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 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 هدف: -1

 اهداف اصلی برنامه:

 ای ریزی منطقه*برنامه

 اقتصاد روستایی *تقویت

 *توسعه اقتصاد صادرات محور

 اهداف فرعی برنامه:

 ، برونگرا و پایدار مناطق روستایی*توسعه درونزا

 های اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی*شناسایی مسائل و چالش

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

 های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستاییگیری از پتانسیلبسترسازی جهت رفع تنگناها و بهره*

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

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

 مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت

 دامنه برنامه: -2

 *تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی 

 ساله بودن برنامه*پنج

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

 دستاوردهای مورد انتظار: -3

 *کاهش بیکاری

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

 *افزایش سطح درآمد و کاهش فقر

 *ارتقاء سطح بهره وری در مناطق روستایی

 و افزایش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستایی شهری -*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

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

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

 هادی روستایی و سایر اسناد و طرحهای مربوط(.
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 مقدمه

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

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

شرر ایران،   ستایی را در خود     طرف یازجنوب  سکونتگاه رو سویی دیگر     دادهیجاهزاران  ست و از  سفانه ا در   متأ

ضر    صرحا ش چون؛تهدیداتی ع شور و مرزی، تحریمدر تجارتینانینااطم، سالی کخ جهانی، همچنین افزایش   تهدیدات ک

شتغال های برای تهیه و اجرای برنامه مضاعف  تالشعلمی و  توجهدر روستاها، ضرورت    جوان تیجمع را دوچندان   زاا

یی این ازاشتغال تدوین برنامه توسعه اقتصادی و    هدف با بنهرو حاصل مطالعه فراگیر روستای   پیشاست. گزارش کرده

بر دیتأککشاورزی کم نهاده )با   -1ی پژوهش مبتنی بر این بوده است؛  هافرضشیپ. مبنای تئوری  و باشد یمروستا  

  ریزی یکپارچه )پیوندهای فضایی برنامه -2های با نیاز آبی پایین(، جایگزین و فعالیتسازی کاربردآب و معیشت  بهینه

گیری از نظریه بهره -4رویکرد توستتعه مشتتارکتی و مردم محور  دادن قرارالگو  -3(، شتتهرها با و روستتتاها با یکدیگر

ی از الگوی توسعه  ریگبهره -5ایجاد شغل و ماندگاری معیشت( و همچنین    ازینشیپجوانب  نیتأم) جانبههمهتوسعه  

(  PRAی مشارکتی یا  هامدل)های کیفی ی تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع؛ استفاده از روش  شناس  روش. زادرون

شد.  می شتغال        ترمهمبا سئله ا سیت م سا شرایط فعلی؛ گردآوری داده  ژهیوبهاینکه با توجه به ح یری از گها با بهرهدر 

ند(،  منطقه مشغول فعالیت هست   اداراتبا تحصیالت تکمیلی که در   کردهلیتحص محلی )افراد از کارشناسان  توان تیمی

ریزی روستتتایی، مدیریت، کارآفرینی،  های برنامهو کارشتتناستتی ارشتتد در رشتتتهدکتریالنیالتحصتتفارغو دانشتتجویان

( و مردم محلی  دانیستتفشیرای و همچنین مستتئولین محلی )شتتورا، دهیار، معتمدین و منطقه -ریزی شتتهریبرنامه

صاحب  شارکت ) شکده علوم زمی    نظر و م شاور )پژوه شد. همه تالش این م ن و جغرافیا(، بر این امر متمرکز  جو( انجام 

ها به کم   گردآوری داده برقرار شتتود. نانهیبواقعکستتب شتتناخت  منظوربهبوده که ارتباط عمیق و صتتمیمی با مردم 

شاهدات میدانی محققان و همچنین مدل  شارکتی مانند  م شکالت، ماتریس    ابیروندهای ارزیابی م سیم درخت م ی، تر

م شد. در   انجا رهیغ وها فایده فعالیت -یی، تحلیل هزینهروستا  گردشِون،  مودار سازمانی ترسیم و تحلیل ن  نیازسنجی، 

سازمان   تحقیق، یافتهفازبعدی صل از آمار و اطالعات  ستا  امورذیمدخل در هایهای حا  نیا از که ییهاگزارشیی و رو

 محلی و غیره( کم  نمود تجربه با کارآفریناندانشگاه،   اساتید  کارشناسی )با نظارت  هایتحلیل و ها اخذ شد سازمان 

های میدانی و در فاز ستتوم با تحلیل یافتهستتپس های حاصتتل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد. تا با مطالعات و داده

ستنتاج از یافته    سنادی، به ا شرح جزئیات پرداخته      ا شا با  سپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگ . شد ها اقدام و 

،  عهر روستاهای مورد مطال دیگهر ی  از البته و )بنه یمطالعات فور الذکر بعنوان اسناد پشتیبان برای روستا    مجموعه

 ریزی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.  سازمان مدیریت و برنامهجداگانه تدوین و در اختیار  روستا(، 436

فازهای قبلی طراحی و  از حاصل های مبنای رهیافتبر یی این روستا  زااشتغال سند توسعه اقتصادی و     مرحله بعددر 

های جمعیتی، بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، بررسی وضعیت  ، تحلیل شاخصبنهبا تبیین سازمان فضایی روستای  

پس  س جویی گردید و پیو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا،    امور تولیدی، بررسی وضعیت اموراجتماعی  

ستگذاری   ونگریآیندهبا تدوین برنامه   دافها و تهدیدها، اهمحدویت ها،رصت فو هامزیتو تبیین تعیین از طریق  سیا

شم راهبردها،  و ست   ماموریتاندازها و چ سیا ها، و نهایتا تعیین اهداف کمی و منابع  اقدامات و طرح، راهبردهاها و ها، 

شتغال    و برنامهها طرحهر ی  از مالی موردنیاز تحقق  صادی و ا سعه اقت ستای  های تو   یدگرد ارائهتدوین و  بنهزایی رو

 .که چگونگی انجام و ابعاد آن در ادامه آمده است
 



 

 

 

 تجزیه تحلیل و تبیین وضع موجود -الف

 بنهروستای  

  



 

 گیری از مدل چرخه حیاتبا بهره (PRA)های حاصل از روش مشارکتی بررسی و تحلیل

اسی و شنپژوهی، ظرفیتنگاری و آیندهتحولت سریع اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی، آیندهبا توجه به 

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

کارهای بایست راهگزینه به تنهایی مطلوب نبوده و می ریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر ی عرصه برنامه

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

 قتصادیدستیابی به توسعه اها و راهکارها در درون ی  راهبرد مشخص ارائه و مبنای عمل قرار گیرد. از این رو برنامه

و  ایریزان در سطوح ملی، منطقهروستایی موضوعی است که همه برنامهمطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحی

استا نیز در همین ر بنهمحلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند. برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای 

های انجام شده در بخش اول، این  راهبرد توسعه اقتصادی و و تحلیلها تهیه و اجرا شده است. با توجه به بررسی

 هایها و پروژهحیات استخراج و برنامه( و مدل چرخهPRA) گیری از روش مشارکتیبا بهره بنهاشتغالزایی روستای 

یزی رکه در برنامه حیات براساس نظریه نوینی بنا شدهاشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است. مدل چرخه و اقتصادی

حلیل کارکرد ت که بتواند به-عملی این مدل کاربرد  توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، لیکن تاکنون

. کمتر ارائه و اجرایی شده است -اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها بپردازد

ای هگیریم. طرح حاضر شاخصهایی است که به کار میت وابسته به تعداد، نوع و کیفیت شاخصاساس مدل چرخه حیا

به کار  هبناقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای ارزیابی وضعیت شغلی و اقتصادی جمعیت روستای 

 است که نتیجه آن به تفکی  در زیر ارائه شده است. گرفته 

 بنهوستای * روندیابی جمعیتی ر

هتتای مختلتتف سرشتتماری دارای رونتتد طتتی دورهکتته جمعیتتت روستتتا  دهتتدنشتتان متتی رونتتدیابی جمعیتتت روستتتا

در نفرجمعیتتت، 219ختتانوار و 45حتتدود ؛ 1375درستتال  روستتتابتتوده استتت بتته طتتوری کتته جمعیتتت    صتتعودی

نفتتر جمعیتتت و در   198ختتانوار و 54حتتدود  1390در ستتال  نفرجمعیتتت،262ختتانوار و 47حتتدود 1385ستتال

 نفر جمعیت داشته است. 150و خانوار 37حدود 1395سال 

 

طی دوره خشکسالی روند نزولی داشته است به  یرات منابع آبروند تغی و سطحی *روند تغییرات آب زیرزمینی

منابع  1398و  1397های سال طی بارندگی هش یافته است.متر کا 7الی5طوری که سطح منابع آب زیرزمینی بین 

 آب زیرزمینی

  های تولیدی:* روندیابی فعالیت

 .روند فعالیت دامداری ثابت بوده است 

 است بدون تغییر و محدودروند فعالیت های صنایع دستی 

 های غیرتولیدی؛ * روندیابی فعالیت

 است. های کارگری افزایشیروند فعالیت 

 
 



 

 

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

 

 بنهتبیین سازمان فضایی روستای  -1

در  پتتاروداز بختتش  پتتارود در دهستتتان  بنتتهبتتر استتاس آختترین تقستتیمات سیاستتی و اداری کشتتور روستتتای     

از ،بتت ، از شتترر بتته روستتتای و حوضتته آبریتتزبتته ارتفاعتتات کتته از شتتمال  راستت کیلتتومتری مرکتتز شهرستتتان 62

 شود.منتهی می دنروستای بارگو از جنوب به  کیلومتر(4) طی مسافت میردوکغرب به روستای 

، ایرانشتتهرای ( ناحیتتهتایی در طتترح توستتعه و عمتتران )جتتامع بنتتدی فضتتاهای روستت از نظتتر ستتطح بنتتهروستتتای 

 بندی گردیده است.طبقه پشام ، حوزه پارود، مجموعه پارودمنظومه 

 تیپ روستا:

 به لحاط توپوگرافی از نوع روستاهای کوهستانی است؛ -

 است.  اقماریفضایی از تیپ روستاهای  -به لحاظ مکانی -

 ای کوهستانی است؛ای از تیپ روستاهای درهایشی و توسعهبه لحاظ آم-

 است.دامداری سنتی با معیشت و به لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای  -

 بنهتبیین منابع انسانی و اجتماعی  روستای   -2

-نوستانی و طتی ستال   جمعیتت رونتد   باعت  شتده استت     روستتا  ضتعف محیطتی   ارتبتاطی و  و موقعیت جغرافیایی 

 نزولی داشته باشد.های اخیر روند 

 

 



 

 

 1375-1395در دوره  بنهتحوالت جمعیتی روستای   -1-2

-4/5حتتدود  1395 درستتالو  -4/5 معتتادل 1390،  8/1معتتادل1385 در ستتالنتترر رشتتد جمعیتتت روستتتا    

 درصد بوده است.

