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برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
 -1هدف:
اهداف اصلی برنامه :
*برنامه ریزی منطقه ای
*تقویت اقتصاد روستایی
*توسعه اقتصاد صادرات محور
اهداف فرعی برنامه :
*توسعه درونزا  ،برونگرا و پایدار مناطق روستایی
*شناسایی مسائل و چالشهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
*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
*یکپارچه سازی  ،هدفمند کردن و تعیین اولویت های سرمایه گذاری های اقتصادی اشتغالزا در مناطق روستایی
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
 -2دامنه برنامه :
*تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی
*پنجساله بودن برنامه
*از لحاظ مکانی در سطح روستا با نگاه برنامه ریزی پهنه ای تهیه می گردد.
 -3دستاوردهای مورد انتظار :
*کاهش بیکاری
*ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روستایی
*افزایش سطح درآمد و کاهش فقر
*ارتقاء سطح بهره وری در مناطق روستایی
*کاهش شکاف توسعه ای و تعادل بخشی روستایی -شهری و افزایش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستایی
*مهاجرت معکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت ( به خصوص جوانان ) در مناطق روستایی
 -4اسناد باالدست :
*در سطح استان( سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد) .
*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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نقشه شهرستان ،بخش و دهستان و جایگاه فضایی -مکانی روستای جوبلوچان
نام روستا :جوبلوچان ،نام دهستان :حومه ،نام بخش :مرکزی ،شهرستان سراوان
موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای 62 :درجه  20دقیقه ،عرض جغرافیای 27 :درجه و  20دقیقه

تصویر شماره  -1موقعیت روستای جوبلوچان در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت نسبی روستای جوبلوچان
روستای جوبلوچان در  1کیلومتری جنوب شرق شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

تصویر شماره  -2موقعیت مکانی فضایی روستای جوبلوچان نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان
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مقدمه
اصوالً اقتصاد و معیشت مهمترین جنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است .درعینحال برخوورداری از
اشتغال و درآمد ،میتواند سایر نیازهای انسان را نیز تأمین کند .از این منظر اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان واقوع در
جنوب شرق ایران ،ازیکطرف هزاران سکونتگاه روستایی را در خوود جوایداده اسوت و از سوویی دیگور متأسوفانه در
عصرحاضر تهدیداتیچون؛خشکسالی ،نااطمینانیدر تجارتمرزی ،تحریمکشوور وتهدیوداتجهوانی ،همننوین افوزایش
جمعیت جوان در روستاها ،ضرورت توجه علمی و تالش مضاعف برای تهیه و اجرای برنامههای اشتغالزا را دوچنودان
کردهاست .گزارشپیشرو حاصل مطالعوه فراگیور روسوتای جوبلوچوان بوا هودف تودوین برناموه توسوعه اقتصوادی و
اشتغالزایی این روستا میباشد .مبنای تئوریک و پیشفرضهای پژوهش مبتنی بر این بوده است؛  -1کشواورزی کوم
نهاده (با تأکیدبر بهینهسازی کاربردآب و معیشتجایگزین و فعالیتهای با نیاز آبی پایین) -2 ،برنامهریوزی یکپارچوه
(پیوندهای فضاییروستاها با یکدیگروباشهرها) -3 ،الگو قرار دادن رویکرد توسعه مشوارکتی و موردم محوور  -4بهوره-
گیری از نظریه توسعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد شغل و ماندگاری معیشت) و همننین  -5بهرهگیوری
از الگوی توسعه درونزا .روششناسی تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع؛ اسوتفاده از روشهوای کیفوی (مودلهای
مشارکتی یا  )PRAمیباشد .مهمتر اینکه با توجه به حساسیت مسوئله اشوتغال بوهویژه در شورایط فعلوی؛ گوردآوری
دادهها با بهرهگیری از توان تیمیاز کارشناسانمحلی (افراد تحصیلکرده با تحصیالت تکمیلوی کوه در ادارات منطقوه
مشغول فعالیت هستند) ،دانشجویانو فارغالتحصیالندکتریو کارشناسی ارشد در رشتههوای برناموهریوزی روسوتایی،
موودیریت ،کووارآفرینی ،برنامووهریووزی شووهری -منطقووهای و همننووین مسووئولین محلووی (شووورا ،دهیووار ،معتموودین و
ریشسفیدان) و مردم محلی (صاحبنظر و مشارکتجو) انجام شد .همه تالش این مشاور (پژوهشوکده علووم زموین و
جغرافیا) ،بر این امر متمرکز بوده که ارتباط عمیق و صمیمی با مردم بهمنظور کسب شناخت واقعبینانه برقورار شوود.
گردآوری دادهها به کمک مشاهدات میدانی محققان و همننین مدلهای ارزیابی مشارکتی مانند روند یوابی ،ترسویم
درخت مشکالت ،ماتریس نیازسنجی ،ترسیم و تحلیل نمودار سازمانی ِون ،گوردش روسوتایی ،تحلیول هزینوه -فایوده
فعالیتها و غیره انجام شد .در فازبعدیتحقیق ،یافتههای حاصول از آموار و اطالعوات سوازمانهایذیمودخل در اموور
روستایی و گزارشهایی که از این سازمانها اخذ شدوتحلیلهایکارشناسی (بوا نظوارتاسواتیددانشوگاه ،کارآفرینوان-
باتجربه محلی و غیره) کمک نمود تا با مطالعات و دادههای حاصل از فاز اول تلفیوق و تکمیول گوردد .سوپس در فواز
سوم با تحلیل یافتههای میدانی و اسنادی ،به استنتاج از یافتهها اقدام و سپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگشوا
با شرح جزئیات پرداخته شد .مجموعه مطالعات فوق الذکر بعنوان اسناد پشتیبان برای روستای جوبلوچان (و البته هر
یک از دیگر روستاهای مورد مطالعه 436 ،روستا)،جداگانه تدوین و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه و برنامه ریوزی
سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
در مرحله بعد سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی این روستا بر مبنای رهیافتهای حاصل از فازهای قبلوی طراحوی و
با تبیین سازمان فضایی روستای جوبلوچان  ،تحلیل شاخصهای جمعیتی ،بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری ،بررسوی
وضعیت امور تولیدی ،بررسی وضعیت اموراجتماعیو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا ،پیجویی گردیود
و سپس با تدوین برنامه آیندهنگریو سیاستگذاری از طریوق تعیوین و تبیوین مزیوتهواو فرصوتهوا ،محودویتهوا و
تهدیدها ،اهداف و راهبردها ،چشماندازها و ماموریتها ،سیاستها و راهبردهوا ،اقودامات و طورحهوا ،و نهایتوا تعیوین
اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرحها و برنامههوای توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایوی روسوتای
جوبلوچان تدوین و ارائه گردید که چگونگی انجام و ابعاد آن در ادامه آمده است.
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الف -تجزیه تحلیل و تبیین وضع موجود
روستای جوبلوچان
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بررسی و تحلیلهای حاصل از روش مشارکتی ( )PRAبا بهرهگیری از مدل چرخه حیات
با توجه به تحوالت سریع اقلیمی ،اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،ظرفیتشناسی و
ظرفیتسازی ،انعطاف برنامهریزی ،برنامهریزی جامع و چند الیه ،از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است .اصوال در
عرصه برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و میبایست راهکارهای
جایگزین دوم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته باشیم .در واقع بایستی طیفی
از برنامه ها و راهکارها در درون یک راهبرد مشخص ارائه و مبنای عمل قرار گیرد .از این رو دستیابی به توسعه
اقتصادی مطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحیروستایی موضوعی است که همه برنامهریزان در سطوح ملی،
منطقه ای و محلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند .برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای
جوبلوچان نیز در همین راستا تهیه و اجرا شده است .با توجه به بررسیها و تحلیلهای انجام شده در بخش اول،
اینک راهبرد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای جوبلوچان با بهرهگیری از روش مشارکتی( )PRAو مدل چرخه-
حیات استخراج و برنامهها و پروژههایاقتصادیواشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است .مدل چرخهحیات براساس
نظریه نوینی بنا شده که در برنامهریزی توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ،لیکن تاکنون کاربرد -
عملی این مدل -که بتواند به تحلیل کارکرد اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات
روستاها بپردازد -کمتر ارائه و اجرایی شده است .اساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد ،نوع و کیفیت شاخص-
هایی است که به کار میگیریم .طرح حاضر شاخص های اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای
ارزیابی وضعیت شغلی و اقتصادی جمعیت روستای موتور جوبلوچان به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک هر
شاخص در زیر ارائه شده است.
* روندیابی جمعیتی روستای جوبلوچان
روند یابی جمعیت روستا به دلیل عدم وجود آمار جمعیتی قبل از  1395میسر نمی باشد.
*روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی نوسانی میباشد .به علت جنس مناسب خاک و دشتی بودن منطقه آب
زیرزمینی وجود دارد ولی عمق آن زیاد است
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
 روند فعالیتهای دامداری کاهشی است.
 روند فعالیت های کشاورزی کاهشی است؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد کاهش در تولید هستیم.
 روند فعالیتهای صنایع دستی ثابت است.
 * روندیابی فعالیتهای غیرتولیدی؛
 روند فعالیت های خدماتی ،کارمندی و کارگری افزایشی است.
در نتیجه تغییرات در نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا (اشتغال غیرمولد) روندی افزایشی دارد ،چیزی که با
روند فعالیتهای تولیدی نسبت معکوس دارد و عمده نیروی کار مولد پس از تضعیف کشاورزی و دامداری به این
فعالیتها روی میآورد.
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تصویر شماره  -3ترسیم نمودار چرخه حیات برای روستای جوبلوچان  -ترسیم :مشاور براساس تحلیل روندها

