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 اقتصادی و اشتغالزایی روستاییبرنامه  توسعه 

 هدف: -1

 اهداف اصلی برنامه :

 *برنامه ریزی منطقه ای 

 *تقویت اقتصاد روستایی

 *توسعه اقتصاد صادرات محور

 اهداف فرعی برنامه :

 *توسعه درونزا ، برونگرا و پایدار مناطق روستایی

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

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

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

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

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

 مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت

 دامنه برنامه : -2

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

 *پنجساله بودن برنامه

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

 دستاوردهای مورد انتظار : -3

 *کاهش بیکاری

 ایی پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روست *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

 *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 ، 

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

 

 مرکزی، نام بخش: فنوج، نام دهستان: جان آبادنام روستا: 

 دقیقه 33درجه و  26دقیقه، عرض جغرافیای:  40درجه  59موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای: 

 
  

 استان، شهرستان، بخش و دهستاندر  جان آبادروستای موقعیت  -1تصویر شماره 
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استان سیستان و  جنوب شرق شهر فنوج در کیلومتری 5در  جان آبادروستای : جان آبادروستای موقعیت نسبی 

  قرار دارد.-بلوچستان

 
 نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان جان آبادموقعیت مکانی فضایی روستای  -2تصویر شماره 
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 مقدمه

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

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

در  متأسرفانهاسرت و از سرویی دیگر  دادهیجاخود هزاران سرکونتگاه روسرتایی را در  طرفکیازجنوب شررق ایران، 

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

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

یی زااشتغالتدوین برنامه توسعه اقتصادی و  هدف با جان آبادرو حاصل مطالعه فراگیر روستای پیشرشاست. گزاکرده

کشرراورزی کم نهاده )با  -1ی پژوهش مبتنی بر این بوده اسررت؛ هافرضشیپ. مبنای تئوریک و باشرردیماین روسررتا 

ریزی یکپارچه )پیوندهای برنامه -2آبی پایین(،  های با نیازجایگزین و فعالیتسازی کاربردآب و معیشتبر بهینهدیتأک

گیری از نظریه بهره -4رویکرد توسعه مشارکتی و مردم محور  دادن قرارالگو  -3روستاها با یکدیگروباشهرها(، فضایی

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

( PRAی مشارکتی یا هامدلهای کیفی )ی تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع؛ استفاده از روششناسروش. زادرون

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

منطقه مشغول فعالیت هستند(،  اداراتبا تحصیالت تکمیلی که در  کردهلیتحصمحلی )افراد از کارشناسانتوان تیمی

ریزی روسررتایی، مدیریت، کارآفرینی، های برنامهو کارشررناسرری ارشررد در رشررتهدکتریالنیالتحصررفارغو دانشررجویان

 ( و مردم محلیدانیسررفشیرای و همچنین مسررئولین محلی )شررورا، دهیار، معتمدین و منطقه -ریزی شررهریبرنامه

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

ها به کمک گردآوری داده برقرار شررود. نانهیبواقعکسررب شررناخت  منظوربهبوده که ارتباط عمیق و صررمیمی با مردم 

شاهدات میدانی محققان و همچنین مدل شارم شکالت، ماتریس ابی روندکتی مانند های ارزیابی م سیم درخت م ی، تر

انجام شد. در  رهیغ وها فایده فعالیت -یی، تحلیل هزینهروستا گردشون،  ِترسیم و تحلیل نمودار سازمانی نیازسنجی،

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

ساتیدکارشناسی )با نظارتهایها اخذ شدوتحلیلسازمان محلی و غیره( کمک نمود تا با  باتجربهدانشگاه، کارآفرینانا

های میدانی و اسنادی، در فاز سوم با تحلیل یافتهسپس های حاصل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد. مطالعات و داده

مجموعه . شردتدوین راهبردهای کارآمد و رهگشرا با شررح جزئیات پرداخته ها اقدام و سرپس به به اسرتنتاج از یافته

ستا شتیبان برای رو سناد پ ستاهای مورد مطالعهدیگهر یک از البته و ) جان آباد یمطالعات فوق الذکر بعنوان ا ، ر رو

 ستان قرار گرفت. جداگانه تدوین و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه و برنامه ریزی سیستان و بلوچروستا(، 436

فازهای قبلی طراحی و  از حاصلهای بر مبنای رهیافتیی این روستا زااشتغالسند توسعه اقتصادی و  مرحله بعددر 

های جمعیتی، بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری، بررسی ، تحلیل شاخص جان آبادبا تبیین سازمان فضایی روستای 

جویی گردید پیو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا، اموراجتماعیوضعیت امور تولیدی، بررسی وضعیت 

ها و تهدیدها، محدویت ها،رصتفو هامزیتو تبیین تعیین از طریق  سیاستگذاری ونگریآیندهسپس با تدوین برنامه و 

ستماموریتاندازها و چشمراهبردها،  و اهداف سیا ها، و نهایتا تعیین اهداف کمی و اقدامات و طرح، راهبردهاها و ها، 

شتغالها و برنامهطرحهر یک از منابع مالی موردنیاز تحقق  صادی و ا سعه اقت ستای های تو تدوین و  جان آبادزایی رو

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

 جان آبادروستای  
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 گیری از مدل چرخه حیات( با بهرهPRAهای حاصل از روش مشارکتی )بررسی و تحلیل

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

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

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

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

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

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

نیز در همین  جان آباددی و اشتغالزای روستای محلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند. برنامه توسعه اقتصا

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

ها و حیات استخراج و برنامه( و مدل چرخهPRAگیری از روش مشارکتی)با بهره جان آبادو اشتغالزایی روستای 

حیات براساس نظریه نوینی بنا شده که در اشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است. مدل چرخهواقتصادیهایپروژه

 که بتواند به-عملی این مدل کاربرد  ریزی توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، لیکن تاکنونبرنامه

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

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

ه هستند برای ارزیابی وضعیت شغلی و اقتصادی های اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابستطرح حاضر شاخص

 به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک هر شاخص در زیر ارائه شده است.  جان آبادجمعیت روستای 

 جان آباد* روندیابی جمعیتی روستای 

که جمعیت  به گونه ای که جمعیت روستا دارای روندی افزایشی بوده است. نشان می دهد روند یابی جمعیت روستا

های روستا نشان داد حدود تحلیل مهاجرت رسیده است. 1395نفر در سال  139به   1385نفر در سال  61روستا از 

گیرد با هدف کارگری در مزارع، کارگاه ها و کارخانه های دیگر درصرررد مهاجرت اهالی که برای کار صرررورت می 50

 هاست.  استان

 

باشد. با توجه به کاهش بارش های فصلی و بحران خشکسالی کاهشی می *روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی

های زیر زمینی نیز آب باغات روستا همه خشک شده اند؛ های سطحی به شدت کاهشی بوده ودر استان وضعیت آب

 محدود بوده اما روند آن نیز کاهشی می باشد. منطقهاگرچه در سطح 

  های تولیدی:* روندیابی فعالیت

  های دامداری کاهشی است، هم تعداد بهره برداران و هم تعداد دام ها کاهشی بوده است. فعالیتروند 

 های کشاورزی کاهشی است؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد کاهش در تولید هستیم.روند فعالیت 

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

 های غیرتولیدی؛ * روندیابی فعالیت 

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

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

 آورد. ها روی میفعالیت
 

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

 

 جان آبادتبیین سازمان فضایی روستای  -1

از بخرش مرکرزی در  فنروجدر دهسرتان  جران آبرادروسرتای  کشرور یادار وآخررین تقسریمات سیاسری  اسراسبر 

، روسرتای عبردی، از جنروب بره مگرونواقرع شرده کره از شرمال بره روسرتای  فنروجکیلومتری مرکز شهرسرتان  5

 منتهی می شود. فاروق آبادو از غرب به روستای  گبدهاموناز شرق به روستای 

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

 جان آباد برگرفته از بزرگ و بانی روستا به نام جان محمد می باشد.