 بنهت جمعیتی روستای : تحوال1جدول شماره 
 نرر رشد خانوار جمعیت سال

1375 219 45 - 
1385 262 47 8/1  

1390 198 54 4/5-  

1395 150 37 4/5-  

 تایج سرشماری عمومی نفوس و مسکنماخذ: ن

 

 
 بنهروند جمعیتی روستای  -4تصویر شماره 

 
 

 بنهتحلیل پدیده مهاجرت در روستای -2-2

پدیده مهاجرت به اشکال مختلف دائمی، فصلی و روزانه در حال اتفار  دهدشناسی مهاجرت در روستا نشان میتیپ

های موقتی افتاده است و مهاجرتستاهای همسایه اتفار های دائمی نیز از نوع ازدواج به رومهاجرتباشد. افتادن می

 باشد.عمدتا به منظور کارگری و تحصیل می
 

 : مهاجرت، نوع و مقصد آن2جدول شماره 

 علت مهاجرت

تعداد 

مهاجران از 

 روستا

نام شهر یا روستای 

 مقصد مهاجرت
 توضیحات نوع مهاجرت

خوداشتغالی در مکان مقصد 

)سرمایه گذاری در بخشهای 

بازار و کشاورزی، صنعت؟ یا 

 خدمات(

- - - - 
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منحنی روند تغییرات جمعیتی روستای بنه



 

 - - - - کارگری در مزارع کشاورزی

ها و کارگری در کارگاه

 هاکارخانه

های فارس، استان نفر 5

بوشهر، کرمان و 

 تهران

چینی در رفسنجان و پسته موقتی

سیرجان، کارگری در فازهای 

گازی پارس جنوبی، بنایی و 

گوجه چینی درشیراز و 

های کازرون، کار در  رستوران

 تهران

کارگری و شراکت در بخش 

 خدمات

    

 کار دولتی
- 

 
- - - 

 تحصیل
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روستاها و شهرهای 

 همجوار
 پشام  و مورتان موقتی

  دائم روستاهای پیرامون نفر 7-4 ازدواج 

به دلیل نبود خدمات و 

امکانات بهداشتی و آموزشی 

و آب و ... در مکان مبدا )در 

امکانات مبدا شغل داشته اما 

 نبوده(

- - - - 

سایر )با ذکر دلیل 

 -مهاجرت(

 

 بریسوخت
 نفر اهالی روستا 8بیش از  هفتگی)موقت( پاکستان

 

 بنههای مردمی روستای تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت -3-2

ود ندارد. آنها وجباشند که با هم نسبت فامیلی دارند و اختالفی بین می ، شاهوزیی و دینارزهیآسکانیساکنان روستا، 

های دولتی اهالی روستا تمایل زیادی از خود در زمینه مشارکت با دستگاهباشند. می مذهب تمامی اهالی بلوچ و سنی

همکاری و تعاون در ساخت  . با توجه به ضعف مالی اهالی خودشان توانایی اجرای پروژه عمرانی را ندارند.اندنشان داده

، جشن عروسی جوانان و مدیریت مسائل روستا و روابط متقابل اجتماعی مدد-نام حشردر غالب رسم دیرینه ب مسکن

رود و بررسی این در روستا به شمار میای های همبستگی قومی و قبیلهبا سکونتگاههای همجوار از مهمترین جلوه

 ها نشان از سرمایه اجتماعی بالی روستا دارد. شاخص

 بنههای فعالیت اقتصادی در روستای تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص -3

باشتتد کتته از ایتتن متتی نفتتر93ستتاله و بیشتتتر روستتتا حتتدود  10(، جمعیتتت 1395مطتتابق آختترین آمتتار رستتمی )

 دهد.  را زنان تشکیل می (درصد1/58) نفر54( را مردان و درصد9/41نفر ) 39تعداد 

نفتتر را جمعیتتت بیکتتار  14نفتتر را شتتاغلین و 51نفتتر استتت کتته از ایتتن تعتتداد،  65جمعیتتت فعتتال روستتتا حتتدود 

و نترر بیکتاری برابتر بتا      9/69دهتد. بتا توجته بته آمتار متذکور، نترر مشتارکت اقتصتادی روستتا           روستا تشکیل می

 است. 15/21

نفتر را  30نفتر را محصتلین،   7جمعیتت غیرفعتال؛    فتر ن55دهتد از  شناسی جمعیتت غیرفعتال روستتا نشتان متی     تیپ

 نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند.  18کار و دارای درآمد بدوننفر 0زنان خانه دار، 



 

 

 بنهعیت فعالیت در روستای : وض3جدول شماره 

نام 

 روستا

جمعیت ده ساله و 

 بیشتر
 جمعیت غیر فعال جمعیت بیکار جمعیت شاغل

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل
 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 محصل

خانه 

 دار

درآمد 

 بدون کار

 

 سایر

اظهار 

 نشده

 0 20 0 1 7 55 10 4 14 28 23 51 54 39 93 بنه

 .1395ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 

 بنههای اشتغال در روستای :  محاسبه شاخص 4جدول شماره 

نام 

 روستا

نسبت مردان 

 سال 10بالی 

نسبت زنان بالی 

 سال 10

نرر مشارکت  جمعیت فعال نرر بیکاری نرر اشتغال

 اقتصادی

9/41 بنه  41.94 6/78  5/21  65 9/69  

 1398ماخذ: محاسبات مشاور، 
 

دامتداری از نتوع دام   دهتد اقتصتاد روستتا عمومتا مبتنتی بتر       ستال گذشتته نشتان متی     10بررسی اقتصاد روستا در 

هتتای آمتتایش ستترزمین از جملتته   ، مولفتتهایکوهستتتانی و درهه استتت. قتترار گتترفتن روستتتا در منطقتت    ستتب 

هتتای زیتتاد، آب نستتبتا ، روانتتابمراتتتعهتتای محیطتتی ماننتتد هتتای فعالیتتت و ویژگتتیپایتتدار، وجتتود زمینتتهجمعیتتت 

  .،  آب و هوای مساعد و امنیت پایدار سبب پایداری اقتصادی در گذشته گردیده استکافی

                      بنههای اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای : نقش و جایگاه بخش5جدول شماره 

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

   0 کشاورزی
   0 صنعت
   0 خدمات
   0 جمع

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

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

 و معدن، بازرگانی و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری(

روستتتا  یزایتتپتترورش دام فعالیتتت اصتتلی و اشتتتغال باشتتد. ، فعالیتتت غالتتب اقتصتتادی روستتتا متتیدامتتداریفعالیتتت 

ر در چنتتد دهتته گذشتتته محستتوب متتی گتتردد. در حتتوزه دامتتداری نیتتز در روستتتا عمتتدتا پتترورش دام ستتب  د    

)محتتل اولیتته( در روستتتا  راس گوستتفند 50راس بتتز و  100روستتتا رواج دارد. براستتاس گتتزارش میتتدانی تعتتداد   

تتتوان هتتای استتتاندارد و بهداشتتتی دام و همچنتتین تتتامین علوفتته و غتتذای دام متتی  بتتا ایجتتاد جایگتتاهوجتتود دارد. 

  وری بهینه در زمینه دامداری سب  را ایجاد نمود.حداکثر بهره

 

 

 

 



 

 وضعیت منابع آب کشاورزی روستا: 6ه شمارجدول 

 سد چاه قنات چشمه نوع
بند خاکی 

 و تغذیه ای
 سایر رودخانه

 -  - - - 9 0 0 تعداد

 - - - - دائمی - - وضعیت آبدهی

 کاربری

 

 شرب - -

 استحمام

شست 

 وشو

- - - - 

 فاصله

 

درون  - -

 روستا
- - - - 

  - - - اینچ 1 - - میزان آبدهی

آب خش  منابع 

 شده و تعداد آن
 آب چاه ها کم شده است.

منبع تامین انرژی 

 چاه
 منبع انرژی چاه ها دینام برقی می باشد.

 1398های میدانی مشاورمنبع:یافته

شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه باع  رشد پوشش گیاهی مرتعی در محیط طبیعی شده است و از سوی دیگر 

های ویژه برای گونه از پیش شرایط زیستی به پذیری بیشناپایداری شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه موجب آسیب

پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه در شرایط ترسالی، توان بیان نمود طورکلی میگیاهی و جانوری شده است. لذا به 

باشد. اقلیم روستا در تابستان نسبتا اغلب غنی بوده و به همین دلیل شرایط محیطی، برای رویش گیاهی فراهم می

، پیر،کولمیر، گوردر، پنیرباد، کنارشامل  بنهگرم و خش  اما در پاییز تا بهار نسبتا معتدل است. پوشش گیاهی در 

های کوچ  و متوسط عمدتا از بین رفته است و این ضعف پوشش گیاهی ناشی از تداوم باشد. بوتهرد، بون میچگ

 خشکسالی و عدم بارندگی است.  