 -1تبیین سازمان فضایی روستای جوبلوچان
بوور اسوواس آخوورین تقسوویمات سیاسووی و اداری کشووور روسووتای جوبلوچووان در دهسووتان حومووه از بخووش مرکووزی
در  1کیلووومتری مرکووز شهرسووتان سووراوان واقووع شووده کووه از شوومال بووه شووهر سووراوان  ،از جنوووب بووه دشووت و
رودخانه فصلی  ،از شرق به روستای سرجو و از غرب به شهر سراوان منتهی می شود.
از نظوور وجووه تسوومیه  ،در ایوون مووورد هووی منبووع مکتوووب و مسووتدلی در دسووترس نیسووت امووا بووه گفتووه اهووالی ،
جوبلوچان برگرفتوه از عشوایر مهجوری اسوت کوه در حاشویه یوک جووی آب در فصول برداشوت خرموا سواکن موی
شده اند.عشایر در زبان اهالی شهر و روستا به بلوچ معروف هستند.
روسووتای جوبلوچووان از نظوور سووطح بنوودی فضوواهای روسووتایی در طوورح توسووعه و عمووران (جووامع ) ناحیووه ای
ایراشوهر و سووراوان در خورده ناحیووه سووراوان  ،منظوموه سووراوان  ،مجموعوه سووراوان  ،حوووزه سوراوان طبقووه بنوودی
گردیده است.
ایوون روسووتا بووه لحوواط توپوووگرافی از نوووع دشووتی ؛ بووه لحوواظ مکووانی -فضووایی از تیووس روسووتاهای اقموواری(
پیرامووونی) ،بووه لحوواظ آمایشووی و توسووعه ای از تیووس روسووتاهای متمرکووز اسووت .بووه لحوواظ کووارکردی از تیووس
روستاهای کشاورزی و دامداری از نوع معیشتی (غیر تجاری ) است.
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 -2تبیین منابع انسانی و اجتماعی روستای جوبلوچان
موقعیووت جغرافیووایی و ارتبوواطی ،توووانهووای محیطووی و مزیووتهووای اقتصووادی روسووتای جوبلوچووان در دهسووتان
حومووه سووبب گردیووده کووه ایوون روسووتا بووه عنوووان یووک سووکونتگاه پایوودار همووواره جوواذب جمعیووت باشوود .قوودمت
سووکونت در روسووتا بوویش از  400سووال اسووت .جمعیووت روسووتای در سووال  1395حوودود  123نفوور در قالووب 32
خووانوار ثبووت گردیووده اسووت .تحلیوول جنسووی جمعیووت روسووتا در سووال  1395نشووان مووی دهوود کووه از  123نفوور
جمعیووت حوودود  49/6درصوود ( 61نفوور) را مووردان و  50/4درصوود ( 62نفوور) را زنووان تشووکیل مووی داده اسووت کووه
نسبت جنسی  98/4را نشان می دهد.

-1-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای جوبلوچان
تیس شناسی مهاجرت در روسوتا نشوان موی دهود کوه پدیوده مهواجرت بوه سوه شوکل دائموی ،فصولی و روزانوه در
حال اتفاق افتوادن موی باشود .مقصود مهواجرت دائموی روسوتائیان ،عمودتا روسوتاهای همجووار و انگیوزه ایون نووع
مهوواجرت ازدواج مووی باشوود .مقصوود نوووع دوم مهوواجرت یعنووی مهوواجرت فصوولی عموودتا اسووتان هووای کرمووان ،
فارس  ،هرمزگان  ،بوشهر و یزد موی باشود و انگیوزه ایون نووع مهواجرت  ،عمودتا یوافتن کوار و اشوتغال موی باشود.
نوووع سوووم مهوواجرت ،مهوواجرت روزانووه اسووت کووه تیووس مهوواجران را عموودتا کارکنووان دولووت و کووارگران روزمووزد
تشکیل می دهد .مقصد مهاجرت روزانه شهرسراوان  ،مرز و روستاهای همجوار است.
جدول شماره  :2مهاجرت ،نوع و مقصد آن
مقصد مهاجرت

نوع
مهاجرت

توضیحات

-

-

-

کارگری در مزارع کشاورزی

6

کرمان  ،فارس و هرمزگان

فصلی

-

کارگری در کارگاهها و کارخانهها

14

کارگری و شراکت در بخش خدمات

150

روزانه

-

کار دولتی
تحصیل
ازدواج

35
15
-

یزد  ،بوشهر و هرمزگان
سراوان  ،مرز و روستاهای
همجوار
سراوان و روستاهای همجوار
روستاهای اطراف

فصلی

-

روزانه
دائمی

-

علت مهاجرت

تعداد مهاجران
از روستا

خوداشتغالی در مکان مقصد (سرمایه
گذاری در بخش های کشاورزی،
صنعت؟ یا بازار و خدمات)

به دلیل نبود خدمات و امکانات
بهداشتی و آموزشی و آب و  ...در
مکان مبدا (در مبدا شغل داشته اما
امکانات نبوده)
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

-

-
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9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -2-2تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای جوبلوچان
سوواکنان روسووتا  ،بلوووچ و از طوایووف اربوواب و دهقووانی و بووارانزهی مووی باشووند .نظووام طایفووه ای سووبب گردیووده
حرف شونوی از بزرگوان و سور طایفوه هوا سوبب یکپوارچگی قوومی و قبیلوه ای و کواهش اختالفوات طایفوه ای در
حوووزه اجتموواعی و تحووول در حوووزه اقتصووادی و عمرانووی روسووتا گردیووده اسووت  .مشووارکت و همراهووی بووا سیسووتم
دولووت در اجوورای امووور عمرانووی از جملووه همکوواری در نصووب دکوول تلفوون همووراه  ،سوویمانی کووردن کانووال هووای
انتقووال آب  ،احوودام مدرسووه  ،اجوورای شووبکه آب آشووامیدنی  ،احوودام مدرسووه ابتوودایی  ،الیروبووی قنووات روسووتا ،
آسفالت محور روستا را می توان از مهمترین حوزه های مشارکت مردمی در روستا بیان کرد .
همکوواری و تعوواون در سوواخت مسووکن  ،جشوون عروسووی جوانووان و موودیریت مسووائل روسووتا و روابووط متقابوول
اجتموواعی بووا سووکونتگاههای همجوووار از مهمتوورین جلوووه هووای همبسووتگی قووومی و قبیلووه ای در روسووتای غریووب
آباد به شمار موی رود و بررسوی ایون شواخص هوا نشوان از سورمایه اجتمواعی بواالی روسوتا دارد .درصوورت برناموه
ریزی مبتنی بر خصائص اجتماعی شاهد توسعه همه جانبه و پایدار روستایی خواهیم بود .
 -3تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای جوبلوچان
مطووابق آخوورین آمووار رسوومی ( ،)1395جمعیووت  10سوواله و بیشووتر روسووتا  89نفوور مووی باشوود کووه از ایوون تعووداد
 48نفر ( 53/9درصد) را مردان و  41نفر ( 46/1درصد) را زنان تشکیل می دهد.
جمعیووت فعووال روسووتا حوودود  32نفوور اسووت کووه از ایوون تعووداد 31 ،نفوور را شوواغلین و  1نفوور را جمعیووت بیکووار
روستا تشکیل میدهد .با توجه بوه آموار موذکور ،نورا مشوارکت اقتصوادی روسوتا  34درصود و نورا بیکواری برابور
با  3/1درصد است.
تیووس شناسووی جمعیووت غیرفعووال روسووتا نشووان موویدهوود از  54نفوور جمعیووت غیرفعووال  25نفوور را محصوولین29 ،
نفر را زنان خانه دار 0 ،نفر دارای درآمد بدونکار و  0نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند
جدول شماره  :3وضعیت فعالیت در روستای جوبلوچان
جمعیت شاغل

جمعیت ده ساله و بیشتر

جمعیت غیر فعال

جمعیت بیکار

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

محصل

خانه
دار

درآمد
بدون کار

سایر

89

48

41

31

29

2

1

0

1

54

25

29

0

0

اظهار
نشده
0
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جدول شماره  :4محاسبه شاخص های اشتغال در روستای جوبلوچان
عنوان شاخص

نسبت مردان
باالی  10سال

نسبت زنان باالی
 10سال

نرا بیکاری

میزان شاخص

53/9

46/1

3/1

جمعیت
فعال(نفر)

نرا مشارکت
اقتصادی

32

34
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بررسی اقتصاد روستا در سال هوای گذشوته نشوان موی دهود کوه اقتصواد روسوتا عموموا مبتنوی بور کشواورزی بوه
ویژه باغداری و داموداری اسوت  .قورار گورفتن روسوتا در منطقوه دشوتی  ،مولفوه هوای آموایش سورزمین از جملوه
جمعیوت پایوودار  ،وجووود زمینوه هووای فعالیووت و ویژگویهووای محیطووی ماننود خوواک حاصوولخیز ،آب کووافی  ،آب و
10

هوووای مسوواعد و امنیووت پایوودار و عواموول زیرسوواختی ماننوود راه ارتبوواطی سووبب پایووداری اقتصووادی در گذشووته
گردیووده اسووت  .در سووال هووای اخیوور بووه دلیوول عوودم توسووعه ظرفیووت هووای تولیوود در بخووش هووای اشووتغال زای
روسووتا بووه دلیوول خشکسووالی و عوودم برنامووه ریووزی متناسووب بووا شوورایط بحووران محیطووی از سوووی دسووتگاههای
مسووئول شوواهد تحووول در نظووام تولیوود و اسووکان روسووتا هسووتیم و روی آوردن نیووروی کووار روسووتا بووه مشوواغل
کووارگری و خوودماتی در خووارج از روسووتا از جملووه ایوون تحوووالت مووی باشوود .اگرچووه تووداوم خشکسووالی سووبب
کاهش آب مورد نیواز کشواورزی و آسویب جودی بوه باغوات روسوتا گردیوده اموا بوا برناموه ریوزی و تغییور تکنیوک
هووای موجووود فعالیووت و توجووه بووه قلمروهووای جدیوود تولیوود اقتصووادی از جملووه در حوووزه هووای خوودمات و صوونایع
روستایی می توان شرایط اقتصادی روستا را به مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد.
جدول شماره  :5نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای جوبلوچان
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 1395

