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برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
 -1هدف:
اهداف اصلی برنامه:
* برنامهریزی منطقهای
* تقویت اقتصاد روستایی
* توسعه اقتصاد صادرات محور
اهداف فرعی برنامه:
* توسعه درونزا ،برونگرا و پایدار مناطق روستایی
* شناسایی مسائل و چالشهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
* شناخت مزیتها ،توانمندیها و تنگناهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
* بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهرهگیری از پتانسیلهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
* یکپارچه سازی ،هدفمند کردن و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری اقتصادی اشتغالزا در مناطق روستایی
و همافزایی اقدامات و برنامه ها و اعتبارات د ستگاههای اجرایی ا ستان در را ستای تو سعه رو ستاهای هدف بر مبنای
مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت
 -2دامنه برنامه:
* تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی
* پنجساله بودن برنامه
* از لحاظ مکانی در سطح روستا با نگاه برنامه ریزی پهنهای تهیه میگردد.
 -3دستاوردهای مورد انتظار:
* کاهش بیکاری
* ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روستایی
* افزایش سطح درآمد و کاهش فقر
* ارتقاء سطح بهره وری در مناطق روستایی
* کاهش شکاف توسعه ای و تعادل بخشی روستایی -شهری و افزایش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستایی
* مهاجرت معکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت (بخصوص جوانان) در مناطق روستایی.
 -4اسناد باالدست:
* در سطح استان (سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد).
* در سطح ناحیه (طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای ،طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی ،طرحهای
هادی روستایی و سایر اسناد و طرحهای مربوط).
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نقشه شهرستان ،بخش و دهستان و جایگاه فضایی -مکانی روستای دیرَک
نام روستا :دیرَک ،نام دهستان :هُلونچُکان ،نام بخش :مرکزی

موقعیت مطلق :طول جغرافیایی 60 :درجه و  44دقیقه و  7ثانیه شرررقیع عرج جغرافیایی 26 :درجه و  28دقیقه و
 47ثانیه شمالیع ارتفاع از سطح دریا 800 :متر.

تصویر شماره  :1موقعیت روستای دیرَک در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت نسبی روستای دیرَک:
رو ستای دیرَک در فا صله  45کیلومتری شمال شهر قَ ْصرقَند در جنوب ا ستان سی ستان و بلوچ ستان قرار دارد.
همچنین این روستا در فاصله  44کیلومتری شمال روستای هُلونچُکان (مرکز دهستان) واقع شده است.

تصویر شماره  :2موقعیت مکانی فضایی روستای دیرَک نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان
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مقدمه
اصوالً اقتصاد و معیشت مهمترین جنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است .در عینحال برخورداری از
ا شتغال و درآمد ،میتواند سایر نیازهای ان سان را نیز تأمین کند .از این منظر ا ستان سی ستان و بلوچ ستان واقع در
جنوب شرق ایران ،از یک سو هزاران سکونتگاه رو ستایی را در خود جای داده ا ست و از سوی دیگر متأ سفانه در
عصرحاضر تهدیداتی مانند خشکسالی ،نا اطمینانی در تجارت مرزی ،تحریمکشور و تهدیداتجهانی ،همچنین افزایش
جمعیت جوان در رو ستاها ،ضرورت توجه علمی و تالش م ضاعف برای تهیه و اجرای برنامههای ا شتغالزا را م ضاعف
کرده است .گزارش پیشرو حاصل مطالعه فراگیر روستای دیرَک با هدف تدوین برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
این روسررتا میباشررد .مبنای تئوریک و پیشفرجهای پژوهش مبتنی بر این بوده اسررت -1 :کشرراورزی کم نهاده (با
تأک یدبر بهینهسرررازی کاربرد آب و معیشرررت جایگزین و فعالیت های با نیاز آبی پایین)ع  -2برنامهریزی یکپارچه
(پیوندهای فضررایی روسررتاها با یکدیگر و با شررهرها)ع  -3الگو قرار دادن رویکرد توسررعه مشررارکتی و مردم محورع -4
بهرهگیری از نظریه توسررعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد شررغل و ماندگاری معیشررت)ع  -5بهرهگیری از
الگوی توسررعه درونزا .روششررناس ری تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضرروع ،اسررتفاده از روشهای کیفی (مدلهای
مشارکتی ( )PRAاست .مهمتر اینکه با توجه به حساسیت مسئله اشتغال بهویژه در شرایط فعلیع گردآوری دادهها با
بهرهگیری از توان تیمی از کار شنا سان محلی (افراد تح صیلکرده با تح صیالت تکمیلی که در ادارات منطقه م شغول
فعالیت هستند) ،دانشجویانو فارغالتحصیالن دکتری و کارشناسی ارشد در رشتههای برنامهریزی روستایی ،مدیریت،
کارآفرینی ،برنامهریزی شررهری -منطقهای و نیز مسررئولین محلی (شررورا ،دهیار ،معتمدین و ریشسررفیدان) و مردم
محلی ( صاحبنظر و م شارکتجو) انجام شد .همه تالش این م شاور (پژوه شکده علوم زمین و جغرافیا) ،بر این امر
متمرکز بوده که ارتباط عمیق و صمیمی با مردم بهمنظور ک سب شناخت واقعبینانه برقرار شود .گردآوری دادهها به
کمک م شاهدات میدانی محققان و نیز مدلهای ارزیابی م شارکتی مانند روندیابی ،تر سیم درخت م شکالت ،ماتریس
نیازسنجی ،ترسیم و تحلیل نمودار سازمانی ِون ،گردش روستایی ،تحلیل هزینه -فایده فعالیتها و غیره انجام شد .در
فاز بعدیتحقیق ،یافتههای حاصل از آمار و اطالعات سازمانهای ذیمدخل در امور روستایی و گزارشهایی که از این
سازمانها اخذ شد و تحلیلهایکارشناسی (با نظارت اساتید دانشگاه ،کارآفرینان با تجربه محلی و غیره) کمک نمود
تا با مطالعات و دادههای حاصررل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد .سررپس در فاز سرروم با تحلیل یافتههای میدانی و
ا سنادی ،به ا ستنتاج از یافتهها اقدام و سپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگ شا با شرح جزئیات پرداخته شد.
مجموعه مطالعات فوق الذکر بعنوان اسررناد پشررتیبان برای روسررتای دیرَک(و البته هر یک از دیگر روسررتاهای مورد
مطالعه 436 ،روستا) ،جداگانه تدوین و در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.
در مرحله بعد سند توسعه اقتصادی و اشتغالزایی این روستا بر مبنای رهیافتهای حاصل از فازهای قبلی طراحی و
با تبیین سازمان ف ضایی رو ستای دیرَک ،تحلیل شاخصهای جمعیتی ،برر سی و ضعیت ا شتغال و بیکاری ،برر سی
وضعیت امور تولیدی ،بررسی وضعیت اموراجتماعی و فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا ،پیجویی گردید
و سررپس با تدوین برنامه آیندهنگری و سرریاسررتگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتها و فرصررتها ،محدویتها و
تهدیدها ،اهداف و راهبردها ،چشرررماندازها و ماموریتها ،سررریاسرررتها و راهبردها ،اقدامات و طرحها ،و نهایتا تعیین
اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرحها و برنامههای توسررعه اقتصررادی و اشررتغالزایی روسررتای
دیرَک تدوین و ارائه گردید که چگونگی انجام و ابعاد آن در ادامه آمده است.
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الف -تجزیه تحلیل و تبیین وضع موجود
روستای دیرَک
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بررسی و تحلیلهای حاصل از روش مشارکتی ( )PRAبا بهرهگیری از مدل چرخه حیات
با تو جه به تحوالت سرررریع اقلیمی ،اجت ماعی و اقتصرررادی در عرصررره ج هانی ،آی ندهن گاری و آی ندهپژوهی،
ظرفیت شنا سی و ظرفیت سازی ،انعطاف برنامهریزی ،برنامهریزیجامع و چند الیه ،از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار
اسررت .اصرروالً در عرصرره برنامهریزی اقتصررادی و اجتماعی روسررتایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و
می بایست راهکارهای جایگزین دوم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته باشیم .در
واقع بایسرررتی طیفی از برنامه ها و راهکارها در درون یک راهبرد مشرررخص ارائه و مبنای عمل قرار گیرد .از این رو
دستیابی به توسعه اقتصادی مطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحی روستایی موضوعی است که همه برنامهریزان
در سطوح ملی ،منطقه ای و محلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند .برنامه تو سعه اقت صادی و ا شتغالزای
روستای دیرَک نیز در همین راستا تهیه و اجرا شده است .با توجه به بررسیها و تحلیلهای انجام شده در بخش اول،
اینک راهبرد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک با بهرهگیری از روش مشارکتی ( )PRAو مدل چرخهحیات
ا ستخراج و برنامهها و پروژههایاقت صادیوا شتغالزایی تدوین و ارائه گردیده ا ست .مدل چرخهحیات برا ساس نظریه
نوینی بنا شده که در برنامهریزی تو سعه رو ستایی ب سیار مورد ا ستقبال قرار گرفته ا ستع لیکن تاکنون کاربرد عملی
این مدل -که بتواند به تحلیل کارکرد اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها
بپردازد -کمتر ارائه و اجرایی شده ا ست .اساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد ،نوع و کیفیت شاخصهایی ا ست
که به کار میگیریم .طرح حا ضر شاخصهای اقت صادی و جمعیتی را که به هم واب سته ه ستند برای ارزیابی و ضعیت
شغلی و اقتصادی جمعیت روستای دیرَک به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک در زیر ارائه شده است.
* روندیابی جمعیتی روستای دیرَک
روندیابی جمعیت رو ستا ن شان میدهد که جمعیت رو ستا در  20سال اخیر دارای روند نو سانی و اغلب صعودی
بوده است .جمعیت روستای دیرَک که در سرشماری سال  1375برابر با  424نفر بوده ،در سال  1385جمعیت آن به
 373نفر و در سال  1395به  397نفر ر سیده ا ست .نرخ ر شد جمعیت رو ستا در دهه  75-85برابر با  -1/27در صد،
دوره  85-90برابر با  0/64درصد و در دوره  90-95حدود  0/31درصد بوده است .تعداد خانوارهای روستا نیز روندی
نوسانی و اغلب صعودی داشته است.
تحلیل مهاجرتهای رو ستا ن شان داد بی شترین مهاجرت ف صلی از رو ستا با هدف اقت صادی صورت گرفته ا ست.
مهاجرت دائم از روسررتا به مکانهای دیگر طی  5سررال اخیر حدود  58نفر میباشررد که دلیل اصررلی مهاجرت آنها،
خشکسالی ،مشکل راه ارتباطی و کار یا ازدواج میباشد .مهاجرت فصلی در فصولی از سال که کار و فعالیت کشاورزی
در روستا وجود ندارد برای کارگری به بوشهر ،رفسنجان و چابهار و کشور امارات صورت می گیرد و مهاجران در بخش
صنعت ساختمان ،خدمات پذیرایی و گردشگری ،اسکله ،کارگاهها و مزارع کشاورزی مشغول به کار میشوند .مهاجرت
روزانه روستا نیز بخاطر خرید از بازار قصرقند و کارگری ساختمانی در نواحی اطراف صورت میگیرد.
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* روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی روستا در عمده بخشها تقریباً ثابت میباشد.
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
 فعالیتهای دامداری (دام سبک و سنگین) کاهش یافته است .امید است که در آیندهای نزدیک این شغل به
صورت جدی و با تجاریسازی و تقویت حلقههای پیشین و پسین آن موجب درآمدزایی روستائیان گردد.
 فعالیتهای کشاورزی (زراعی) کاهش یافته است.
 فعالیتهای کشاورزی (باغی بخصوص باغداری خرما و محصوالت استوایی) ثابت است.
 روند فعالیتهای صنایع دستی (حصیربافی) از درخت داز کاهش یافته و راکد است.
 فعالیتهای صنایع دستی (سوزندوزی ،سکهدوزی ،قالببافی) روند افزایشی دارد.
* روندیابی فعالیتهای غیرتولیدی؛
 روند فعالیتهای کارگری رو به افزایش است.
 روند فعالیتهای بخش خدمات دولتی تا حدی افزایشی است.
 روند فعالیتهای تجاری و داد و ستد در سالهای اخیر افزایشی بوده است.
در نتیجه تغییرات در نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا (اشتغال غیرمولد) تا حد زیادی روند افزایشی داردع
چیزی که با روند فعالیتهای تولیدی نسبت معکوس دارد و بخشی از نیروی کار مولد پس از تثبیت و یا تضعیف
بخشهای باغداری ،زراعت ،دامداری ،شیالت و آبزیپروری به این فعالیتها روی میآورد .طبق مدل چرخه حیات
پیشرفت روستا در مسیر توسعه ضعیف است که غالباً به مسائل و کاستیهای زیرساختی بخصوص راه دسترسی و عدم
نوآوری در فعالیتها و روشهای تولید باز میگردد.