 : پوشش گیاهی و حیات جانوری 7جدول شماره 

 پیر،کولمیر، گوردر، پنیرباد،کنار، چگرد، بون نام واریته های مهم پوشش گیاهی

برگ انبه)برای دیابت(،ایشرک، آویشن، پنیرباد،  موجود در طبیعت روستا نام گیاهان دارویی

 های سطحی و تولید الیاف(استبرر)ضدعفونی کردن زخم

 شودوضعیت مراتع متوسط ارزیابی می وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام

عقاب، سنجاب راه راه بلوچی و خرگوش کوهی، روباه،  حیات وحش اعم از پرندگان، چهار پایان؛ خزندگان و....

 پرندگان

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه طوفان سهمگین گنو و سپس 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. 



 

 
 

 راهکارهای پیشنهادی مردم و مشاورآسیب های محیطی، پیامدها و  :8دول شماره ج
 پیشنهادات ساکنین آثار و تبعات مخاطرات آسیب

 خشکسالی

 متر 7الی 5افت آبهای زیرزمینی بین  -

 در روستا تعداد دام کاهش  -

 از بین رفتن مراتع -

 

 ساخت آب انبار- 

های مصنوعی جهت ذخیره ایجاد برکه -

 رواناب

ایجاد بندهای سنگی جهت نگهداشت -

 آب 

 

 افت آبها

متر کاهش یافته  7الی 5منابع آب زیرزمینی بین 

 است.

 اند منابع آب سطحی نیز خش  شده

 های غیرمجازجلوگیری از حفرچاه

 تزریق آب رواناب به داخل زمین-

افزایش نفوذپذیری اب از طریق -

 ساخت خوشاب
 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 

 

صتتنایع دستتتی از دیربتتاز در روستتتا در داختتل و اطتتراف روستتتا معتتدن وجتتود نتتدارد.   در حتتوزه صتتنعت و معتتدن،

دوزی و بعضتتا حصتتیربافی مهتتارت دارنتتد و در  دوزی، ستتوزنهتتای ستتکهوجتتود داشتتته و زنتتان روستتتا در رشتتته  

تتوان از ایتن پتانستیل بترای توستعه اقتصتاد روستتا بهتره گیتری کترد. از غتذاهای محلتی             ریتزی متی  صورت برنامه

 تباهی  را نام برد.آبگوشت بلوچی، تنوری، و تا می توان روس

: شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای 9جدول شماره 

بنهظرفیت شناسی تولید در روستای   

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 ش کشاورزیکار در بخ

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

 دامداری و دامپروری

  

 

 

 کارگاه فرآوری و بسته بندی -

 صنایع دستیکارگاه -

 

منطقه که روستا در  از آنجایی -

- قرار دارد قابلیت زنجیره کوهستانی 

 باشد. دامداریهای ارزش در بخش 

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

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

 تامین زنجیره ارزش محصولت دامداریها و واحدهای صنعتی به منظور کارگاهسازی نهادی و ایجاد زمینه  -1

 های باغداری به سمت محصولت با نیاز آبی پایین و آبیاری نوین جایگزینی الگوی کشت و ارتقای سیستم -2

 دامداریاستقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچ  برای محصولت  -3

 دامداریبازاریابی محصولت تولیدی روستا و آموزش آن به  -4

 آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصولت بازار پسند -5

 حمایت از دامداران و حذف دللن -6



 

 همسایه به منظور افزایش تجارت محصولت کشاورزی کشورو  بخش پارودبرقراری تجارت فعال بین  -7

 گیاهان دارویی روستا توسعه زیرساخت های فرآوری -8

 حمایت از ایجاد و توسعه صندور های خرد مالی محلی-9

 حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا -10

گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره ارزش حمایت و تشویق سرمایه-11

 محصولت.
 

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

دهتد کته از ایتتن   ستاله و بیشتتر تشتکیل متی     6نفتر را جمعیتتت  113نفتر جمعیتت روستتا، حتدود      150از مجمتوع  

دهنتتد. نتترر باستتوادی  ( را زنتتان تشتتکیل متتی درصتتد 06/61نفتتر )69( را متتردان و درصتتد94/538نفتتر )44تعتتداد 

باشتتند. نتترر درصتتد جمعیتتت متتذکور باستتواد متتی 47/19دهتتد کتته بیشتتتر روستتتا نشتتان متتیستتاله و  6جمعیتتت 

 . است درصد 19/23و زنان معادل  درصد 64/13باسوادی مردان 
 

 

 

 )الف( بنه: وضعیت سواد در روستای 10جدول شماره 

نام 

 روستا

جمعیت 

ساله  6

 و بیشتر

 6جمعیت 

ساله و 

بیشتر 

 باسواد

 6جمعیت 

ساله و 

 بیبیشتر 

 سواد

 6مرد 

ساله و 

 بیشتر

مرد 

 باسواد

-مرد بی

 سواد

وضع 

سواد 

اظهار 

 نشده 

 6زن 

ساله و 

 بیشتر

زن 

 باسواد

زن بی 

 سواد

 53 16 69 0 38 6 44 91 22 113 بنه

  10ادامه جدول شماره 

نرر 

 باسوادی

نرر بی 

 سوادی

نسبت 

 6مردان 

 ساله

نرر 

باسوادی 

 مردان

نرر بی 

سوادی 

 مردان

مرد بی 

 پاسخ

نسبت 

 6زنان 

 ساله

نرر 

باسوادی 

 زنان

نرر بی 

سوادی 

 زنان

زن بی 

 پاسخ

نام 

 روستا

47/19  53/80  94/38  64/13  36/86  0 06/61  19/23  8/76  بنه 0 

 
 

روستتتا بتترای تحصتتیل در  باشتتد. دانتتش آمتتوزانمتتی دارای مدرستته ابتتتداییدر حتتوزه آمتتوزش و پتترورش، روستتتا 

مراجعتته  راستت پشتتام  و روستتتای دوره متوستتطه دوم، و هنرستتتان بتته   و  مورتتتانمتوستتطه اول در روستتتای 

 کنند.می

زدیکتتترین خانتته بهداشتتت در روستتتای  ندارد. نتتدر روستتتا خانتته بهداشتتت وجتتود  در حتتوزه بهداشتتت و درمتتان،  

شهرستتتان و  راستت اشتتتی ستتطح بتتالتر بتته شتتهر  بهدروستتتائیان جهتتت دریافتتت ختتدمات  باشتتد. متتی مورتتتان

   کنند.مراجعه می ایرانشهر

 

 

 

 

 

 



 

 : وضعیت بهداشتی روستا11جدول شماره 
کمبودها و 

 نیازسنجی
 بیمارستان

اورژانس 

 جاده ای
 درمانگاه داروخانه

مرکز جامع 

 سالمت

مرکز 

 بهداشت

خانه 

 بهداشت
 نوع مرکز

دستتترستتی روستتتا به   

مراکز درمانی بخصوص   

به           جه  با تو گاه  مان در

تر          5شتتتعتتاع   م لو ی ک

-مطلوب ارزیتتابی می      

 شود.

مکتتانتتات و       - بود ا م ک

نی و         یزات درمتتا ه ج ت

 پزشکی

 تعداد دارد ن - - - - - -

 

 

     
خدمات 

 رسانی به

- 
دوراهی 

 پارود
 راس 

-پشام 

 پارود
 مورتان پشام   مپشا

خدمات 

 گیری از
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پاستتگاه شتترکت تعتتاونی،  پایگتتاه مقاومتتت بستتیج،  ختمان دهیتتاری، ستتا دهیتتاری و فاقتتد و دارای شتتورا روستتتا 

باشتتد. تنهتتا فضتتای ورزشتتی روستتتا زمتتین  متتی انتظتتامی، مرکتتز ختتدمات کشتتاورزی و فضتتای ورزشتتی استتتاندارد 

 فوتبال خاکی است.

 نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا:

   ایجاد مرکز فرهنگی و پرورشی ویژه بانوان روستا   -1

 اجتماعی روستا -انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی برای پیشبرد توسعه اقتصادی -2

هتتای ستترمایه گتتذاری هتتا و قابلیتتتآمتتوزش و توانمندستتازی کارآفرینتتان و جوامتتع محلتتی متناستتب بتتا طتترح   -3

 روستا

 احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان و توسعه ورزش های روستایی. -4

 عمومی در مرکز روستایی ایجاد کتابخانه -5
 

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

ا کیفیت عرض و آسفالت جاده نسبت است. آسفالتجاده ارتباطی روستا با مرکز دهستان، مرکز بخش و مرکز شهرستان 

آن به لحاظ نصب عالئم راهنما و رانندگی، تجهیزات ایمنی و رعایت  شود اما نیاز است وضعیتمطلوب ارزیابی می

و در بعضی نقاط نیاز به روکش جدید آسفالت دارد.  ها در ساخت و ساز روستاییان مجاور محور ارتقا یابدحریم

  است اما اجرا نشده است. شدهتهیه است. طرح هادی روستا  دنبارگروستای نزدیکترین سکونتگاه به آن، 

واحد مسکونی از نوع چادری، آلون  و  29از نوع غیرآپارتمانی و تعداد واحد مسکونی معمولی  3مطابق آمار موجود   

های روستاهای از جمله ویژگیباشند. فاقد اسکلت فلزی و بتون آرمه می واحدهای مسکونی روستا،کپری وجود دارد.

و محل  نگهداری دام در داخل حیاط در داخل ی  کپر  دیوارکشی نشده است واحدمسکونی است که عرصه مرزی این

 باشد.یا طویله می

 
 بنهنوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای  -12جدول شماره 

نام   

 روستا
تعداد کل واحد 

 مسکونی معمولی

واحد مسکونی 

 آپارتمانی

واحد مسکونی غیر 

 آپارتمانی

چادر، کپر، 

 آلون ، زاغه و..