سهم بخش از اشتغال

کشاورزی

16

51/6

خدمات

12

38/7

صنعت و معدن

3

9/7

جمع

31

100
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 -4بررسی وضعیت امور تولیدی روستا (کشاورزی و دامپروری ،منابع آب ،منابع طبیعی و محیط زیست ،صونعت
و معدن ،بازرگانی و تجارت ،میرام فرهنگی و گردشگری)
فعالیووت کشوواورزی  ،فعالیووت غالووب اقتصووادی روسووتا مووی باشوود  .باغووداری و پوورورش دام دو فعالیووت اصوولی و
اشووتغال زای روسووتا در چنوود دهووه گذشووته محسوووب مووی گووردد .وسووعت اراضووی کشوواورزی روسووتا حوودود 60
هکتار موی باشود کوه از ایون میوزان حودود  45هکتوار بوه نخلسوتان هوای روسوتا و موابقی بوه کشوت محصووالت
زراعووی اختصوواص دارد .حوودود  30000نفوور نخوول خرمووای در روسووتا وجووود دارد کووه متوسووط برداشووت از هوور
نخل حدود  110کیلوگرم می باشود .عوالوه بور نخلسوتان  ،باغوات انوار( 1هکتوار )  30 ،اصوله انگوور ،گنودم و جوو
( 5هکتووار)  ،پیوواز ( 1هکتووار)  ،بوواقال( 1هکتووار)  ،یونجووه (  3هکتووار) در روسووتا وجووود دارد .بووا اتخوواذ توودابیری
ویژه  ،اراضی روستا قابلیت توسوعه باغوات بوه ویوژه کشوت هوای تلفیقوی را دارا موی باشود.در حووزه داموداری نیوز
در روسووتا عموودتا پوورورش دام سوونگین و سووبک و ماکیووان در روسووتا رواج دارد  .بوور اسوواس گووزارش میوودانی
تعووداد  150راس بووز  20 ،راس گوسووفند  10 ،راس گوواو و گوسوواله و  40قطعووه انووواع ماکیووان در روسووتا وجووود
دارد.
آب مورد نیاز فعالیت های تولیدی روستا از طریق  4حلقه چاه تامین میشود  .آبدهی منابع آب روستا تقریبا  4اینچ
در ثانیه است .همننین دو رودخانه فصلی در جنوب و داخل روستا قرار دارد  .آب مورد نیاز کشاورزی به وسیله
کانال های سیمانی و خاکی به سمت مزارع هدایت می شوند .سیستم آبیاری بصورت غرقابی و سنتی است و سیستم
های جدید آبیاری در روستا هنوز متداول نگردیده است.
جدول شماره  :6وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
نوع

چشمه

قنات

چاه

سد

بند خاکی و تغذیه ای

رودخانه

سایر

تعداد

-

-

4

-

-

2

-

کاربری

-

-

کشاورزی

-

-

کشاورزی

-

11

فاصله

-

-

داخل و حاشیه
روستا

-

-

جنوب و داخل
روستا

میزان آبدهی

-

-

 4اینچ در ثانیه

-

-

نوسان -طغیانی

منابع آب خشک
شده و تعداد آن
منبع تامین
انرژی چاه
سیستم آبیاری
مزارع

-

آبدهی چاهها به دلیل تداوم خشکسالی کم شده است.رودخانه فصلی مدت کوتاهی پس از بارندگی آب دارد.
برق و دیزل
غرقابی
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شرایط آب و هووایی حواکم بور منطقوه و وجوود رودخانوه در مجواورت روسوتا باعو رشود پوشوش گیواهی مرتعوی
در محوویط طبیعووی شووده اسووت و از سوووی دیگوور ناپایووداری شوورایط اقلیمووی و هیوودرولوژیکی منطقووه موجووب
آس ویبپذیری ب ویش از پ ویش شوورایط زیسووتی بووه وی وژه بوورای گونووههای گیوواهی و جووانوری شووده اسووت .لووذا بووه
طورکلی میتوان بیان نموود پوشوش گیواهی محودوده موورد مطالعوه در شورایط ترسوالی  ،اغلوب غنوی بووده و بوه
همووین دلیوول شوورایط محیط وی  ،بوورای رویووش گیوواهی فووراهم میباشوود .اقلوویم روسووتا در تابسووتان نسووبتا گوورم و
خشک اما در پاییز تا بهوار نسوبتا خنوک اسوت .پوشوش گیواهی طبیعوت اطوراف روسوتا ،متوراکم از تورات ،کورک
 ،کنووار و داز اسووت.بهره گیووری از پتانسوویل گیاهووان دارویووی در طبیعووت روسووتا مووی توانوود در برنامووه ریووزی هووای
آتی روستا مورد توجه قرار گیرد .
جدول شماره  : 7پوشش گیاهی و حیات جانوری
نام واریته های مهم پوشش گیاهی ترات ،کرک  ،کنار و داز
نام گیاهان دارویی موجود در
طبیعت روستا
وضعیت مرتع روستا به لحاظ
چرای دام

معموال ضعیف ،در بهار و تابستان سالهای ترسالی مناسب است.

حیات وحش اعم از پرندگان ،چهار روباه ،شغال ،گربه وحشی
پایان؛ خزندگان و......
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به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه خشکسالی است که این پدیده در
چند سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت متاثر نموده است.

جدول شماره :8آسیب های محیطی ،پیامدها و راهکارهای پیشنهادی
آسیب
خشکسالی

آثار و تبعات مخاطرات

پیشنهادات

 -کاهش وسعت اراضی زیر کشت

اصالح الگوی کشت و استفاده از واریته هایپربازده و مقاوم
 -رواج اقتصاد غیر زراعی

 افت کمی و کیفی محصوالت تولیدی کشاورزی از بین رفتن مراتع و کاهش تعداد دام روستا12

 توسعه روشهای کشت تلفیقی -توسعه کشتهای گلخانهای و خارج از فصل

 افزایش فقر و بیکاری و مهاجرت-عدم رغبت به سرمایه گذاری

کاهش منابع آب

تقویت سفرهها و آبخوانهای زیرزمینی-توسعه روشهای نوین آبیاریکاربرد چند منظوره از آب-احدام استخرهای چندمنظوره ذخیره آب

-کاهش آبدهی منابع آب

سیالب

 تخریب مسیر ارتباطی و باغات روستا-تخریب بافت قدیمی و منازل خشت و گلی

احدام سیل بند در نزدیک باغاتاحدام بند خاکی و رسوب گیر در باالدستروستا
-الیروبی و و بازگشایی مسیر رودخانه

طوفان

-

-

 در برخی از سالها به دلیل تغییرات آب و هوایی یخبندان راتگرگ ،یخبندان و میدهد که باع تخریب و نابودی محصوالت میشود
 در برخی از سال ها تابستان شدت گرما بسیار زیاد می باشد.یا گرمای شدید

اعالن و هشدار قبلی به کشاورزانکشت ارقام اصالحشده و مقاوم به سرما درزمستان
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در حوزه صونعت و معودن ،روسوتا فاقود طورح صونعتی اسوت  .همننوین معودن مطالعوه و کشوف شوده در روسوتا
وجووود نوودارد .صوونایع دسووتی از دیربوواز در روسووتا وجووود داشووته و زنووان روسووتا در رشووته هووای سوووزن دوزی،
چیلوووک ،حصوویربافی ،سووبد بووافی مهووارت دارنوود و در صووورت برنامووه ریووزی مووی توووان از ایوون پتانسوویل بوورای
توسووعه اقتصوواد روسووتا بهووره گیووری کوورد .از غووذاهای محلووی روسووتا مووی توووان چنگووال (خرمووا و آرد) ،شوویالنچ،
دست موش ،دوتلو ،نان تینی را نام برد.
در حوزه گردشگری ،در روستا ،گردشگری فعال نیست و گردشگران در روستا حضور نمی یابند .دهستان حومه و به
تبع آن روستا در زمینه طبیعت گردی و تا حدودی در زمینه بوم گردی ظرفیت دارد؛ که برای توسعه این صنعت در
دهستان نیاز به رفع کاستی های زیرساختی و تبلیغات برای جذب گردشگران می باشد.از جمله پتانسیل های قابل
برنامه ریزی در این حوزه می توان به طبیعت زیبای اراضی کشاورزی  ،نخلستان ها و دشت اطراف روستا اشاره کرد.
در حوووزه تجووارت باتوجووه بووه نزدیکووی جغرافیووایی روسووتا بووا موورز (  100کیلووومتر ) و بازارچووه موورزی ( 100
کیلووومتر) پتانسوویل خوووبی در زمینووه صووادرات محصوووالت تولیوودی روسووتا از جملووه خرمووا و واردات( ادویووه،
بوورن  ،دام و میوووه هووای گرمسوویری) میووان روسووتا و کشووور پاکسووتان وجووود دارد و ایوون پتانسوویل مووی توانوود در
حوزه برنامه ریزی اقتصادی در روستا مورد توجه قرار گیرد.
جدول شماره  :9شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای
ظرفیت شناسی تولید در روستای جوبلوچان
شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 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
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شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های
ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و کار در
بخش خدمات و گردشگری

تولید گندم و جوتولید خرمادامداری و دامپروری -تولید علوفه باقالپرورش طیوریونجهپرورش زنبور عسل-تولید محصوالت گلخانه ای -پرورش ماهی

کارگاه فرآوری و بسته بندی خرماکارگاه صنایع دستی-کارگاه فنی

توسعه خرده فروشیخدمات فنی و توزیعی-خدمات تجاری

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:
 -1اصووالح الگوووی کشووت (تووروی الگوووی کشووت مناسووب بووا منووابع آب و دارای بووازدهی اقتصووادی مناسووب بووا
تاکید بر توسعه کشت های تلفیقی)
 -2کنترل آفات کشاورزی و تقویت فرایند بازار محصوالت کشاورزی
 -3استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصوالت کشاورزی
 -4ساماندهی و الیروبی منابع آب روستا
 -5ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با توجه به تداوم خشکسالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه از منابع آب

 -6احدام استخر چند منظوره کشاورزی و تروی پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد نیاز
 -7اصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوههای نوین آبیاری.
 -8تروی پرواربندی و پرورشدام با توجه به نیاز گوشتی استان و کشور.
 -9توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنایع دستی روستا
 -10توسعه زیرساخت های فرآوری گیاهان دارویی روستا
-11حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های خرد مالی محلی
-12حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا
 -13حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان های تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره
ارزش محصوالت .
 -5بررسی وضعیت امور اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا(سواد ،بهداشت و درمان ،مسجد ،دهیاری و غیره)
از مجموووع  123نفوور جمعیووت روسووتا  ،حوودود  99نفوور (  80/5درصوود) را جمعیووت  6سوواله و بیشووتر تشووکیل
موویدهوود کووه از ایوون تعووداد  50نفوور ( 50/5درصوود) را مووردان و  49نفوور ( 49/5درصوود) را زنووان تشووکیل مووی
دهند .نرا باسووادی جمعیوت  6سواله و بیشوتر روسوتا نشوان مویدهود کوه  87/9درصود جمعیوت موذکور باسوواد
می باشند .نرا باسوادی مردان  96درصد و زنان معادل  79/6درصد است.
جدول شماره  :10وضعیت سواد در روستای جو بلوچان
اندازه شاخص

عنوان شاخص
جمعیت کل
جمعیت  6ساله و بیشتر

جمعیت  6ساله و بیشتر (مرد)

123
تعداد کل

99

تعداد باسوادان

87

نرا باسوادی

87/9

تعداد کل

50

تعداد باسوادان

48

14

جمعیت  6ساله و بیشتر (زن)