تصویر شماره  -3ترسیم نمودار چرخه حیات برای روستای دیرَک -ترسیم :مشاور براساس تحلیل روندها
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 -1تبیین سازمان فضایی روستای دیرَک
براساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری کشور روستای دیرَک در دهستان هُلونچُکان از بخش مرکزی شهرستان
قصرقند در  45کیلومتری مرکز شهرستان قصرقند و در یک منطقه کوهستانی واقع شده که از شمال به کوهستان و
رودخانه و روستای پتک و از جنوب به کوهستان و مراتع و روستای میرچ ،از شرق کوهستان و مراتع و از غرب به
اراضی کشاورزی و رودخانه کاجو و روستای کرکوم دپ منتهی میشود.
اهالی رو ستا تعبیر منا سب و م ستدلی برای نام رو ستا ندارند .اما بنا به اظهارات برخی از اهالی احتماالً در گذ شته اگر
کسی قصد عزیمت به این محل را میداشت به علت استقرار روستا در دامنه کوه و در یک موقعیت نسبتاً صعب العبور
به دشواری و دیر به این محل میرسید .به همین دلیل روستا به دیرَک (یعنی جایی که دسترسی به آنجا با دشواری
و تأخیر همراه است) ،معروف شده است .روستای دیرَک از نظر سطحبندی فضاهای روستایی در طرح توسعه و عمران
(جامع) ناحیهای چابهار -نیکشرررهر ،به عنوان روسرررتای اقماری در حوزه هُلونچُکان و مجموعه و منظومه قصررررقند
دستهبندی گردیده است .همچنین روستای مذکور در طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی استان سیستان
و بلوچ ستان ( )1382به عنوان رو ستای اقماری در حوزه رو ستایی میرچ ،مجموعه رو ستایی چانف ،منظومه ال شار و
خرده ناحیه فنوج تعریف شده ا ست .با این وجود رو ستای دیرَک برخی از رو ستاهای اطراف را تحت نفوذ خود دارد و
آنها خدمات ارائه می کند.
تیپ روستا:
 به لحاظ توپوگرافی از نوع روستاهای کوهستانی است. به لحاظ مکانی -فضایی از تیپ روستاهای بین راهی فرعی (بین روستایی) و دور از مراکز شهری است. به لحاظ آمایشی و توسعهای از تیپ روستاهای دور افتاده و بیشتر خدمات گیرنده استع با این وجود برخی روستاهامانند حواران (کُدّاب) ،کرکوم دَپ ،پَتک و سرکاجه را تحت نفوذ خود دارد.
 به لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای کشاورزی (دامداری و باغداری) از نوع معیشتی (غیرتجاری) است. -2تبیین منابع انسانی و اجتماعی روستای دیرَک
 -1-2تحوالت جمعیتی روستای دیرَک در دوره 1375-1395
موقعیت جغرافیایی و ارتباطی ،توانهای محیطی و مزیتهای اقتصررادی روسررتای دیرَک موجب شررده این روسررتا به
عنوان یک سکونتگاه پایدار همواره جاذب جمعیت با شد .قدمت سکونت در رو ستا حدود  200سال ا ستع اما از دهه
 1340اهالی روستا یکجانشینی را آغاز کردند .جمعیت روستای دیرَک که در سال  1375برابر با  424نفر و در سال
 1390حدود  385نفر ثبت گردیده ،نهایتاً در سال  1395جمعیت به  397نفر رسیده است.
 -1-2تحوالت جمعیتی روستای دیرَک در دوره 1375-1395
نرخ ر شد جمعیت رو ستا در دوره  1375-85برابر با  -1/27در صد ،دوره  1385-90برابر با  0/64در صد و در دوره
 95-1390برابر با  0/31درصد بوده است .تعداد خانوارهای روستا نیز در دورههای یاد شده روند افزایش یافته است.
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جدول شماره  :1تحوالت جمعیتی روستای دیرَک طی  1375الی 1395
سال

جمعیت

خانوار

نرخ رشد (درصد)

1375

424

88

-

1385

373

87

-1.27

1390

385

55

0.64

1395

397

104

0.31

ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 ،الی 1395
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تصویر شماره  -4روند تحوالت جمعیتی روستای دیرَک
1
0.5
0

-0.5
-1

1390-95

1385-90

1375-85

0.31

0.64

-1.27

-1.5
درصد

تصویر شماره  -5نرخ رشد جمعیت روستا طی دورههای مختلف سرشماری

-2-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای دیرَک
پاسررک و شررهرهای ایرانشررهر و چابهار بعد از
روسررتای دیرَک منشررأ مهاجرت بخشرری از مهاجران به روسررتای َ
خشکسالیهای شدید در دهه گذشته است و از نظر سکونتی تا حدودی مهاجرفرست است .این روستا ماهیت تولیدی
10

دارد و ا سا سا دارای اقت صاد ا شتغالزا و ن سبتاً پایداری ا ست .تیپ شنا سی مهاجرت در رو ستا ن شان میدهد پدیده
مهاجرت به ا شکال دائمی ،ف صلی و روزانه در حال وقوع ا ست .مهاجرت دائم از رو ستا به مکانهای دیگر طی  5سال
اخیر حدود  58نفر است که دلیل اصلی مهاجرت آنها ،خشکسالی ،مشکل راه دسترسی ،کار و کسب درآمد یا ازدواج
میبا شد .مهاجرت ف صلی و موقتی در ف صولی از سال که کار و فعالیت ک شاورزی در رو ستا وجود ندارد برای کارگری
به بو شهر ،رف سنجان و چابهار و نیز ک شور امارات صورت می گیرد و مهاجران در بخش صنعت ساختمان ،خدمات
پذیرایی و گرد شگری ،ا سکله ،کارگاهها و مزارع ک شاورزی م شغول به کار می شوند .مهاجرت روزانه رو ستا نیز بخاطر
خرید از بازار قصرقند و گاهاً کارگری ساختمانی در نواحی اطراف صورت میگیرد.
جدول شماره  :2مهاجرت ،نوع و مقصد آن
علت مهاجرت

تعداد مهاجران از
روستا

نام شهر یا روستای
مقصد مهاجرت

نوع مهاجرت

خوداشتغالی در مکان مقصد (سرمایه گذاری
در کشاورزی ،صنعت یا خدمات)

-

-

-

کارگری در بخش کشاورزی

 22نفر

مزارع و باغات استان کرمان
(رفسنجان)

فصلی

کارگری در کارخانهها و دریا

 20نفر

بوشهر و چابهار

فصلی

کارگری ساختمانی

 8نفر

روستاهای اطراف و قَصْرقَند

روزانه

کارگری

 1نفر

خارج از کشور (امارات)

موقتی

ازدواج

 3نفر

چابهار و ایرانشهر ،روستای
پاسَک

دائم

خشکسالی ،مشکل راه و نبود امکانات

 55نفر

روستای پاسَک ،شهر
ایرانشهر

دائم

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

-

هیچ کدام از این علل نبود و شخص فقط از
روی ناچاری مهاجرت کرده است و در مقصد
بیکار هستند

-

-

-

-

-

 -3-2تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای دیرَک
اهالی رو ستا از طایفه بلوچی و فوالدی می با شند .در این رو ستا اختالف و ک شمک شی بین مردم وجود ندارد .تمامی
اهالی از قوم بلوچ و دارای مذهب تسنن هستند .مشارکت و همراهی با سیستم دولت در اجرای امور عمرانی از جمله
همکاری در امور باغداری و دامداری ،سررراخت منازل و غیره را میتوان از مهمترین حوزههای مشرررارکت مردمی در
روستا بیان کرد.
همکاری و تعاون در مهار و مقابله با م سائل محیطی خ صو صاً طوفان و سیل ،همکاری در ساخت م سکن ،ج شن
عروسرری جوانان و مدیریت مسررائل روسررتا و روابط متقابل اجتماعی با سررکونتگاههای همجوار از مهمترین جلوههای
11

همب ستگی قومی و قبیلهای در رو ستا به شمار میرود .برر سی این شاخصها ن شان از سرمایه اجتماعی باالی رو ستا
دارد .در صورت برنامهریزی مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی شاهد توسعه همهجانبه و پایدار روستایی خواهیم بود.
 -3تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای دیرَک
مطابق آخرین آمار رسمی ( ،)1395جمعیت  10ساله و بیشتر روستا حدود  266نفر می باشد که از این تعداد 132
نفر ( 49/6درصد) را مردان و  134نفر ( 50/4درصد) را زنان تشکیل می دهد.
جمعیت فعال روستا حدود  57نفر است که از این تعداد 51 ،نفر را شاغلین و  6نفر را جمعیت بیکار روستا تشکیل
می دهد .با توجه به آمار مذکور ،نرخ مشارکت اقتصادی روستا  21/4درصد و نرخ بیکاری برابر با  10/5درصد است.
تیررپ شناسرری جمعیررت غیرفعررال روسررتا نشرران مرری دهررد از  209نفررر جمعیررت غیرفعررالع  41نفررر را محصررلین،
 64نفر را زنان خانه دار 0 ،نفر دارای درآمد بدون کار و  104نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند.
جدول شماره  :3وضعیت فعالیت در روستای دیرَک
جمعیت ده ساله و بیشتر

نام
روستا

کل

مرد

دیرَک

266

132

جمعیت شاغل

جمعیت غیر فعال

جمعیت بیکار

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

محصل

خانهدار

درآمد
بدون کار

سایر

51 134

43

8

6

5

1

209

41

64

0

104

زن

اظهار
نشده

0
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جدول شماره  :4محاسبه شاخص های اشتغال در روستای دیرَک
نام روستا

نسبت مردان
باالی  10سال

نسبت زنان
باالی  10سال

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

جمعیت
فعال

نرخ مشارکت
اقتصادی

دیرَک

49.6

50.4

89.5

10.5

57

21.4

ماخذ :محاسبات مشاور1398 ،

برر سی اقت صاد رو ستا در  30سال گذ شته ن شان میدهد اقت صاد تولیدی رو ستا عموماً مبتنی بر ک شاورزی به ویژه
باغداری (عمدتاً خرما و انبه و لیموترش) ،زراعت آبی (عمدتا برنج و علوفه) و دامداری اسرررت .قرار گرفتن روسرررتا در
موقعیت کوهستانی (درهای) و مجاور رودخانهای ،مولفههای آمایش سرزمین از جمله جمعیت پایدار ،وجود زمینههای
فعالیت و ویژگیهای محیطی مانند خاک حا صلخیز ،رواناب زیاد ،آب ن سبتا کافی ،آب و هوای م ساعد و امنیت پایدار
و عوامل زیر ساختی مانند راه ارتباطی ن سبتاً منا سب سبب پایداری اقت صادی رو ستا در گذ شته گردیده ا ست .در
سررالهای اخیر به دلیل عدم توسررعه ظرفیتهای تولید در بخشهای اشررتغالزای روسررتا به دلیل خشررکسررالی و عدم
برنامهریزی متناسب با شرایط بحران محیطی از سوی دستگاههای مسئول شاهد تحول در نظام تولید و اسکان روستا
هستیم .گرایش تعدادی از اهالی به کشت ارقام جدیدی از محصوالت گرمسیری مانند نخل خرما ،تحول در شیوههای
ک شت و سی ستم آبر سانی ،کاهش فعالیتهای دامداری و جابهجایی جمعیت از جمله این تحوالت می با شد .اگرچه
تداوم خشررکسررالی سرربب کاهش آب مورد نیاز کشرراورزی و آسرریب جزئی به کشرراورزی روسررتا گردیده اسررتع اما با
برنامهریزی و تغییر تکنیک های موجود فعالیت و توجه به قلمروهای جدید تولید اقتصرررادی از جمله در حوزه های
خدمات و صنایع روستایی میتوان شرایط اقتصادی روستا را به مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد.
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جدول شماره  :5نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای دیرَک
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 1390