محل 

 سکونت سایر

نشده نوع اظهار 

 واحد مسکونی

 0 5 29 3 0 3 بنه

 12ادامه جدول 



 

نام 

 روستا

مساحت 

کمتر از 

50  

مساحت 

75-51 

مساحت 

80-76 

مساحت
100-81 

مساحت 

150-101 

مساحت 

200-

151 

مساحت 

300-

201 

-500مساحت

301 

مساحت 

501+ 

مساحت 

اظهار 

 نشده
 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 بنه

 1395نفوس و مسکن، مأخذ: نتایج سرشماری عمومی 

 بنهنوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای  -13جدول شماره 
نام   

 روستا

نوع 

اسکلت 

 فلزی

نوع 

اسکلت 

بتون 

 آرمه

نوع 

اسکلت 

 سایر

نوع 

اسکلت 

اظهار 

 نشده

مصالح 

آجر و 

 آهن

مصالح 

آجر و 

 چوب

مصالح 

بلوک 

 سیمانی

مصالح تمام 

آجر یا سن  و 

 آجر

مصالح 

تمام 

 چوب

مصالح 

خشت 

 و چوب

مصالح 

خشت 

 و گل

مصالح 

 سایر

 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 بنه

 .1395مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

باشتد. دسترستی بته اینترنتت     ستتا ضتعیف متی   تلفتن همتراه در رو   دهتی خطتوط  روستا فاقد تلفن ثابت است. آنتتن 

شتتود. ختتدمات پستتت بانتت ، دفتتتر پیشتتخوان ختتدمات دولتتت و صتتندور   ارزیتتابی متتیضتتعیف خیلتتی در روستتتا 

راست   پست در روستا وجتود نتدارد و متردم بترای اختذ ختدمات پستت بانت  و دفتتر پیشتخوان دولتت بته شتهر              

 کنند.  مراجعه می

قترار   روستتای مورتتان  در در حوزه انرژی، روستتا از نعمتت بترر برختوردار استت. نماینتدگی توزیتع ستوخت نفتت          

. جایگتتاه ستتوخت بنتتزین و گازوئیتتل و نماینتتدگی توزیتتع ستتیلندر گتتاز در روستتتا وجتتود نتتدارد و روستتتائیان    دارد

در پتتارود و راستت   جهتتت تتتامین ستتوخت گازوئیتتل، بنتتزین و ستتیلند گتتاز متتورد نیتتاز ختتود بتته شتتهر            

-متتیروستتا فاقتتد شتبکه آبرستانی    . روستتا مراجعته متتی کننتد    کیلومتری)شتهر راستت ( 62)پتارود( و  کیلومتری36

 باشد.

ختتدمات ختترده فروشتتی وجتتود نتتدارد و  از نظتتر ختتدمات ختترده فروشتتی و مشتتاغل فنتتی و تاسیستتات در روستتتا؛  

-و...( و شتتهر پتتارود و راستت  تهیتته متتی نظرآبتتاد و راستت اهتتالی روستتتا ختتدمات موردنیتتاز را روستتتاهای مرکزی)

   کنند.

 

  تاسیساتیو خدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی -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

 

 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - تعداد

ارائه 

خدما

 بهت 

- - - - - - - - -  - 

اخذ 

خدما

 ازت 

 پارود پارود پارود

 -پارود

نظرآبا

 د

 نظرآباد
نظرآباد

 پارود-

-پارود

 نظرآباد
 نظرآباد-پارود

سردکان

-پارود-

-گریکان

 نظرآباد

-پارود

نظرآباد

 حیط-

- 



 

 نوع

 

رو
ود
 خ
گاه
یر
عم
ت

 

ت 
آل
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 - 0 0  0 0 0 0 تعداد

ارائه 

خدما

 ت به

- - -  - - - - -    

اخذ 

خدما

 ت از

نظرآباد

-

گریکان

 بیدلد-

-بیدلد

نظرآبا

 د

نظرآباد

-

-بیدلد

 پارود

-پارود

-حیط

نظرآبا

 د

نظرآباد

 حیط-
 راس 

نظرآباد

 پارود-

-پارود

نظرآباد

-حیط-

 بیدلد

-پارود

نظرآبا

 د

   

 نیاز سنجی و کمبودها: 

امکان دسترسی برای تمام امکانات و خدمات فور قابل کیلومتر در مجموعه روستایی پارود 30باتوجه به شعاع دسترسی 

ر مرکزی)شهباشد.باتوجه به شاخص جمعیت و مرکزیت تجهیزات و امکانات براساس شرح خدمات در ی  مکاندسترسی می

 پذیر باشد استقرار یابد. پارود( که دسترسی تمام مردم به آن امکان

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

 .ابتدایی اشاره نمودمدرسه  یع برر روستا واحداث خطوط و شبکه توز

 شود: آتی روستا به شرح زیر تبیین میهای این  باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویت

 دهستان و بخشتهیه و اجرای طرح های زیرساختی مورد نیاز اقتصاد روستا،  -1

   های استاندارد دام سب ساخت جایگاهاجرای  -2

 زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا با توجه به رشد جمعیتی روستا و نیازهای نسل جوان  -3

 سرعت در روستااختن زمینه دسترسی به اینترنت پرفراهم س -4

 

 

 بنهفضایی روستای  -بررسی روابط متقابل مکانی-7

قترار گرفتته استت. بررستی      پتارود کیلتومتری شتهر   36در  بنته به لحاظ مکتان استقرار روستتا در منطقته، روستتای      

 13دهتد فاصتله روستتا بتا مرکتز دهستتان       فاصله فیزیکتی روستتا بتا مراکتز اداری، سیاستی و ختدماتی نشتان متی        

کیلتتومتر 480کتتز استتتان کیلتتومتر و بتتا مر62کیلتتومتر، بتتا مرکتتز شهرستتتان  36کیلتتومتر، بتتا مرکتتز بختتش حتتدود 

 -. ارتباطتتات مکتتانیقتترار دارد مورتتتاندر روستتتای درمتتانی بتتا روستتتا  -باشتتد. نزدیکتتترین مرکتتز بهداشتتتی متتی

ختتدمات آموزشتتی، بهداشتتتی و   دریافتتت)جهتتت (؛ پتتارودمرکتتز بختتش )شتتهر  در ستتطح اول بتتا  فضتتایی روستتتا

در ستتتطح دوم بتتا مرکتتتز   ارتباطتتات روستتتا    و .. ( ارتبتتتاط دارد.سیاستتی   -اداریانی، و ختترده فروشتتتی،  درمتت 

جهتتت دریافتتت ختتدمات از جملتته ختتدمات اداری، متتالی، آموزشتتی، بهداشتتتی،      ایرانشتتهر و شتتهر  شهرستتتان 

درمتتانی، بیمارستتتانی، ستتوخت، فتتروش محصتتولت و ختتدمات ختترده فروشتتی، تتتوزیعی، فنتتی  و تاسیستتاتی استتت. 

ریافتت ختدمات برتتر متی باشتد. در مطالعتات استناد        سطح سوم ارتباطتات روستتا بتا مرکتز استتان عمتدتا بترای د       



 

حتوزه  در  اقمتاری یت  روستتای   ، ایتن روستتا بته عنتوان     ایرانشتهر توسعه ای و از جمله طترح مطالعتات ناحیته ای    

ی در مستتیر اظ مکتتانطبقتته بنتتدی گردیتتده استتت. موقعیتتت روستتتا بتته لحتت پتتاروددر مجموعتته پشتتام   روستتتایی

در حتتوزه  .یلتتومتری شتتهر پتتارود واقتتع شتتده استتتک45و  کشورپاکستتتان مورتتتان و متترز مشتتترک بتتا-جتتاده پتتارود

و ختتدمات فنتتی و عمتتده   ستتطح بتتال ، ختتدمات بهداشتتتیهنرستتتاندبیرستتتان و راهنمتتایی،  ختتدمات آمتتوزش

 د.  شوگیرنده محسوب میی  روستای خدمات فروشی

  



 

 : سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه15جدول شماره 
 شرح عنوان

 دارد. اقماریروستا موقعیت  روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه موقعیت

موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در 

 منطقه

  محلیو صیفی در بازارهای سطح  انار خرما،تولیدات کشاورزی روستا  از جمله  اخذ کننده -

 تولیدکننده محصولت دامی-

 روستاهای مجاور  ازخدمات بهداشتی اخذ-

پیرامون روستاهای حوزه  ازخرده فروشی، توزیعی، فنی و تاسیساتی، سوخت،  خدماتخذ ا-

اداری و مالی سطح پایین )پست  خدمات ها وو اخذ خدمات سطح بالتر در این حوزهخود 

 کز بخش و شهرستان و مرکز استان. بان  و ...(، سردخانه و انبارداری از مر

کارگاههای جدید موقعیت روستا به لحاظ ایجاد 

 محصولت روستاهای مجاوربا پشتیبانی

های فرآوری و بسته بندی محصولت تولیدی های لزم جهت ایجاد کارگاهدر حال حاضر زمینه

 دارد.نبخش کشاورزی وجود 

ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید، 3

 محصول و گردشگری، صنایع دستی و ......