نرا باسوادی

96

تعداد کل

49

تعداد باسوادان

39

نرا باسوادی

79/6
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در حوووزه آموووزش و پوورورش ،روسووتا تنهووا دارای مدرسووه ابتوودایی و دوره متوسووطه اول مووی باشوود .دانووش آموووزان
روستا برایادامه تحصیل در دوره متوسطه دوم و دوره هنرستان به شهر سراوان مراجعه می کنند.
در حووزه بهداشووت و درمووان ،روسووتا  ،دارای خانووه بهداشووت مووی باشوود  .روسووتائیان از روسووتاهای همجوووار جهووت
دریافت خدمات بهداشوتی بوه روسوتای جوبلوچوان مراجعوه موی کننود .فاصوله روسوتا بوا نزدیکتورین مرکوز جوامع
سالمت(سراوان ) حدود  1کیلومتر می باشد.
جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نوع مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز جامع
سالمت

درمانگاه

داروخانه

اورژانس
جاده ای

بیمارستان

تعداد

دارد

-

-

-

-

--

-

خدمات
رسانی به

روستاهای
همجوار

-

-

-

-

--

-

خدمات
گیری از

-

-

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

کمبودها و
نیازسنجی
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روسووتا دارای مسووجد و فاقوود شووورا و دهیوواری  ،پاسووگاه انتظووامی  ،پایگوواه مقاومووت بسووی  ،مرکووز خوودمات
کشاورزی و فضای ورزشی استاندارد می باشد .تنها فضای ورزشی روستا  ،زمین خاکی فوتبال است.
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -1انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی
 -2آموزش و توانمند سوازی کارآفرینوان و جواموع محلوی متناسوب بوا طورح هوا و قابلیوت هوای سورمایه گوذاری
روستا
 -3احدام زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان و توسعه ورزش های روستایی.
 -6بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات،راه و ترابری)
جوواده ارتبوواطی روسووتا بووا مرکووز دهسووتان ،مرکووز بخووش و مرکووز شهرسووتان آسووفالت اسووت و از کیفیووت مناسووبی
برخوردار اسوت و همننوین کیفیوت جواده هوای بوین روسوتایی در حود متوسوط اسوت و نیواز بوه روکوش جدیود
آسووفالت دارد .تمووام مسوویرهای مووذکور آسووفالت و نزدیکتوورین سووکونتگاه بووه آن  ،روسووتای سوورجو اسووت .طوورح
هادی روسوتا تهیوه اموا تواکنون اجورا نگردیوده اسوت .عودم اجورای طورح هوادی باعو بوی نظموی هوای زیواد در
بافت مسکونی روستا شده است.
مطووابق آمووار موجووود  27واحوود مسووکونی معمووولی و  0واحوود از نوووع چووادر  ،کپوور در روسووتا وجووود دارد .کوول
واحدهای مسکونی از نوع غیور آپارتموانی اسوت  .کول واحود هوای مسوکونی روسوتا  ،فاقود اسوکلت فلوزی و بتوون
آرمووه اسووت .بوویش از  92درصوود از مسوواکن مسوواحتی بیشووتر از  100متوور مربووع و عمووده مسوواکن از مصووالح
ساختمانی تمام آجر  ،خشت و گل ساخته شده است.
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جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای جوبلوچان
اظهار نشده نوع
واحد مسکونی

محل سکونت
سایر

چادر ،کپر ،آلونک،
زاغه و...

واحد مسکونی غیر
آپارتمانی

واحد مسکونی آپارتمانی

تعداد کل واحد
مسکونی معمولی

0

0

0

27

0

27

مساحت
اظهار
نشده

مساحت
+501

مساحت
500301

مساحت
300201

مساحت
200151

مساحت -150
101

مساحت
100-81

مساحت
80-76

0

0

0

14

4

7

1

1

مساحت مساحت
 75-51کمتر از 50
0

0
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جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای جوبلوچان
مصالح
اظهار
نشده

مصالح
سایر

مصالح
خشت
و گل

مصالح
خشت
و
چوب

مصالح
تمام
چوب

مصالح
تمام آجر
یا سنگ و
آجر

0

0

15

0

0

11

نوع
اسکلت
اظهار
نشده

مصالح مصالح مصالح
بلوک آجر و آجر و
سیمانی چوب آهن
1

0

0

نوع
نوع
نوع
اسکلت اسکلت اسکلت
سایر بتونآرمه فلزی
27

0

0

0
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روسووتا فاقوود تلفوون ثابووت اسووت .آنووتن دهووی خطوووط تلفوون همووراه در روسووتا خوووب مووی باشوود .دسترسووی بووه
اینترنووت در روسووتا خوووب ارزیووابی مووی شووود .خوودمات پسووت بانووک  ،دفتوور پیشووخوان خوودمات دولووت و صووندوق
پست در روستا وجود ندارد و مردم برای احذ خدمات به شهر سراوان مراجعه می کنند.
در حوووزه انوورژی ،روسووتا از نعمووت بوورق برخوووردار اسووت .نماینوودگی توزیووع سوووخت نفووت در روسووتا وجووود دارد و
روسووتائیان از روسووتاهای همجوووار ،نفووت مووورد نیوواز خووود را از جوبلوچووان تووامین مووی کننوود .جایگوواه سوووخت
بنزین و گازوئیول در روسوتا وجوود نودارد و روسوتائیان جهوت توامین سووخت موورد نیواز خوود بوه شوهر سوراوان
در1کیلومتری روسوتا و جهوت توامین سویلندر گواز بوه شوهر سوراوان مراجعوه موی کنند.روسوتا دارای شوبکه آب
آشامیدنی لوله کشی می باشد اما نیاز به توسعه شبکه دارد.
از نظوور خوودمات خوورده فروشووی و مشوواغل فنووی و تاسیسووات در روسووتا؛ تعووداد  5فروشووگاه خوووار و بووار فروشووی ،
 1مرغ فروشوی و  1بواب خیواطی در روسوتا وجوود نودارد .روسوتا عموده نیازهوای خوود را از شوهر سوراوان توامین
می کند.
جدول شماره -14خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی

اخذ

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

فروشی

ارائه
خدمات
به

اهالی
روستا

-

-

اهالی
روستا

-

-

-

-

-

-

اهالی
روستا

خوارو بار

لبنیات فروشی

قصابی

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

سبزی فروشی

میوه فروشی

نانوایی

آرایشگاه

خیاطی

تعداد

5

0

0

1

0

0

0

0

-

0

1

نوع
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خدمات
از

تعمیرگاه ماشین آالت

اخذ
خدمات
از

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

سراوان

تعمیرگاه خودرو

ارائه
خدمات
به

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کشاورزی

تعمیرگاه موتور

جوشکاری

آپاراتی

لوازم کشاورزی

تعویض روغن

بلوک زنی

درب و پنجره سازی

تعداد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نوع

کارواش

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
احدام و آسفالت جواده ارتبواطی روسوتا  ،پوشوش انهوار سونتی روسوتا  ،الیروبوی قنوات روسوتا ،اجورای شوبکه آب
آشووامیدنی روسووتا  ،احوودام خطوووط و شووبکه توزیووع بوورق روسووتا  ،ایجوواد زیرسوواخت مخووابراتی تلفوون همووراه ،
احدام مدرسه ابتدایی  ،احدام خانه بهداشت و نصب دکل تقویت تلفن همراه .
اینک باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویتهایآتی روستا در این بخش به شرح زیر تبیین میگردد:

 -1اصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا
 -2زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا با توجه به جاذبه گردشگری و بوم گردی روستایی
 -3تقویت آنتندهی شبکههای تلفن همراه در روستا
 -4فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا
 -5تامین تسهیالت مورد نیاز برای مرمت ،تخریب و بازسازی مساکن روستا
-6اجرای طرح هادی روستا
-7بررسی روابط متقابل مکانی – فضایی روستای جوبلوچان
بووه لحوواظ مکووان اسووقرار روسووتا در منطقووه  ،روسووتا در  1کیلووومتری شووهر سووراوان قوورار گرفتووه اسووت .بررسووی
فاصله فیزیکی روسوتا بوا مراکوز اداری ،سیاسوی و خودماتی نشوان موی دهود کوه فاصوله روسوتا بوا مرکوز دهسوتان
حوودود  1کیلووومتر  ،بووا مرکووز بخووش حوودود  1کیلووومتر ،بووا مرکووز شهرسووتان  1کیلووومتر و بووا مرکووز اسووتان 335
کیلووومتر مووی باشوود.نزدیکترین مرکووز بهداشووتی – درمووانی بووا روسووتا  1کیلووومتر فاصووله دارد .ارتباطووات مکووانی-
فضووایی روسووتا در سووطح اول بووا روسووتاهای همجوووار جهووت ارائووه و دریافووت خوودمات آموزشووی  ،خوورده فروشووی ،
فنووی  ،بهداشووتی  ،سووطح دوم بووا مرکووز دهسووتان  ،مرکووز بخووش جهووت دریافووت خوودمات از جملووه خوودمات
اداری ،مالی،آموزشووی  ،بهداشووتی  ،درمووانی ،فووروش محصوووالت ،سوووخت و خوودمات خوورده فروشووی ،توووزیعی،
فنووی و تاسیسوواتی اسووت .سووطح سوووم ارتباطووات روسووتا بووا مرکووز شهرسووتان سووراوان جهووت اخذ،آموزشووی
،سوووخت  ،درمووانی  ،بیمارسووتانی  ،فووروش محصوووالت و خوودمات خوورده فروشووی ،توووزیعی ،فنووی و تاسیسوواتی،
سطح چهارم ارتباطات روستا بوا مرکوز اسوتان عمودتا بورای دریافوت خودمات برتور موی باشود .در مطالعوات اسوناد
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توسووعه ای و از جملووه طوورح مطالعووات ناحیووه ای ایرانشووهر و سووراوان ،ایوون روس وتا بووه عنوووان روسووتای اقموواری
طبقووه بنوودی گردیووده اسووت  .موقعیووت روسووتا بووه لحوواظ مکووان مرکووزی در منطقووه ،اقموواری اسووت و نسووبت بووه
سووکونتگاههای همجوووار و همسووایه در خوودمات آموووزش ابتوودایی و متوسووطه اول و خوورده فروشووی یووک روسووتای
خدمات دهنده و درسایر خدمات به عنوان یک روستای خدمات گیرنده محسوب می گردد .
جدول شماره  :15سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه
شرح

عنوان
موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

روستا موقعیت اقماری دارد.

موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در منطقه

عرضه تولیدات کشاورزی روستا از جمله خرما در بازارهای سطح استان ،داخل کشور و خارج از کشور
عرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهای همجوارارائه خدمات آموزش ابتدایی  ،متوسطه اول و بهداشتی به روستاهایهمجوار
اخذ خدمات آموزشی ،بهداشتی  ،درمانی  ،امدادی  ،اداری  ،مالی  ،خردهفروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی ،سوخت  ،سردخانه و انبارداری از مر
کز شهرستان  ،مرکز استان

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با پشتیبانی-
محصوالت روستاهای مجاور

زمینه های الزم توسعه این موارد وجود دارد.

3ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید ،محصول و
گردشگری ،صنایع دستی و ......

-پتانسیل باالی باغی و زراعی از جمله باغات نخل و کشت محصوالتزراعی مانند باقال و گندم و جو
دامداری مناسب-شرایط مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی

 3محصول تولیدی دارای مزیت روستا جهت سرمایه گذاری
در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا

خرمادام سبک و سنگین-صنایع دستی

گرایش کمی اقتصاد و قابلیت های روستا برای ایفای چه
نقش هایی است

ایفای نقش تولیدی:
توسعه کشاورزی از نوع باغداری ،زراعی و کشت تلفیقی با تاکید برتوسعه کمی و کیفی نخیالت .
توسعه دامداریایجاد صنایع فرآوری محصوالت تولیدی روستا ازجمله خرماایفای نقش غیر تولیدی:
توسعه صنایع دستی-ارائه خدمات خرده فروشی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

جدول شماره  :16مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای جوبلوچان
مولفه ها

کشاورزی
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صنعت با رویکرد

خدمات گردشگری

زراعت

باغداری

دامداری

سایر

صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

و صنایع
دستی

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

-

-

-

-

-

-

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

جدول شماره  :17وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی خرما
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی خرما

(پیشنهادی)

تیس مشاغل

حجم محصول در
وضع موجود (نفر
خرما ،کیلو ،تن ،و)...

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری و آماده سازی بستر کشت
0

0

تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

0

مشاغل مرتبط با تکثیر ،و تولید نهال خرما

0

مشاغل مرتبط با فروش نهاده های مصرفی درخت خرما (کود ،سموم ،جمع
آوری یوار و گرده  ،و )...

0

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری خرما (هرس ،ابیاری ،کودهی و پاکسازی،
اصالح و تقویت زمین ،گرده افشانی و  )...و کاشت محصوالت زراعی و علوفه
ای تلفیقی با آن

0

مشاغل مرتبط با برداشت خرما

0

مشاغل مرتبط با تامین نیروی کار برای فاز سرت و بسته بندی (تفکیک،
سرت کردن و بسته بندی محصول)

0

مشاغل مرتبط با صنعت بسته بندی (تولید کارتن ،پالستیک ،منگنه ،دستگاه
منگنه ،سبد و  ....برای برداشت و بسته بندی)

0

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

0

مشاغل مرتبط با فرآوری محصول خرما (خصوصا خرمای درجه  2و )3

0
19

2

بازار
محصوالت
مشاغل
ایجادی؟
شهرستان
و
شهرستان
های
مجاور

کسانی که
دامدار
هستند

0

2

روستا و
دهستان

0

0

2

کل استان

0

0

3

کل استان

2

2

1

شهرستان
و
شهرستان
های
مجاور

30

7

0

روستا و
دهستان

20

4

0

0

0

2

0

0

2

0

0

0

روستا
دهستان
شهرستان
کل استان

و استان
های
مجاور
مشاغل فردی مرتبط با عرضه محصول (عرضه محصول به صورت خام و
فراوری شده)

0

کارگاه تولید ابزار و دستگاههای مصرفی موردنیاز خرما از مرحله کاشت تا
برداشت (ابزار برش پاجوشها ،شاا و برگ و هرس پوسته ،طناب و پرند برای
بستن شاخهها و استفاده باغبان ،پمس گرده افشانی ،سبد و جعبه بستهبندی
خرما ،دستگاههای فراوری خرما و تبدیل خرمای درجه  2و  3به دهها نوع
فراورده پرمصرف)

0

کارگاه ساخت دستگاههای فراوری خرما (شیره خرما ،شهد خرما (عسل خرما
) ،قند مایع ،سرکه خرما ،الکل ،عصاره نوشابه ،کلمپه خرما ،حلوای خرما،
شکالت صبحانه خرما ،چیپس ساده خرما ،چیپس طعم دار خرما ،لواشک
خرما ،خرما بریز ،شکالت جامد خرما ،سس ،رب ،ترشی ،کمپوت ،مارماالد،
مربا و )...

0

کارگاه ترکیب و ساخت خوراک دام و طیور (از ضایعات خرما)،

0

کارگاه صنایع دستی برای ساخت انواع ظروف ،اسکاچ و حصیر( ،از
برگ و زائدات خرما)
ایجاد کارخانه نئوپان و کاغذسازی و پوشش ساختمانها و پلها (از تنه و
چوب خرما)

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

0

دالل
باغداران
خرما در
روستا و
شهرستان
و استان و
سایر
استان ها

مرکز
دهستان و
شهرستان

واحد های
مرغداری
شهرستان

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3

1

0

1

شهرستان

1

استان

4

کل
شهرستان

مشاغل مرتبط با فرآوری و بسته بندی محصول فرآوری شده (نیروی کار
برای تولید بیش از  60نوع فرآورده خرمایی)

0

کارگاههای سرت و بستهبندی خرما و محصوالت فرآوری شده خرما

0

0

عرضه و فروش عمده و شبکه خرده فروشی ادوات کشاورزی

0

0

0

سردخانههای نگهداری محصوالت جهت عرضه خارج از فصل برداشت

0

0

0

کل استان
کل استان
و کشور
کل استان

سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

جدول شماره  :18وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی دام سبک
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی دام سبک

(پیشنهادی)

فردی

حجم محصول در وضع موجود
(راس ،لیتر و کیلو ،تن ،و)...
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تعداد شغل
موجود در روستا

تعداد برای
روستا

تعداد -برای
دهستان (مشترک)

بازار
محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

0
مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش

0

0

0

2

مرکز
شهرستان
و
شهرستان
های مجاور

0

0

1

دامداریهای
شهرستان

0
مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام
مشاغل مرتبط با کشت علوفه (در روش سنتی) دام
(در روش صنعتی -در برخی موارد سنتی)

0

مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره
پرورش)

0

مشاغل مرتبط با بیمه دام

0

0

0

2

دامداران
کل
دهستان

1

2

1

سطح
شهرستان

0

0

2

سطح
شهرستان

0

0

1

دامداران
شهرستان

0
مشاغل مرتبط با پشم چینی ،ریسندگی (فرآوری
پشم ،پوست دام)

0

1

1

0
مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی )

مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

0

0

0

4

سطح
شهرستان
و استان

0

0

1

مرکز
استان

0
مشاغل مرتبط با فرآوری شیر دام (تولید کشک،
دوغ ،ماست)
مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم
فرآورده های حاصل از دام

0

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

0

مشاغل مرتبط با بستهبندی جهت بازار (داخلی،
خارجی)

0

مشاغل مرتبط با سردخانههای نگهداری گوشت

0

0

2

3

شهرستان
و
شهرستان
های مجاور

0

1

2

سطح
استان

0

21

کارخانه
های
ریسندگی
و بافندگی

0

0

مرکز
استان و
استان های
مجاور

0

0

0

شهرهای
بزرگ
کشور و
کشورهای
حوزه خلی
فارس

0

0

1

مرکز

شهرستان
و مرکز
استان
مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی

0

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بستهبندی
محصوالت دامی (بطری شیر ،ظروف پالستیکی
ماست ،دوغ).

0

0

0

سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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0

0

2

0

شهرستان
و استان
مرکز
استان و
شهرستان

ب -آینده نگری و سیاستگذاری
( تعیین مزیتها ،فعالیتها و پروژهها ،چشم اندازها و راهبردها )
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-1تعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای جوبلوچان
اصوال در تدوین برنامه های راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛
-1راهبرد تدافعی یا بقا( ،)WTکوه بوه آن راهبورد حوداقل -حوداقل نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد بودنبال
کاهش ضعف های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی می باشد.
-2راهبرد انطباقی یا محافظه کارانهه( ،)WOکوه بوه آن راهبورد حوداقل -حوداکثر نیوز گفتوه موی شوود ،ایون
راهبوورد بوودنبال کوواهش ضووعف هووای درونووی سیستم(روسووتا یووا منطقووه) ،در حووین بهووره گیووری از فرصووت هووای
بیرونی می باشد.
-3راهبرد اقتضایی یا تنهوع ( ،)STکوه بوه آن راهبورد حوداکثر -حوداقل نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد بودنبال