، نیکشررهراز نظررر سررطح بنرردی فضرراهای روسررتایی در طرررح توسررعه و عمررران )جررامع( ناحیرره ای  جرران آبرراد

 طبقه بندی گردیده است. روستایی فاروق آباد، حوزه فنوجوعه ، مجمفنوجمنظومه 

فضرایی از تیرر روسرتاهای  -؛ بره لحراظ مکرانیکوهسرتانی و تپره مراهوریاین روستا به لحراط توپروگرافی از نروع 

ای و برره لحرراظ کررارکردی از تیررر پیرامررونی، برره لحرراظ آمایشرری و توسررعه ای از تیررر روسررتاهای واحرره -اقمرراری

 باشد. ورزی و دامداری از نوع معیشتی )غیر تجاری( میروستاهای کشا
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 جان آبادتبیین منابع انسانی و اجتماعی  روستای   -2

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

باشرد. قردمت  یجمعیتر دارای رشردسبب گردیده که ایرن روسرتا بره عنروان یرک سرکونتگاه پایردار همرواره  فنوج

 12نفررر در قالررب  61 ،1385در سررال روسررتای جرران آبرراد  سررال اسررت. جمعیررت 40سررکونت در روسررتا برریش از 

 30نفررر در قالررب  139برره  1395خررانوار و نهایتررا در سررال  20نفررر در قالررب  95برره  1390در سررال برروده خررانوار

نفرر جمعیرت   139دهرد کره از نشران مری 1395ال خرانوار رسریده اسرت. تحلیرل جنسری جمعیرت روسرتا در سر

داده اسررت کرره نسرربت نفررر( را زنرران تشررکیل مرری 80درصررد )  6/57نفررر( را مررردان و  59درصررد ) 4/42حرردود 

 دهد. را نشان می 8/73جنسی 

 

 1385-1395تحوالت جمعیتی روستای جان آباد در دوره   -1-2

 85-95درصد و در دهه  91/7حدود  90-95درصد، در دوره  26/9حدود  85-90نرخ رشد جمعیت روستا در دوره 

 درصد بوده است. 58/8حدود 

 1395الی  1385: تحوالت جمعیتی روستای جان آباد طی 1جدول شماره 
 نرخ رشد خانوار جمعیت سال

1375 - - - 

1385 61 12 - 

1390 95 20 26/9 

1395 139 30 91/7 

 .1395الی  1385ماخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن،                      

 

 
 روند جمعیتی روستای جان آباد -4تصویر شماره 
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 جان آبادتحلیل پدیده مهاجرت در روستای -2-2

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

اتفاق افتادن مری باشرد. مقصرد مهراجرت دائمری روسرتائیان، عمردتا  روسرتاهای همجروار و انگیرزه ایرن نروع  حال

، مهرراجرت ازدواج مرری باشررد. مقصررد نرروع دوم مهرراجرت یعنرری مهرراجرت فصررلی عمرردتا اسررتان هررای کرمرران

تحصریل اسرت. و هرمزگران مری باشرد و انگیرزه ایرن نروع مهراجرت، عمردتا یرافتن کرار، اشرتغال و  بوشهر، فرارس

 نوع سوم از مهاجرت روزانه و در جهت رفع نیاز روزمرگی خانوار و یا تحصیل صورت می گیرد.

  : مهاجرت، نوع و مقصد آن2جدول شماره 

 علت مهاجرت

تعداد 

مهاجران از 

 روستا

نام شهر یا روستای 

 مقصد مهاجرت

نوع 

 مهاجرت
 توضیحات

خوداشتغالی در مکان مقصد 

بخشهای )سرمایه گذاری در 

کشاورزی، صنعت؟ یا بازار و 

 خدمات(

- - - - - 

 - - بندرعباس، میناب نفر 10 کارگری در مزارع کشاورزی

 - موقتی بوشهر و شیراز  نفر 10 هاها و کارخانهکارگری در کارگاه

کارگری و شراکت در بخش 

 خدمات

    

 کار دولتی
- 
 

- - - 

 تحصیل

 
 فنوج، زاهدان  5

موقت و 

 روزانه
- 

  دائم روستاهای پیرامون نفر 10-5 ازدواج

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 

است و در مقصد  مهاجرت کرده

 بیکار هستند

- - - - 

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 

  جان آبادتبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای  -3-2

باشرند کره برا هرم نسربت فرامیلی دارنرد و اختالفری برین مری رئیسری و بلروچیساکنان روستا، بلرو  و از طوایرف 

آنهررا وجررود نرردارد. نظررام طایفرره ای سرربب گردیررده حرررف شررنوی از بزرگرران و سررر طایفرره هررا سرربب یکپررارچگی 

قررومی و قبیلرره ای و کرراهش اختالفررات طایفرره ای در حرروزه اجتمرراعی و تحررول در حرروزه اقتصررادی و عمرانرری 
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وسررتائیان بررا هررم و در ارتبرراط بررا برنامرره هررای عمرانرری داخررل روسررتا و روسررتا گردیررده اسررت. سررابقه همکرراری ر

 همچنین مسائل اجتماعی و فرهنگی )آداب و رسوم و سنن( بسیار خوب ارزیابی می شود. 

 

 جان آبادتبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای  -3

ستای جان آباد،   10(، جمعیت 1395مطابق آخرین آمار رسمی) شتر رو شد که  نفر می  90ساله و بی از این تعداد با

 درصد( را زنان تشکیل می دهد.  50نفر )  45درصد( را مردان و  50نفر ) 45

ا جمعیت بیکار روستا تشکیل نفر ر  3نفر را شاغلین و   12نفر است که از این تعداد،   15جمعیت فعال روستا برابر 

درصد  00/20درصد و نرخ بیکاری برابر با  67/16می دهد. با توجه به آمار مذکور، نرخ مشارکت اقتصادی در روستا 

 می باشد.

نفر خانه  33نفر را محصلین،   24نفر جمعیت غیرفعال  75از که روستا نشان می دهد  تیر شناسی جمعیت غیرفعال

س  18دار و  با توجه به حضور افراد توان محیطی، جویای کار، بانوان هنرمند و ایر طبقات اجتماعی قرار دارند. نفر در 

صلی صول تعداد مح ستی و فرآوری مح صنایع د ساله  5شغل برای دوره  68تعداد  سایر ن ودارای مهارت در زمینه 

 برای روستای جان آباد پیشنهاد می گردد.

 جان آباد: وضعیت فعالیت در روستای 2جدول شماره 

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

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 محصل

 

خانه 

 دار

درآمد 

بدون 

 کار

 

 سایر
 اظهار نشده

90 45 45 12 12 0 3 3 0 75 24 33 0 18 0 

 .1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ماخذ: نتایم 

 :  محاسبه شاخص های اشتغال در روستای جان آباد4جدول شماره 

 عنوان شاخص

نسبت مردان 

 سال 10باالی 

نسبت زنان باالی 

 نرخ بیکاری سال 10

جمعیت 

 فعال)نفر(

نرخ مشارکت 

 اقتصادی

 67/16 15 00/20 00/50 00/50 میزان شاخص 

 .1398ماخذ: محاسبات مشاور، 

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

ویررژه باغررداری و دامررداری اسررت. قرررار گرررفتن روسررتا در منطقرره کوهسررتانی، مولفرره هررای آمررایش سرررزمین از 

اصررلخیز، آب کررافی،  هررای محیطرری ماننررد خررا  حجملرره جمعیررت پایرردار، وجررود زمینرره هررای فعالیررت و ویژگرری

آب و هرروای مسرراعد سرربب پایررداری اقتصررادی در گذشررته گردیررده اسررت. در سررال هررای اخیررر برره دلیررل عرردم 

توسررعه ظرفیررت هررای تولیررد در بخررش هررای اشررتغال زای روسررتا برره دلیررل خشکسررالی و عرردم برنامرره ریررزی 

تولیرد و اسرکان روسرتا متناسب با شررایط بحرران محیطری از سروی دسرتگاههای مسرئول شراهد تحرول در نظرام 

هسررتیم و روی آوردن نیررروی کررار روسررتا برره مشرراغل کررارگری و خرردماتی در خررارج از روسررتا از جملرره ایررن 
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تحوالت می باشرد. اگرچره ترداوم خشکسرالی سربب کراهش آب مرورد نیراز کشراورزی و آسریب جردی بره باغرات 

و توجره بره قلمروهرای جدیرد تولیررد  روسرتا گردیرده امرا برا برنامره ریررزی و تغییرر تکنیرک هرای موجرود فعالیررت

 اقتصادی می توان شرایط اقتصادی روستا را به مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد. 

                       : نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای جان آباد5جدول شماره 

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

 8/68 8 11 کشاورزی

 - - - خدمات

 3/31 4 5 صنعت و معدن

 100 12 16 جمع

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

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

 و معدن، بازرگانی و تجارت، میراث فرهنگی و گردشگری(
وابسته است. از نظر غیرتولیدی نیز  جان آباد از نظر تولیدی به باغات  و دامداری به ویژه دام سبکاقتصاد روستای 

بخش خدمات  بیشتر جوانان در شهرهای بندرعباس، میناب، شیراز و کرمان و جیرفت و دیگر شهرهای بزرگ منطقه در

 و کارگری فعالیت دارند..

هکتار می باشد که در دو بخش باغی و زراعی تقسیم می گردد. سهم زمین باغی  10سطح زمین های کشاورزی روستا 

هکتار آن نخلیات می باشند. بخش زراعی  5گردد که بیش از بیشتر از زراعی می باشد. در بخش باغی خرما تولید می

ت محصوالت مصرفی خانوار می رود. تنها محصول تجاری شده روستا خرما می باشد که در سال نیز بیشتر به زیر کش

جاری به دلیل نبود آب هیچ برداشتی نداشه اند. مهمترین مشکل مساحت کم زمین ها و البته نبود آب رودخانه در 

آبی همه در حال خشک شدن نخل خرما در روستا وجود دارد که بر اثر بی  500بیشتر ایام سال است. متاسفانه 

 هستند.

سرمایه طبیعی روستا با توجه به داشتن ضعف منابع آبی، مساحت کم زمین های روستا و سیل خیزی منطقه زیاد 

های جوی نیز بر کاهش میزان منابع آبی تاثیرگذار بوده های چند سال اخیر و نبود ریزشغنی نبوده و خشکسالی

منبع آب  .می باشد هکتار( 10) مساحت زمینو بودن  ی آبترین مساله کممهم جان آباداست. البته در روستای 

اینچ آب دارند. مزارع و باغات به کلی خشک شده اند و امسال  1چشمه است که هر کدام  2کشاورزی روستا تنها 

 محصولی نداشته اند.