  گلخانه ای زراعیولت پتانسیل بالی کشت محص -

 دامداری سب  -

 زنبورداری-

محصول تولیدی دارای مزیت روستا جهت  3

سرمایه گذاری در برنامه توسعه اقتصادی و 

 اشتغال زایی روستا

 

 پرورش و نگهداری دام سب 

 

گرایش کمی  اقتصاد و قابلیت های روستا برای 

 ایفای چه نقش هایی است

 ایفای نقش تولیدی:

 از نوع گلخانه ایتوسعه کشاورزی -

 توسعه دامداری سب  -

 ایفای نقش غیرتولیدی:

 ندارد -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

 بنه : مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای 16جدول شماره 
صنعت با رویکرد  کشاورزی مولفه ها

صنایع کارگاهی 

 کوچ  و خانگی

گردشگری و  خدمات

شیالت و  دامداری باغداری زراعت صنایع دستی

 صیادی

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

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

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

 - - - = * - - های محیطی و مکانیها و توانقابلیت

 - - - = * - - 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
 پهنه فعالیتی  پیشنهادی

)بازار فروش، خدمات 

 تعداد فردی رسانی، و مصرف(
در  تعداد 

 روستا

 در تعداد

 دهستان

 نظرآباد-پارود  1 5 مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

 دام های جایگاه پرورشساخت سازه مشاغل مرتبط با

 (جوشکار و بناهای محلی)
- -  

های دامداری

 شهرستان

 کشت علوفه )در روش سنتی( داممشاغل مرتبط با 

 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 

 ها و ادارات شهر راس (کلینی ) پرورش
- -  

دامداران شهرستان و 

شهرستانهای کوچ  

 مجاور

 دامداران شهرستان  - 3 مشاغل مرتبط با بیمه دام

پشم، پوست دام  مشاغل مرتبط با ریسندگی )فرآوری

 (مانند چرم سازی
  2 عدم تجاری

کارخانه های ایرانشهر، 

 زاهدان و بیرون استان

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

 استان

 - - - - مشاغل گروهی

 زاهدان و بیرون استان  - - مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

 ،دام )پشم چینی محصولتمشاغل مرتبط با فرآوری 

 تولید کش ، دوغ، ماست(
  1 غیرتجاری

 -روستا و دهستان

 بخش

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم فرآورده 

 از دامهای حاصل 
- 1  

سطح استان و بیرون 

 استان

 زاهدان و بیرون استان    دام اولیه مشاغل مرتبط با فروش

 - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام
-  

سرباز، ایرانشهر، چابهار 

 و بیرون استان

 بازارهای بزرگ بندی جهت مشاغل مرتبط با  بسته

 خارجی(داخلی و )

- 

-  

شهرهای بزرگ 

کشورهای داخلی، 

 عربی

 و زاهدانسرباز   - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

  پارود-راس   واحد 1 - مشاغل مرتبط با فراوری محصولت دامی

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی 

محصولت دامی )بطری شیر، ظروف پالستیکی ماست، 

 .دوغ(

- 

-  
دامداران روستاهای 

 و شهرستان دهستان

 



 

 

 
 آینده نگری و سیاستگذاری -ب

 ، چشم اندازها و راهبردها (هاها و پروژه، فعالیتها) تعیین مزیت
  



 

 بنهسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای تعیین راهبردهای برنامه تو-1

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

شتود، ایتن راهبترد بتدنبال     حتداقل نیتز گفتته متی     -کته بته آن راهبترد حتداقل     (،WTراهبرد تدافعی یا بقاا) -1

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

شتود، ایتن   حتداکثر نیتز گفتته متی     -کته بته آن راهبترد حتداقل     (،WOد انطباقی یا محافظاه کاراناه)  راهبر-2

هتتای گیتتری از فرصتتت)روستتتا یتتا منطقتته(، در حتتین بهتتره راهبتترد بتتدنبال کتتاهش ضتتعف هتتای درونتتی سیستتتم

 بیرونی می باشد.

متی شتود، ایتن راهبترد بتدنبال      حتداقل نیتز گفتته     -کته بته آن راهبترد حتداکثر     (،STراهبرد اقتضایی یا تناوع ) -3

 .باشدهای بیرونی میا منطقه(، در عین حال کاهش تهدید)روستا ی بهره گیری از قوت های درونی سیستم

شتود. ایتن راهبترد    حتداکثر نیتز گفتته متی     -کته بته آن راهبترد حتداکثر     (،SO) راهبرد رقابتی یا تهااجمی -4

ین حتال بهتره گیتری از فرصتت هتای      عت یتا منطقته(، در   )روستتا   گیری از قتوت هتای درونتی سیستتم    بدنبال بهره

 بیرونی می باشد.

بتتا توجتته بتته نتیجتته گیتتری از شتتاخص هتتا و نتتاتوانی در آن در جهتتش بتته توستتعه، بتترای   بنتتهاینتت  در روستتتای 

رستتیدن بتته توستتعه پایتتدار و تحقتتق اهتتداف ستتند برنامتته توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغالزایی روستتتای متتذکور        

 ش بینی می گردد:یراهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پ

توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد اقتضتایی بترای یت  دوره        بکتارگیری   راهبرد یا راهبردهای کوتااه مادت:  -1

 تامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه. ی  تا سه سال پس از

بکتتارگیری توامتتان راهبتترد انطبتتاقی و راهبتترد اقتضتتایی بتترای یتت   :راهباارد یااا راهبردهااای میااان ماادت-2

 دوره سه تا پنج سال، پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول.

بکتارگیری توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد رقتابتی بترای یت  دوره         راهبرد یاا راهبردهاای بلناد مادت:     -3

 پنج تا ده سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.

بتته عبتتارتی در گتتام اول بتتا اتختتاذ دو راهبتترد تتتدافعی و اقتضتتایی، دولتتت بتتا تتتامین متتالی، اقتتدام بتته تتتامین        

ی و اشتتتغال زایتتی در روستتتا متتی کنتتد کتته اصتتالح و جتتایگزینی شتتیوه آبیتتاری،  زیرستتاخت هتتای توستتعه اقتصتتاد

، احتداث استتخر دخیتره چنتد     تترمیم کانتال انتقتال آب   ، تلفیقتی کشتت  توستعه باغتداری و   تامین زیرساخت هتای  

تتامین زیرستاخت هتای     روستتا،  طترح هتادی   تهیته ، ایجتاد شتبکه آب آشتامیدنی   منظوره ذخیتره آب کشتاورزی ،   

آمتتوزش و مهتتارت آمتتوزی نیتتروی کتتار و راه انتتدازی   گیاهتتان دارویتتی، صتتنایع دستتتی،  بستتته بنتتدیفتترآوری و 

اینترنتتت پرستترعت از جملتته ایتتن اقتتدامات خواهتتد بتتود و از ستتوی دیگتتر، روستتتائیان بتتا مشتتارکت و همیتتاری در  

هتتای  هتتا و حتتوزهگتتذاری در بختتشاجتترای زیرستتاخت هتتا و اختتذ شتتیوه هتتا و فنتتون جدیتتد کتتارآفرینی و ستترمایه

نیمتته  و دامتتداریمحصتتولت استتتوایی  -ی )بتتا محوریتتت باغتتداریدارای پتانستتیل روستتتا از جملتته حتتوزه کشتتاورز

 و خدمات یاریگر دولت در این روند خواهند بود.( تجاری

با کتاهش ضتعف هتای درونتی روستتا و کتاهش تهدیتدهای بیرونتی ناشتی از اعمتال راهبردهتای گتام              در گام دوم،

گیری بیشتر از قتوت هتای درونتی روستتا و فرصتت هتای بیرونتی استت کته ایتن امتر بتا تتامین              اول نوبت به بهره 

توستعه باغتداری،   صتاد روستتا ازجملته کشتاورزی نتوین )     پیشترو اقت مالی و سترمایه گتذاری بیشتتر در بختش هتای     

باغتتداری، پرواربنتتدی دام و پتترورش طیتتور و پتترورش متتاهی مطتتابق گیاهتتان دارویتتی،  فتترآوریکشتتت گلخانتته ای، 

با ذائقته بتازار(، توستعه فعالیتت هتای صتنایع دستتی و توستعه ختدمات آغتاز متی گتردد و بتا همراهتی دولتت در                



 

، روستتا وارد فتاز خودشتکوفایی و حرکتت بته ستمت تولیتد رقتابتی هتدایت خواهتد           های تکمیلتی تامین زیرساخت

، ایجتاد اشتتغال و جتذب نیتروی کتار متازاد روستتا، تحتول در         ناحیته د و نقتش در نظتام تولیتد    افزایش تولی گردید.

بهبتتود و ارتقتتاء فنتتون تولیتتد و حرکتتت بتته ستتمت نتتوگرایی در بهتتره گیتتری از       پایتتداری ستتکونت در روستتتا، 

پتانستتیل هتتای روستتتا ماننتتد تولیتتد واریتتته هتتای پرمحصتتول از جملتته وظتتایف کارآفرینتتان روستتتایی در ایتتن      

تتتامین زیرستتاخت هتتا، پشتتتیبانی، تنظتتیم و برنامتته ریتتزی بتتازار مصتترف و ایجتتاد تعتتادل در   مرحلتته خواهتتد بتتود.

عرضتته و تقاضتتا و پتتایش نظتتام تولیتتد روستتتا و جلتتوگیری از آستتیب پتتذیری آن در ایتتن مرحلتته برعهتتده دولتتت و  

 دستگاههای اجرایی مسئول خواهد بود.

