 آمایشی

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح -

 های منظومه ای روستا

 شبکه های مجازیارائه خدمات از طریق -

 توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی-

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی -

 به خدمات در روستاها 

تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکز -

 برمالحظات آمایشی

تقویت بنیه اقتصادی 

 روستا

تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری به  -

 کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن ویژه در حوزه 

افزایش سهم سرمایه گذاری دولت در فعالیت  -

 زیرساخت های اقتصادی روستا

 سند دار کردن امالک، مستغالت و اراضی روستا -

 تامین پایدار آب مورد نیاز مردم برای شرب -

 های نوینتسهیل  بهره گیری از انرژی -

هارتی و اعتباری م -اجرای برنامه های آموزشی -

 برای توسعه مشاغل خانگی

-های فیزیکی و ارتقاء آنسند دار کردن دارایی -

 های مولدها به دارایی

 ساماندهی منابع آب روستا-

 های نوطرح توسعه انرژی -

های سرمایه گذاری و شناسایی پتانسیل -

 اشتغال با مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار 

 اقتصادی روستا

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا  -

 اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا -

ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش های  -

غیرکشاورزی به ویژه  خدمات ، صنایع دستی، تعاونی 

 های تولیدی، مالی و توزیعی

 توسعه صنایع دستی ، فرآوری گیاهان دارویی  -

 ز تعاونی های موجود روستاحمایت ا -

 اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان -

تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بوم  -

 با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری دهستان گردی

 

ارتقاء شاخص توسعه 

انسانی و اجتماعی 

 روستا

 

ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای  -

 روستایی

توسعه روش های آموزش مجازی بستر سازی جهت  -

 در روستا

توسعه زیرساخت های اجتماعی، فرهتگی و افزایش  -

ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن همراه و شبکه های صدا و 

 سیما 

تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستادر  -

 راستای  کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی

 نی های اجتماع محور در روستا  وتوسعه تعا -

تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ای  -

 روستا

تقویت جایگاه زنان در بخش های مدیریتی و  -

 امور اجتماعی

 

تقویت پایدار سرمایه 

اجتماعی و توانمند 

سازی اجتماع محور در 

 جامعه روستایی

 

 توسعه تشکل های مردمی در روستا -

 ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی  -

مردمی در فعالیت هایبخش  توسعه مشارکت های -

 خصوصی و تعاونی 

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی -

 روستایی

 طرح توانمدسازی اجتماع محور زنان روستایی -

طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالن  -

دانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی 

 روستا

توسعه پوشش خدمات 

 نوین

 روستاتوسعه پوشش اینترنت در  -

 توسعه شبکه تلفن همراه -

 ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک -

 ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک -

 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا -

 تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا -

 حوزه روستاییایجاد پست بانک در  -

 نایجاد دفتر پیشخوان در مرکز دهستا -

بهبود و توسعه فضای 

 کسب و کار در روستا

نوین، دانش بنیان و نوآوری هایگیری از فناوریبهره -

 در تولیدوخدمات روستا

 ارائه مشوق های موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری -

 اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب -

 اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان -

 های الزم برای توسعه کارآفرینیارائه آموزش -
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گیری از معرفی، حمایت و تسهیل بهره - حمایت از کارآفرینی -

های نوین، دانش بنیان و نوآوری در تولید فناوری

 و خدمات روستا

ارتقاء قابلیت و سرمایه 

 انسانی

 در روستا 

 ای و تخصصیهای حرفهآموزش مهارت -

 نیازهاها و های مهارتی با ظرفیتانطباق آموزش -

 توسعه کارآفرینی روستایی -

 ای روستائیانآموزش فنی و حرفه -

آموزش شیوه های نوین کشاورزی متناسب با  -

 توان های محیطی منطقه

گسترش دسترسی به 

تسهیالت و منابع مالی 

 در روستا

تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرخ بهره  -

 پایین

 افزایش سهم و میزان تسهیالت -

 تکمیل زنجیره تامین، تولید و توزیع محصوالت -

ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی و  -

تسهیل سرمایه گذاری در روستا با رویکرد 

 گریمشارکتی و تسهیل

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در بخشهای  -

 مختلف اقتصادی روستا

 

 -ارتقاء کیفیت محیطی

 کالبدی روستا

سازی بافت و مساکن روستا زمینه سازی جهت ایمن  -

 در برابر سوانح

 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا -

ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات  -

 محیطی

تهیه و اجرای طرح ایمن سازی روستا در برابر  -

 سوانح طبیعی

 اجرای طرح هادی روستا -

 اصالح بافت و معابر روستا -

روستا و طبیعیمخاطرات طرح شناساییاجرای -

 کاهش آنریزی برایبرنامه

 