 : وضعیت منابع آب کشاورزی روستا6جدول شماره 

 سایر رودخانه خاکی و تغذیه ایبند  سد چاه قنات چشمه نوع

 - رود  1 - - - - 2 تعداد

 - فصلی - - - - فعال وضعیت آبدهی

 کاربری

 

 - کشاورزی
 - کشاورزی - - -
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 فاصله

 

 - داخل روستا
 - داخل روستا - - -

  فصلی - - - - اینچ 1 میزان آبدهی

منابع آب خشک شده 

 و تعداد آن
 رودخانه

منبع تامین انرژی 

 چاه
- 

 سنتی سیستم آبیاری مزارع

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

شرایط آب و هروایی حراکم برر منطقره و وجرود رودخانره در مجراورت روسرتا باعرش رشرد پوشرش گیراهی مرتعری 

در محرریط طبیعرری شررده اسررت و از سرروی دیگررر ناپایررداری شرررایط اقلیمرری و هیرردرولوژیکی منطقرره موجررب 

 بررههای گیرراهی و جررانوری شررده اسررت. لررذا برررای گونرره ژهیررو بررهشرررایط زیسررتی  شیپرر از شیبرری ریپذبیآسرر

در شررایط ترسرالی، اغلرب غنری بروده و بره  مطالعره مروردبیران نمرود پوشرش گیراهی محردوده  توانیمی طورکل

. اقلرریم روسررتا در تابسررتان نسرربتا گرررم و باشرردیمهمررین دلیررل شرررایط محیطرری، برررای رویررش گیرراهی فررراهم 

 کلپرروره، کهررور، مررا در پرراییز تررا بهررار نسرربتا خنررک اسررت. پوشررش گیرراهی طبیعررت اطررراف روسررتا،  گررز،خشررک ا

کلپرروره،  آویشرن، کسرور اسررت. بهرره گیررری از پتانسریل گیاهران دارویرری از جملره بررادیون، بنرره، شروتک، گواترک،

 کر  در طبیعت روستا می تواند در برنامه ریزی های آتی روستا مورد توجه قرار گیرد.

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

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

 

 : پوشش گیاهی و حیات جانوری 7جدول شماره 
 گز، کهور، کلپوره، گواتک، شوتک، بنه، کسور گیاهینام واریته های مهم پوشش 

نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت 

 روستا
 بادیون، آویشن، کر ، کلپوره

وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای 

 دام

 مراتع ضعیفی در اطراف روستا هست.

حیات وحش اعم از پرندگان، چهار 
 پایان؛ خزندگان و....

 کبوتر، هو بره؛ شغالخرگوش، روباه، کبک، 

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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  :آسیب های محیطی، پیامدها و راهکارهای پیشنهادی8جدول شماره 
 پیشنهادات ساکنین آثار و تبعات مخاطرات آسیب

 خشکسالی

 کاهش تولیدات باغی  -

 کاهش تعداد دام در روستا  -

 از بین رفتن مراتع -

 اصالح الگوی کشت- 

 بهره گیری از روش های نوین آبیاری -

 

 آب های سطحی با توجه به کاهش بارندگی، کم شده است. افت آبها

 ایجاد بند های تغذیه ای -

 قطره ای کردن باغات و مزارع -

 مجوز حفر چاه -

 مسیر ارتباطی و باغات روستا در معرض سیالب قرار دارند؛  سیالب
 احداث سیل بند در نزدیک باغات  -

 خاکی و رسوب گیر در باالدست احداث بند -

 - - طوفان

تگرگ، یخبندان و یا 

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

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 
 

صنایع دسرتی از دیربراز در روسرتا وجرود داشرته و زنران روسرتا در رشرته هرای  سروزن دوزی، چیلرو ، حصریر و 

مهرارت دارنرد و در صرورت برنامره ریرزی مری تروان از ایرن پتانسریل بررای توسرعه اقتصراد روسرتا بهرره سبدبافی 

، کراهری، تنورچره، گیری کرد. از غذاهای محلری روسرتا مری تروان چنگرال )خرمرا و آرد(، آبگوشرت انرار، انرار دانره

 را نام برد. شیرچایی

 در حوزه گردشگری، در روستا ، گردشگری فعال نیست و گردشگران در روستا حضور نمی یابند. 

 

 

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

 جان آبادظرفیت شناسی تولید در روستای 

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

ارزش ، تولید و خوشه های کسب و های 

 کار در بخش کشاورزی

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش صنعت و معدن

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش خدمات و گردشگری

    تولید خرما         -

 تولید سبزیجات       -

 دامداری و دامپروری -

 پرورش طیور          -

 پرورش زنبور عسل -

 محصولکارگاه فرآوری و بسته بندی -

 کارگاه صنایع دستی-

 کارگاه خیاطی-

 توسعه خرده فروشی -

 

 

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور 

مناسررب بررا  اصررالح الگرروی کشررت )ترررویم الگرروی کشررت مناسررب بررا منررابع آب و دارای بررازدهی اقتصررادی -1

 تاکید بر توسعه کشت های تلفیقی(

 کنترل آفات کشاورزی و تقویت فرایند بازار محصوالت کشاورزی -2

 برای محصوالت کشاورزیاستقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک  -3

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

 یازاحداث استخر چند منظوره کشاورزی و ترویم  پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد ن -6

 های نوین آبیاری.اصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوه -7

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

 توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنایع دستی روستا  -9

 توسعه زیرساخت های فرآوری گیاهان دارویی روستا -10

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

 حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا -12

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

 ارزش محصوالت .

 

 دهیاری و غیره( مسجد،)سواد، بهداشت و درمان، بررسی وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا -5
دهد ساله و بیشتر تشکیل می 6درصد( را جمعیت  70/77نفر )  108نفر جمعیت روستای جان آباد ، حدود   139از مجموع 

درصد( را زنان تشکیل می دهند. نرخ باسوادی جمعیت  78/52نفر )  57درصد( را مردان و  22/47نفر )  51که از این تعداد 

درصد و  94/52درصد جمعیت مذکور باسواد می باشند. نرخ باسوادی مردان  41/57دهد که ا نشان میساله و بیشتر روست 6

 درصد است. 40/61زنان معادل 

  : وضعیت سواد در روستای جان آباد10جدول شماره 
 اندازه شاخص عنوان شاخص

 139 جمعیت کل

 ساله و بیشتر 6جمعیت 

 108 تعداد کل

 62 تعداد باسوادان

 41/57 نرخ باسوادی

 ساله و بیشتر )مرد( 6جمعیت 

 51 تعداد کل

 27 تعداد باسوادان

 94/52 نرخ باسوادی

 ساله و بیشتر )زن( 6جمعیت 

 57 تعداد کل

 35 تعداد باسوادان

 40/61 نرخ باسوادی

 .1395ماخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
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دانرش آمروزان روسرتا بررای ادامره تحصریل . دارای مدرسره ابتردایی مری باشرددر حوزه آموزش و پررورش، روسرتا 

  مراجعه می کنند. فنوجمقطع هنرستان به شهر دوم و  اول ودر دوره متوسطه 

در حرروزه بهداشررت و درمرران، روسررتا ، فاقررد خانرره بهداشررت مرری باشررد. روسررتائیان جهررت دریافررت خرردمات 

مراجعره مری کننرد. برا توجره بره جمعیرت روسرتا نیراز بره خانره  پشرت قلعرهبهداشتی به خانه بهداشرت روسرتای 

 بهداشت در روستا محسوس می باشد.  

 : وضعیت بهداشتی روستا11جدول شماره 

 سایر کمبودها و نیازسنجی
اورژانس 

 جاده ای
 درمانگاه داروخانه

مرکز جامع 

 سالمت

مرکز 

 بهداشت

خانه 

 بهداشت
 نوع مرکز

 

 تعداد ندارد  - - - - - -

- 
خدمات 

 رسانی به

 فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج -
پشت 

 قلعه

خدمات 

 گیری از

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

روسررتا دارای شررورا و دهیرراری، مسررجد و فاقررد پاسررگاه انتظررامی، پایگرراه مقاومررت بسرریم، مرکررز خرردمات 

 کشاورزی، ساختمان دهیاری و فضای ورزشی استاندارد می باشد. 

 نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا:

 انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی -1

آموزش و توانمنرد سرازی کارآفرینران و جوامرع محلری متناسرب برا طررح هرا و قابلیرت هرای سررمایه گرذاری   -2

 روستا

 احررداث سررالن ورزشرری یررا زمررین چمررن مصررنوعی فوتبررال برررای جوانرران و توسررعه ورزش هررای روسررتایی در -3

 روستا و یا روستاهای پیرامون

 احداث ساختمان دهیاری روستا -4

 احداث خانه بهداشت -5

 احداث پایگاه مقاومت بسیم -6

 

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

کیلررومتر خرراکی اسررت.  3جرراده ارتبرراطی روسررتا بررا مرکررز دهسررتان، مرکررز بخررش و مرکررز شهرسررتان حرردود 

همچنین کیفیت جراده هرای برین روسرتایی در حرد پرایین اسرت و نیراز بره آسرفالت دارد. نزدیکتررین سرکونتگاه 

خراکی برودن اسرت.  نشردهاسرت. طررح هرادی روسرتا تهیره شرده ولری تراکنون اجررا  فراروق آبرادبه آن، روستای 

معابر روستا و آلرودگی ناشری از آن و طررح نرامنظم برخری از منرازل و بافرت روسرتا ناشری از عردم تهیره و اجررای 

 باشد.طرح هادی در روستا می

مساکن روستا فاقد استاندارد و استحکام الزم است. عدم اجرای طرح هادی باعش شده درون بخش اصلی روستا کوچه 

ساکن عمدتا به هم ریخته و بافت تخریبی دارد.ها و معابر فاقد نظم با شماری عمومی  شند؛ م سر ساس اطالعات  بر ا

شان   29روستای جان آباد متشکل از  1395نفوس و مسکن  شناسی روستا ن ست که بررسی تیر  واحد مسکونی ا

 یره اعالم کرده اند.خانوار واحد مسکونی خویش را کپر و غ 1واحد را غیرآپارتمانی و  29دهد که از این تعداد می
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سکونی،  ساحت واحدهای م صد( کمتر از  45/3واحد )  1از نظر م صد( بین 45/3واحد )  1مترمربع،  50در تا  51در

مترمربع  300تا  201درصررد( بین  66/89واحد ) 26مترمربع،  100تا  81درصررد( بین  45/3واحد ) 1مترمربع،  75

شته سکلت روستا اند.مساحت دا سایر موارد اعالم کرده  100واحد ) 29، از نظر نوع ا سکلت مسکونی را  درصد( نوع ا

درصد( بلو  سیمانی،  48/34واحد ) 10درصد( آجر و چوب،  24/17واحد )  5اند. به لحاظ نوع مصالح ساختمانی ، 

 درصد( سایرمصالح می باشند.   93/37واحد ) 11درصد( آجر و سنگ،  34/10واحد ) 3

 

 نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای جان آباد -12جدول شماره 

تعداد کل واحد 

مسکونی 

 معمولی

واحد مسکونی 

 آپارتمانی

واحد مسکونی غیر 

 آپارتمانی

چادر، کپر، آلونک، 

 زاغه و...

محل 

سکونت 

 سایر

اظهار نشده نوع 

 واحد مسکونی

29 0 29 1 0 0 

مساحت 

کمتر از 

50 

مساحت 

75-51 

مساحت 

80-76 

مساحت 

100-81 

مساحت 

150-101 

مساحت 

200-

151 

مساحت 

300-

201 

مساحت 

500-

301 

مساحت 

501+ 

مساحت 

اظهار 

 نشده

1 1 0 1 0 0 26 0 0 0 

    1395مأخذ: نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 

 نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای جان آباد -13جدول شماره 

نوع 

اسکلت 

 فلزی

نوع 

اسکلت 

آرمهبتون  

نوع 

اسکلت 

 سایر

نوع 

اسکلت 

اظهار 

 نشده

مصالح 

آجر و 

 آهن

مصالح 

آجر و 

 چوب

مصالح 

بلو  

 سیمانی

مصالح 

تمام 

آجر یا 

سنگ 

 و آجر

مصالح 

تمام 

 چوب

مصالح 

خشت 

و 

 چوب

مصالح 

خشت 

 و گل

مصالح 

 سایر

مصالح 

اظهار 

 نشده

0 0 29 0 0 5 10 3 0 0 0 11 0 

 .1395عمومی نفوس و مسکن، مأخذ: نتایم سرشماری 
 

روسرتا فاقررد تلفررن ثابررت اسررت. آنررتن دهرری خطرروط  تلفرن همررراه در روسررتا نامناسررب مرری باشررد. دسترسرری برره 

اینترنرت در روسررتا ضررعیف ارزیررابی مری شررود. خرردمات پسررت بانررک، دفترر پیشررخوان خرردمات دولررت و صررندوق 

 مراجعه می کنند.  فنوجپست در روستا وجود ندارد و مردم برای احذ خدمات به شهر 

در حوزه انررژی، روسرتا از نعمرت بررق برخروردار اسرت. نماینردگی توزیرع سروخت نفرت در روسرتا وجرود نردارد و 

نفرت مرورد نیراز خرود را ترامین مری کننرد. جایگراه سروخت بنرزین و گازوئیرل در روسرتا  شهر فنروجروستائیان از 

کیلررومتری روسررتا مراجعرره مرری کننررد. روسررتا  6در  جفنررووجررود نرردارد و روسررتائیان جهررت تررامین آن برره شررهر 

 شبکه آبرسانی است و آب شرب روستا کامال بهداشتی می باشد.  دارای

دارد و نررمغررازه خرررده فروشرری وجررود  و مشرراغل فنرری و تاسیسررات در روسررتا از نظررر خرردمات خرررده فروشرری 

 و روستاهای پیرامون تامین می کند. فنوجروستاییان عمده نیازهای خود را از شهر 
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 خدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی  و تاسیساتی-14جدول شماره 

 نوع

 

ی
وش
فر
ار 
و ب
وار
خ

 

ی
وش
فر
ت 
نیا
لب

 

ی  
صاب
ق

ی 
وش
فر
غ 
مر

 

ان
ور
ست
ر

نه 
خا
وه 
قه

ی 
وش
فر
ی 
بز
س

 

ی
وش
فر
وه 
می

 

ی
وای
نان

گاه 
ش
رای
آ

 

ی
اط
خی

 

 - 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - تعداد

ارائه 

خدمات 

 به

- - - - - - - - -  - 

اخذ 

خدمات 

 از

 - فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج 

 نوع

 

رو
ود
 خ
گاه
یر
عم
ت

 

ت 
آال
ن 
شی
 ما
گاه
یر
عم
ت

ی
رز
شاو
ک

ور 
وت
ه م
گا
یر
عم
ت

 

ی
کار
وش
ج

 

ی
رات
آپا

 

ی
رز
شاو
 ک
زم
لوا

 

ن
وغ
ض ر
وی
تع

 

ی
 زن
 
لو
ب

 

ی
ساز
ره 
نج
و پ
ب 
در

 

   

    0 - 0 0  0 0 0 0 تعداد

ارائه 

 خدمات

 به

- - -  - - - - -    

اخذ 

خدمات 

 از

    فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج فنوج

 نیاز سنجی و کمبودها: 

 خرده فروشی، خیاطی

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

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

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

 آسفالت جاده روستا -1

 های تلفن همراه در روستادهی شبکهتقویت آنتن -2

 اختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستافراهم س -3

 تامین تسهیالت مورد نیاز برای مرمت، تخریب و بازسازی مساکن روستا -4

 اجرای طرح هادی روستا -5

 نوسازی مسکن روستایی -6
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  جان آبادفضایی روستای   –بررسی روابط متقابل مکانی -7

قرررار گرفتره اسررت.  فنروجکیلررومتری شرهر  5در  جرران آبرادبره لحراظ مکرران اسرتقرار روسررتا در منطقره، روسرتای 

د کره فاصرله روسرتا برا مرکرز بررسری فاصرله فیزیکری روسرتا برا مراکرز اداری، سیاسری و خردماتی نشران مری دهر

باشررد. نزدیکترررین کیلررومتر مرری  555کیلررومتر و بررا مرکررز اسررتان  5مرکررز شهرسررتان  ومرکررز بخررش دهسررتان؛ 

فضررایی روسررتا در در سررطح اول  -کیلررومتر فاصررله دارد. ارتباطررات مکررانی 6درمررانی بررا روسررتا  –مرکررز بهداشررتی 

)جهررت اخررذ خرردمات بهداشررتی و درمررانی( و در سررطح  دهسررتانبررا سررکونتگاههای همجرروار از جملرره روسررتاهای 

جملرره خرردمات اداری، مالی،آموزشرری  ( جهررت دریافررت خرردمات ازفنرروجدوم بررا مرکررز بخررش و مرکررز شهرسررتان) 

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

مرکرز اسرتان عمردتا بررای دریافرت خردمات برترر مری باشرد. در ایرانشرهر و سرپس سطح سوم ارتباطات روستا برا 

ناحیرره ای ایرانشررهر، ایررن روسررتا برره عنرروان روسررتای مطالعررات اسررناد توسررعه ای و از جملرره طرررح مطالعررات 

اقمرراری طبقرره بنرردی گردیررده اسررت. موقعیررت روسررتا برره لحرراظ مکرران مرکررزی در منطقرره، روسررتای اقمرراری و 

 خدمات گیرنده محسوب می شود. 

 

 : سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه15جدول شماره 
 شرح عنوان

 دارد. یاقمار تیروستا موقع در منطقهموقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی 

 موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در منطقه

بازارهای  عرضه تولیدات کشاورزی روستا  از جمله خرما ، مرکبات در-

 سطح استان ، داخل کشور

 همجوارعرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهای-

نی، اداری، مالی، خرده فروشی، توزیعی، اخذ خدمات آموزشی، درما-

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

 و مرکز استانایرانشهر بخش، مر کز شهرستان، 

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با 

 محصوالت روستاهای مجاورپشتیبانی

رگاههای فرآوری و بسته در حال حاضر زمینه های الزم جهت ایجاد کا

 بندی محصوالت تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد.

ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید، محصول و 3

 گردشگری، صنایع دستی و ......