درصد

تعداد شاغلین بخش 1395

درصد

کشاورزی

37

88.1

35

68.6

صنعت

4

9.5

0

0

خدمات

1

2.4

16

31.4

جمع

42

100

51

100

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

 -4بررسی وضعیت امور تولیدی روستا (کشاورزی و دامپروری ،منابع آب ،منابع طبیعی و محیط زیست ،صنعت
و معدن ،بازرگانی و تجارت ،میراث فرهنگی و گردشگری)
فعالیت کشاورزی ،فعالیرت غالرب اقتصرادی در روسرتا مریباشرد .باغرداری خرمرا ،انبره ،لیمرو تررش و ...همرراه
بررا میانررهکرراری زراعرری (ماننررد برررنج و علوفرره) و پرررورش دام سرره فعالیررت اصررلی و اشررتغالزای ری روسررتا در چنررد
دهرره گذشررته محسرروب مرریگررردد .سررطح زمررین هررای کشرراورزی روسررتا برریش از  20هکتررار اسررت کرره غالب راً
کاربری باغی دارد .در بخش براغی خرمرا و لیمرو و انبره و ...تولیرد مری گرردد کره حردود  12هکترار اسرت .بخرش
زراعرری بیشررتر برره زیررر کشررت و تولیررد سرربزیجات و علوفرره اختصرراص دارد .در کررل کشرراورزی روسررتا غالب راً برره
صررورت میانررهکرراری و تلفیقرری اسررت .بخشرری از میانررهکرراری برره کشررت ب ررنج ( 3هکتررار) اختصررا دارد کرره عمرردتاً
خودمصرفی است .بخش دیگرری از میانرهکراری بره کشرت علوفره (یونجره) بررای مصرارف دامهرا اختصراص یافتره
است .اراضی روستا در واقع متعلق بره سراکنان روسرتا مریباشرد .از ایرن میرزان اراضری حردود  7هکترار بره کشرت
نخررل خرمررا و بقیرره اراضرری برره محصرروالت دیگررر اختصرراص دارن رد .بررا اتخرراذ ترردابیری ویرژه و حمایررت در زمینرره
تسطیح زمین اراضری ،روسرتا قابلیرت توسرعه کشراورزی بخصروص کشرتهرای تلفیقری را دارا مریباشرد .در حروزه
دامررداری نیررز در روسررتا عمرردتا پرررورش دام سرربک (بررز بلرروچی) و دام سررنگین (گرراو و گوسرراله) رواج دارد.
براسرراس گررزارش میرردانی تعررداد  450رأس بررز و  25رأس گرراو و گوسرراله در روسررتا وجررود دارد .ایررن روسررتا در
حاشیه رودخانه بزرگ کاجو اسرتقرار یافتره اسرت .وضرعیت آبردهی رودخانره روسرتا ترا یرک سرال قبرل بره دلیرل
خشکسالی پایین بودع اما با بارندگیهای اخیر وضعیت آبدهی آن بسیار مطلوب است.
جدول شماره  :6وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
نوع

چشمه

قنات

چاه

سد

بند خاکی و تغذیه ای

رودخانه

سایر

تعداد

-

-

8

-

-

2

-

وضعیت آبدهی

-

-

دائمی

-

-

دائمی و فصلی

-

کاربری

-

-

-

-

-

کشاورزی

-

فاصله

-

-

-

-

-

غرب روستا

-

میزان آبدهی

-

-

-

-

-

-

منابع آب خشک شده

-

منبع تأمین انرژی چاه

-

سیستم آبیاری مزارع

سنتی (غرقابی)

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،
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شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه و وجود رودخانه دائمی و فصلی با مسیل پهناور در مجاورت روستا باعث رشد پوشش
گیاهی مرتعی در محیط طبیعی شده ا ست و از سوی دیگر ناپایداری شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه موجب
آسرریبپذیری بیش از پیش شرررایط زیسررتی بخصرروص برای گونههای گیاهی و جانوری شررده اسررت .لذا به طورکلی
میتوان بیان نمود پو شش گیاهی محدوده مورد مطالعه در شرایط تر سالی ،اغلب ب سیار غنی بوده و به همین دلیل
شرایط محیطی ،برای رویش گیاهی فراهم ا ست .اقلیم رو ستا در تاب ستان ن سبتا گرم و خ شکع اما در پاییز تا بهار
معتدل ا ست .پو شش گیاهی در دیرَک شامل داز ،گز روگِن ،گی شتِر ،کُنَر ،چِگِرد ،پیر و غیره میبا شد .پو شش گیاهی
دارویی نیز شرررامل گوردر ،ازگند ،پیرچینک ،گُنچ ،چرباهینگ ،پنیر باد ،کَلپورَگ ،کَرزین اَرواح (آلوورا) می باشرررد.
بوته های کوچک و متو سط عمدتا از بین رفته ا ست و این ضعف پو شش گیاهی نا شی از تداوم خ شک سالی و عدم
بارندگی است.
جدول شماره  : 7پوشش گیاهی و حیات جانوری
نام واریته های مهم پوشش گیاهی

داز ،گز روگِن ،گیشتِر ،کُنَر ،چِگِرد ،پیر

نام گیاهان دارویی در طبیعت روستا

گوردر ،ازگند ،پیرچینک ،گُنچ ،چرباهینگ ،پنیر باد ،کَلپورَگ ،کَرزین اَرواح (آلوورا)

وضعیت مراتع روستا

مراتع اطراف روستا از نظر پوشش برای چرای دام ،غنی هستند.

حیات وحش اعم از پرندگان ،چهار
پایانع خزندگان و....

گراز وحشی ،خرس سیاه ،پلنگ ،شغال ،روباه و...
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به لحاظ بالیا و آ سیبهای محیطی مهمترین پدیده  20سال گذ شته منطقه شامل طغیان رودخانه ف صلی دیرَک و
بخ صوص رودخانه کاجو ،خ شک سالی و طوفان سهمگین گونو ا ست که این پدیدهها در دهه گذ شته شدت بی شتری
یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
جدول شماره :8آسیب های محیطی ،پیامدها و راهکارهای پیشنهادی
آسیب

خشکسالی

آثار و تبعات مخاطرات
-

پیشنهادات ساکنین

کم آبی در بخش کشاورزی و تضعیف کشاورزی
تضعیف مراتع و کاهش تعداد دام در روستا
بیکاری و فقر اقتصادی
مهاجرت موقتی و دائمی به خارج از روستا

 توسعه دامداری و اصالح نژاد دام ها تقویت منابع آبی روستا اصالح الگوی کشت در بخش باغداری بهره گیری از روشهای نوین آبیاری -احداث بندهای خاکی در باالدست روستا

سیالب

 تخریب ارا ضی باغی و نابودی نخل ها و تلف شدن دامها

-

طوفان

-

-

در برخی از سالها زم ستانهای ب سیار سرد باعث خ سارت
فراوان به محصوالت کشاورزی روستا شده است.

ایجاد گلخانه

تگرگ ،یخبندان و
یا گرمای شدید
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احداث سیل بند در نزدیک باغات

در حرروزه صررنعت و معرردن ،در روسررتا طرررح صررنعتی وجررود نرردارد .همچنررین معرردن مطالعرره و کشررف شررده در
روستا وجرود نردارد .صرنایع دسرتی از دیربراز در روسرتا وجرود داشرته و زنران روسرتا در رشرتههرای سرکه دوزی،
سرروزندوزی ،قررالب بررافی و نیررز حصرریربافی مهررارت برراالیی دارنررد و در صررورت برنامررهریررزی مرریترروان از ایررن
پتانسیل برای توسعه اقتصراد روسرتا بهررهگیرری کررد .از غرذاهای محلری روسرتا مریتروان چانگرال ،تباهِرگ ،نران
تیموش ،بَت ماش ،بَت هَنار ،بَت شیر ،ناشیالنچ را نام برد.
در حوزه تجارت باتوجه به نزدیکی جغرافیایی روسرررتا با مرز (گذر مرزی  175ک.م و بازارچه مرزی ( 165کیلومتر)
پتانسیل خاصی در زمینه صادرات محصوالت تولیدی روستا و واردات (میوه ،دام ،لوازم بهداشتی) میان روستا و کشور
پاک ستان و ک شورهای عربی حا شیه دریای عمان و خلیج فارس وجود دارد که میتواند در حوزه برنامهریزی اقت صادی
(صادرات محصوالت تولیدی روستا) مورد توجه جدّی قرار گیرد.

جدول شماره  :9شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای
ظرفیت شناسی تولید در روستای دیرَک
زنجیرههای ارزش ،تولید و خوشههای

زنجیره های ارزش ،تولید و خوشههای

زنجیره های ارزش ،تولید و خوشههای کسب و

کسب و کار در بخش کشاورزی

کسب و کار در بخش صنعت و معدن

کار در بخش خدمات و گردشگری

تولید محصوالت استوایی و گرمسیری
خصوصاً خرما ،انبه و لیموترش
برنج ،صیفی جات و سبزیجات

کارگاه فرآوری و بستهبندی محصوالت باغی
کارگاه صنایع دستی

استعداد بسیار باالیی در زمینه توسعه
طبیعتگردی و بوم گردی دارد

دامداری و دامپروری
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،

به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1بهبود کمی و کیفی مسیرهای ارتباطی و ارتقای وضعیت پوشش ارتباطات مجازی بخصوص تلفن و اینترنت
 -2ساماندهی سیستم آبرسانی در بخش کشاورزی (لولهگذاری ،کانالکشی)
 -3جایگزینی الگوی کشت و ارتقای سیستمهای باغداری به سمت محصوالت با نیاز آبی پایین و آبیاری نوین
 -3استقرار صنایع کوچک بستهبندی و تبدیلی برای محصوالت باغی (به ویژه خرما و انبه)
 -4ایجاد تعاونی حمل و نقل محصوالت کشاورزی
 -5بازاریابی محصوالت تولیدی روستا و آموزش آن به کشاورزان
 -6آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصوالت باغی سازگار ،مزیتدار و بازار پسند
 -7زمینهسازی نهادی و ایجاد کارگاهها و واحدهای صنعتی جهت تامین زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و دامی
 -8حمایت از کشاورزان و دامداران و حذف دالالن از طریق آموزش کاربردی مرتبط با تولید کشاورزی و برقراری نظام
تسهیالت اشتغال مناسب
 -9تاسیس ناحیه صنعتی و استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه به عنوان محرک کشاورزی تجاری و عمقی.
 -10احداث اسررتخر چند منظوره کشرراورزی و ترویج پرورش ماهی در اسررتخر و تامین نهادههای موردنیاز به منظور
مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب
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 -11توسعه زیرساختهای کشت تجاری محصوالت باغی و زراعی
 -12حمایت از ایجاد و توسررعه صررندوقهای خرد مالی محلی و تاسرریس تعاونیهای اعتباری پشررتیبان فعالیت های
کشاورزی و صنعتی
 -13اصالح نژاد دام ها و توسعه دامداری به سمت تجاری شدن
 -14حمایت ترویجی ،فنی و مالی از کارآفرینان روستا خصوصا جوانان تحصیلکرده بومی
 -15حمایت و تشررویق سرررمایهگذاری بیرونی و داخلی در امور تولیدی بر مبنای توان تولیدی و اقتصررادی روسررتا و
زنجیره ارزش محصوالت.
 -5بررسی وضعیت امور اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا (سواد ،بهداشت و درمان ،مسجد ،دهیاری و غیره)
از مجموع  499نفر جمعیت روستا ،حدود  309نفر را جمعیت  6ساله و بیشتر تشکیل میدهد که از این تعداد 159
نفر ( 51/5در صد) را مردان و  150نفر ( 48/5در صد) را زنان ت شکیل میدهند .نرخ با سوادی جمعیت  6ساله و بی شتر
رو ستا ن شان میدهد که  54در صد جمعیت مذکور با سواد میبا شند .نرخ با سوادی مردان  64/7در صد و زنان معادل
 35/3درصد است.
جدول شماره  :10وضعیت سواد در روستای دیرَک (سال )1395
جمعیت  6ساله و بیشتر
نام روستا
دیرَک

کل

باسواد

بیسواد

تعداد
مرد

مرد
باسواد

مرد
بیسواد

اظهار
نشده

تعداد
زن

زن
باسواد

زن
بیسواد

اظهار
نشده

309

167

142

159

108

51

0

150

59

91

0

در حوزه آموزش و پرورش ،روستا دارای مدرسه ابتدایی و راهنمایی (دوره اول متوسطه) میباشد .دانش آموزان روستا
برای تحصیل در دوره متوسطه دوم یا شبانه روزی و نیز برای هنرستان به شهر قصرقند مراجعه میکنند .فعالیت مهد
کودک به علت نداشررتن سرراختمان و نیروی انسررانی محدود اسررت .دانشآموزان دوره متوسررطه دوم که در قصرررقند
تح صیل میکنند به علت راه د ستر سی خاکی و ب سیار خراب با م شکل جدی مواجه ه ستندع به گونهای که بی شتر
دختران ترک تحصرریل می کنند .سرراخت مدرسرره شرربانه روزی برای دوره اول متوسررطه با توجه به نیاز روسررتا و
روستاهای پیرامون ضروری است .این روستا به روستاهای پتک ،سرکاجه ،حواران ،کرکوم دپ ،میرچ ،میرآباد ،دیوالی،
پادکوب و غیره خدمات آموزشی ارائه می کند.
در حوزه بهداشت و درمان ،خانه بهداشت و درمانگاه در روستا وجود دارد .مرکز بهداشت و داروخانه در شهر قصرقند
و بیمارستان در شهر نیکشهر قرار دارند .روستائیان جهت دریافت خدمات بهداشتی سطح باالتر به چابهار ،ایرانشهر و
زاهدان مراجعه میکنند.
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جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نوع مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز جامع
سالمت