توسعه مسکن معیشت 

 محور در روستا

 فراهم نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محور -

تامین مسکن روستایی مناسب و بهسازی فضای  -

 زیست و معیشت

 مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا -

محلی در اجرای و نهادهایروستائیانمشارکت -

 ها و حفظ بافت سنتیطرح

 ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی -

-آبوریبهرهارتقاء

کشاورزی، صرفه وخاک

جویی در مصرف آب و 

 اعمال مدیریت تقاضا

 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران -

 ایهای گلخانهسازی الگوی کشت و توسعه کشتبهینه -

 در واحد سطحبهبود و افزایش عملکرد  -

 تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی -

 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -

وخاک در عملیات آبتوسعه ظرفیت اجرای -

 باتاکیددر مزارعکشاورزیاراضی

نوین آبیاری هایسامانهتوسعه، استقرار و اجرای -

 های آبیاریو بهبود شیوه

های نوین در بهره برداری ففناوریاستفاده از  -

 از منابع آب و خاک

 اصالح الگوی کشت روستا -

حفاظت و صیانت از 

منابع طبیعی با رویکرد 

ارتقاء مشارکت مردم و 

 جوامع روستایی

-از خاک،آبخوانداریآبخیزداری،حفاظتعملیاتتوسعه -

 خشکسالیوتعدیل شرایط

های بحرانی گرد و زایی و کنترل کانونمقابله با بیابان -

 غبار

مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع  -

 طبیعی

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و  -

 حفاظت خاک

ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع  -

 طبیعی

 واگذاری نگه داری مراتع به مردم -

 .1398های پژوهش، یافتهماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل 
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 خواجه احمدتبیین اقدامات اولویت دار توسعه روستای -7

 تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجود-1-7

 عوامل اقتصادی و مالی عوامل اجتماعی و فرهنگی عوامل سیاسی و قانونی عوامل فنی و زیرساختی

تقویررت خرردمررات فنی و  -

 زیرساختی

اسرررتمرار حرکت دولت در  -

 تامین زیرساخت ها 

قال تکنولوژی نوین در  - انت

غداری و کشررررت  با بخش 

 تلفیقی

 دسترسی به منابع آب  -

 انتقال تکنولوژی نوین -

 ثبات در قوانین و مقررات -

 مدیریت نوسانات بازار -

 مدیریت واردات کاال  -

 تسهیل دریافت استعالم ها -

دسررتگاههای تسررهیلگری  -

 مسئول

کنترل  - نظررارت و  ارائرره؛ 

 مجوزهای کار روستائی

 های عمومیارائه آموزش -

نابع  - به م کاء بیشرررتر   ات

 مردمی 

آشرنا نمودن روسرتائیان با  -

 قوانین و مقررات

تقویت نقش زنان در بخش  -

 مدیریتی و اقتصادی روستا

 

حمایت مالی از سوی بانک  -

 ها و موسسات مالی

 از اعتبارات خرد استفاده -

 تسهیل دریافت تسهیالت -

 پایین آوردن نرخ سود -

 تضمین بازار محصوالت  -

شت  - ایجاد انگیزه برای بازگ

 سرمایه های سرگردان روستا

 

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته

 

 اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرحها وسطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات تعیین -2-7

 کم ( 1زیاد تا  3)خواجه احمدی روستازایی پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغال 

سطح  مولفه ها

 اولویت

تقویت روحیه اعتماد پذیری، مسئولیت پذیری و تعامل پذیری مردم روستا برای اجرای طرحها و پروژه های 

 توسعه اقتصادی

3 

 3 مردم برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادیآموزش و یادگیری 

تبادل اطالعات و تجربیات میان ذی نفعان ) مردم روستا (  و دستگاههای مسئول برای اجرای طرحها و پروژه 

 های توسعه اقتصادی

2 

 2 نظارت و تسهیلگری دستگاههای مسئول برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی

 2 و جذب منابع انسانی مستعد موجود در روستا برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادیشناسایی 

افزایش قدرت چانه زنی مردم با کارگزاران دولتی ) گفتگو و مذاکره ( برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه 

 اقتصادی

2 

 3 پروژه های توسعه اقتصادی اصالح و وضع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 زاییتوسعه اقتصادی و اشتغالتعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در -3-7