 پتانسیل باالی باغی از جمله باغات نخل -

 دامداری مناسب-

 شرایط مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی-

یدی دارای مزیت روستا جهت سرمایه گذاری محصول تول 3

 در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا

 خرما و مرکبات-

 دام سبک -

 صنایع دستی-

گرایش کمی  اقتصاد و قابلیت های روستا برای ایفای چه 

 نقش هایی است

 ایفای نقش تولیدی:
توسعه کشاورزی از نوع باغداری، زراعی، کشت گلخانه ای و کشت - 

 تلفیقی با تاکید بر توسعه کمی و کیفی نخیالت

 توسعه دامداری-

 ایجاد صنایع فرآوری محصوالت تولیدی روستا ازجمله خرما-

 ایفای نقش غیر تولیدی:

 توسعه صنایع دستی -

 ارائه خدمات خرده فروشی -

 .1398انی مشاور، های میدماخذ: یافته
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 جان آباد: مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای 16جدول شماره 
صنعت با رویکرد  کشاورزی مولفه ها

صنایع کارگاهی 

 کوچک و خانگی

گردشگری  خدمات

و صنایع 

 دستی
 سایر دامداری باغداری زراعت

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

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

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

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

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

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

 1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 : وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی خرما17جدول شماره 

 پهنه فعالیتی  پیشنهادی وضع موجود زنجیره شغلی خرما در روستا

تعداد در  تعداد فردی )بازار فروش، خدمات رسانی، و مصرف(

 روستا

تعداد در 

 دهستان

مشرراغل مرتبط با تولید و فروش تجهیزات آبیاری و 

 آماده سازی بستر کشت 

 سطح دهستان نفر 1 - -

تولیررد کودهررای الی و گیرراهی و تقویررت زمین 

 کشاورزی

 دهستان -روستا نفر 1 - -

شاغل مرتبط با تکثیر، و تولید نهال خرما خصوصا  م

خرماهای اصرررالح شرررده و سرررازگار با هوی گرم و 

 مرطوب

کل جنوب استان و استان های مجاور  نفر 2 - -

 خرماخیز

مشراغل مرتبط با فروش نهاده های مصررفی درخت 

 خرما )کود، سموم، جمع آوری یوار و گرده،  و ...(

کل جنوب استان و استان های مجاور  نفر 1 - -

 خرماخیز

مشرراغل مرتبط با کاشررت و نگه داری خرما )هرس، 

اصرالح و تقویت زمین،  ابیاری، کودهی و پاکسرازی، 

گرده افشررانی و ...( و کاشررت محصرروالت زراعی و 

 علوفه ای تلفیقی با آن

توسط خود 

 باغداران 

 - عدم نیاز عدم نیاز

 - عدم نیاز عدم نیاز نفر 10بیش از  مشاغل مرتبط با برداشت خرما 

نیروی کار برای فاز سرررت و بسررته بندی )تفکیک،  

 ول( سرت کردن و بسته بندی محص

 روستا و دهستان  عدم نیاز تکمیل

سته بندی )تولید کارتن،  صنعت ب شاغل مرتبط با  م

پالسررتیک، منگنه، دسررتگاه منگنه، سرربد و .... برای 

 برداشت و بسته بندی( 

کل جنوب استان و استان های مجاور  نفر 1 - -

 خرماخیز 

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

یک واحد  - -
 سردخانه

 دهستان

صا  صو صول خرما )خ شاغل مرتبط با فرآوری مح م

 (3و  2خرمای درجه 

کل کشور و کشورهای همسایه خصوصا  نفر 4 - عدم تجاری

 پاکستان

مشاغل مرتبط با عرضه محصول )عرضه محصول به 

 صورت خام و فراوری شده(

 دالالن محلی و بیرونی - - -
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 - - - - گروهی

کارگاه تولید ابزار و دسررتگاههای مصرررفی موردنیاز 

تا برداشرررت )ابزار برش  کاشرررت  له  ما از مرح خر

ها، شاخ و برگ و هرس پوسته، طناب و پرند پاجوش

ها و اسررتفاده باغبان، پمر گرده برای بسررتن شرراخه
سته شانی، سبد و جعبه ب های بندی خرما، دستگاهاف

ها به ده 3و  2خرمای درجه  فراوری خرما و تبدیل

 نوع فراورده پرمصرف(

- -  

باغداران خرما در روستا و شهرستان و 

 استان و سایر استان ها

های فراوری خرما )شرریره کارگاه سرراخت دسررتگاه

خرما، شررهد خرما )عسررل خرما (، قند مایع، سرررکه 

خرما، الکل، عصررراره نوشرررابه، کلمپه خرما، حلوای 

خرما، چیپس سرراده خرما،  خرما، شررکالت صرربحانه

چیپس طعم دار خرما، لواشرررک خرما، خرما بریز، 

شررکالت جامد خرما، سررس، رب، ترشرری، کمپوت، 

 مارماالد، مربا و ...(

 واحد 1 - -

 مرکز دهستان و شهرستان و شهر ایرانشهر

خت خورا  دام و طیور )از  یب و سرررا گاه ترک کار

 ضایعات خرما(،

و صنعتی در  واحدهای مرغداری خانگی - - -

 کل استان

کارگاه صررنایع دسررتی برای سرراخت انواع ظروف، 

 اسکا  و حصیر، )از برگ و زائدات خرما(  

 بازار استان و کشور -  -

نه نئوپان جاد کارخا و کاغذسرررازی و پوشرررش  ای

 ساختمانها و پلها )از تنه و چوب خرما(

 شهرستان و استان و کشور - - -

مشرراغل مرتبط با فرآوری و بسررته بندی محصررول 

ید بیش از  کار برای تول   60فرآوری شرررده )نیروی 

 نوع فرآورده خرمایی( 

 مرکز شهرستان و استان 4  -

بندی خرما و محصرروالت های سرررت و بسررتهکارگاه
 فرآوری شده خرما 

 مرکز شهرستان و استان 4  -

شی ادوات  شبکه خرده فرو ضه و فروش عمده و  عر

 کشاورزی  

 مرکز دهستان، شهرستان و استان - - -

های نگهداری محصرروالت جهت عرضرره سررردخانه

 خارج از فصل برداشت

 نخلداران جنوب استان - - -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 روستا برای زنجیره شغلی دام سبک: وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در 18جدول شماره 

وضع  زنجیره شغلی دام سبک در روستا

 موجود

 پهنه فعالیتی  پیشنهادی

)بازار فروش، خدمات رسانی، و 

در  تعداد  تعداد فردی مصرف(

 روستا

تعداد در 

 دهستان

چوبدارهای روستا و بخش مرکزی  نفر 1 - - مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

 .فنوج

 دام مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورشمشاغل 

 )جوشکار و بناهای محلی(

 دامداریهای شهرستان  - -

 مشاغل مرتبط با کشت علوفه )در روش سنتی( دام

 در برخی موارد سنتی( -)در روش صنعتی

- 
 

دامداران روستاهای دهستان و  نامحدود نفر 5

 شهرستان

 دامداران کل دهستان نفر 2 - - مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام

 مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورش

 (فنوجها و ادارات شهر )کلینیک

دامداران شهرستان و  - - -

 شهرستانهای کوچک مجاور

 دامداران شهرستان - - - مشاغل مرتبط با بیمه دام

مانند پشم، پوست دام  مشاغل مرتبط با ریسندگی )فرآوری

 (چرم سازی

کارخانه های ایرانشهر، زاهدان و  - - عدم تجاری

 بیرون استان

 و شهرهای استان فنوج نفر 1 - - مشاغل مرتبط با  کشتار دام )قصابی(

 - - - - مشاغل گروهی

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

تولید  ،دام )پشم چینی محصوالتمشاغل مرتبط با فرآوری 

 کشک، دوغ، ماست(

 بخش -روستا و دهستان - - غیرتجاری

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم فرآورده های 

 حاصل از دام

 سطح استان و بیرون استان - - -

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

، ایرانشهر، زاهدان و بیرون فنوج - - - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

 استان

داخلی و ) بازارهای بزرگ بندی جهت مشاغل مرتبط با  بسته

 خارجی(

شهرهای بزرگ داخلی، کشورهای  - - -

 عربی

 و زاهدان فنوج - - - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

  وجنوب استان، فنوجبازار   واحد 1 - مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی 

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

دامداران روستاهای دهستان و   - -

 شهرستان

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 آینده نگری و سیاستگذاری -ب 
 ، چشم اندازها و راهبردها (هاها و پروژه، فعالیتها) تعیین مزیت
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 جان آبادتعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای -1

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

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

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

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

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

 بیرونی می باشد.

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

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

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

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

 بیرونی می باشد.