تعداد

1

-

-

خدمات رسانی به
خدمات گیری از

درمانگاه داروخانه
1

اورژانس
جاده ای

سایر

-

-

-

کمبودها و نیازسنجی
نبود پزشک و ماما و مشکل
دسترسی به قصرقند

روستاهای سرکاجه ،دیوالی ،کرکوم دپ ،حواران ،پتک
قصرقند

-

قصرقند

قصرقند

-

قصرقند

-
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رو ستا دارای شورا و دهیار ،م سجد و فاقد پایگاه مقاومت ب سیج ،پا سگاه انتظامی ،مرکز خدمات ک شاورزی و ف ضای
ورزشی استاندارد میباشد .فضای ورزشی روستا زمین فوتبال کوچک و خاکی است.
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -1تأسیس و احداث مدرسه شبانهروزی دوره اول متوسطه با توجه به نیاز روستا و روستاهای پیرامون
 -2ایجاد مرکز فرهنگی و پرورشی ویژه بانوان روستایی به مرکزیت روستا
 -3انتخاب و آموزش تسهیلگران محلی برای پیشبرد توسعه اقتصادی -اجتماعی روستا
 -4آموزش و توانمندسازی کارآفرینان و جامعه محلی متناسب با طرحها و قابلیتهای سرمایهگذاری در روستا
 -5احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان و توسعه ورزشهای روستایی
 -6برقراری سرویس حمل و نقل دولتی و یارانهای برای دانش آموزان روستا و نواحی روستایی پیرامون
 -7ایجاد کتابخانه روستایی با توجه به نیاز و جایگاه روستا و نیاز روستاهای پیرامون.
 -6بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات ،راه و ترابری)

جاده ارتباطی روستا با مرکز دهستان ،بخش و شهرستان خاکی و بسیار خراب و بی کیفیت است .کیفیت جادههای
بین روستایی متصل به این روستا نیز بسیار خراب و خاکی میباشد که نیازمند شن ریزی و تسطیح و تعریض است.
نزدیکترین سکونتگاه به این روستا ،روستای کرکوم دپ است .طرح هادی روستا تهیه گردیده ولی اجرا نشده است.
عدم اجرای طرح هادی موجب شده بخش اصلی روستا بافت نامنظمی داشته باشد .همچنین همه معابر اصلی و فرعی
روستا خاکی هستند.
مطررابق آمررار سررال  1395تعررداد  33واحررد مسررکونی معمررولی و  0واحررد از نرروع چررادر ،کپررر در روسررتا وجررود
دارد .واحدهای مسرکونی روسرتا ،فاقرد اسرکلت فلرزی و بترون آرمره اسرت .بیشرتر مسراکن روسرتا ( 78/8درصرد)،
مساحتی کمتر از  200متر مربع دارند و تمامی مساکن از خشت و گل و چوب ساخته شده اند.
جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای دیرَک
نام روستا

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

دیرَک

33

0

33

0

0

0

ادامه جدول 12
نام روستا
دیرَک

مساحت
-50

51-75

76-80

81-100

101-150

151-200

201-300

301-500

+501

اظهار نشده

0

2

0

6

2

16

6

1

0

0

مأخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395 ،
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جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای دیرَک

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

سنگ و آجر

مصالح تمام آجر یا

مصالح تمام چوب

مصالح خشت و چوب

مصالح خشت و گل

مصالح سایر

مصالح اظهار نشده

دیرَک

0

0

33

0

0

0

0

0

0

33

0

0

0
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رو ستا فاقد تلفن ثابت ا ست .آنتندهی خطوط تلفن همراه در رو ستا منا سب ا ست .د ستر سی به اینترنت در رو ستا
ب سیار ضعیف ارزیابی می شود .ایجاد تلفن ثابت و اینترنت ،تقویت شبکه تلفن و اینترنت همراه اول ،ایجاد زیر ساخت
ایرانسل ،ایجاد پست بانک و صندوق پست جزو نیازهای ضروری روستا میباشند .در حوزه انرژی روستا از نعمت برق
برخوردار است .نمایندگی توزیع سوخت نفت در منطقه در مرکز دهستان (هُلونچُکان) وجود دارد ،که دسترسی به آن
بسرریار دشرروار اسررت .جایگاه سرروخت بنزین و گازوئیل و نمایندگی توزیع سرریلندر گاز در دهسررتان وجود ندارد و
رو ستائیان جهت تامین سوخت گازوئیل ،بنزین و سیلند گاز مورد نیاز خود به شهر ق صرقند مراجعه میکنند .رو ستا
دارای شبکه آب آشامیدنی لولهکشی می باشدع اما فرسوده است و به تعمیر و تعویض نیاز دارد.
از نظر خدمات خردهفروشی و مشاغل فنی و تاسیسات ،تنها یک باب مغازه خوار و بار فروشی در روستا وجود دارد و
روستا نیازهای سطح باالی خود را از شهر قصرقند تامین میکند.

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

خواروبار

فروشی

لبنیات

قصابی

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

فروشی

سبزی

میوه فروشی

نانوایی

0

-

0

0

0

-

آرایشگاه

تعداد

1

مغازه
خواربارفروشی
ارائه میکند

از باغات
روستا تأمین
میشود

0

خیاطی

نوع

0

ارائه
خدمات
به

تعمیرگاه خودرو

کشاورزی

تعمیرگاه ماشین آالت

تعمیرگاه موتور

جوشکاری

آپاراتی

لوازم کشاورزی

0

تعویض روغن

تعداد

0

0

قصرقند قصرقند قصرقند قصرقند

0

بلوک زنی

نوع

قصرقند

قصرقند

قصرقند

قصرقند

قصرقند

درب و پنجره سازی

اخذ
خدمات
از

0

0

0

0
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قصرقند قصرقند

ارائه
خدمات
به

-

اخذ
خدمات
از

قصرقند

-

قصرقند

-

-

-

قصرقند قصرقند قصرقند قصرقند

-

قصرقند

-

قصرقند

-

قصرقند

نیازسنجی و کمبودها :با توجه به فواصل روستاهای منطقه و خرابی راه و نیز نبود خدمات در روستاهای مجاور نیاز به استقرار کارگاه تیرچه و
بلوک ،جوشکاری و درب و پنجره سازی ،مرغ فروشی ،آرایشگاه زنانه هم در این روستا و هم روستاهای مرکزی دیگر مانند میرچ ضروری است.
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،

در حوزه فعالیتهای عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
احداث دکل تلفن و راه اندازی اینترنت ،احداث خانه بهداشررت و درمانگاه ،احداث مدرسرره ،ایجاد زیرسرراخت برق و
احداث چند واحی م سکونی .اینک با توجه به و ضعیت امکانات زیر ساختی اولویتهای آتی رو ستا به شرح زیر تبیین
میشود:
 -1تعریض و روکش جاده ارتباطی روستا با مراکز نافذ و شهرستانهای پیرامون (سرباز و نیکشهر)
 -2تعویض شبکه لوله کشی آب شرب
 -3ساماندهی سیستم آبرسانی در بخش کشاورزی و اجرای سیستم آبیاری نوین (در صورت امکان)
 -4نوسازی و بهسازی بافت مسکونی روستا و اصالح الگوی مساکن با تاکید بر رضایت و فرهنگ اهالی
 -5تأمین دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا
 -6گسترش امکانات و خدمات درمانی روستا
 -7گسترش فضای آموزشی دبستان و تأسیس مدرسه شبانه روزی دوره اول متوسطه در روستا
 -8زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا با توجه به رشد باالی جمعیتی و نیازهای نسل جوان
-9

اجرای طرح هادی روستا

 -10احداث سیل و دیواره حایل در حاشیه باغات و مزارع
 -11احداث بندهای تغذیهای برای تقویت منابع آبی
 -12تأمین دسترسی به شبکههای تلویزیونی بخصوص شبکههای دیجیتال
 -13کمک در تسطیح اراضی برای گسترش زیرکشت باغداری.
 -7بررسی روابط متقابل مکانی -فضایی روستای دیرَک
به لحاظ موقعیت ن سبی رو ستای دیرَک در  45کیلومتری شمال شهر ق صرقند قرار گرفته ا ست .برر سی فا صله
فیزیکی رو ستا با مراکز اداری ،سیا سی و خدماتی ن شان میدهد فا صله رو ستا با مرکز ده ستان  44کیلومتر ،با مرکز
بخش و شهر ستان  45کیلومتر و با مرکز ا ستان  624کیلومتر میبا شد .نزدیکترین مرکز بهدا شتی -درمانی در خود
رو ستای مورد مطالعه ا ست .ارتباطات مکانی -ف ضایی رو ستا در سطح اول با مرکز ده ستان (جهت دریافت خدمات
اداری) میباشررد .ارتباطات روسررتا در سررطح دوم با مرکز شررهرسررتان جهت دریافت خدمات اداری ،مالی ،آموزشرری،
19

بهداشتی -درمانی ،سوخت ،فروش محصوالت و خدمات خرده و عمده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی است .سطح
سوم ارتباطات رو ستا با با شهرهای بزرگ ا ستان مانند چابهار و ایران شهر و سپس مرکز ا ستان عمدتاً برای دریافت
خدمات برتر میبا شد .در مطالعات ا سناد تو سعهای و از جمله طرح ساماندهی ف ضا و سکونتگاههای رو ستایی ا ستان،
این روسررتا به عنوان روسررتای اقماری تعریف ش رده اسررت .در حال حاضررر موقعیت روسررتا به لحاظ مکان مرکزی تا
حدودی قابل مالحظه است .در زمینه خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی برخی روستاها را تحت نفوذ خود دارد.
جدول شماره  :15سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه
شرح

عنوان
موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

این روستا به دلیل ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی در مقیاس ناحیه کاجو مرکزیت دارد.

موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در
منطقه

 عرضه تولیدات کشاورزی روستا از جمله خرما و انبه در بازارهای سطح منطقه ،استان و کشور عرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و سطح استان ارائه خدمات بهداشتی درمانی به روستاهای پیرامون ارائه خدمات آموزشی (دوره اول متوسطه) به روستاهای پیرامون اخذ خدمات آموزشی و بهداشتی -درمانی برتر از مرکز شهرستان -اخذ خدمات بهداشتی سطح باالتر و سردخانه و انبارداری از نیکشهر و مرکز استان

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاه های جدید
با پشتیبانیمحصوالت روستاهای مجاور

زمینههای الزم جهت ایجاد سردخانه کوچک و کارگاههای فرآوری و بستهبندی محصوالت باغی
مانند خرما و انبه و لیمو ترش در روستا وجود دارد.

سه ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزههای
تولید محصول ،گردشگری ،صنایع دستی و...