گتذاری و  هتای بیرونتی روستتا و تحقتق امنیتت سترمایه      نتی و فرصتت  هتای درو درگام سوم، با شکوفا شتدن قابلیتت  

-پایداری اقتصاد روستتا ناشتی از اجترای راهبردهتای دو گتام قبلتی، نوبتت بته اجترای راهبردهتای گتام ستوم متی             

، اقتصتاد روستتا وارد فتاز جدیتدی     راهبترد رقتابتی بتا راهبترد تتدافعی     رسد کته در ایتن گتام بتا بکتارگیری توامتان       

گیتترد. در ایتتن مرحلتته روستتتا، شتتود کتته نقتتش آفرینتتی منطقتته ای نتتام متتیع درآمتتدی جدیتتد متتیدر خلتتق منتتاب

گیتتری از  ختتود بتته طتترف بهتترهو منحصتتر بفتترد هتتای داخلتتی هتتای اقتصتتادی ناشتتی از تتتوانضتتمن ارتقتتاء فعالیتتت

بتتال را رود کتته ایتتن امتتر در فضتتای رقتتابتی بتتازار، تولیتتد در مقیتتاس هتتای اقتصتتادی روستتتاهای همجتتوار متتیتتتوان

بتترای روستتتا بتتا صتترفه اقتصتتادی روبتترو خواهتتد ستتاخت. در ایتتن گتتام، برندستتازی، رهبتتری و هتتدایت بتتازار و      

گیتتری از راهبتترد ای و  بهتترههتتای تولیتتدی بتته صتتورت زنجیتتره  ت روستتتاهای مجتتاور و توستتعه فعالیتتت تولیتتدا

خواهتتد گردیتتد. تولیتتدات  اقتصتتادی افتتزایش بهتتره وری، ستتبب افتتزایش تتتوان و جایگتتاه روستتتا در عرصتته بتتازار  

، فتترآوری گیاهتتان صتتولت مبتنتتی بتتر ذائقتته مصتترف کننتتده، فتترآوری تولیتتدات دامتتی و طیتتور   مح ای وگلخانتته

ن گتتام استتت کتته بتتا ادامتته گتتذاران در ایتتهتتای ستترمایهدارویتتی، توستتعه تولیتتد صتتنایع دستتتی از جملتته فعالیتتت 

ه توستعه اقتصتادی و اشتتغالزایی و در نتیجته     توانتد بته تحقتق اهتداف ستند برنامت      های حمایتی دولتت متی  سیاست

 توسعه پایدار روستا بینجامد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بنهقابلیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای : 2جدول

زه
حو

 

 ضعف ها و تهدیدها  قابلیت ها و فرصت ها 

ی
یع
طب

 

 طبیعت بکر و مراتع نسبتا خوب -

 وجود مراتع جهت جرای دام  -

 قابلیت پرورش گیاهان دارویی -

 های فراوانوجود آبراهه-

 نفوذپذیری خاک-

 سیالب و احتمال تخریب و فرسایش اراضی -

 تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی -

 گرما و تبخیر شدید در تابستان -

منطقه به دلیل  افت سطح روان آب های سطحی -

 ی رویهخشکسالی و برداشت های ب

 کاهش رطوبت خاک و فرساش بادی -

ی
ماع
جت
ا

 

 همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا  -

پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه  -

)براساس مشاهدات میدانی جمعیت کمی زنان از اقتصادی

جنب و جوش بیشتری در زمینه امور روستا نسبت به 

  مردانبرخورداربودند( 

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

 روستا و سرمایه اجتماعی بالی روستا

همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و  -

 حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

 میزان نسبتا بالی اعتیاد در روستا  -

عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل  -

 های مسئول از سوی دستگاههای مردمی 

-آگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبهضعف -

وفرهنگی و آموزش و تبلیغات های طبیعی، تاریخی

 لزم آن

ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم  -

گیری در چگونگی مشارکت دادن  مردم در فرآیند 

 توسعه روستاها و حفاظت از محیط زیست

 

ی
سان
ان

 

 پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالی توسعه آموزش و -

 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی  -

 و صنایع دستی روستا. دامداریدانش بومی در  و تجربه  -

 وجود مهارت در زمینه مشاغل خدماتی و فنی-

 

پایین بودن نرر باسوادی به ویژه نرر باسوادی  -

 زنان در روستا 

کاربردی جمعیت فعال ضعف آگاهی و دانش  -

 روستا در زمینه های  ترویجی نظام تولید روستا

ی
اد
نه

 

 ادر روستمخابرات، آموزش و پرورش  ،اداره بررسابقه فعالیت  -

 برخورداری از شورا و دهیار -

 تهیه طرح هادی روستا -

 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا -

دیریت روستایی و عدم امکان  عدم توجه لزم به م -

مشارکت شورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری 

 های مسئولهای دستگاه

 نبود شبکه آبرسانی  -

نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه  -

 های مسئول توسعه روستایی

 عدم اجرای  طرح هادی روستا -



 

ی
خت
سا
یر
ز

 

 ، برر(gsm)های راه، مخابراتیبرخوردار از زیرساخت -

 نزدیکی به نمایندگی توزیع نفت در روستای مورتان-

  برخورداری از خدمات آموزشی -

 

 روستاشبکه آب آشامیدنی  عدم اجرای -

 طرح هادی روستااجرای عدم  -

 دهی تلفن همراه و اینترنت در روستا ضعف آنتن -

خدمات پست بان  ، دفتر پیشخوان  فاصله زیاد -

 کیلومتر(62)تخدمات دولت و صندور پس

 نداشتن زیرساخت های ورزشی -

نداشتن زیرساخت های بهداشتی به ویژه در  -

 زمینه آب شرب، حمام و سرویس بهاشتی مناسب

 

ی
اد
ص
اقت

 

 مزیت نسبی روستا در تولید محصولت دامی -

مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان  -

 دارویی

 توسعه صنایع دستی مزیت نسبی روستا در تولید و -

 ایمزیت نسبی برای تولید محصولت گلخانه -
  

پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه  -

 روستایی برای توسعه تولید در روستا

پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید  -

 )آب و خاک(

نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار  -

 میمحصولت دا
ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی   -

 روستا

ساختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی  -

 در پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

ی
کان
م

- 
ی
ضای
ف

 

 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار -

 دسترسی سریع به مرکز دهستان   -

در صورت اجرای  فضایی روستا -امکان ارتقاء موقعیت مکانی -

 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

 کیلومتر76نزدیکی به مرز مشترک با پاکستان-

 روستا  حاشیه ای و منزوی  موقعیت فضایی  -

ضعیف مکانی  - ستا به دلیل     -کارکرد  ضایی رو ف

 روستا  زیرساختیضعف کارکردهای خدماتی و 

عدم وجود نقشتتته راه برای به ظهور رستتتاندن      -

پتانستتیل ها و فرصتتت های قابل ستترمایه گذاری 

 روستا 

ضعف آگاهی دستگاههای مسئول از ظرفیت ها      -

 فضایی روستا  -و فرصت های مکانی

 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 

 

  



 

 بنهها و تنگناهای روستای فضایی قابلیت -ارزیابی و تحلیل مکانی -3
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 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 

 

 بنهروستای اقتصادی و اشتغال زایی  تدوین چشم انداز توسعه  -4

در افتتق برنامتته روستتتایی خواهتتد بتتود برختتودار از رفتتاه نستتبی، اشتتتغال پایتتدار و دارای اقتصتتاد      بنتتهروستتتای 

بتتا تاکیتد بتتر  زی )کشتاور اقتصتادی بتتا محوریتت بختتش   هتای  محتور، متکتتی بتر تولیتتد و درآمتد در بختتش   صتادرات 

-تبتدیلی، فترآوری و بستته    صتنایع بتا تاکیتد بتر صتنایع دستتی و       صتنعت )  و ی(توسعه دامداری و کشتت گلخانته  

 بندی(  

 

 بنهروستای اقتصادی و اشتغال زایی  های توسعه تعیین ماموریت -5

کشتتاورزی )دامتتداری و روستتتا بتته ویتتژه بختتشاقتصتتادیهتتایهتتای موجتتود بختتشحفتتظ و ارتقتتای ظرفیتتت -1-5

 گیتری بهتره  هتای نتوین  ( از طریتق روش با تاکیتد برصتنایع دستتی و صتنایع تبتدیلی     )صتنعت ( و کشت گلخانته ای 

 غیردولتی. دولتی و گذاری بخشسرمایه و تسهیالت از گیریبهره با اقتصادی هایقابلیت و هافرصت از

و ختتدمات از طریتتق توجتته بتته  هتتای اقتصتتادی بتته ویتتژه کشتتاورزی بختتش هتتای جدیتتد درایجتتاد ظرفیتتت -2-5

گتتذاری بختتش دولتتتی و  گیتتری از تستتهیالت و ستترمایه نیازهتتای بتتازار بتتا رویکتترد صتتادرات محتتور و بتتا بهتتره    

 غیردولتی.

 روستا در منطقه. ایو توسعه یخدماتتداوم و ارتقاء نقش تولیدی و  -3-5

گتذاری بختتش  گتذاری دولتتی و جتتذب سترمایه   روستتا از طریتق ستترمایه   ایجتاد و توستعه ختدمات زیربنتتایی    -4-5

 تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا.