ی از شرراخص هررا و نرراتوانی در آن در جهررش برره توسررعه ، بررا توجرره برره نتیجرره گیررر جرران آبرراداینررک در روسررتای 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، احرداث اسرتخر دخیرره ، انتقرال آب برا لولره بره مرزارعتلفیقریکشرت توسرعه باغرداری و تامین زیرسراخت هرای 

اجرررای آب آشررامیدنی روسررتا،  اصررالح و راه انرردازی شرربکهچنرد منظرروره ذخیررره آب کشرراورزی و پرررورش مرراهی، 

آمرروزش و مهررارت  ، صررنایع دسررتی ،آسررفالت جرراده روسررتا، احررداث جایگرراه بهداشررتی دامطرررح هررادی روسررتا، 

قرردامات خواهررد بررود و از سرروی دیگررر، آمرروزی نیررروی کررار و راه انرردازی اینترنررت پرسرررعت از جملرره ایررن ا

روسررتائیان بررا مشررارکت و همیرراری در اجرررای زیرسرراخت هررا و اخررذ شرریوه هررا و فنررون جدیررد کررارآفرینی و 

ی )بررا محوریررت سرررمایه گررذاری در بخررش هررا و حرروزه هررای دارای پتانسرریل روسررتا از جملرره حرروزه کشرراورز

 خواهند بود.و خدمات یاریگر دولت در این روند باغداری و دامداری( 

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

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

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

باغررداری، پرواربنرردی دام و پرررورش طیررور و پرررورش  ،فرررآوری گیاهرران دارویرریکشررت گلخانرره ای، باغررداری، 

گرردد و برا همراهری نایع دسرتی و توسرعه خردمات آغراز مریماهی مطابق با ذائقه بازار(، توسرعه فعالیرت هرای صر
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از خودشررکوفایی و حرکررت برره سررمت تولیررد رقررابتی ، روسررتا وارد فررولررت در تررامین زیرسرراخت هررای تکمیلررید

، ایجراد اشرتغال و جرذب نیرروی کرار مرازاد ناحیرهافرزایش تولیرد و نقرش در نظرام تولیرد  هدایت خواهرد گردیرد.

بهبرود و ارتقراء فنرون تولیرد و حرکرت بره سرمت نروگرایی در بهرره  روستا، تحول در پایرداری سرکونت در روسرتا،

ماننررد تولیررد واریترره هررای پرمحصررول از جملرره وظررایف کارآفرینرران روسررتایی در گیررری از پتانسرریل هررای روسررتا 

هرا، پشرتیبانی، تنظریم و برنامره ریرزی برازار مصررف و ایجراد تعرادل در اختترامین زیرسر این مرحله خواهرد برود.

عرضرره و تقاضررا و پررایش نظررام تولیررد روسررتا و جلرروگیری از آسرریب پررذیری آن در ایررن مرحلرره برعهررده دولررت و 

 های اجرایی مسئول خواهد بود.ستگاهد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، فرررآوری گیاهرران صرروالت مبتنرری بررر ذائقرره مصرررف کننررده، فرررآوری تولیرردات دامرری و طیررورمح گلخانرره ای و

گررام اسررت کرره بررا ادامرره  ر ایررندارویرری، توسررعه تولیررد صررنایع دسررتی از جملرره فعالیررت هررای سرررمایه گررذاران د

هررای حمررایتی دولررت مرری توانررد برره تحقررق اهررداف سررند برنامرره توسررعه اقتصررادی و اشررتغالزایی و در سیاسررت

 نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 جان آبادو فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای  قابلیت ها-2

زه
حو

 

 ضعف ها و تهدیدها  قابلیت ها و فرصت ها 

ی
یع
طب

 

برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصوالت نیمه  -

 گرمسیری و گرمسیری

 طبیعت بکر و مراتع نسبتا خوب -

 خا  حاصلخیز در زمینه باغداری  -

 تنوع کشت محصوالت -

 قابلیت پرورش گیاهان دارویی -

 نخیالتسیالب و احتمال تخریب تاسیسات و  -

 تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی -

وسعت کم وکوچکی اراضی کشاورزی به دلیل  -

 کوهستانی بودن منطقه.

منطقه به دلیل  افت سطح روان آب های سطحی -

 خشکسالی و برداشت های بی رویه

ی
اع
تم
اج

 

 همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا  -

 اقتصادی پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه  -

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

 روستا و سرمایه اجتماعی باالی روستا

همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و  -

 حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

 میزان نسبتا باالی اعتیاد در روستا  -

 نرخ باالی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان   -

عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل  -

 های مسئول های مردمی از سوی دستگاه

های آگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبهضعف -

وفرهنگی و آموزش و تبلیغات الزم طبیعی، تاریخی

 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

 

 توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالی -

 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی  -

دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی  و تجربه  -

 روستا.

پایین بودن نرخ باسوادی به ویژه نرخ باسوادی زنان  -

 در روستا 

های عدم برخورداری جوانان روستا از آموزش -

 رسمی و مهارت های فنی و حرفه ای 

ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا  -

 در زمینه های  ترویجی نظام تولید روستا
ی
اد
نه

 
 در روستامخابرات، اداره عشایر  ،اداره برقسابقه فعالیت  -

 برخورداری از شورا و دهیار -

های حمایتی دولت دربخش روستایی نظیر وجود سیاست -

-یارانه دراینهای مالیاتی در بخش کشاورزی، اعطایمعافیت

-وساز مسکنتسهیالت ساختای، ارائههای بیمهبخش، پوشش

  وتسهیالت کشاورزی.روستایی

 هادی روستاعدم تهیه طرح  -

 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا -

عدم توجه الزم به مدیریت روستایی و عدم امکان   -

مشارکت شورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری های 

 های مسئولدستگاه

 یدهیار نداشتن ساختمان  -

نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه  -

 توسعه روستاییهای مسئول 
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ی
خت
سا
یر
ز

 

 ابراتی، برقهای راه، مخبرخوردار از زیرساخت -

رخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی ب -

 و آموزشی

 وجود زیرساخت های نسبتا مناسب در بخش کشاورزی روستا  -

 ع نفت نزدیکی به نمایندگی توزی-

 

 روستاشبکه آب آشامیدنی  قطعی -

 طرح هادی روستاتهیه عدم  -

ضعف آنتن دهی تلفن همراه و عدم برخورداری از  -

 اینترنت در روستا 

خدمات پست بانک ، دفتر پیشخوان  فاصله زیاد -

 کیلومتر( 60)خدمات دولت و صندوق پست

 ناکافی بودن زیرساخت های روستا  -

 رزشیونداشتن زیرساخت های  -

ویژه در زمینه ت های بهداشتی به نداشتن زیرساخ -

 آب شرب، حمام و سرویس بهاشتی مناسب

 خشی از محور ارتباطی روستابخاکی بودن -

ی
اد
ص
اقت

 

 مزیت نسبی روستا در تولید محصوالت باغی و نخیالت و دامی -

 مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی -

 مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی -

 وجود تقاضا برای محصوالت تولیدی روستا -

های موجود تولیدی در بخش امکان حفظ و توسعه ظرفیت -

 کشاورزی روستا

های های جدید تولیدی در بخشامکان ایجاد ظرفیت -

کشاورزی، صنعت و خدمات ، توسعه صنایع دستی و گیاهان 

 .دارویی
  

پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه  -

 روستایی برای توسعه تولید در روستا

 سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا -

پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید  -

 )آب و خا (

ساختار نامناسب مالکیت ارضی در روستا )فقدان  -

 سند مالکیت و وجود خرده مالکی و غیره(

بازار نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در  -

 ها و محصوالت کشاورزینهاده
 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  -

فضایی روستا در صورت اجرای  -ارتقاء موقعیت مکانیامکان  -

 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

شرایط پایدار طبیعی و انسانی روستا در منطقه علیرغم تداوم  -

 خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح

 روستا حاشیه ای  موقعیت فضایی  -

فضررایی روسررتا به دلیل  -کارکرد ضررعیف مکانی -

 روستا  زیرساختیعف کارکردهای خدماتی و ض

ندن  - به ظهور رسرررا عدم وجود نقشررره راه برای 

 پتانسیل ها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا 

سئول از ظرفیت ها و  - ضعف آگاهی دستگاههای م

 فضایی روستا  -فرصت های مکانی

 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 
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 جان آبادفضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای  -ارزیابی و تحلیل مکانی  -3

ی
راف
وگ
وپ
ت

 

ی 
ها
آب

ی
طح
س

ی  
ها
آب

ی
ین
زم
یر
ز

ت  
اخ
رس
زی

ی
رز
شاو
ک

ت  
اخ
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زی

ی
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صن

ی 
دن
مع
ر 
خای
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ی
ا
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ی
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ا

ی 
رژ
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بک
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ی 
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ی
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و  

ی
ه ا
در

ف 
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تا  
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ن

ف
عی
ض

ف 
عی
ض

ف 
عی
ض

ف 
عی
ض

ف 
عی
ض

ف 
عی
ض

 

ی
حل
م

ب 
اس
من

 

ف
عی
ض

تا  
سب
ن نا

دار
پای

 

 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 

 جان آبادتدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای  -4

در افرق برنامره روسرتایی خواهرد برود برخرودار از رفراه نسربی، اشرتغال پایردار و دارای اقتصراد  جران آبرادروستای 

کشراوری ) برا تاکیرد گانره اقتصرادی برا محوریرت بخرشهرای سرهمحور، متکی بر تولید و درآمرد در بخرشصادرات

، کوچررک صررنایع(، صررنعت ) بررا تاکیررد بررر صررنایع دسررتی و  تلفیقرری کشررتتوسررعه  ،بررر باغررداری، دامررداری

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

 

 جان آبادهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای تعیین ماموریت -5

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

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

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

 غیردولتی.

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

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

 غیردولتی.