 مراتع متنوع و غنی برای چرای دام و توسعه دامداری (دام سبک) پتانسیل باالی روستا در زمینه کشت محصوالت باغیِ گرمسیری و ایجاد کارگاههای بستهبندیو فرآوری محصوالت باغی
 -موقعیت مناسب و پتانسیل باال جهت توسعه صنعت گردشگری (طبیعتگردی و بومگردی)

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

 محصوالت باغی (خرما ،انبه ،لیمو ترش) دام سبک (بز و گوسفند) و محصوالت لبنی حاصل از آن -صنایع دستی (سوزندوزی ،قالب بافی و سکهدوزی)

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

ایفای نقش تولیدی:
 توسعه کشاورزی از نوع باغداری توأم با میانهکاری گیاهان فصلی و یک ساله توسعه دامداری سبک به ویژه بز و گوسفند بلوچی و دورگه با بز پاکستانی ایجاد صنایع فرآوری و بستهبندی محصوالت تولیدی روستاایفای نقش غیرتولیدی:
 -قابلیت باالی توسعه گردشگری (طبیعتگردی و بوم گردی)

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

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

صنعت با رویکرد
صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

خدمات

گردشگری و
صنایع دستی

*

*
*
-

زراعت

باغداری

دامداری

سایر

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

-

-

-

-

-

-

-
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ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،

وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی محصوالت غالب روستا

در رابطه با بهرهوری رو ستاییان از زنجیره م شاغل چه در سطح رو ستا و یا ده ستان تاکنون فعالیت قابل توجهی
صورت نگرفته استع بهگونهای که زیرساختهای الزم برای تکمیل مشاغل پیشین و پسین بخشهای تولیدی روستا
بسرریار ضررعیف بوده و مهمتر اینکه اکثریت اهالی از اهمیت این زنجیره مشرراغل ،بیاطالع میباشررند .در این بخش از
طرح به ارزیابی و ضعیت زنجیره م شاغل و حلقههای پی شین و پ سین بخشهای تولیدی رو ستا پرداخته شدهع که در
صورت ایجاد اشتغال در وضعیت موجود تعداد افراد و پهنه فعالیت آنها مشخص گردد و در غیر این صورت مشاغل با
قابلیت توسعه در سطح دهستان و روستا پیشنهاد گردد.
وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی دام سبک
مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی دام سبک
حجم محصول
تعداد شغل
در وضع موجود
فردی
موجود روستا
(راس ،کیلو
و)...
0
0
مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه
مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه
0
0
پرورش
0
0
مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام
مشاغل مرتبط با کشت علوفه (در روش
0
0
سنتی) دام (در روش صنعتی -در برخی
موارد سنتی)
مشاغل مرتبط با مراقبت دام در طول دوره
4
 450رأس
پرورش)
0
0
مشاغل مرتبط با بیمه دام
مشاغل مرتبط با پشم چینی ،ریسندگی
0
0
(فرآوری پشم ،پوست دام)
0
0
مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی)
0
0
مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام
مشاغل مرتبط با فرآوری شیر دام (کشک،
0
0
ماست)
مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر
0
0
مستقیم فرآورده های حاصل از دام

ظرفیت شغل جدید (پیشنهادی)
بازار محصوالت
مشاغل ایجادی؟

تعداد برای
روستا

تعداد -برای
دهستان (مشترک)

6

-

شهرستان و مجاور

0

2

-

0

0

-

1

0

دهستان و شهرستان

0

1

-

0

1

0

2

0
0

3
2

کارخانه های
ریسندگی و بافندگی
شهرستان و استان
مرکز استان

2

4

شهرستان و مجاور

1

5

سطح استان

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

0

0

0

0

مشاغل مرتبط با بستهبندی محصول
مشاغل مرتبط با سردخانههای نگهداری
گوشت
مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی
مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و
بستهبندی محصوالت دامی
سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

-

0

0

0

0

-
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مرکز استان و استان
های مجاور
مرکز شهرستان و
مرکز استان
شهرستان و استان

22

وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی خرما
مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی خرما

تیپ مشاغل

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

تعداد شغل
موجود در
روستا
0
کسانی که
دامدارند
0

0

1

دهستان

0

2

کل استان

0

0

0

3

کل استان

بیش از  100تن

12

3

0

استان و کشور

0

4

0

0

-

0

0

1

0

-

0

0

0

2

-

0

0

1

4

-

0

0

0

0

کل استان و
کشور

0

1

1

0

استان و کشور

0

0

0

2

باغداران روستا،
شهرستان و
استان و سایر
استانها

0

0

0

0

مرکز دهستان و
شهرستان

0

0

0

1

واحد های
مرغداری
شهرستان

0

0

0

1

کل استان

0

0

0

0

کل استان و
کشور

0

0

0

0

کل استان

0
0

0
0

0
0

1
1

شهرستان
استان

0

0

0

2

کل شهرستان

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری و آماده سازی بستر کشت
تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

0

مشاغل مرتبط با تکثیر و تولید نهال خرما
مشاغل مرتبط با فروش نهاده های مصرفی نخل خرما (کود ،سموم،
و)....
مشاغل مرتبط با کاشت و نگهداری خرما (هرس ،آبیاری ،کوددهی،
اصالح و تقویت زمین ،گرده افشانی و )...و کاشت محصوالت زراعی
تلفیقی با آن
مشاغل مرتبط با برداشت خرما
مشاغل مرتبط با تامین نیروی کار برای فاز سرت و بسته بندی
(تفکیک ،سرت کردن و بسته بندی محصول)
مشاغل مرتبط با صنعت بسته بندی (تولید کارتن ،پالستیک،
منگنه ،دستگاه منگنه ،سبد و  ....برای برداشت و بسته بندی)
مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول ،سردخانه
داری و)...
مشاغل مرتبط با فرآوری محصول خرما (خصوصا خرمای درجه  2و
)3
مشاغل فردی مرتبط با عرضه محصول (عرضه محصول خام و
فراوری شده)
کارگاه تولید ابزار و دستگاه های مصرفی موردنیاز خرما از مرحله
کاشت تا برداشت (ابزار برش پاجوشها ،شاخ و برگ و هرس پوسته،
طناب و پروند برای بستن شاخهها و استفاده باغبان ،پمپ گرده
افشانی ،سبد و جعبه بستهبندی خرما ،دستگاههای فراوری و )...
کارگاه ساخت دستگاههای فراوری خرما (شیره خرما ،شهد خرما
(عسل خرما ) ،قند مایع ،سرکه خرما ،الکل ،عصاره نوشابه ،شکالت
خرما ،چیپس خرما ،لواشک خرما ،خرما بریز ،شکالت جامد خرما،
سس ،رب ،ترشی ،کمپوت ،مربا و)...

0

کارگاه ترکیب و ساخت خوراک دام و طیور (از ضایعات خرما)،
کارگاه صنایع دستی انواع ظروف ،اسکاچ و حصیر (از برگ و زائدات
خرما)
ایجاد کارخانه نئوپان و کاغذ و پوشش ساختمانها و پلها (از تنه و
چوب خرما)
مشاغل مرتبط با فرآوری و بسته بندی محصول فرآوری شده
(نیروی کار برای تولید بیش از  60نوع فرآورده خرمایی)
کارگاههای سرت و بستهبندی خرما و محصوالت فرآوری شده خرما
عرضه و فروش عمده و شبکه خرده فروشی ادوات کشاورزی
سردخانههای نگهداری محصوالت جهت عرضه خارج از فصل
برداشت
سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)

ظرفیت شغل جدید
(پیشنهادی)
تعداد -برای
تعداد
دهستان
برای
(مشترک)
روستا
0
0

بازار محصوالت
مشاغل ایجادی؟
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-

وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی پرورش مرغ و طیور
مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی پرورش مرغ و طیور

انبار خرید و فروش دانه مرغی و فروش دارو

حجم محصول در
وضع موجود (قطعه،
کیلو ،تن ،و)...
0

تعداد شغل
موجود در
روستا
0

تیپ مشاغل

ظرفیت شغل جدید
(پیشنهادی)
تعداد -برای
تعداد
دهستان
برای
(مشترک)
روستا
2
0

بازار محصوالت مشاغل
ایجادی؟
واحدهای مرغداری خانگی
در روستاهای دهستان
واحدهای مرغداری خانگی
در روستاهای دهستان
دهستان و شهرستان
دهستان تا سطح استان

تولید جوجه یک روزه جهت فروش

0

0

0

1

خرده فروشی جوجه

0

0

1

1

حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور
مشاغل مرتبط با نگهداری و تغذیه طیور
مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش مرغ
پرورش مرغ در واحدهای کوچک و خانگی
مشاغل مرتبط با فروش و عرضه دان و غذاهای مرغی
مشاغل مرتبط با کشت دان و غذای مرغ
مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت طیور در طول دوره
پرورش)
مشاغل مرتبط با تولید کود مرغی ،فرآوری کود و غنی
سازی و بسته بندی
مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت طیور
مشاغل مرتبط با عمده فروشی مرغ ،تخم مرغ و کود
مرغی
مشاغل مرتبط با خرده فروشی مرغ ،تخم مرغ و کود
مرغی
ایجاد سالن پرورش مرغ (تولید در مقیاس بزرگ)
جوجه کشی در مقیاس وسیع و عرضه جوجه در مقیاس
وسیع
مشاغل مرتبط با کشتار وسیع طیور محلی و
خانگی(کشتارگاه)
مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت و تخم طیور
(مصرف داخلی ،صادرات خارجی)
مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری تخم و گوشت
مرغ

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
0
0
4
0
0

2
1
2
0
2
4

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

1

استانی و در بلند مدت ملی

0

0

0

0

بازار دهستان و شهرستان

0

0

0

2

0

0

0

1

بازار داخل و خارج کشور
واحدهای مرغداری خانگی
و صنعتی در کل استان

0

0

0

1

استانی و در بلند مدت ملی

0

0

0

1

ملی و فراملی

0

0

0

1

استانی و در بلند مدت ملی

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرگ
مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت (تولید اولویه مرغ،
فست فودها ،سوپ و )...
مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی
محصوالت (ظروف و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و
)...
سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)
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ملی و استانی (خصوصا
مزراع ارگانیک)
استانی و در بلند مدت ملی

رستورانها و واحدهای تولید
فراورده های غذایی استان
محلی و استانی و در
بلندمدت ملی
واحدهای مرغداری خانگی
و صنعتی در کل استان

وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی بوم گردی
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی بوم گردی

(پیشنهادی)

بازار
محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

تیپ مشاغل

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

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

مشاغل مرتبط با ساخت و ساز خانه های بوم گردی

-

0

0

2

-

-

0

0

1

-

-

0

2

0

-

-

0

1

1

-

مشاغل مرتبط با تبلیغات برای جذب گردشگر ،تورگردانی
و مترجمی برای گردشگران
مشاغل مرتبط با پذیرایی و ارائه خدمات مهمانداری به
گردشگران
مشاغل مرتبط با نوآوری در غذا و کشف و ترویج غذاهای
سنتی و تامین ذائقه های گردشگران
مشاغل مرتبط با خدمات غیرمصرفی گردشگران (خصوصا
گردشگری درمانی با طب سنتی -زالودرمانی ،آب

0

-

0

0

-

درمانی ،ماساژ ،حجامت و )....
مشاغل جنبی در بخش های کشاورزی (تولید محصوالت و
مواد غذایی مورد نیاز گردشگران و اقامتگاه های بوم

0

-

0

1

-

گردی)
مشاغل جنبی در بخش حمل و نقل و جابه جایی

-

0

0

1

-

-

0

0

0

-

مشاغل مدیریتی مجتمع های بوم گردی

-

0

1

1

-

سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)

-

0

0

0

-

گردشگران
مشاغل جنبی در بخش گردشگری ورزشی و تفریحی مانند
قایق سواری و ...
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ستا برای زنجیره شغلی محصول انبه
ظرفیت شغل جدید
(پیشنهادی)

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی محصول انبه

بازار محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

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

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

-

0

0

0

-

-

0

0

1

-

0

0

1

شهرستان و
مجاور

-

0

0

1

-

 2.5هکتار

6

4

0

شهرستان و
استان

-

2

2

0

-

-

0

0

1

-

-

0

0

1

-

-

0

2

0

-

-

0

0

1

استان و کشور

-

0

0

-

-

-کارگاههای سرت و بستهبندی محصوالت خام و فرآوری شده

-

0

0

1

کارگاه ساخت تجهیزات آبیاری ،سمپاشی و ...
تولید پوره انبه )ا ستفاده در ساخت آبمیوه ،ب ستنی ،مربا ،ژله
و محصوالت خشک(
کارگاه تولید پودر انبه (استفاده در سوپ ،ساالد و ترشی)
کارگاه تولید ترشی انبه (برای تزیین ساالد یا چاشنی کباب)
کارگاه تولید شکالت و لواشک نواری انبه
کارگاه تولید کنسرو قطعات انبه
کارگاه تولید انواع ترشی انبه ،شوری انبه ،سس و ...
کارگاه تولید مربای انبه
کارگاه تولید پیتزا و کمپوت
کارگاه تولید چرم از پوست انبه(صنعت چرمسازی)
کارگاه تولید صنایع چوبی(مبل ،میز و صندلی و)...
کارگاه تولید صابون از مغز هسته انبه
کارگاه تولید ابزار و ظروف بسررتهبندی (قوطی ،کنسرررو ،دبه،
بطری و )...
سردخانههای نگهداری مح صوالت خام و فراوری شده جهت
عرضه خارج از فصل برداشت و تولید
عمده فروشی و شبکه خرید و فروش ابزار و تجهیزات و ابزار و
ما شین االت برای مراحل مختلف کا شت (مثل سی ستم های
ابیاری نوین) ،داشررت (مثل هرس ،محلول و سررم پاشرری) و
برداشت (ماشین االت کارتن و سبدسازی ،منگنه سازی و )....
سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)