 

 بنه روستایاقتصادی و اشتغال زایی   راهبردهای توسعهاهداف و تبیین -6

 بنهروستای اقتصادی و اشتغال زایی  راهبردی توسعه های برنامهاهداف کلی و  -1-6

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

1 

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های 

 روستایی

 

 توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی-

 تقویت بنیه اقتصاد روستا -

 اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کسب و کار -

 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 -

سازی اجتماع محور در پایدار سرمایه اجتماعی و توانمندتقویت  -

 روستاییجامعه 

 توسعه و بهبود مدیریت روستایی 3

 اصالح ساختار مدیریت روستا -

 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 -

 و منابع مالیگسترش دسترسی به تسهیالت  -

5 
انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و ارتقاء 

 هویت روستایی
 

 کالبدی روستا -ارتقاء کیفیت محیطی -

 توسعه مسکن معیشت محور -

6 

تولید و عواملمنابعوریبهرهافزایش

برداری بهینه از و بهرهوحفاظتکشاورزی

منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای 

 چارچوب توسعه پایدارتولیدی در 

جویی در مصرف آب وری آب و خاک و صرفهارتقاء بهره -

 کشاورزی

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت  -

و  های رودخانه سربازدر سرشاخه مردم، اجرای عملیات آبخیزداری

 های نوین کشاورزیگیری از روشبهره
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 بنهروستای  ی زاتوسعه اقتصادی و اشتغال جهت اساسی اتها و اقدام، سیاستراهبردها-2-6

 اقدام اساسی سیاست راهبرد
 

توسعه خدمات 

روستایی در پهنه 

سرزمینی با نگاه 

 آمایشی
 

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح -

 منظومه ای روستاهای 

 ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی-

 توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی-

 اجرای طرح توسعه ناحیه ای -

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی به  -

 خدمات در روستاها 

تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکز  -

 برمالحظات آمایشی

تقویت بنیه 

 روستا اقتصادی

تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری به ویژه  -

 در حوزه کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن 

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 -

مهارتی و اعتباری  -اجرای برنامه های آموزشی -

 برای توسعه مشاغل خانگی

ا ههای فیزیکی و ارتقاء آنسند دار کردن دارایی -

 های مولدبه دارایی

 ساماندهی منابع آب روستا-

 اصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا-

 نو هایطرح توسعه انرژی -

های سرمایه گذاری و اشتغال شناسایی پتانسیل -

 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  -

صنایع دستی، تعاونی های تولیدی، مالی به ویژه  خدمات ، 

 و توزیعی

 

 توسعه صنایع دستی، فرآوری گیاهان دارویی  -

 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

 

سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای ظرفیت -

 روستایی

های آموزش مجازی در سازی جهت توسعه روشبستر -

 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  -

 ای اجتماعی و فرهنگیراستای  کاهش آسیب ه

 نی های اجتماع محور در روستا  وتوسعه تعا -

 تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ای روستا -

 

تقویت پایدار سرمایه 

اجتماعی و توانمند 

سازی اجتماع محور 

 در جامعه روستایی

 

 توسعه تشکل های مردمی در روستا -

 ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی  -

رکت های مردمی در فعالیت هایبخش توسعه مشا -

 خصوصی و تعاونی 

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی -

 روستایی

 دسازی اجتماع محور زنان روستایینطرح توانم -

طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالن  -

دانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی 

 روستا

توسعه پوشش 

 خدمات نوین

 اینترنت در روستاتوسعه پوشش  -

 توسعه شبکه تلفن همراه -

 ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونی  -

 ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونی  -

 و منطقه برقراری اینترنت پر سرعت در روستا -

 ایجاد دفتر پیشخوان در مجموعه روستایی -

 و منطقه تلفن همراه در روستا تقویت آنتن -

 ییروستامجموعه ایجاد پست بان  در  -



 

بهبود و توسعه 

فضای کسب و کار 

 در روستا

نوین، دانش بنیان و نوآوری در هایگیری از فناوریبهره -

 تولیدوخدمات روستا

 ارائه مشور های موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری -

 حمایت از کارآفرینی -

 اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب -

 فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان اجرای -

 های لزم برای توسعه کارآفرینیارائه آموزش -

-گیری از فناوریمعرفی، حمایت و تسهیل بهره -

های نوین، دانش بنیان و نوآوری در تولید و 

 خدمات روستا

ارتقاء قابلیت و 

در  سرمایه انسانی

 روستا

 ای و تخصصیهای حرفهآموزش مهارت -

 ها و نیازهاهای مهارتی با ظرفیتآموزشانطبار  -

 توسعه کارآفرینی روستایی -

 ای روستائیانآموزش فنی و حرفه -

گسترش دسترسی 

به تسهیالت و منابع 

 مالی در روستا

تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرر بهره  -

 پایین

 افزایش سهم و میزان تسهیالت -

 توزیع محصولتتکمیل زنجیره تامین، تولید و  -

ایجاد صندور 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 

کالبدی  -محیطی

 روستا

زمینه سازی جهت ایمن سازی بافت و مساکن روستا در  -

 برابر سوانح

 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا -

 ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات محیطی -

سازی روستا در برابر تهیه و اجرای طرح ایمن -

 سوانح طبیعی

 اصالح بافت و معابر روستا -

روستا و  طبیعی طرح شناسایی مخاطرات اجرای -

 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 نهادهای روستائیان مشارکت -

 ها و حفظ بافت سنتیطرح

 قیمت مسکن روستاییارائه تسهیالت ارزان  -

-آبوریبهرهارتقاء

کشاورزی، وخاک

صرفه جویی در 

مصرف آب و اعمال 

 مدیریت تقاضا

 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران -

 ایهای گلخانهسازی الگوی کشت و توسعه کشتبهینه -

 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح -

 ضی کشاورزیتجهیز، نوسازی و ساماندهی ارا -

 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -

خاک در  و عملیات آب توسعه ظرفیت اجرای -

 در مزارع تاکید با کشاورزی اراضی

نوین آبیاری  هایسامانه توسعه، استقرار و اجرای -

 های آبیاریو بهبود شیوه

های نوین در بهره برداری از فناوریاستفاده از  -

 منابع آب و خاک

 اصالح الگوی کشت روستا -

حفاظت و صیانت از 

منابع طبیعی با 

رویکرد ارتقاء 

مشارکت مردم و 

 جوامع روستایی

 آبخوانداری از خاک، حفاظت آبخیزداری، عملیات توسعه -

 خشکسالی تعدیل شرایط و

های بحرانی گرد و زایی و کنترل کانونمقابله با بیابان -

 غبار

 مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی -

 و حفاظت خاک اجرای عملیات آبخیزداری  -

ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع  -

 طبیعی

 واگذاری نگه داری مراتع به مردم -
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 بنهاولویت دار توسعه روستای تبیین اقدامات -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

تقویتتت ختتدمتتات فنی و   -

 زیرساختی

استتتمرار حرکت دولت در    -

 تامین زیرساخت ها  

 دسترسی به منابع آب  -

 انتقال تکنولوژی نوین -

 ثبات در قوانین و مقررات -

 مدیریت نوسانات بازار -

 مدیریت واردات کال   -

 تسهیل دریافت استعالم ها -

تستتهیلگری دستتتگاههای    -

 مسئول

 ارائه آموزشهای عمومی -

نابع        - به م کاء بیشتتتتر   ات

 مردمی  

آشتنا نمودن روستتائیان با     -

 و مقررات قوانین

حمایت مالی از سوی بان    -

 ها و موسسات مالی

 استفاده از اعتبارات خرد -

 تسهیل دریافت تسهیالت -

 پایین آوردن نرر سود -

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

 کم ( 1زیاد تا  3) بنهی روستا زاییپروژه 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

2 

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

-برای اجرای طرحها و پروژه مسئولو دستگاههای  بیات میان ذی نفعان )مردم روستا(تبادل اطالعات و تجر

 های توسعه اقتصادی

3 

 2 برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی مسئولنظارت و تسهیلگری دستگاههای 

 3 های توسعه اقتصادیجذب منابع انسانی مستعد موجود در روستا برای اجرای طرحها و پروژهشناسایی و 

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

 اقتصادی

3 

 2 روژه های توسعه اقتصادیاصالح و وضع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و پ
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 زاییتوسعه اقتصادی و اشتغالساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در اولویت  تعیین-3-7

 کم( 1زیاد تا  3) بنهی روستا  

سطح  سازو کارها

 اولویت

 2 تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی 

 3 های یادگیریای و ارتقاء فرصتهای شغلی، حرفهتقویت دانش فنی، توسعه مهارت

 2 وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار 

 2 آشنایی با قوانین و مقررات( ادل اطالعات و تجربیات اقتصادی )، ترویج و تبانتشار

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

رهاسازی دولت از بروکراسی و ایفای نقش مانی اثرگذار بر توسعه اقتصادی )تمرکز بر رفع موانع اداری و ساز

 جدید به عنوان تسهیلگر( 

2 

 3 سیستمی کارآمد از پرداختها )تضامین( و حمایتهای مالی و اعتباری ایجاد

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

 اراضی

3 

 2 فعالیتهای تبلیغاتی

 1 وجود و استمرار ی  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 

 3 تقویت احساس مالکیت محلی

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

 (کم 1زیاد تا 

 اولویت برنامه ها اولویت برنامه ها

 2 توسط پمپممانعت از برداشت غیر مجاز  3 تغییر الگوی کشت از محصولت آب بر به کم آب بر

 3 رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب 1 رعایت حریم بین چاهها

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی 

 و انتقال آب با لوله

 1 ها توسط آب منطقه ایاصالح تخصیص 2

جات، ای برای صیفیهای گلخانهتوسعه کشت 3 آوری و نگهداری آببومی جمعهایایجاد سازه

 سبزیجات 

3 

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و 

 زیرزمینی

 1 های خورشیدیتوسعه نیروگاه 3

( به طیور گرایش از پرورش طیور پرآب بر )مرغداری

 ، .....(کم آب بر )بلدرچین

 پرواری گاو وهای پرآب بر )گرایش از پرورش دام 1

اصالح نژاد و  سب هایبر )دامکم آبگوساله( به

 شده(

3 
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 توسعه اقتصادی وبه عنوان الزامات و پیش نیاز های مسئول دار و دستگاهاجرایی اولویت هایطرح -5-7

 بنهیی در روستای زااشتغال
 دستگاه یا دستگاه های مسئول عنوان طرح یا پروژه ردیف

 سازمان جهادکشاورزی استان های استاندارد نگهداری دام سب طرح ایجاد جایگاه 1

 ادارات ذی ربط طرح اعطای تسهیالت اشتغالزایی خرد و خانگی 2

 ناستاوآبخیزداریطبیعیمنابعکلاداره خاکی بالدست روستا هایبند احداثآبخیزداری و  3

 اداره کل ورزش و جوانان استان سالن ورزشی برای جوانان ، واحداث زمین چمن مصنوعی فوتبال 4