 کم ( 1زیاد تا  3) خواجه احمدی روستا  

سطح  سازو کارها

 اولویت

 2 تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی 

 3 تقویت دانش فنی ، توسعه مهارت های شغلی ، حرفه ای و ارتقاء فرصت های یادگیری

 2 وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار 

 3 انتشار ، ترویم و تبادل اطالعات و تجربیات اقتصادی ) آشنایی با قوانین و مقررات ( 

 2 اجرای به موقع تعهدات ، برگزاری جلسات حمایتی از ایده های کارآفرینی به منظور اعتماد سازی 

راسی و ایفای نقش تمرکز بر رفع موانع اداری و سازمانی اثرگذار بر توسعه اقتصادی ) رهاسازی دولت از بروک

 جدید به عنوان تسهیلگر( 

3 

 3 ایجادسیستمی کارآمد از پرداختها ) تضامین ( و حمایتهای مالی و اعتباری

 3 تمرکز بر مسائل و مشکالت روستائیان ، اثرگذار بر توسعه اقتصادی به ویژه منابع آب و خاک و کاربری اراضی

 3 فعالیتهای تبلیغاتی

 3 وجود و استمرار یک برنامه دقیق و منظم کسب و کار از طریق راهبرد سازمانی ) کارآفرینی سازمانی( 

 3 شناسایی توانایی افراد و مکانها و بهینه سازی استفاده از آنها به منظور توسعه اقتصادی 

 2 تقویت احساس مالکیت محلی

 3 تضمین امنیت سرمایه 
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خواجه  اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای -4-7

 (کم 1زیاد تا  3) احمد

 اولویت برنامه ها اولویت برنامه ها

 1 غیر مجاز توسط پمرممانعت از برداشت  3 تغییر الگوی کشت از محصوالت آب بر به کم آب بر

 3 رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب 3 رعایت حریم بین چاهها

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی و 

 انتقال آب با لوله

 2 اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای 3

صیفی جات، توسعه کشت های گلخانه ای برای  2 آوری و نگهداری آببومی جمعهایایجاد سازه

 سبزیجات و محصوالت جالیزی

3 

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و 

 زیرزمینی

 3 توسعه نیروگاههای خورشیدی 3

گرایش از پرورش طیور پرآب بر ) مرغداری ( به طیور 

 کم آب بر ) بلدرچین ، .....(

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ) پرواری گاو و  2

 و اصالح نژاد شده(سبکهایبر )دامکم آبگوساله( به

1 
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های مسئول به عنوان الزامات و پیش نیاز توسعه اقتصادی و دار و دستگاههای اجرایی اولویتطرح -5-7

 خواجه احمدیی در روستای اشتغال زا

 دستگاه یا دستگاه های مسئول پروژهعنوان طرح یا  ردیف

 سازمان جهادکشاورزی استان اجرای طرح انتقال آب با لوله به مزارع کشاورزی روستا 1

 سازمان جهادکشاورزی استان ساخت استخر چند منظور ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی 2

 استانوآبخیزداریطبیعیمنابعکلاداره  اجرای طرح تثبیت و جلوگیری از حرکت شن های روان 3

 اداره کل ورزش و جوانان استان احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال  4

 بنیاد مسکن استان و بانک مسکن پرداخت تسهیالت ارزان قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی 5

 شرکت مخابرات استان دهی تلفن همراه و راه اندازی اینترنت پرسرعتتقویت آنتن 6

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  زیرساخت های توسعه  صنایع دستیتامین  7

 دستی و گردشگری استان

 سازمان جهاد کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای 8
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 خواجه احمدشناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای -8

 عنوان برنامه اولویت

 

 

 اولویت اول

 برنامه های مبتنی تامین مالی

 برنامه های مبتنی بر افزایش سطح مهارت ها و توانمندی های شغلی و حرفه ای

 برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه ، نیروی انسانی و سرمایهبرنامه های مبتنی بر بهره 

 برنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی

 

 اولویت دوم

 

 برنامه های مبتنی بر کارآفرینی ، تسهیلگری و توسعه فرصت های شغلی جدید

 کسب و کار برنامه های مبتنی بر تنوع بخشی فعالیت ها و

 برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصوالت و خدمات )بازاریابی(

 برنامه های مبتنی بر توسعه تشکل های مردم نهاد )سمن ( و تعاونی ها

 برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود اولویت سوم

 بر برندسازی محصوالت و خدماتبرنامه های مبتنی 

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته

 

 خواجه احمدمحورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای -9
 صنایع تولیدی صنایع دستی زراعت باغداری دامداری محورهای تولید

 5 4 3 2 1 (1-10اولویت)

نرررام محصرررول یرررا 

-فعالیررررررت دارای

 مزیت

سبک  دامپرورش -

 و سنگین

پرورش مرغ و  -

و  بوقلمون

 بلدرچین

احیاء و توسعه  -

 باغات انگور و...