-

0

0

0

-

0

0

0

تیپ مشاغل
مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری ،و آماده سازی بستر
کشت ،هرس ،سم و محلول پاشی و ( ...خرده فروشی)
تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی
مشررررا غل مرتبط با تکثیر ،و تول ید و پیو ندزنی ن هال ان به
(نهالستان در مقیاس خرد)
م شاغل مرتبط با خرده فرو شی نهاده های م صرفی انبه (کود،
سموم ،محلول پاشی و )...
مشررراغل مرتبط با کاشرررت و نگه داری انبه (وجین و هرس،
ابیاری ،کودهی و پاکسرررازی ،اصرررالح و تقویت زمین ،کود و
محلول و سم پاشی و )...
مشاغل مرتبط با برداشت انبه
مشرراغل مرتبط با تامین نیروی کار برای فاز سرررت و بسررته
بندی (تفکیک ،سرررت کردن و بسررته بندی محصررول خام و
فراوری شده)
مشررراغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصرررول،
سردخانه داری و انبارداری)
مشاغل مرتبط با فرآوری (نیروی کار در کارگاه های خانگی)
م شاغل مرتبط با بازاریابی و عر ضه مح صول (عر ضه مح صول
به صورت خام و فراوری شده)
مشاغل مرتبط با تکثیر ،تولید و پیوندزنی نهال انبه (نهالستان
در مقیاس گسترده)

-

0
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0

1

شهرستان و
استان
استان وکشور

ب -آینده نگری و سیاستگذاری
(تعیین مزیتها ،فعالیتها و پروژهها ،چشم اندازها و راهبردها)
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-1تعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک
اصوال در تدوین برنامههای راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از:
 -1راهبرد تدافعی یا بقا ( ،)WTکه به آن راهبرد حداقل -حداقل نیز گفته میشرررود .این راهبرد به دنبال کاهش
ضعف های درونی سیستم (روستا یا منطقه) و در عین حال در پی کاهش تهدیدهای بیرونی است.
 -2راهبرد انطباقی یا محافظه کارانه ( ،)WOکه به آن راهبرد حداقل -حداکثر نیز گفته میشررود .این راهبرد در
حین بهرهگیری از فرصتهای بیرونی به دنبال کاهش ضعفهای درونی سیستم (روستا یا منطقه) میباشد.
 -3راهبرد اقت ضایی یا تنوع ( ،)STکه به آن راهبرد حداکثر -حداقل نیز گفته می شود .این راهبرد ضمن بهره گیری از

قوتهای درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در پی کاهش تهدیدهای بیرونی نیز است.
 -4راهبرد رقابتی یا تهاجمی ( ،)SOکه به آن راهبرد حداکثر -حداکثر نیز گفته میشرررود .این راهبرد به دنبال
بهرهگیری از قوتهای درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در عین حال بهره گیری از فرصتهای بیرونی میباشد.
اینک در روسررتای دیرَک با توجه به نتیجه گیری از شرراخص ها و ناتوانی آن در جهش به توسررعه ،برای رسرریدن به
تو سعه پایدار و تحقق اهداف سند برنامه تو سعه اقت صادی و ا شتغالزایی رو ستای مذکور راهبردهای ذیل برای اجرا در
طول برنامه پیش بینی می گردد:
الف -راهبرد یا راهبردهای کوتاه مدت :بکارگیری توأمان راهبرد تدافعی و راهبرد اقتضررایی برای یک دوره یک تا
سه سال پس از تامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه.
ب -راهبرد یا راهبردهای میان مدت :به کارگیری توامان راهبرد انطباقی و راهبرد اقت ضایی برای یک دوره سه تا
پنج سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول.
ج -راهبرد یا راهبردهای بلند مدت :بکارگیری توامان راهبرد تدافعی و راهبرد رقابتی برای یک دوره پنج تا ده
سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.
به عبارتی در گام اول با اتخاذ دو راهبرد تدافعی و اقتضایی ،دولت با تامین مالی ،اقدام به تامین زیرساختهای توسعه
اقت صادی و ا شتغال زایی در رو ستا میکند که ت سهیل و آ سفالت راه د ستر سی ،تعویض شبکه آب شرب ،ساماندهی
سرریسررتم آبرسررانی (لولهگذاری و کانالکشرری) ،تغییر سرریسررتم آبیاری به روش مدرن (در صررورت امکان) ،تامین
زیرسرراختهای توسررعه باغداری و کشررت تلفیقی ،تأمین زیرسرراختهای دامداری و دامپروری ،احداث اسررتخر چند
منظوره ذخیره آب ک شاورزی و پرورش ماهی ،اجرای طرح هادی رو ستا ،تامین زیر ساخت های فرآوری و ب سته بندی
محصوالت باغی و گیاهان دارویی ،صنایع دستی ،آموزش و مهارت آموزی نیروی کار ،ایجاد زیرساختهای گردشگری
(طبیعتگردی و بومگردی) ،ارتقای اینترنت به نسل چهار (پرسرعت) از جمله این اقدامات خواهد بود .از سوی دیگر،
روستائیان با مشارکت و همیاری در اجرای زیرساخت ها و اخذ شیوه ها و فنون جدید کارآفرینی و سرمایهگذاری در
بخشها و حوزه های دارای پتانسررریل روسرررتا از جمله حوزه کشررراورزی (با محوریت باغداری خرما و دامداری نیمه
تجاری) و خدمات یاریگر دولت در این روند خواهند بود.
در گام دوم ،با کاهش ضعف های درونی رو ستا و کاهش تهدیدهای بیرونی نا شی از اعمال راهبردهای گام اول نوبت
به بهره گیری بیشتر از قوت های درونی روستا و فرصت های بیرونی است که این امر با تامین مالی و سرمایه گذاری
بی شتر در بخشهایپی شرو اقت صاد رو ستا ازجمله ک شاورزی نوین (تو سعه باغداری ،فرآوری و ب ستهبندی مح صوالت
باغی و گیاهان دارویی ،پرواربندی دام و پرورش طیور و پرورش ماهی مطابق با ذائقه بازار) ،توسعه فعالیت های صنایع
دسرررتی و توسرررعه خدمات آغاز میگردد و با همراهی دولت در تامین زیرسررراخت های تکمیلی ،روسرررتا وارد فاز
خودشکوفایی و حرکت به سمت تولید رقابتی خواهد گردید .افزایش تولید و نقش در نظام تولید ناحیه ،ایجاد اشتغال
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و جذب نیروی کار مازاد روسررتا ،تحول در پایداری سررکونت در روسررتا ،بهبود و ارتقاء فنون تولید و حرکت به سررمت
نوگرایی در بهره گیری از پتانسیلهای روستا مانند تولید واریته های پرمحصول از جمله وظایف کارآفرینان روستایی
در این مرحله خواهد بود .تامین زیرساخت ها ،پشتیبانی ،تنظیم و برنامه ریزی بازار مصرف و ایجاد تعادل در عرضه و
تقا ضا و پایش نظام تولید رو ستا و جلوگیری از آ سیب پذیری آن در این مرحله برعهده دولت و د ستگاه های اجرایی
مسئول خواهد بود.
درگام سوم ،با شکوفا شدن قابلیتهای درونی و فر صتهای بیرونی رو ستا و تحقق امنیت سرمایهگذاری و پایداری
اقتصاد روستا ناشی از اجرای راهبردهای دو گام قبلی ،نوبت به اجرای راهبردهای گام سوم میرسد که در این گام با
بکارگیری توامان راهبرد رقابتی با راهبرد تدافعی  ،اقتصررراد روسرررتا وارد فاز جدیدی در خلق منابع درآمدی جدید
میشرود که نقش آفرینی منطقه ای نام میگیرد .در این مرحله روسرتا ،ضرمن ارتقاء فعالیتهای اقتصرادی ناشری از
توانهای داخلی و منح صر بفرد خود به طرف بهرهگیری از توانهای اقت صادی رو ستاهای همجوار میرود که این امر
در فضررای رقابتی بازار ،تولید در مقیاس باال را برای روسررتا با صرررفه اقتصررادی روبرو خواهد سرراخت .در این گام،
برندسررازی ،رهبری و هدایت بازار و تولیدات روسررتاهای مجاور و توسررعه فعالیتهای تولیدی به صررورت زنجیرهای و
بهرهگیری از راهبرد اقتصررادی افزایش بهره وری ،سرربب افزایش توان و جایگاه روسررتا در عرصرره بازار خواهد گردید.
تولید مح صوالت مبتنی بر ذائقه مصرف کننده ،فرآوری محصوالت باغی ،دامی و گیاهان دارویی ،توسعه تولید صنایع
دستی از جمله فعالیتهای سرمایهگذاران در این گام است که با ادامه سیاستهای حمایتی دولت میتواند به تحقق
اهداف سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و در نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.
 -2قابلیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک
حوزه

ضعف ها و تهدیدها

قابلیت ها و فرصت ها

طبیعی

 مراتع غنی و گسترده برای توسعه دامداری اقلیم مساعد برای کشت و تولید محصوالت خرما و انبه قابلیت تنوع کشت محصوالت کشاورزی (زراعی و باغی) قابلیت ایجاد فعالیت های زنبورداری و آبزی پروری قابلیت پرورش گیاهان دارویی بومی -قابلیت طبیعت گردی و بوم گردی

 سیالب و احتمال تخریب تاسیسات و اراضی کشاورزی تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی -افت سطح آب ها به دلیل خشکسالی

اجتماعی

 نرخ باالی مهاجرت از روستا بخصوص مهاجرت جوانان همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا نرخ باالی بی سوادی در روستا و ترک تحصیل دختران همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و عام المنفعه ضعف آگاهی از ظرفیت های طبیعی و فرهنگی روستا هم کاری با ن هادهای حاکمیتی و امنیتی در ج هت حفظ امن یت و پذیرش کم مشرررارکت بانوان در مدیریت و توسررر عهتوسعه پایدار روستا
اقتصادی

انسانی

 پایین بودن نرخ باسوادی زنان در روستا توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالی عدم برخورداری جوانان روسررتا از آموزشهای رس رمی و استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانیمهارت های فنی و حرفه ای
 تجربه و دانش بومی در بخش ک شاورزی ،دامداری و صنایع د ستی ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال رو ستا درروستا
زمینه های ترویجی نظام تولید روستا

29

نهادی

 ع دم تو جه الزم به مدیر یت روسررر تایی و عدم ام کان برخورداری از شورای اسالمی و دهیاریم شارکت شورا و دهیار در ت صمیم گیریهای د ستگاههای
 وجود سررر یاسرررت های ح مایتی دو لت دربخش روسررر تایی نظیرمسئول
معافیتهای مالیاتی در بخش کشررراورزی ،اعطای یارانه دراین بخش،
 نبود ساختمان شورا و دهیاریپو ششهای بیمهای ،ارائهت سهیالت ساخت و ساز م سکنرو ستایی و
 نبود ا ستراتژی م شخص تو سعه از سوی د ستگاه هایتسهیالت کشاورزی.
متولی توسعه روستایی
 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا -عدم اجرای طرح هادی روستا

زیرساختی

 خرابی و خاکی بودن راه دسترسی روستا فرسودگی شبکه لوله کشی آب شرب ضعف اینترنت در روستا نبود زیرساخت های کشاورزی و دامداری کمبود فضای آموزشی -فقدان زیرساخت های تفریحی و ورزشی

 برخوردار از زیرساختهای برق و تلفن و بهداشت -برخورداری از خدمات اجتماعی ،فرهنگی و آموزشی

اقتصادی

 بیکاری باال در روستا و وابستگی زیاد به یارانه نقدی اراضی و اقلیم مستعد برای توسعه باغداری پایین بودن سررطح درآمد و عدم توان مالی روسررتاییان مزیت نسبی روستا در تولید محصوالت خرما و اناربرای توسعه بخش تولید در روستا
 قابلیت روستا در تولید و فرآوری گیاهان دارویی سنتی بودن دامداری و بهره وری پایین آن قابلیت روستا برای درآمدزایی از راه صنعت گردشگری (بوم گردی) سیستم آبرسانی و آبیاری سنتی و ناکارآمد در کشاورزی قابلیت روستا در تولید و توسعه صنایع دستی پایین بودن بهره وری عوامل و منابع تولید (آب و خاک) وجود تقاضا برای محصوالت تولیدی بخصوص خرما و انبه ساختار نامنا سب مالکیت ارا ضی در رو ستا (فقدان سند ام کان حفظ و توسررر عه ظرف یت های موجود تول یدی در بخشمالکیت و وجود خرده مالکی و غیره)
کشاورزی
 ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستا ام کان ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی در بخش های کشررراورزی، سررراختار نامناسرررب و پیچیده نظام اداری و بانکی درصنعت و خدمات ،توسعه صنایع دستی و گیاهان دارویی.
پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