تامین علوفه حجیم شده در سطح شهرستان یا واردکردن از شهرستان  5

 ایرانشهر

 سازمان جهادکشاورزی استان

 استان  سازمان صمت ، دهستان و بخشروستا های زیرساختی توسعه اقتصاد کشاورزیطرح اجرای 6

 پرداخت تسهیالت ارزانکن روستایی، مکانیسم ساخت مساازبینی الگوها و ب 7

با رویکرد مشارکتی و با آورده در  قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی

 حد توان مردم

 بنیاد مسکن استان و بان  مسکن

 و فاضالب روستایی استان شرکت آب آب آشامیدنی روستا توسعه شبکهو  اصالح 8

میراث فرهنگی، صنایع اداره کل  صنایع دستیتامین زیرساخت های توسعه  9

 استان دستی و گردشگری
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 بنهشناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای -8

 عنوان برنامه اولویت

 

 

 اولویت اول

 های مبتنی بر توسعه زیرساخت های حمل و نقل )خصوصا مسیرها و تعاونی حمل و نقل(برنامه 

 برنامه های مبتنی بر تامین امنیت سرمایه، نظام بیمه و نظام حمایت یارانه ای از فعالن اقتصادی

برنامه های مبتنی تامین مالی )تسهیالت کم بهره و مشروع با بازپرداخت مناسب و سازگار با 

 بازدهی طرح های اقتصادی(

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

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

انی و برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه ، نیروی انس

 سرمایه

لی های شغسازی کارآفرینی، تسهیلگری و توسعه فرصتهای مبتنی بر ترویج و فرهن برنامه

 جدید

 

 اولویت دوم

 

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

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

 برندسازی محصولت و خدماتبرنامه های مبتنی بر 

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

 )سمن( و تعاونی هاتوسعه تشکل های مردم نهاد  برنامه های مبتنی بر اولویت سوم
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 بنهمحورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای -9
 گیاهان دارویی باغداری زنبور عسل کشت گلخانه ای دامداری محورهای تولید

-10) اولویتتتت

1) 

1 2 3 4 5 

نام محصول یتا  

فعالیتتتتتتتتتت 

 مزیتدارای

دام پرورش -

 سب 

پرورش زنبور عسل - تولید صیفیجات-

به صورت  ارگانی 

 سیار

کاشت و فرآوری  - تولید خرما

 گیاهان دارویی 

محورهتتتتتتتای 

 تولید

     فراورده های دامی

 -10) اولویتتتت

1) 

تولید کش ، -

 دوغ، ماست و...

    

نام محصول یتا  

- فعالیتتتتتتتت

 مزیتدارای
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 بنهتقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای -10

 بازیگران فعالیت ها

-، خدمات توسعهتولیدکنندگان محصول، بذر نهاده ها و داده های تولید

-و شرکتهای مسئول دستگاهای و ترویجی 

 آلت و سایرهای ماشین

 ایرانشهر، زاهدان راس ، شهر پارود شهر

 و روستاهای پیرامون مورتانروستای  ، کارگران، تولیدکنندگان کشاورزان تولید محصول

ذخیره سازی اولیه محصول 

 و فرآوری آن

ان، فرآوری کنندگان اولیه، بندی کنندگبسته

 کنندگانذخیره

 پارودشهر خود روستا و 

 پارود و راس ، شهر خود روستا بندیصنایع و کارگاههای فرآوری و بسته فرآوری ثانویه محصول

توزیع ، حمل و نقل و 

 تجارت

، دللن، کارگزاران و عمده فروشان

 کنندگان و واردکنندگانصادر

 و زاهدان ، ایرانشهرراس ، شهر پارودشهر 

خرده فروشی و فراهم 

 سازی

ای و فروشان، فروشگاههای زنجیرهخرده

 ها اینترنتی و نمایشگاه

 سطح استان و کشور

محصول و ارتقاء و بهبود 

 برچسب و برند

 سطح استان و کشور های تبلیغاتی و ارتباطات، استانداردشرکت

سیاست های دولتی و 

 نهادهای مردمی

ها ، اصناف و ها ، تعاونیدولت ، انجمن

 های مردمیاتحادیه ها و تشکل

 مرکز کشور و استان

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

 

 



 

 بنههای اشتغالزا در روستای بازارهای هدف فعالیت-11

 ردیف نوع فعالیت بازارهای هدف

 1 فرآوری محصولت زراعی در کارگاه های کوچ  ایو منطقه لیم

 2  تولیدات باغی و بین المللی ای و ملیمحلی و منطقه

ده )تولید ش باغی گرمسیری و استواییفرآوری و بسته بندی محصولت  و بین المللی محلی و منطقه ای و ملی

 در روستاهای پیرامون(

3 

 4 محلیطیورتولیدات  محلی

 5 فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی محلی و منطقه ای

 6 دامی  و فرآورده هایتولیدات  محلی و منطقه ای

 7 و سایر محصولت مکمل فعالیت های باغی و زراعی تولید عسل محلی و منطقه ای و ملی

 8  ، خرده فروشی، توزیعیتجاریخدمات  محلی و منطقه ای و ملی

 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

 

 بنهدر روستای اقتصادی و اشتغالزایی دار پرداخت تسهیالت توسعه اولویتهای رسته-12

 پرورش دام سب  -1

   کشت گلخانه ای -2

 تولید فراورده های دامی و لبنی -3

 پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل -4

 صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی -5

 تولید محصولت ادویه ای -6

 صنایع دستی -7

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی -8

 مشاغل خانگی و خوداشتغالی -9

 خدمات بازرگانی و بازاریابی محصولت کشاورزی و دامی   -10

 های شغلیسایر رسته -11

  



 

 اقتصادی و اشتغال زاییجهت استفاده از تسهیالت توسعه  سرمایه گذاریطرح های  -13

 بنهدر روستای 
 تعداد عنوان طرح ردیف

 تقریبی

 ایجاد شغل  

 دستگاه اجرایی مسئول

1 

 نفر 4 پرورش شتر

سازمان صمت و جهاد 

 کشاورزی

 سازمان جهاد کشاورزی استان نفر 3  لبنی-فرآوری محصولت دامی 2

 سازمان جهادکشاورزی استان نفر 5 پروار بندی دام سب  با جایگاه بهداشتی 3

 استان سازمان جهادکشاورزی نفر 1 پرورش گیاهان دارویی 4

 سازمان صمت استان نفر 2 گیری) مار و عقرب( جهت مقاصد پزشکیسم 5

 سازمان جهاد کشاورزی  نفر4 سازی و بسته بندیعلوفه و حجیمتولید  6

 سازمان جهاد کشاورزی نفر2 پرورش مرغ بومی 7

 سازمان جهاد کشاورزی نفر5 ایطرح کشت گلخانه 8
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 زاییاقتصادی و اشتغال تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه-14  

 )میلیون ریال( بنهروستای  

وجود بیکاری پنهان در احتمال های پیش رو و بیکار دارد. با توجه به اضافه شدن بیکاران در سال 14روستا تعداد 

 شغل مبتنی بر اقتصاد غیرزراعی برای روستا پیشنهاد شود. 26روستا لزم است حداقل 

 عنوان
سال پایه 

(1397) 
1398 1399 1400 1401 1402 

جمع 

 برنامه

 * 77 66 60 56 53 51 تعداد شاغلین )نفر(

 26 11 6 4 3 2 * تعداد ایجاد شغل

 20410 8635 4710 3140 2355 1600 * خصوصیتسهیالت مورد نیاز بخش 

 13000 5500 3000 2000 1500 1000 * اعتبارات عمرانی موردنیاز

 33410 14135 7710 5140 3855 2600 * جمع سرمایه گذاری مورد نیاز
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 بنهروستای  توسعه اقتصادی و اشتغال زاییبرنامه سازمان اجرایی -15

زایی روستایی لزم است مجموعه ای از فعالیت های هماهن  ی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالدر طول سال های اجرا

، راهبردها و طرحها و پروژه اهداف ،احل زیر به منظور تحقق چشم اندازو یکپارچه سیاستگذاری و اجرایی در قالب مر

 بینی در سند به مرحله اجرا گذاشته شود:های پیش 

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

 مربوطه 

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

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

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

 ران محلی مابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگبرگزاری جلسات مشترک فیمرحله پنجم: 

 : صدور مجوز های لزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسئول.ششممرحله 

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

 گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.

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

 صورت تایید نهایی کارگروه 

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

 ا و پروژه های مصوب.، پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحهرحله دهم: نظارت بر فرایند تخصیصم



 

 ساله10در چشم انداز  بنهپلکان تحول و ترقی مشاغل روستای  -5تصویر شماره 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها(: )پیشران
 توزیعی و مصرفیساماندهی بازار روستا و استقرار خدمات 

 های لزم برای توسعه کارگاه ها و صنایع تبدیلی کشاورزی و دامداریایجاد زیرساخت

 اعطای تسهیالت اشتغالزایی

 ساخت جایگاه های استاندارد دام

 آموزش نیروی انسانی در زمینه نگهداری دام

 تامین تجهیزات برای احداث گلخانه

 واکسیناسیون دام

 
 

 ایجاد کشتارگاه صنعتی در دهستان مورتان-

 ایجاد شبکه بازاریابی محصولت کشاورزی و دامی -

 سازی برخی از تولیدات روستا برندسازی و انحصار -

 کشاورزی منطقهرهبری و هدایت بازار و تولیدات -

 اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد گیاه و دام -

 تنوع کشت، کشت تلفیقی محصولت زراعی و باغی -

 جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای وضعیت رایج -

 اجرای طرح های شغلی مکمل با فعالیت های باغداری و زراعت -

 

های فرآوری، خش  کردن محصولت کشاورزی تاسیس کارگاه-

 و دامی تولید شده

 فرآوری و بسته بندی  محصولت کشاورزی و دامی -

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

 تحول در تولید مطابق با ذائقه بازار مصرف   -

 