توسعه کشت -

 تلفیقی

 

 ایکشت گلخانه -

 دامیعلوفهکشت -

 کشت تلفیقی -

محصوالت  کشت -

 زراعی

 دوزی سوزن-

  پارچه بافی -

 پوشاک-

 

و فرآوریکارگاه  -

بندی محصوالت بسته

 تولیدی

توسعه صنایع -

 کارگاهی

 گیاهان دارویی شیالت گردشگری تجارت خدماتی محورهای تولید
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 10 9 8 7 6 (1 -10اولویت)

نرررام محصرررول یرررا 

-دارای فعالیررررررت

 مزیت

خدمات خرده  -

 فروشی 

توسعه خدمات  -

 فنی و تاسیاتی

تولیدات  صادرات-

داخلی به 

 افغانستان

واردات دام و -

 کاالهای موردنیاز

 کشور

توسعه بوم  -

 گردی روستایی

توسعه طبیعت -

 گردی

توسعه خدمات  -

 گردشگری

پرورش ماهی در -

 استخر
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 خواجه احمدتقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای -10

 بازیگران فعالیت ها

نهاده ها و داده های 

 تولید

تولیدکنندگان محصول ، بذر ، خدمات توسعه ای و 

ترویجی دستگاه های مسئول و شرکت های 

 ماشین آالت و سایر

 ، زاهدانزابلزهک، شهر 

 کل دهستان باغداران، دامداران و سایر تولیدکنندگان  تولید محصول

 ذخیره سازی اولیه

محصول و فرآوری 

 آن

نیروی بسته بندی، فرآوری کنندگان اولیه ، ذخیره 

 کنندگان

 زابلو زهک ، شهر خواجه احمدروستای 

فرآوری ثانویه 

 محصول

 زابل، زهکشهر  های فرآوری و بسته بندیصنایع و کارگاه

توزیع، حمل و نقل 

 و تجارت

دالالن، کارگزاران و عمده فروشان ، صادر 

 اردکنندگانکنندگان و و

 و زاهدان  زابل، زهکشهر 

خرده فروشی و 

 فراهم سازی

های زنجیره ای و اینترنتی خرده فروشان، فروشگاه

 ها و نمایشگاه

 سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود 

محصول و برچسب 

 و برند

 سطح استان و کشور شرکت های تبلیغاتی و ارتباطات، استاندارد

سیاست های دولتی 

 نهادهای مردمیو 

ها، تعاونی ها، اصناف و اتحادیه ها و دولت، انجمن

 تشکل های مردمی

 سطح استان و در بلند مدت سطح ملی

 1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 خواجه احمدبازارهای هدف فعالیت های اشتغالزا در روستای -11

 ردیف فعالیتنوع  بازارهای هدف

 1 تولیدات کشاورزی از جمله  تولیدات گلخانه ای و زراعی  محلی و منطقه ای

 تولیدات  باغی  محلی و منطقه ای 
 

2 

 3 فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی  ایمحلی و منطقه 

 4 طیورپرورش مرغ و  محلی و منطقه ای

 5 تجارت مرزی  و ملی محلی و منطقه ای

 6 تولیدات  کارگاهی منطقه ایمحلی و 

 7 دامی  تولید گوشت و فرآورده های محلی و منطقه ای

 8  فنی ، تاسیساتی و خرده فروشیخدمات  محلی 

 9 مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع دستی محلی و منطقه ای و ملی

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته

 
 

 خواجه احمدرسته های اولویت دار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  در روستای -12

 پرورش دام سبک و سنگین -1

 پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل -2

 ایمحصوالت گلخانه -3

 بسته بندی میوه ، سبزی ، نان ، ادویه و خشکبار صادراتی -4

 محصوالتسردخانه و نگهداری  -5

 صنایع دستی -6

 شیالت و آبزیان -7

 خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی  -8

 مشاغل خانگی و خوداشتغالی  -9

 خدمات حمل و نقل و لجستیک -10

 سایر رسته های شغلی-11
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 جهت استفاده از تسهیالت توسعه  سرمایه گذاریطرح های  -13