بهره گیری از قوت های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدید های بیرونی می باشد.
-4راهبرد رقابتی یا تههاجمی( ،)SOکوه بوه آن راهبورد حوداکثر -حوداکثر نیوز گفتوه موی شوود .ایون راهبورد
بدنبال بهره گیوری از قووت هوای درونوی سیستم(روسوتا یوا منطقوه) ،در حوین حوال بهوره گیوری از فرصوت هوای
بیرونی می باشد.
اینوک در روسوتای جوبلوچووان بوا توجوه بووه نتیجوه گیوری از شوواخص هوا و نواتوانی در آن در جهووش بوه توسووعه ،
برای رسیدن بوه توسوعه پایودار و تحقوق اهوداف سوند برناموه توسوعه اقتصوادی و اشوتغال زایوی روسوتای موذکور
راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پبش بینی می گردد:
-1راهبرد یا راهبردهای کوتهاه مهدت :بکوارگیری تواموان راهبورد تودافعی و راهبورد اقتضوایی بورای یوک دوره
یک تا سه سال پس ازتامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه .
-2راهبههرد یهها راهبردهههای میههان مههدت  :بکووارگیری توامووان راهبوورد انطبواقی و راهبوورد اقتضووایی بوورای یووک
دوره سه تا پن سال  ،پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول .
-3راهبرد یا راهبردههای بلنهد مهدت  :بکوارگیری تواموان راهبورد تودافعی و راهبورد رقوابتی بورای یوک دوره
پن تا ده سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.
بووه عبووارتی در گووام اول بووا اتخوواذ دو راهبوورد توودافعی و اقتضووایی ،دولووت بووا تووامین مووالی ،اقوودام بووه تووامین
زیرسوواخت هووای توسووعه اقتصووادی و اشووتغال زایووی در روسووتا مووی کنوود کووه اصووالح و جووایگزینی شوویوه آبیوواری ،
تامین زیرسواخت هوای توسوعه باغوداری و کشوت تلفیقوی ،انتقوال آب بوا لولوه بوه موزارع ،احودام اسوتخر دخیوره
چنوود منظوووره ذخیووره آب کشوواورزی و پوورورش موواهی ،اصووالح و توسووعه شووبکه آب آشووامیدنی روسووتا ،اجوورای
طرح هوادی روسوتا ،توامین زیرسواخت هوای فورآوری و بسوته بنودی گیاهوان دارویوی ،صونایع دسوتی  ،آمووزش و
مهارت آمووزی نیوروی کوار و راه انودازی اینترنوت پرسورعت از جملوه ایون اقودامات خواهود بوود و از سووی دیگور،
روسووتائیان بووا مشووارکت و همیوواری در اجوورای زیرسوواخت هووا و اخووذ شوویوه هووا و فنووون جدیوود کووارآفرینی و
سوورمایه گووذاری در بخووش هووا و حوووزه هووای دارای پتانسوویل روسووتا از جملووه حوووزه کشوواورزی (بووا محوریووت
باغداری و دامداری) و خدمات یاریگر دولت در این روند خواهند بود.
در گام دوم ،با کواهش ضوعف هوای درونوی روسوتا و کواهش تهدیودهای بیرونوی ناشوی از اعموال راهبردهوای گوام
اول نوبت به بهره گیری بیشتر از قووت هوای درونوی روسوتا و فرصوت هوای بیرونوی اسوت کوه ایون امور بوا توامین
مالی و سرمایه گوذاری بیشوتر در بخوش هوایپیشورو اقتصواد روسوتا ازجملوه کشواورزی نووین ( توسوعه باغوداری،
کشووت گلخانووه ای ،فوورآوری گیاهووان دارویووی ،باغووداری ،پرواربنوودی دام و پوورورش طیووور و پوورورش موواهی مطووابق
با ذائقوه بوازار) ،توسوعه فعالیوت هوای صونایع دسوتی و توسوعه خودمات آغواز موی گوردد و بوا همراهوی دولوت در
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تووامین زیرسوواخت هووای تکمیلووی  ،روسووتا وارد فوواز خودشووکوفایی و حرکووت بووه سوومت تولیوود رقووابتی هوودایت
خواهوود گردیوود.افزایش تولیوود و نقووش در نظووام تولیوود ناحیووه ،ایج واد اشووتغال و جووذب نیووروی کووار مووازاد روسووتا،
تحول در پایوداری سوکونت در روسوتا ،بهبوود و ارتقواء فنوون تولیود و حرکوت بوه سومت نووگرایی در بهوره گیوری
از پتانسوویل هووای روسووتا ماننوود تولیوود واریتووه هووای پرمحصووول از جملووه وظووایف کارآفرینووان روسووتایی در ایوون
مرحلووه خواهوود بووود .تووامین زیرسوواخت ه وا ،پشووتیبانی ،تنظوویم و برنامووه ریووزی بووازار مصوورف و ایجوواد تعووادل در
عرضووه و تقاضووا و پووایش نظووام تولیوود روسووتا و جلوووگیری از آسوویب پووذیری آن در ایوون مرحلووه برعهووده دولووت و
دستگاههای اجرایی مسئول خواهد بود.
درگام سوم ،با شکوفا شودن قابلیوت هوای درونوی و فرصوت هوای بیرونوی روسوتا و تحقوق امنیوت سورمایه گوذاری
و پایداری اقتصاد روستا ناشوی از اجورای راهبردهوای دو گوام قبلوی ،نوبوت بوه اجورای راهبردهوای گوام سووم موی
رسد که در ایون گوام بوا بکوارگیری تواموان راهبورد رقوابتی بوا راهبورد تودافعی  ،اقتصواد روسوتا وارد فواز جدیودی
در خلق منوابع درآمودی جدیود موی شوود کوه نقوش آفرینوی منطقوه ای نوام موی گیورد .در ایون مرحلوه روسوتا،
ضمن ارتقاء فعالیوت هوای اقتصوادی ناشوی از تووان هوای داخلوی و منحصور بفورد خوود بوه طورف بهوره گیوری از
توان های اقتصوادی روسوتاهای همجووار موی رود کوه ایون امور در فضوای رقوابتی بوازار  ،تولیود در مقیواس بواال را
بوورای روسووتا بووا صوورفه اقتصووادی روبوورو خواهوود سوواخت  .در ایوون گووام ،برنوود سووازی ،رهبووری و هوودایت بووازار و
تولیوودات روسووتاهای مجوواور و توسووعه فعالیووت هووای تولیوودی بووه صووورت زنجیووره ای و بهووره گیووری از راهبوورد
اقتصووادی افووزایش بهووره وری ،سووبب افووزایش توووان و جایگوواه روسووتا در عرصووه بووازار خواهوود گردیوود .تولیوودات
گلخانووه ای ومحصوووالت مبتنووی بوور ذائقووه مصوورف کننووده  ،فوورآوری تولیوودات دامووی و طیووور  ،فوورآوری گیاهووان
دارویووی ،توسووعه تولیوود صوونایع دسووتی از جملووه فعالیووت هووای سوورمایه گووذاران در ایوون گووام اسووت کووه بووا ادامووه
سیاسووت هووای حمووایتی دولووت مووی توانوود بووه تحقووق اهووداف سووند برنامووه توسووعه اقتصووادی و اشووتغالزایی و در
نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.
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-2قابلیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای جوبلوچان
حوزه

ضعف ها و تهدیدها

قابلیت ها و فرصت ها

طبیعی

 سیالب و احتمال تخریب تاسیسات و نخیالت برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصوالت مختلف پیامدهای خشکسالی وکاهش بارندگی دو دهه دشتی بودن منطقهگذشته
 وجود منابع آب شیرین عدم بهره برداری از کل اراضی کشاورزی به دلیل منابع طبیعی و مراتع قابل برنامه ریزی برای چرای دامخشکسالی دو دهه گذشته.
 خاک حاصلخیز و وسعت باالی اراضی روستا افت سطح آبهای زیرزمینی منطقه به دلیل وزش باد و هوای آزاد در بهار و تابستانوجود چشم اندازهای محیطی قابل بهره برداری برای گردشگری خشکسالی و برداشت های بی رویه -تخریب محیط زیست و منابع طبیعی منطقه

اجتماعی

 نرا باالی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستاوجود اعتیاد در روستا وجود سرطایفه پیگیر و دلسوز در روستا عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه اقتصادی پذیرش اجتماعی و توافق همگانی برای اجرای طرح جابه جایی های مردمی از سوی دستگاههای مسئول ضعفآگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبههایروستا به مکان جدید
 همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و امور عام المنفعه طبیعی ،تاریخیوفرهنگی و آموزش و تبلیغات الزم آن ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیریروستا و سرمایه اجتماعی باالی روستا
 همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و در چگونگی مشارکت دادن مردم در فرآیند توسعهروستاها و حفاظت از محیط زیست
حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا
 کمبود زیرساختهای اجتماعی خصوصاً در بخشآموزش و بهداشت
ساختار نامناسب و پینیده نظام اداری و بانکی درپرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران

انسانی

 فاصله زیاد روستا با مراکز ارائه خدمات بهداشتی و توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالیدرمانی
 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی تجربهودانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی روستا- .ضعف اقتصادی برای ادامه تحصیل استقبال مردم به ویژه جوانان و بانوان از دوره های فنی و حرفه  -عدم برخورداری جوانان روستا از آموزشهای رسمیو مهارت های فنی و حرفه ای
ای و مهارت آموزی
 ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا باال بودن نرا باسوادی به ویژه نرا باسوادی زنان در روستا توسعه خودجوش و استقبال جوانان از ورزش های تیمی و در زمینه های ترویجی نظام تولید روستا نبود فضای ورزشی استاندارد در روستاهمگانی
 ساختار جمعیتی جوان روستاوجود نیروی کار -وجود جوانان تحصیل کرده و کارآفرینان در روستا
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نهادی

 سابقه فعالیت میرام فرهنگی ،منابع طبیعی ،جهادکشاورزی،برق ،آموزشوپرورش،مخابرات ،آب ،راه ،بهداشت و درمان در
روستا
تهیه طرح هادی روستا وجود سیاستهای حمایتی دولت دربخش روستایی نظیرمعافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی ،اعطاییارانه دراینبخش،
پوششهای بیمهای ،ارائهتسهیالت ساختوساز مسکنروستایی-
وتسهیالت کشاورزی.
 -وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

 عدم تهیه طرح توسعه اگروتوریسم و اکوتوریسمناشناخته بودن روستا در حوزه های مختلف عدم توجه الزم به مدیریت روستایی و عدم امکانمشارکت شورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری های
دستگاههای مسئول
 عدم برخورداری از شورا و دهیار نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه هایمسئول توسعه روستایی

زیرساختی

 عدم اصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا برخوردار از زیرساختهای راه ،مخابراتی ،آب و برق برخورداری از خدمات اجتماعی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی و  -عدم اجرای طرح هادی روستا عدم وجود خدمات پست بانک  ،دفتر پیشخوانآموزشی
 وجود زیرساخت های نسبتا مناسب در بخش کشاورزی روستا خدمات دولت و صندوق پست ناکافی بودن زیرساخت های روستا-دسترسی مناسب به خدمات تلفن همراه و اینترنت

اقتصادی

 مزیت نسبی روستا در تولید محصوالت باغی و زراعی و دامی مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی وجود جاذبه گردشگری و بوم گردی روستاییامکان صادرات تولیدات روستا وجود تقاضا برای محصوالت تولیدی روستا مزیت نسبی روستا در توسعه تعاونی های تولیدی و توزیعی وتوسعه صندوق مالی برای ساماندهی اعتبارات خرد
 امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای موجود تولیدی در بخشکشاورزی روستا
 امکان ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در بخشهایکشاورزی ،صنعت و خدمات به ویژه خدمات گردشگری ،توسعه
صنایع دستی و گیاهان دارویی

مکانی -فضایی

 موقعیت فضایی اقماری روستا روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار کارکرد ضعیف مکانی -فضایی روستا به دلیل ضعف دسترسی سریع به مرکز دهستان و بخش امکان ارتقاء موقعیت مکانی -فضایی روستا در صورت اجرای کارکردهای خدماتی و اداری روستا عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیلبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا
 شرایط پایدار طبیعی و انسانی روستا در منطقه علیرغم تداوم ها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا ضعف آگاهی دستگاههای مسئول از ظرفیت ها وخشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح
فرصت های مکانی -فضایی روستا

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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 پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعهروستایی برای توسعه تولید در روستا
 سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید(آب و خاک)
 ساختار نامناسب مالکیت ارضی در روستا (فقدانسند مالکیت و وجود خرده مالکی و غیره)
 نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهاده-ها و محصوالت کشاورزی
 ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی ساختار نامناسب و پینیده نظام اداری و بانکی درپرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.
-نبود کارگاههای تبدیلی و فرآوری