مکانی -فضایی

 کارکرد ضررعیف مکانی -فضررایی روسررتا به دلیل ضررعفکارکردهای خدماتی و زیرساختی روستا
 دوری از مراکز شهری و مشکل راه دسترسی عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیل ها وفرصت های قابل سرمایه گذاری روستا
 ضعف آگاهی دستگاه های متولی از ظرفیت ها و فر صتهای مکانی -فضایی روستا

 روابط اجتماعی با سکونتگاه های همجوار موقعیت مناسب فضایی و برخورداری از حوزه نفوذ استقرار در یک ناحیه با قابلیت باالی گردشگری -دسترسی به مراتع غنی و گسترده

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،
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 -3ارزیابی و تحلیل مکانی -فضایی قابلیتها و تنگناهای روستای دیرَک
توپوگرافی

آبهای سطحی

آبهای زیرزمینی

زیرساخت کشاورزی

کوهستانی

از نظر زمان نوسانی-
حجم بسیار باال

نسبتا ضعیف ،سطحی
و نوسانی

بسیار ضعیف

ضعیف

ضعیف

نامناسب -نیازمند
آسفالت و تعریض

بین راهی -مناسب

متوسط

با ظرفیت بالقوه-
نیازمند زیرساخت

ضعیف

زیرساخت صنعتی

ذخایر معدنی

خدمات برتر

شبکه جاده ای

عملکرد ارتباطی

شبکه انرژی

گردشگری

پویایی جمعیت
افزایشی توأم با نوسان

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور1398 ،

 -4تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای دیرَک
روستای دیرَک در افق برنامه روستایی برخوردار خواهد بود از رفاه نسبی ،اشتغال پایدار و اقتصاد صادراتمحور متکی
بر تولید و درآمد در بخشهای سررهگانه اقتصررادی با محوریت بخشکشرراورزی (بخصرروص باغداری ،دامداری ،پرورش
گیاهان دارویی) ،صنعت (با تاکید بر صنایع دستی و صنایع تبدیلی ،فرآوری و بستهبندی) با پشتیبانی بخش خدمات
به ویژه خدمات آموزشی -بهداشتی ،تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی و بین راهی و صنعت گردشگری (طبیعت گردی و
بوم گردی).
 -5تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک
 -1-5حفظ و ارتقای ظرفیتهای موجود بخشهای اقتصادی روستا بخصوص بخش کشاورزی (باغداری و دامداری) و
خدمات (خدمات تجاری ،توزیعی و خرده فروشی) از طریق روشهای نوین استفاده از فرصتها و قابلیتهای اقتصادی
با بهرهگیری از تسهیالت و سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی.
 -2-5ایجاد ظرفیتهای جدید در بخشهای اقت صادی به ویژه ک شاورزی و خدمات از طریق توجه به نیازهای بازار با
رویکرد صادرات محور و با بهرهگیری از تسهیالت و سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی.
 -3-5تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و خدماتی و توسعهای روستا در منطقه.
 -4-5ایجاد و تو سعه خدمات زیربنایی رو ستا از طریق سرمایهگذاری دولتی و جذب سرمایهگذاری بخش تعاونی و
خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا.
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-6تبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک
 -1-6اهداف کلی و برنامههای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای دیرَک
ردیف

راهبرد دستیابی به هدف کلی

هدف کلی

 توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی1

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساختها

 تقویت بنیه اقتصاد روستا اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کسب و کار تقویت و اصالح ارتباطات و حمل و نقل روستایی -شهری -ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستا

2

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

 تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور درجامعه روستایی
 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 -گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی

5

انتظام بخشرری به روابط شررهر و روسررتا و  -ارتقاء کیفیت محیطی -کالبدی روستا
ارتقاء هویت روستایی

 -توسعه مسکن معیشت محور

ا فزا یش ب هرهوری منررا بعو عوامررل تو لیررد  -ارتقاء بهرهوری آب و خاک و صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی
6

کشرراورزیوحفاظتو بهرهبرداری بهینه از  -حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت مردم،
م نابع پا یه ،م نابع طبیعی و بسرررتر های اجرای عمل یات آبخیزداری ،آبخوا نداری و بهرهگیری از روش های
تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

نوین کشاورزی

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش1398 ،
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 -2-6راهبردها ،سیاستها و اقدامات اساسی جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای دیرَک
راهبرد
توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

سیاست
 ا ستقرار نظام سل سله مراتب خدمات در چارچوب طرح هایمنظومه ای روستا
 ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی -توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی

تقویت بنیه اقتصادی
روستا

 تعیین ظرفیت ها و اولویت های سررررمایه گذاری به ویژه درحوزه کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن
 افزایش سرررهم سررررمایه گذاری دولت در زیرسررراخت هایاقتصادی روستا
 سند دار کردن امالک ،مستغالت و اراضی روستا تامین پایدار آب مورد نیاز مردم برای شرب -تسهیل بهرهگیری از انرژیهای نوین

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 بخشهای غیرکشاورزی بویژهخدمات ،صنایع دستی ،تعاونیهای تولیدی ،مالی و توزیعی

ارتقاء شاخص توسعه
انسانی و اجتماعی
روستا

اقدام اساسی
 تدوین الگوی سررطح بندی و افزایش دسررترسرری بهخدمات در نواحی روستایی
 تدوین الگوی توسررعه روسررتایی با تمرکز برمالحظاتآمایشی
 اجرای برنامه های آموزشرری -مهارتی و اعتباری برایتوسعه مشاغل خانگی
 سرررند دار کردن داراییهای فیزیکی و ارتقاء آنها بهداراییهای مولد
 ساماندهی منابع آب و سیستم آبرسانی در کشاورزی طرح توسعه انرژیهای نو شنا سایی پتان سیلهای سرمایه گذاری و ا شتغال بامشارکت جامعه محلی
 توسعه صنایع دستی ،فرآوری گیاهان دارویی حمایت از تعاونیهای موجود اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان تهیه و اجرای طرح توسررعه گردشررگری و بوم گردیدهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری

 ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای روستایی  -تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستا در راستای بستر سازی جهت توسعه روشهای آموزش مجازی در روستا کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی توسررعه زیرسرراختهای اجتماعی ،فرهنگی و افزایش ضررریب  -توسعه تعاونیهای اجتماع محور در روستا تدوین سند آموزشهای فنی و حرفه ای روستانفوذ اینترنت  ،تلفن همراه و شبکه های صدا و سیما

 طرح تسررره یل مشرررار کت مردمی در بر نا مهریزیتقویت پایدار سرمایه
روستایی
 توسعه تشکل های مردمی در روستااجتماعی و توانمند
 طرح توانمندسازی اجتماع محور زنان روستایی ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتیسازی اجتماع محور
 طرح ت سهیل م شارکت فارغ التح صیالن دان شگاهی توسعه مشارکت در فعالیت های بخش خصوصی و تعاونیدر جامعه روستایی
روستایی در فعالیت های اقتصادی روستا
 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا و منطقه توسعه پوشش اینترنت در روستا تقویت آنتن تلفن همراه در روستا و منطقهتوسعه پوشش خدمات  -توسعه شبکه تلفن همراه
 ایجاد پست بانک در روستا یا فعال کردن پست بانک ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیکنوین
در مرکز دهستان
 ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب بهرهگیری از فناوریهاینوین ،دانش بنیان و نوآوری در تولید اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیانبهبود و توسعه فضای و خدمات روستا
 ارائه آموزشهای الزم برای توسعه کارآفرینیکسب و کار در روستا  -ارائه مشوق های موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری
 معرفی ،حمایت و تسرررهیل اسرررتفاده از فناوریهای حمایت از کارآفرینینوین ،دانش بنیان و نوآوری در تولید و خدمات روستا
 توسعه کارآفرینی روستاییارتقاء سرمایه انسانی  -آموزش مهارتهای حرفهای و تخصصی
 آموزش فنی و حرفهای روستائیان انطباق آموزشهای مهارتی با ظرفیتها و نیازهادر روستا
 ایجاد صررندوق تامین مالی خرد روسررتایی و تسررهیلسررررمایه گذاری در روسرررتا با رویکرد مشرررارکتی و
گسترش دسترسی به  -تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرخ بهره پایین
تسهیلگری
تسهیالت و منابع مالی  -افزایش سهم و میزان تسهیالت
 پرداخت ت سهیالت ارزان قیمت در بخشهای مختلف تکمیل زنجیره تامین ،تولید و توزیع محصوالتدر روستا
اقتصادی روستا
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 تهیه و اجرای طرح ایمنسازی روستا در برابر سوانح زمینه سازی جهت ایمن سازی بافت و مساکن روستا در برابر اجرای طرح هادی روستاسوانح
ارتقاء کیفیت
 اصالح بافت و معابر روستا بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستامحیطی -کالبدی
 اجرای طرح شررناسررایی مخاطرات طبیعی روسررتا و ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات محیطیروستا
برنامهریزی برایکاهش آن
 فراهم نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محور مشرررارکت روسرررتائیان و نهادهای محلی در اجرای تامین م سکن رو ستایی منا سب و به سازی ف ضای زی ست وطرحها و حفظ بافت سنتی
توسعه مسکن معیشت
معیشت
 ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستاییمحور در روستا
 مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا تو سعه ظرفیت اجرای عملیات آب و خاک در ارا ضیکشاورزی با تاکید در مزارع
 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره بردارانارتقاءبهرهوریآب-
 تو سعه ،ا ستقرار و اجرای سامانههای نوین آبیاری و بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهایوخاککشاورزی ،صرفه
بهبود شیوههای آبیاری
 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطحجویی در مصرف آب و
 اسررتفاده از فناوریهای نوین در بهره برداری از منابع تجهیز ،نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزیاعمال مدیریت تقاضا
آب و خاک
 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی اصالح الگوی کشت روستاحفاظت و صیانت از  -توسرررعه عملیات آبخیزداری ،حفاظت از خاک ،آبخوانداری و  -اجرای عمل یات آبخیزداری و آبخوا نداری و ح فا ظت
خاک
تعدیل شرایط خشکسالی
منابع طبیعی با
 ارتقاء مشارکت در حفاظت و احیاء منابع طبیعیرویکرد ارتقاء مشارکت  -مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی گرد و غبار
 واگذاری حفظ و نگهداری مراتع به مردم مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعیاجتماع محلی
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-7تبیین اقدامات اولویتدار توسعه روستای دیرَک
-1-7تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء فعالیت های اقتصادی و اشتغالزای موجود
عوامل فنی و زیرساختی
 تقویت خدمات فنی وزیرساختی
 استمرار حرکت دولت درتامین زیرساخت ها
 دسترسی به منابع آب -انتقال تکنولوژی نوین

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل سیاسی و قانونی
 ثبات در قوانین و مقررات -مدیریت نوسانات بازار

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -مدیریت واردات کاال

 -اتکاء بیشتر به منابع

 -تسهیل دریافت استعالمها

مردمی

 -تسهیل زمینههای ایجاد

 -آشنا نمودن روستائیان با

اشتغال از سوی دستگاههای

قوانین و مقررات

متولی و مسئول
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عوامل اقتصادی و مالی
 حمایت مالی از سویبانکها و موسسات مالی
 استفاده از اعتبارات خرد تسهیل دریافت وامها پایین آوردن نرخ سود -تضمین بازار محصوالت

-2-7تعیین سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرح ها و
پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای دیرَک ( 3زیاد تا  1کم )
مولفه ها

سطح
اولویت

تقویت روحیه اعتمادپذیری ،مسئولیتپذیری و تعاملپذیری مردم برای اجرای طرحهای توسعه اقتصادی

3

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

3

تبادل اطالعات و تجربیات میان ذینفعان (مردم روسرررتا) و دسرررتگاههای مسرررئول برای اجرای طرحها و
پروژههای توسعه اقتصادی

2

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

3

شناسایی و جذب منابع انسانی مستعد موجود در روستا برای اجرای طرح ها و پروژههای توسعه اقتصادی

3

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

2

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

2
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-3-7تعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستای دیرَک ( 3زیاد تا  1کم)
سازو کارها