  روستادر  اقتصادی و اشتغال زایی

 تعدادتقریبی عنوان طرح ردیف

 ایجاد شغل  

 دستگاه اجرایی مسئول

های توسعه کشاورزی کوچک مقیاس ازجمله احداث و اجرای طرح 1

 توسعه گلخانه و استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی و کشاورزی

 سازمان جهادکشاورزی استان 20

 سازمان جهادکشاورزی استان 10 های تلفیقیو کشتهای توسعه باغات اجرای طرح 2

 سازمان صمت استان 10 ، ، فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزیتبدیلی هایایجاد کارگاه 3

 سازمان جهادکشاورزی استان 10 و سایر طیور محلیهای پرورش مرغ اجرای طرح 4

 استانسازمان جهادکشاورزی  30 و سنگینهای سبک دامکوچک پرواربندیهایاجرای طرح 5

توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله خدماتی ، های اجرای طرح 6

 خرده فروشی تجاری ، صنایع دستی و خدمات 

 های اجرای ذی ربطدستگاه 70

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
 

 کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف-14

 )میلیون ریال (خواجه احمدروستای  

 عنوان

سال پایه 

(1397) 

1398 1399 1400 1401 1402 

جمع 

 برنامه

 - 305 265 230 200 175 155 تعداد شاغلین )نفر(

 150 40 35 30 25 20 - تعداد ایجاد شغل

 108000 27500 25000 22500 18000 15000 - تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

 15000 5000 4000 3000 2000 1000 - اعتبارات عمرانی موردنیاز

 123000 32500 29000 25500 20000 16000 - جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

 

  .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته



40 
 

 خواجه احمدروستای  اشتغال زاییتوسعه اقتصادی و برنامه سازمان اجرایی -15

در طول سال های اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی الزم است مجموعه ای از فعالیت های 

هماهنگ و یکپارچه سیاستگذاری و اجرایی در قالب مراحل زیر به منظور تحقق چشم انداز ،اهداف ، راهبردها و 

 سند به مرحله اجرا گذاشته شود:طرحها و پروژه های پیش بینی در 

مرحله اول: بررسی و تایید اولیه برنامه)طرحها و پروژه ها ( در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارگروه 

 تخصصی مربوطه 

 روستا در شورای برنامه ریزی و توسعه استانتوسعه اقتصادی و اشتغال زایی مرحله دوم: تصویب برنامه 

 شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.مرحله سوم: 

 مرحله چهارم : شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت در روستا توسط تسهیلگران محلی

 محلی مرحله پنجم : برگزاری جلسات مشترک فیمابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگران 

 مرحله ششم : صدور مجوز های الزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسئول.

مرحله هفتم : بررسی طرحهای سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرایی و معرفی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه 

 گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.

شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و معرفی به بانک و موسسات مالی مرحله هشتم: بررسی طرحهای معرفی 

 در صورت تایید نهایی کارگروه 

 مرحله نهم : تخصیص و پرداخت مرحله ای منابع مالی و تسهیالت مصوب توسط بانک ها و موسسات مالی 

 ا و پروژه های مصوب.مرحله دهم: نظارت بر فرایند تخصیص ، پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحه
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 ساله10در چشم انداز خواجه احمدپلکان تحول و ترقی مشاغل روستای  -5تصویر شماره 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها(: )پیشران
 طرح هادی روستا فاز دوم اجرای

 ایجاد زیرساخت های  صنایع دستی

 اجرای شبکه آبیاری نوین و احداث سیل بند

 احداث استخر پشتیبان آبیاری و پرورش آبزیان

 توسعه کشت گلخانه ای

 توسعه زیرساخت های روستا

 نوسازی مساکن روستایی 

 تثبیت شن های روان

 

توسعه فعالیت تولیدی به صورت زنجیره ای با استفاده از توان  -

 تولیدی روستاهای مجاور

 ایجاد شبکه بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی -

 برند سازی و انحصار سازی برخی از تولیدات روستا  -

 رهبری و هدایت بازار و تولیدات کشاورزی منطقه-

 اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد گیاه و دام -

 تنوع کشت، کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی -

 پرورش آبزیان در استخر -

جایگزینی صررنایع دسررتی ترکیبی و بازاری به جای وضررعیت  -

 رایم

 پرورش طیور -

 و 

های فرآوری، خشک کردن محصوالت کشاورزی تاسی  کارگاه-

 و دامی تولید شده

 فرآوری و بسته بندی  محصوالت کشاورزی و دامی -

 و بازرگانی و ...( رونق خدمات )حمل و نقل و داد و ستد -

 تحول در تولید مطابق با ذائقه بازار مصرف   -