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

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

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

 جان آبادهای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای اهداف کلی و برنامه -1-6

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های  1

 روستایی

 

 توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی-

 تقویت بنیه اقتصاد روستا -

 ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کسب و کاراصالح  -

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

 

2 

 

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی 

 روستا 

 ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستا -

تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور در -

 یجامعه روستای

 اصالح ساختار مدیریت روستا - توسعه و بهبود مدیریت روستایی 3

 توسعه پوشش خدمات نوین در روستا -

 تقویت کارکردهای اجتماعی روستا -

 توسعه و تثبیت اشتغال در روستا 4

 

 بهبود و توسعه فضای کسب و کار -

 ارتقاء قابلیت و سرمایه انسانی -

 منابع مالیگسترش دسترسی به تسهیالت و  -

انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و  5

 ارتقاء هویت روستایی

 

 کالبدی روستا -ارتقاء کیفیت محیطی -

 توسعه مسکن معیشت محور -

تولید و عواملمنابعوریبهرهافزایش 6

برداری بهینه از و بهرهوحفاظتکشاورزی

منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای 

 توسعه پایدار تولیدی در چارچوب

 جویی در مصرف آب کشاورزیوری آب و خا  و صرفهارتقاء بهره -

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت  -

 مردم، اجرای عملیات آبخیزداری،

 های نوین کشاورزیگیری از روشآبخوانداری و بهره

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 جان آبادتوسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای  های اساسی جهتها و اقدامراهبردها، سیاست -2-6

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 

توسعه خدمات 

روستایی در پهنه 

سرزمینی با نگاه 

 آمایشی

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح -

 روستاهای منظومه ای 

 ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی-

 توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی-

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی -

 به خدمات در روستاها 

تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکز -

 برمالحظات آمایشی

تقویت بنیه اقتصادی 

 روستا

مایه گذاری به تعیین ظرفیت ها و اولویت های سر -

 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 امال ، 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

-های فیزیکی و ارتقاء آنسند دار کردن دارایی -

 های مولدها به دارایی

 ساماندهی منابع آب روستا-

 اصالح و راه اندازی شبکه آب آشامیدنی روستا-

 های نوطرح توسعه انرژی -

گذاری و های سرمایه شناسایی پتانسیل -

 اشتغال با مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار 

 اقتصادی روستا

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا  -

 اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا -

ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش های  -

غیرکشاورزی به ویژه  خدمات ، صنایع دستی، تعاونی 

 مالی و توزیعیهای تولیدی، 

 

 توسعه صنایع دستی ، فرآوری گیاهان دارویی  -

 حمایت از تعاونی های موجود روستا -

 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

 

رفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای ظ -

 روستایی

بستر سازی جهت توسعه روش های آموزش مجازی  -

 در روستا

توسعه زیرساخت های اجتماعی، فرهتگی و افزایش  -

ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن همراه و شبکه های صدا و 

 سیما 

تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستادر  -

 آسیب های اجتماعی و فرهنگیراستای  کاهش 

 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  -

عه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخش توس -

 خصوصی و تعاونی 

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی -

 روستایی

 طرح توانمدسازی اجتماع محور زنان روستایی -

طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالن  -

دانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی 

 روستا

توسعه پوشش خدمات 

 نوین

 اینترنت در روستا توسعه پوشش -

 توسعه شبکه تلفن همراه -

 ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک -

 ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک -

 

 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا -

 تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا -

 دهستانایجاد پست بانک در  -
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بهبود و توسعه فضای 

 کار در روستاکسب و 

نوین، دانش بنیان و نوآوری هایگیری از فناوریبهره -

 در 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 -

 سعه کارآفرینیهای الزم برای توارائه آموزش -

گیری از معرفی، حمایت و تسهیل بهره -

های نوین، دانش بنیان و نوآوری در تولید فناوری

 و خدمات روستا

ارتقاء قابلیت و سرمایه 

 انسانی

 در روستا 

 ای و تخصصیهای حرفهآموزش مهارت -

 ها و نیازهاهای مهارتی با ظرفیتانطباق آموزش -

 یتوسعه کارآفرینی روستای -

 ای روستائیانآموزش فنی و حرفه -

گسترش دسترسی به 

تسهیالت و منابع مالی 

 در روستا

تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرخ بهره  -

 پایین

 افزایش سهم و میزان تسهیالت -

 تکمیل زنجیره تامین، تولید و توزیع محصوالت -

ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی و  -

سرمایه گذاری در روستا با رویکرد تسهیل 

 گریمشارکتی و تسهیل

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در بخشهای  -

 مختلف اقتصادی روستا

 

 -ارتقاء کیفیت محیطی

 کالبدی روستا

زمینه سازی جهت ایمن سازی بافت و مساکن روستا  -

 در برابر سوانح

 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا -

سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات  ارتقاء -

 محیطی

تهیه و اجرای طرح ایمن سازی روستا در برابر  -

 سوانح طبیعی

 اجرای طرح هادی روستا -

 اصالح بافت و معابر روستا -

روستا و طبیعیطرح شناسایی مخاطراتاجرای -

 کاهش آنریزی برایبرنامه

 

توسعه مسکن معیشت 

 محور در روستا

 نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محورفراهم  -

تامین مسکن روستایی مناسب و بهسازی فضای  -

 زیست و معیشت

 مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا -

محلی در اجرای و نهادهایروستائیانمشارکت -

 ها و حفظ بافت سنتیطرح

 ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی -

-آبوریبهرهارتقاء

رزی، صرفه کشاووخا 

جویی در مصرف آب و 

 اعمال مدیریت تقاضا

 توسعه عملیات آب و خا  با مشارکت بهره برداران -

 ایهای گلخانهسازی الگوی کشت و توسعه کشتبهینه -

 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح -

 تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی -

 تاسیسات آبیارتقاء بهره وری و بهبود راندمان  -

وخا  در عملیات آبتوسعه ظرفیت اجرای -

 باتاکیددر مزارعکشاورزیاراضی

نوین آبیاری هایسامانهتوسعه، استقرار و اجرای -

 های آبیاریو بهبود شیوه

های نوین در بهره برداری استفاده از ففناوری -

 از منابع آب و خا 

 اصالح الگوی کشت روستا -

 حفاظت و صیانت از

منابع طبیعی با رویکرد 

ارتقاء مشارکت مردم و 

 جوامع روستایی

-از خا ،آبخوانداریآبخیزداری،حفاظتعملیاتتوسعه -

 خشکسالیوتعدیل شرایط

های بحرانی گرد و زایی و کنترل کانونمقابله با بیابان -

 غبار

مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع  -

 طبیعی

بخیزداری و آبخوانداری و اجرای عملیات آ -

 حفاظت خا 

ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع  -

 طبیعی

 واگذاری نگه داری مراتع به مردم -

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 جان آبادتبیین اقدامات اولویت دار توسعه روستای -7

 مناسب برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجودتعیین اقدامات -1-7

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

تقویررت خرردمررات فنی و  -

 زیرساختی

اسرررتمرار حرکت دولت در  -

 تامین زیرساخت ها 

قال تکنولوژی نوین در  - انت

غداری و کشررررت  با بخش 

 تلفیقی

 دسترسی به منابع آب  -

 انتقال تکنولوژی نوین -

 ثبات در قوانین و مقررات -

 مدیریت نوسانات بازار -

 مدیریت واردات کاال  -

 تسهیل دریافت استعالم ها -

تسررهیلگری دسررتگاههای  -

 مسئول

کنترل  - نظررارت و  ارائرره؛ 

 مجوزهای کار روستائی

 های عمومیارائه آموزش -

نابع  - به م کاء بیشرررتر   ات

 مردمی 

آشرنا نمودن روسرتائیان با  -

 قوانین و مقررات

تقویت نقش زنان در بخش  -

 مدیریتی و اقتصادی روستا

 

حمایت مالی از سوی بانک  -

 ها و موسسات مالی

 استفاده از اعتبارات خرد -

 تسهیل دریافت تسهیالت -

 پایین آوردن نرخ سود -

 تضمین بازار محصوالت  -

شت  - ایجاد انگیزه برای بازگ

 سرمایه های سرگردان روستا
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 سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرحها وتعیین -2-7

 کم ( 1زیاد تا  3) جان آبادی روستازایی پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغال 

سطح  مولفه ها

 اولویت

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

 توسعه اقتصادی

3 

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

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

 های توسعه اقتصادی

2 

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

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

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

 اقتصادی

2 

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

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

 کم ( 1زیاد تا  3)  جان آبادی روستا  

سطح  سازو کارها

 اولویت

 2 تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی 

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

 2 وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار 

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

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

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

 جدید به عنوان تسهیلگر( 

3 

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

 3 توسعه اقتصادی به ویژه منابع آب و خا  و کاربری اراضیتمرکز بر مسائل و مشکالت روستائیان ، اثرگذار بر 

 3 فعالیتهای تبلیغاتی

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

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

 2 تقویت احساس مالکیت محلی

 3 تضمین امنیت سرمایه 

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

)  جان آباد اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای -4-7

 (کم 1زیاد تا  3

 اولویت برنامه ها اولویت برنامه ها

تغییر الگوی کشت از محصوالت آب بر به کم 

 آب بر

 1 ممانعت از برداشت غیر مجاز توسط پمر 3

 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

 2 اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای 3

توسعه کشت های گلخانه ای برای صیفی  3 آوری و نگهداری آببومی جمعهایایجاد سازه

 جات، سبزیجات و محصوالت جالیزی

3 

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی 

 و زیرزمینی

 1 توسعه نیروگاههای خورشیدی 3
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گرایش از پرورش طیور پرآب بر ) مرغداری ( 