 -3ارزیابی و تحلیل مکانی  -فضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای جوبلوچان
توپوگرافی

آبهای سطحی

زیرزمینی

آبهای

دشتی

ضعیف

به کاهش

نسبتا غنی رو

کشاورزی

زیرساخت
متوسط

ضعیف

ضعیف

ضعیف

صنعتی

زیرساخت

ذخایر معدنی

خدمات برتر

شبکه جاده ای
مناسب

ضعیف

مناسب

ارتباطی

عملکرد

شبکه انرژی

گردشگری
مناسب

جمعیت

پویایی
نسبتا پایدار
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 -4تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
روستای جوبلوچان در افوق برناموه روسوتایی خواهود بوود برخوودار از رفواه نسوبی ،اشوتغال پایودار و دارای اقتصواد
صادراتمحور ،متکی بر تولید و درآمود در بخوشهوای سوهگانوه اقتصوادی بوا محوریوت بخوشکشواوری ( بوا تاکیود
بوور باغووداری ،دامووداری ،توسووعه کشووت تلفیقووی و گلخانووه ای ) ،صوونعت ( بووا تاکیوود بوور صوونایع دسووتی و صوونایع
تبدیلی ،فرآوری و بسته بنودی) بوا پشوتیبانی بخوش خودمات بوه ویوژه خودمات تجواری ،تووزیعی  ،خورده فروشوی
 ،فنی.
 -5تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
 -1-5حفووظ و ارتقووای ظرفیووتهووای موجووود بخووشهووایاقتصووادیروسووتا بووه ویووژه بخووشکشوواورزی ( باغووداری ،
زراعووت و دامووداری) و خوودمات( خوودمات تجوواری  ،توووزیعی و خوورده فروشووی) از طریووق روشهووای نوووینبهووره-
گیریازفرصتهاوقابلیتهایاقتصادیبابهرهگیریازتسهیالتوسرمایهگذاری بخشدولتی وغیردولتی.
 -2-5ایجوواد ظرفیووتهووای جدیوود در بخووشهووای اقتصووادی بووه ویووژه کشوواورزی و خوودمات از طریووق توجووه بووه
نیازهووای بووازار بووا رویکوورد صووادرات محووور و بووا بهوورهگیووری از تسووهیالت و سوورمایهگووذاری بخووش دولتووی و
غیردولتی.
 -3-5تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و خدماتی و توسعه ای روستا در منطقه .
 -4-5ایجاد و توسوعه خودمات زیربنوایی روسوتا از طریوق سورمایهگوذاری دولتوی و جوذب سورمایه گوذاری بخوش
تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا .
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-6تبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
 -1-6اهداف کلی و برنامههای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
ردیف

هدف کلی
ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های

1

روستایی

راهبرد دستیابی به هدف کلی
توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی تقویت بنیه اقتصاد روستا اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کسب و کار -تقویت و اصالح ارتباطات و حمل و نقل روستایی – شهری

2

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی
روستا

 ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستاتقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور درجامعه روستایی
 -اصالح ساختار مدیریت روستا

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

 توسعه پوشش خدمات نوین در روستا -تقویت کارکردهای اجتماعی روستا

4

توسعه و تثبیت اشتغال در روستا

 بهبود و توسعه فضای کسب و کار ارتقاء قابلیت و سرمایه انسانی -گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی

انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و
5

6

ارتقاء هویت روستایی

 ارتقاء کیفیت محیطی -کالبدی روستا -توسعه مسکن معیشت محور

افزایشبهرهوریمنابعو عواملتولید

 -ارتقاء بهرهوری آب و خاک و صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی

کشاورزیوحفاظتو بهرهبرداری بهینه از

 -حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت مردم،

منابع پایه ،منابع طبیعی و بسترهای

اجرای عملیات آبخیزداری،

تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

آبخوانداری و بهرهگیری از روشهای نوین کشاورزی

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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 -2-6راهبردها ،سیاستها و اقدامهای اساسی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
راهبرد

سیاست

توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرحهای منظومه ای روستا
ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی-توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی

تقویت بنیه اقتصادی
روستا

 تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری بهویژه در حوزه کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن
 افزایش سهم سرمایه گذاری دولت در فعالیتزیرساخت های اقتصادی روستا
 سند دار کردن امالک ،مستغالت و اراضی روستا تامین پایدار آب مورد نیاز مردم برای شرب -تسهیل بهره گیری از انرژیهای نوین

اصالح ساختار
اقتصادی روستا

اقدام اساسی

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش هایغیرکشاورزی به ویژه خدمات  ،صنایع دستی ،تعاونی
های تولیدی ،مالی و توزیعی

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسیبه خدمات در روستاها
تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکزبرمالحظات آمایشی

 اجرای برنامه های آموزشی -مهارتی و اعتباریبرای توسعه مشاغل خانگی
 سند دار کردن داراییهای فیزیکی و ارتقاء آن-ها به داراییهای مولد
ساماندهی منابع آب روستااصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا طرح توسعه انرژیهای نو شناسایی پتانسیلهای سرمایه گذاری واشتغال با مشارکت جامعه محلی
 توسعه صنایع دستی  ،فرآوری گیاهان دارویی حمایت از تعاونی های موجود روستا اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بومگردی دهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری

 ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهایروستایی
 بستر سازی جهت توسعه روش های آموزش مجازیدر روستا
 توسعه زیرساخت های اجتماعی ،فرهتگی و افزایشضریب نفوذ اینترنت  ،تلفن همراه و شبکه های صدا و
سیما

 تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستادرراستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی
 توسعه تعاونی های اجتماع محور در روستا تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ایروستا

تقویت پایدار سرمایه
اجتماعی و توانمند
سازی اجتماع محور در
جامعه روستایی

 توسعه تشکل های مردمی در روستا ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخشخصوصی و تعاونی

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزیروستایی
 طرح توانمندسازی اجتماع محور زنانروستایی
 طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالندانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی
روستا

توسعه پوشش خدمات
نوین

 توسعه پوشش اینترنت در روستا توسعه شبکه تلفن همراه -ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک

 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا ایجاد دفتر پیشخوان دولت در روستا -تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا

ارتقاء شاخص توسعه
انسانی و اجتماعی
روستا
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بهبود و توسعه فضای
کسب و کار در روستا

ارتقاء قابلیت و سرمایه
انسانی
در روستا

گسترش دسترسی به
تسهیالت و منابع مالی
در روستا

 -ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک

 -ایجاد پست بانک در روستا

 بهرهگیری از فناوریهاینوین ،دانش بنیان و نوآوریدر تولیدوخدمات روستا
 ارائه مشوق های موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری -حمایت از کارآفرینی

 اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان ارائه آموزشهای الزم برای توسعه کارآفرینی معرفی ،حمایت و تسهیل بهرهگیری ازفناوریهای نوین ،دانش بنیان و نوآوری در تولید
و خدمات روستا

 آموزش مهارتهای حرفهای و تخصصی -انطباق آموزشهای مهارتی با ظرفیتها و نیازها

 توسعه کارآفرینی روستایی -آموزش فنی و حرفهای روستائیان

 تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرا بهرهپایین
 افزایش سهم و میزان تسهیالت -تکمیل زنجیره تامین ،تولید و توزیع محصوالت

 ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی وتسهیل سرمایه گذاری در روستا با رویکرد
مشارکتی و تسهیلگری
 پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در بخشهایمختلف اقتصادی روستا

 زمینه سازی جهت ایمن سازی بافت و مساکن روستادر برابر سوانح
ارتقاء کیفیت محیطی - -بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا
 ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطراتکالبدی روستا
محیطی

توسعه مسکن معیشت
محور در روستا

ارتقاءبهرهوریآب-
وخاککشاورزی ،صرفه
جویی در مصرف آب و
اعمال مدیریت تقاضا

 فراهم نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محور تامین مسکن روستایی مناسب و بهسازی فضایزیست و معیشت
 -مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا

 تهیه و اجرای طرح ایمن سازی روستا در برابرسوانح طبیعی
 اجرای طرح هادی روستا اصالح بافت و معابر روستا اجرایطرح شناسایی مخاطراتطبیعیروستا وبرنامهریزی برایکاهش آن
 مشارکتروستائیانو نهادهایمحلی در اجرایطرحها و حفظ بافت سنتی
 -ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی

 توسعه ظرفیت اجرایعملیات آبوخاک دراراضیکشاورزیباتاکیددر مزارع
 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای  -توسعه ،استقرار و اجرایسامانههاینوین آبیاریو بهبود شیوههای آبیاری
 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح استفاده از ففناوریهای نوین در بهره برداری تجهیز ،نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزیاز منابع آب و خاک
 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -اصالح الگوی کشت روستا

 توسعهعملیاتآبخیزداری،حفاظتاز خاک،آبخوانداری-حفاظت و صیانت از وتعدیل شرایطخشکسالی
منابع طبیعی با رویکرد  -مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی گرد و
ارتقاء مشارکت مردم و غبار
 مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابعجوامع روستایی
طبیعی
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 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت خاک
 ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابعطبیعی
 -واگذاری نگه داری مراتع به مردم
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-7تبیین اقدامات اولویت دار توسعه روستای جوبلوچان
-1-7تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجود
عوامل فنی و زیرساختی

عوامل سیاسی و قانونی

 تقویووت خوودمات فنووی و  -ثبات در قوانین و مقررات -مدیریت نوسانات بازار

زیرساختی

 -استمرار حرکوت دولوت در  -مدیریت واردات کاال

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی و مالی

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -حمایت مالی از سوی بانک

 اتکوواء بیشووتر بووه منووابع ها و موسسات مالیمردمی

 -استفاده از اعتبارات خرد

 -آشنا نمودن روسوتائیان بوا  -تسهیل دریافت تسهیالت

تامین زیرساخت ها

 -تسهیل دریافت استعالم ها

 -دسترسی به منابع آب

 -تسووهیلگری دسووتگاههای قوانین و مقررات

 -پایین آوردن نرا سود

 -انتقال تکنولوژی نوین

مسئول

 -تضمین بازار محصوالت
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-2-7تعیین سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرحها و
پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای جوبلوچان ( 3زیاد تا  1کم )
سطح

مولفه ها

اولویت

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

3

توسعه اقتصادی
آموزش و یادگیری مردم برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی

2

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

2

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

1

شناسایی و جذب منابع انسانی مستعد موجود در روستا برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی

3

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

3

اقتصادی
اصالح و وضع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی
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-3-7تعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
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1

روستای جوبلوچان (  3زیاد تا  1کم )
سطح

سازو کارها

اولویت

تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

1

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  ،تروی و تبادل اطالعات و تجربیات اقتصادی ( آشنایی با قوانین و مقررات )

1

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

3

تمرکز بر رفع موانع اداری و سازمانی اثرگذار بر توسعه اقتصادی ( رهاسازی دولت از بروکراسی و ایفای نقش
جدید به عنوان تسهیلگر)

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

1

فعالیتهای تبلیغاتی

3

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

2

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

2

تقویت احساس مالکیت محلی

1

تضمین امنیت سرمایه

2
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 -4-7اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای جوبلوچان
(  3زیاد تا  1کم)
برنامه ها

اولویت

برنامه ها

اولویت

تغییر الگوی کشت از محصوالت آب بر به کم

2

ممانعت از برداشت غیر مجاز توسط پمس

1

آب بر
رعایت حریم بین چاهها

3

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

2

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به

3

اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای

3

بتنی و انتقال آب با لوله
ایجاد سازههایبومی جمعآوری و نگهداری آب

3

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و

2

توسعه کشت های گلخانه ای برای صیفی جات،

2

سبزیجات و محصوالت جالیزی
توسعه نیروگاههای خورشیدی

1

زیرزمینی
گرایش از پرورش طیور پرآب بر ( مرغداری )
به طیور کم آب بر ( بلدرچین )..... ،

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ( پرواری گاو و

1

گوساله) بهکم آببر (دامهایسبکو اصالح نژاد شده)
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 -5-7طرحهای اجرایی اولویتدار و دستگاههای مسئول به عنوان الزامات و پیش نیاز توسعه اقتصادی و
اشتغال زایی در روستای جوبلوچان
ردیف

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

1

ساماندهی و الیروبی منابع آب روستا

سازمان جهادکشاورزی استان

2

ساخت استخر چند منظور ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی

سازمان جهادکشاورزی استان

3

آبخیزداری و احدام بند خاکی باالدست روستا

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان

4

احدام زمین چمن مصنوعی فوتبال سالن ورزشی برای جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان

5

طرح انتقال آب با لوله به مزارع و باغات کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

6

اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن استان

7

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت احدام و توسعه مساکن روستایی

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

8

اصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا

شرکت آبو فاضالب روستایی استان

9

تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی

اداره کل میرام فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان
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-8شناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای جوبلوچان
عنوان برنامه

اولویت
برنامه های مبتنی تامین مالی

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

برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصوالت و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه  ،نیروی انسانی و سرمایه
برنامه های مبتنی بر افزایش سطح مهارت ها و توانمندی های شغلی و حرفه ای
برنامه های مبتنی بر توسعه تشکل های مردم نهاد (سمن ) و تعاونی ها

اولویت دوم

برنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی
برنامه های مبتنی بر تنوع بخشی فعالیت ها و کسب و کار
برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود

اولویت سوم

برنامه های مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات
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-9محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای جوبلوچان
محورهای تولید
اولویت()1-10

باغداری

زراعت

دامداری

صنایع دستی

صنایع تولیدی

1

2

3

4

5

نوووام محصوووول یوووا  -خرما
 باغاتانارفعالیت دارایمزیت

کشت گلخانه ایو خارج از فصل
کشت تلفیقی-توسعه زراعت

 پرورشدام سبک  -سوزن دوزی وحصیربافی
و سنگین
 پرورش مرغ وطیور

محورهای تولید

خدماتی

زنبور عسل

شیالت و آبزیان

گیاهان دارویی

اولویت()1 -10

6

7

8

9

 پرورش ماهی دراستخر

 فرآوری گیاهاندارویی

نوووام محصوووول یوووا  -خدمات خرده
فروشی و توزیعی
فعالیت دارایمزیت
و تجاری

پرورش زنبورعسل

 فرآوریو بسته-بندی محصوالت
تولیدی
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-10تقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای جوبلوچان
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

شهر سراوان  ،زاهدان  ،ایرانشهر

تولید محصول

کشاورزان  ،کارگران  ،تولیدکنندگان

روستای جوبلوچان

ذخیره سازی اولیه
محصول و فرآوری
آن

بسته بندی کنندگان  ،فرآوری کنندگان اولیه ،
ذخیره کنندگان

روستای جوبلوچان

فرآوری ثانویه
محصول

صنایع و کارگاههای فرآوری و بسته بندی

شهر سراوان  ،ایرانشهر

توزیع  ،حمل و نقل
و تجارت

دالالن  ،کارگزاران و عمده فروشان  ،صادر کنندگان
و واردکنندگان

شهر سراوان  ،ایرانشهرو زاهدان

خرده فروشی و
فراهم سازی

خرده فروشان  ،فروشگاههای زنجیره ای و اینترنتی
و نمایشگاهها

سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود
محصول و برچسب
و برند

شرکت های تبلیغاتی و ارتباطات  ،استاندارد

سطح استان و کشور

سیاست های دولتی
و نهادهای مردمی

دولت  ،انجمن ها  ،تعاونی ها  ،اصناف و اتحادیه ها
و تشکل های مردمی

مرکز کشور و استان
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-11بازارهای هدف فعالیت های اشتغالزا در روستای موتور جوبلوچان
35

10

ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

1

تولیدات کشاورزی از جمله تولیدات گلخانه ای و زراعی و ماهی

محلی و منطقه ای

2

تولیدات نخیالت و باغی و زراعی

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

3

فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از جمله خرما

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

4

تولیدات مرغ محلی

محلی و منطقه ای

5

فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

محلی و منطقه ای

6

تولیدات و فرآورده های دامی

محلی و منطقه ای

7

تولید عسل

محلی و منطقه ای و ملی

8

خدمات تجاری  ،توزیعی ،خرده فروشی  ،فنی

محلی و منطقه ای و ملی

9

مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع دستی

محلی و منطقه ای و ملی
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-12رسته های اولویت دار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در روستای جوبلوچان
 -1فرآوری خرما و میوه های گرمسیری
 -2محصوالت گلخانهای
 -3پرورش دام سبک و سنگین
 -4پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل
 -5صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی
 -6بسته بندی میوه  ،سبزی  ،نان  ،ادویه و خشکبار صادراتی
 -7صنایع دستی
-8تجارت مرزی
 -9تولید و فرآوری گیاهان دارویی
 -10شیالت و آبزیان
 -11خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی
 -12مشاغل خانگی و خوداشتغالی
 -13خدمات حمل و نقل و لجستیک
 -14سایر رستههای شغلی
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 -13طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
در روستای جوبلوچان
ردیف

عنوان طرح

1

اجرای طرحهای توسعه کشاورزی کوچک مقیاس ازجمله احدام و

تعدادتقریبی

دستگاه اجرایی مسئول

ایجاد شغل

25

سازمان جهادکشاورزی استان

توسعه گلخانه و استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی و کشاورزی
2

اجرای طرحهای توسعه باغات و نخیالت و کشتهای تلفیقی

20

سازمان جهادکشاورزی استان

3

ایجاد کارگاههای تبدیلی  ،فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از

5

سازمان صمت استان

جمله خرما
4

اجرای طرحهای پرورش مرغ محلی و سایر طیور

7

سازمان جهادکشاورزی استان

5

اجرای طرح فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

3

سازمان جهادکشاورزی استان

6

اجرای طرح پرورش زنبور عسل

4

سازمان جهادکشاورزی استان

7

اجرای طرح ایجاد کارگاه تیرچه و بلوک

5

سازمان صمت استان

8

اجرای طرح تولید و بسته بندی علوفه

5

سازمان جهادکشاورزی استان

9

اجرای طرحهایکوچک پرواربندیدامهای سبک و سنگین

21

سازمان جهادکشاورزی استان

10

اجرای طرحهای خدماتی  ،توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله

20

دستگاههای اجرای ذی ربط

صنایع دستی و خدمات خرده فروشی  ،فنی
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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-14تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستای جوبلوچان (میلیون ریال )
سال پایه
عنوان

جمع
1399

1398

1400

1401

1402
برنامه

()1397
تعداد شاغلین (نفر)

31

50

71

94

119

146

-

تعداد ایجاد شغل

-

19

21

23

25

27

115

تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

-

19500 18500

20500

22000

23000

103500

اعتبارات عمرانی موردنیاز

-

2000

3000

4000

5000

6000

20000

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

-

22500 20500

24500

27000

29000

123500
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-15سازمان اجرایی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای جوبلوچان
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
طرحها و پروژه های پیش بینی در سند به مرحله اجرا گذاشته شود:
مرحله اول :بررسی و تایید اولیه برنامه(طرحها و پروژه ها ) در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارگروه
تخصصی مربوطه
مرحله دوم :تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان
مرحله سوم :شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
مرحله چهارم  :شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت در روستا توسط تسهیلگران محلی
مرحله پنجم  :برگزاری جلسات مشترک فیمابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگران محلی
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.
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مرحله هشتم :بررسی طرحهای معرفی شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و معرفی به بانک و موسسات مالی
در صورت تایید نهایی کارگروه
مرحله نهم  :تخصیص و پرداخت مرحله ای منابع مالی و تسهیالت مصوب توسط بانک ها و موسسات مالی
مرحله دهم :نظارت بر فرایند تخصیص  ،پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
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تصویر شماره  -5پلکان تحول و ترقی مشاغل روستای جوبلوچان در چشم انداز 10ساله

 توسعه فعالیت تولیدی به صورت زنجیره ای با استفاده از توانتولیدی 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

تاسیس کارگاههای فرآوری ،خشک کردن محصوالت کشاورزیو دامی تولید شده
فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی و دامی رونق خدمات (حمل و نقل و داد و ستد و بازرگانی و )... -تحول در تولید مطابق با ذائقه بازار مصرف

 اصالح الگوی کشت ،اصالح نژاد گیاه و دام تنوع کشت ،کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی پرورش آبزیان در استخر جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری بوه جوای وضوعیترای
-پرورش زنبور عسل

(پیشرانها):
اجرای طرح هادی روستا
تقویت تلفن همراه و تامین اینترنت پرسرعت
ایجاد زیرساخت های صنایع دستی
اجرای شبکه آبیاری نوین و ترمیم بندهای خاکی
احدام استخر پشتیبان آبیاری و پرورش آبزیان
اصالح و توسعه شبکه آب شرب روستا
احدام سیل بند در حاشیه اراضی کشاورزی
ساماندهی منابع آب کشاورزی
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