سطح اولویت

تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

2

تقویت دانش فنی ،توسعه مهارتهای شغلی ،حرفهای و ارتقاء فرصتهای یادگیری

3

وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار

3

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

2

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

3

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

3

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

2

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

3

فعالیتهای تبلیغاتی

3

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

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

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

اولویت

برنامه ها

اولویت

تغییر الگوی کشت از محصوالت آب بر به کمآبخواه

3

ممانعت از برداشت غیرمجاز توسط پمپ

3

رعایت حریم بین چاهها

3

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

3

3

اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای

3

تبدیل کانالها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی
و لولهگذاری
ایجاد سازههایبومی جمعآوری و نگهداری آب
استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و
زیرزمینی
گرایش از پرورش طیور پرآب بر (مرغداری) به طیور
کم آب بر (بلدرچین)..... ،

توسعه کشتهای گلخانهای برای صیفیجات،

1

سبزیجات و محصوالت جالیزی
توسعه نیروگاه های خورشیدی

2

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر (گاو و گوساله)

3

بهکم آببر (دامهایسبک و اصالح نژاد شده)

2
3
3
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 -5-7طرحهای اجرایی اولویتدار و دستگاههای مسئول به عنوان الزامات و پیش نیاز توسعه اقتصادی و
اشتغالزایی در روستای دیرَک
ردیف

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

1

تعریض و روکش راه ارتباطی روستا

اداره کل راه و شهرسازی استان

2

ساماندهی سیستم آبرسانی در بخش کشاورزی (لولهگذاری و کانالکشی)
اجرای سیستم نوین آبیاری (قطرهای) در بخش کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

3

ایجاد کارخانه فرآوری خرما در مرکز شهرستان بعنوان محرک توسعه باغداری

سازمان صمت و شهرک های صنعتی

4

ساخت کارخانه فرآوری میوه های استوایی و تولید میوه خشک در محدوده
مرکز شهرستان به عنوان محرک توسعه زراعی روستاهای شهرستان

سازمان صمت و شهرک های صنعتی

5

آبخیزداری و احداث بندهای خاکی باالدست روستا

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

6

احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال ،و سالن ورزشی برای جوانان (به منظور
جذب و ماندگاری نیروی کار جوان و فعالیت تولیدی آنها در روستا)

اداره کل ورزش و جوانان استان

7

همکاری در اجرای طرحهای نوین آبیاری مزارع و باغات کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

8

اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن استان

9

بازبینی الگوها و مکانیسم ساخت مساکن روستایی ،ساخت مسکن متناسب با
نیاز فعالیتها و کارکرد اقتصادی روستا ،پرداخت تسهیالت ارزان ،احداث و
توسعه مساکن روستایی با رویکرد مشارکتی و آورده در حد توان مردم

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

10

تامین زیرساختهای توسعه صنایع دستی و گردشگری

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان

11

تسطیح زمین برای گسترش زیرکشت باغداری خرما و انبه

سازمان جهاد کشاورزی استان
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 -8شناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای دیرَک
عنوان برنامه

اولویت

برنامه های مبتنی بر توسعه زیرساختهای حمل و نقل (بخصوص راه و تعاونی حمل و نقل)
برنامه های مبتنی تامین مالی (تسهیالت کم بهره و مشروع با بازپرداخت مناسب و سازگار با
بازدهی طرحهای اقتصادی)
برنامههای مبتنی بر افزایش سطح مهارتها و توانمندیهای شغلی و حرفه ای

اولویت اول

برنامههای مبتنی بر توسعه شبکههای توزیع و فروش محصوالت و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر تامین امنیت سرمایه ،نظام بیمه و نظام حمایت یارانه ای از فعاالن اقتصادی
برنامه های مبتنی بر بهربرداری از ظرفیتهای محلی اعم از مواد اولیه ،نیروی انسانی و سرمایه
برنامههای مبتنی بر ترویج و فرهنگسازی کارآفرینی ،تسهیلگری و توسعه فرصتهای شغلی جدید
برنامه های مبتنی بر تنوع بخشی فعالیت ها و کسب و کار
برنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی

اولویت دوم

برنامههای مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات
برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهرهوری فعالیتهای اقتصادی موجود
برنامههای مبتنی بر توسعه تشکلهای مردم نهاد (سمنها) و تعاونیها

اولویت سوم
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 -9محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای دیرَک
محورهای تولید

زراعت

باغداری

دامداری

صنایع دستی

گیاهان دارویی

اولویت ()1-10

3

2

1

6

8

نام محصول یا
فعالیت دارایمزیت

 سبزیجات -علوفهجات

 خرما انبه -لیمو ترش

 پرورشدام سبک

 سوزن دوزی وسکه دوزی و قالب
بافی

 پرورش وفرآوری گیاهان
دارویی

محورهای تولید

شیالت و آبزیان

زنبور عسل

گردشگری

اولویت ()1 -10

7

5

4

نام محصول یا
فعالیت دارایمزیت

 پرورش ماهی دراستخر مزارع

 پرورش زنبورعسل ارگانیک به
صورت سیار
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بوم گردی

-10تقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای دیرَک
بازیگران

فعالیتها
نهاده ها و داده های تولید

تولیدکنندگان ،بذر ،خدمات توسعهای و ترویجی
دستگاههای مسئول و سایر موارد

شهرهای قصرقند ،چابهار ،ایرانشهر،
زاهدان

تولید محصول

بهرهبرداران و نیروی کار بخش کشاورزی

روستاهای ناحیه کاجو

ذخیره سازی اولیه
محصول و فرآوری آن

عامالن بستهبندی ،فرآوری و ذخیرهسازی اولیه

خود روستا ،دیرَک و شهر قصرقند

فرآوری ثانویه محصول

صنایع و کارگاه های فرآوری و بستهبندی

شهرهای قصرقند و ایرانشهر و چابهار

توزیع ،حمل و نقل و
تجارت

دالالن ،کارگزاران و عمده فروشان،
صادرکنندگان و واردکنندگان

قصرقند ،چابهار ،ایرانشهر و زاهدان

خرده فروشی و فراهم
سازی

خردهفروشان ،فروشگاه های زنجیرهای و
اینترنتی و نمایشگاهها

سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود محصول و
برچسب و برند

شرکتهای تبلیغاتی و ارتباطات ،استاندارد

سطح استان و کشور

سیاست های دولتی و
نهادهای مردمی

دولت ،انجمن ها ،تعاونی ها ،اصناف و اتحادیهها
و تشکلهای مردمی

مرکز کشور و استان
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 -14بازارهای هدف فعالیتهای اشتغالزا در روستای دیرَک
ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

1

فرآوری محصوالت زراعی (گیاهان دارویی) در کارگاه های کوچک

ملی و منطقهای

2

محصوالت باغی نیمه گرمسیری و محصوالت باغی مرسوم

محلی و منطقهای و ملی و بین المللی

3

فرآوری و بسته بندی محصوالت باغی از جمله خرما و انبه

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

4

تولیدات طیور ،زنبورداری و سایر مشاغل مکمل زراعت و باغداری

محلی و منطقهای و ملی

5

تولیدات و فرآورده های دامی

محلی و منطقه ای

6

خدمات تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی

محلی و منطقه ای و ملی

7

مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع دستی

محلی و منطقه ای و ملی
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 -12رستههای اولویتدار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستای دیرَک
 -1فرآوری و بستهبندی خرما و محصوالت نیمه گرمسیری
 -2دامپروری (پرورش و اصالح نژاد دام سبک)
 -3صنایع دستی
 -4فرآوری و بستهبندی گیاهان دارویی
 -5زنبورداری و تولید عسل ارگانیک
 -6فرآوری و پرورش طیور
 -7گردشگری (بوم گردی)
 -8خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی
 -9شیالت (پرورش ماهی)
 -10سردخانه و انبارداری
 -11مشاغل خانگی و خود اشتغالی
 -12سایر رستههای شغلی.
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 -13طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
در روستای دیرَک
ردیف

عنوان طرح

تعداد تقریبی
ایجاد شغل

دستگاه اجرایی مسئول

1

پرواربندی دام سبک با جایگاه بهداشتی

 10نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

2

مشاغل فنی ،تعمیراتی و ساختمان

 3نفر

فنی و حرفه ای و اداره کار

3

کشاورزی تلفیقی (باغات نخل ،علوفه و صیفی جات)

 8نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

4

فرآوری و بسته بندی محصوالت باغی (انبه و خرما)

 4نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

5

پرورش طیور (مرغ بومی و بلدرچین و بوقلمون)

 6نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

6

ایجاد سردخانه  100تنی

 2نفر

7

مغازه داری خرده فروشی

 5نفر

ادارات مربوطه

8

زنبورداری و تولید عسل

 10نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

9

ایجاد استخر پرورش ماهی

 2نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

10

ایجاد گلخانه سبزیجات و صیفی جات

 2نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

11

ارائه خدمات به گردشگران و فروش محصوالت محلی

 4نفر

اداره میراث فرهنگی

12

پرورش و تولید گیاهان دارویی

 6نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

 6نفر

اداره میراث فرهنگی

13

صنایع دستی و خیاطی (سوزن دوزی ،قالب بافی و گلدوزی)
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش1398 ،
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سازمان جهادکشاورزی و
سازمان صمت استان

-14تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای
دیرَک (میلیون ریال)
عنوان

سال پایه
()1397

1398

1399

1400

1401

1402

جمع
برنامه

تعداد شاغلین (نفر)

51

62

74

88

103

119

*

تعداد ایجاد شغل

*

11

12

14

15

16

68

تسهیالت موردنیاز بخش خصوصی

*

8800

9420

10990

15700

12560

53380

اعتبارات عمرانی موردنیاز

*

5500

6000

7000

10000

8000

34000

جمع سرمایهگذاری مورد نیاز

*

15420 14300

17990

25700

20560

87380

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش1398 ،

 -15سازمان اجرایی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای دیرَک
در طول سررال های اجرای برنامه توسررعه اقتصررادی و اشررتغال زایی روسررتایی الزم اسررت مجموعه ای از فعالیت های
هماهنگ و یکپارچه سررریاسرررتگذاری و اجرایی در قالب مراحل زیر به منظور تحقق چشرررم انداز ،اهداف ،راهبردها و
طرحها و پروژه های پیشبینی در سند به مرحله اجرا گذاشته شود:
مرحله اول :بررسی و تایید اولیه برنامه (طرح و پروژهها) در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و کارگروه تخصصی
مربوطه.
مرحله دوم :تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان
مرحله سوم :شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
مرحله چهارم :شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت در روستا توسط تسهیلگران محلی
مرحله پنجم :برگزاری جلسات مشترک فیمابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگران محلی
مرحله ششم :صدور مجوزهای الزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاه های اجرایی مسئول.
مرحله هفتم :بررسی طرح های سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرایی و معرفی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه
گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.
مرحله هشتم :بررسی طرح های معرفی شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و معرفی به بانک و موسسات مالی
در صورت تایید نهایی کارگروه
مرحله نهم :تخصیص و پرداخت مرحله ای منابع مالی و تسهیالت مصوب توسط بانک ها و موسسات مالی
مرحله دهم :نظارت بر فرایند تخصیص ،پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
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تصویر شماره  -5پلکان تحول و ترقی مشاغل روستای دیرَک در چشم انداز 10ساله

 توسعه فعالیت تولیدی به صورت زنجیره ای با استفاده از توانتولیدی روستاهای مجاور
 ایجاد شبکه بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی برندسازی و انحصارسازی برخی از تولیدات روستا -رهبری و هدایت بازار و تولیدات کشاورزی منطقه

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

 اصالح الگوی کشت ،اصالح نژاد گیاه و دام تنوع کشت ،کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی پرورش آبزیان و انجام سایر فعالیتهای مکمل کشاورزی و دامداری جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای وضعیت رایج -اجرای طرح های شغلی مکمل با فعالیت های باغداری و زراعت

(پیشرانها):
تعریض و روکش آسفالت روستا
ایجاد زیرساختهای الزم برای توسعه کارگاه ها و صنایع خرد تبدیلی
اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل روستایی با تاکید بر ایجاد تعاونی حمل و نقل
اجرای شبکه آبیاری نوین و ترمیم بندها و پل ها
اجرای طرح هادی روستا
طرح تامین علوفه مکمل در فصول و سال های خشک (تعلیف دستی و کمکی)
توسعه انسانی خصوصا ارتقای مهارت های فنی جوانان
تقویت زیرساخت های مخابراتی خصوصا اینترنت
 -اجرای طرح های زنجیره ای فرآوری محصوالت باغی و زراعی در پهنه دهستان و بخش
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