 بلدرچین ، .....(به طیور کم آب بر ) 

 گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ) پرواری گاو و 1

و اصالح نژاد سبکهایبر )دامکم آبگوساله( به

 شده(

1 

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

نیاز توسعه اقتصادی و  های مسئول به عنوان الزامات و پیشدار و دستگاههای اجرایی اولویتطرح -5-7

 جان آبادیی در روستای اشتغال زا

 دستگاه یا دستگاه های مسئول عنوان طرح یا پروژه ردیف

 سازمان جهادکشاورزی استان روستا و الیروبی قناتساماندهی  1

بخش خصوصی و ارائه تسهیالت  احداث سردخانه در سطح دهستان 2

 دولتی 

 شهرسازیراه و  اسفالت جاده روستا  3

 سازمان جهادکشاورزی استان ساخت استخر چند منظور ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی 4

 استانوآبخیزداریطبیعیمنابعکلاداره باالدست روستا سیل بند آبخیزداری و احداث 5

 اداره کل ورزش و جوانان استان در سطح دهستان احداث سالن ورزشی برای جوانان 6

 سازمان جهادکشاورزی استان آب با لوله به مزارع و باغات کشاورزی طرح انتقال 7

 بنیاد مسکن استان  تهیه و اجرای طرح هادی روستا 8

 بنیاد مسکن استان و بانک مسکن پرداخت تسهیالت ارزان قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی 9

 الب روستایی استانو فاضشرکت آب آب آشامیدنی روستا اصالح و را اندازی  شبکه 10

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع  تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی 11

 دستی و گردشگری استان

 استانداری احداث ساختمان دهیاری روستا 12

 صنعت، معدن و تجارت احداث کارگاه صنایع دستی 13

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

 

 جان آبادشناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای -8

 عنوان برنامه اولویت

 

 

 اولویت اول

 برنامه های مبتنی تامین مالی

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

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

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

 

 اولویت دوم

 

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

 بخشی فعالیت ها و کسب و کاربرنامه های مبتنی بر تنوع 

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

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

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

 برنامه های مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات

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



35 
 

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

 5 4 3 2 1 (1-10اولویت)

نرررام محصرررول یرررا 

 مزیتفعالیت دارای

 خرما -

  مرکبات -

 

کشت گلخانه ای -

 و خارج از فصل

 کشت تلفیقی -

 دام سبک پرورش -

پرورش مرغ و  -

 طیور

سوزن دوزی و  -

 بلوچی دوزی

-و بسته فرآوری -

بندی محصوالت 

 تولیدی

 سایر زنبور عسل و آبزیان شیالت گیاهان دارویی خدماتی محورهای تولید

 10 9 8 7 6 (1 -10اولویت)

نرررام محصرررول یرررا 

 مزیتدارای فعالیت

خدمات خرده  -

 فروشی 

 

گیاهان فرآوری  -

 دارویی 

در  پرورش ماهی -

 استخر

پرورش زنبور -

 عسل
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 جان آبادتقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای -10

 بازیگران فعالیت ها

نهاده ها و داده های 

 تولید

تولیدکنندگان محصول ، بذر ، خدمات توسعه ای و 

ترویجی دستگاه های مسئول و شرکت های 

 ماشین آالت و سایر

 ، ،ایرانشهر، زاهدانفنوجشهر 

 داخل روستا باغداران، دامداران و سایر تولیدکنندگان  تولید محصول

ذخیره سازی اولیه 

محصول و فرآوری 

 آن

نیروی بسته بندی، فرآوری کنندگان اولیه ، ذخیره 

 کنندگان

 ، ناحیه نیکشهرفنوج،  جان آبادروستای 

فرآوری ثانویه 

 محصول

 و چابهار ، ایرانشهرفنوجشهر  های فرآوری و بسته بندیصنایع و کارگاه

توزیع، حمل و نقل 

 و تجارت

دالالن، کارگزاران و عمده فروشان ، صادر 

 کنندگان و واردکنندگان

 ، ایرانشهر و زاهدان فنوجشهر 

خرده فروشی و 

 فراهم سازی

های زنجیره ای و اینترنتی خرده فروشان، فروشگاه

 ها و نمایشگاه

 سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود 

برچسب محصول و 

 و برند

 سطح استان و کشور شرکت های تبلیغاتی و ارتباطات، استاندارد

سیاست های دولتی 

 و نهادهای مردمی

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

 تشکل های مردمی

 سطح استان و در بلند مدت سطح ملی

 1398ش، های پژوهماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 جان آبادبازارهای هدف فعالیت های اشتغالزا در روستای -11

 ردیف نوع فعالیت بازارهای هدف

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

 و زراعیباغی  نخیالت وتولیدات  و بین المللی محلی و منطقه ای و ملی
 

2 

 3 فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از جمله خرما  و بین المللی ای و ملیمحلی و منطقه 

 4 محلیمرغ  تولیدات  محلی و منطقه ای

 5 فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و ملی منطقه ای ،محلی

 6 دامی  و فرآورده هایتولیدات  محلی و منطقه ای

 7 تولید عسل محلی و منطقه ای

 8 و بین راهی تجاری، توزیعی، خرده فروشیخدمات  ای و ملی محلی و منطقه

 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

 
 

 جان آبادرسته های اولویت دار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  در روستای -12

 فرآوری خرما و میوه های گرمسیری -1

 ایمحصوالت گلخانه -2

 پرورش دام سبک و سنگین -3

 پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل -4

 صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی -5

 سبزی ، نان ، ادویه و خشکبار صادراتی بسته بندی میوه ، -6

 صنایع دستی -7

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی -8

 شیالت و آبزیان -9

 خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی  -10

 مشاغل خانگی و خوداشتغالی  -11

 خدمات حمل و نقل و لجستیک-12

 های شغلسایر رسته -13
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 جهت استفاده از تسهیالت توسعه  گذاریسرمایه طرح های  -13

 جان آباددر روستای  اقتصادی و اشتغال زایی

 تعدادتقریبی عنوان طرح ردیف

 ایجاد شغل  

 دستگاه اجرایی مسئول

های توسعه کشاورزی کوچک مقیاس ازجمله احداث و اجرای طرح 1

 توسعه گلخانه و استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی و کشاورزی

 سازمان جهادکشاورزی استان 10

 سازمان جهادکشاورزی استان 2 های تلفیقیهای توسعه باغات و نخیالت و کشتاجرای طرح 2

، فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از تبدیلی هایایجاد کارگاه 3

 جمله خرما 

 سازمان صمت استان 10

 جهادکشاورزی استان سازمان 3 و سایر طیور محلیهای پرورش مرغ اجرای طرح 4

 سازمان جهادکشاورزی استان 1 اجرای طرح فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی 5

 سازمان جهادکشاورزی استان 2 اجرای طرح پرورش زنبور عسل 6

 سازمان جهادکشاورزی استان 15 های سبک دامکوچک پرواربندیهایاجرای طرح 7

توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله خدماتی ، های اجرای طرح 8

 و بین راهیخرده فروشی تجاری ، صنایع دستی و خدمات 

 های اجرای ذی ربطدستگاه 25

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 توسعه اقتصادی و اشتغال زاییتعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی -14

 )میلیون ریال ( جان آبادروستای  

 عنوان

سال پایه 

(1397) 

1398 1399 1400 1401 1402 

جمع 

 برنامه

 - 77 57 42 32 22 12 تعداد شاغلین )نفر(

 68 18 16 14 12 10 - تعداد ایجاد شغل

 55100 14000 12500 11000 9600 8000 - تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

 14400 4500 3900 3000 2000 1000 - اعتبارات عمرانی موردنیاز

 69500 18500 16400 14000 11600 9000 - جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

 

 .1398های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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 جان آبادروستای  توسعه اقتصادی و اشتغال زاییبرنامه سازمان اجرایی -15

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

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

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

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

 تخصصی مربوطه 

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

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

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

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

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

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

 گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.

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

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها(: )پیشران
 اجرای طرح هادی روستا

 تقویت تلفن همراه و تامین اینترنت پرسرعت

 ایجاد زیرساخت های  صنایع دستی

 اجرای شبکه آبیاری نوین و احداث سیل بند

 احداث استخر پشتیبان آبیاری و پرورش آبزیان

 شبکه آب شرب روستا تقویت و توسعه

 آسفالت جاده روستا

 نوسازی مساکن روستایی و کپر زدایی

 

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

 تولیدی روستاهای مجاور

 ایجاد شبکه بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی -

 برند سازی و انحصار سازی برخی از تولیدات روستا  -

 رهبری و هدایت بازار و تولیدات کشاورزی منطقه-

 اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد گیاه و دام -

 تنوع کشت، کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی -

 پرورش آبزیان در استخر -

 -جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای وضعیت  -

 عسل پرورش طیور و زنبور-

 احداث گلخانه های کوچک مقیاس - 
 

های فرآوری، خشک کردن محصوالت کشاورزی تاسیس کارگاه-

 و دامی تولید شده

 فرآوری و بسته بندی  محصوالت کشاورزی و دامی -

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

 تحول در تولید مطابق با ذائقه بازار مصرف   -


