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 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 هدف: -1

 اهداف اصلی برنامه:

 ای ریزی منطقه*برنامه

 *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

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

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

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

بارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای ها و اعتافزایی اقدامات و برنامهو هم

 مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت

 دامنه برنامه: -2

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

 ساله بودن برنامه*پنج

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

 دستاوردهای مورد انتظار: -3

 *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

 ش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستاییشهری و افزای -*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(.

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

 هادی روستایی و سایر اسناد و طرحهای مربوط(.
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 مکانی روستای گورجان -نقشه شهرستان، بخش و دهستان و جایگاه فضایی

 مرکزی، نام بخش: اندهنام روستا: گورجان، نام دهستان: 

 دقیقه 52درجه و  28دقیقه، عرض جغرافیای:  28درجه  61طول جغرافیای: موقعیت مطلق؛ 

 

 
  

 موقعیت روستای گورجان در استان، شهرستان، بخش و دهستان -1تصویر شماره 
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 : روستای گورجانموقعیت نسبی 

  قرار دارد.-کیلومتری جنوب شهر میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان 22در روستای گورجان 

 
موقعیت مکانی فضایی روستای گورجان نسبت به روستاهای مجاور و مرکز  -2تصویر شماره 

  شهرستان
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 مقدمه

حال برخورداری از ترین جنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است. در عیناصوالً اقتصاد و معیشت مهم 

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

شرق ایران، از یک ستایی را در خود جای  جنوب  سکونتگاه رو سفانه در طرف هزاران  سویی دیگر متأ ست و از  داده ا

ضر تهدیداتی صرحا سالی، نااطمینانیع شک شور وتهدیداتمرزی، تحریمدر تجارتچون؛خ جهانی، همچنین افزایش ک

شتغالان در روستاها، ضرورت توجه علمی و تالش مضاعف برای تهیه و اجرای برنامهجمعیت جو زا را دوچندان های ا

شتغالگورجانرو حاصل مطالعه فراگیر روستای پیشاست. گزارشکرده زایی با هدف تدوین برنامه توسعه اقتصادی و ا

کشتتاورزی کم نهاده )با  -1ر این بوده استتت؛ های پژوهش مبتنی بفرضباشتتد. مبنای تروریک و پیشاین روستتتا می

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

ضایی  شهرها(، ف ستاها با یکدیگر و با  شارکتی و مردم محور  -3رو سعه م گیری از بهره -4الگو قرار دادن رویکرد تو

شغل و ماندگاری معیشت( و همچنین جانبه )تأمین جوانب پیشظریه توسعه همهن گیری از الگوی بهره -5نیاز ایجاد 

های مشارکتی یا های کیفی )مدلشناسی تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع؛ استفاده از روشزا. روشتوسعه درون

PRAها با ویژه در شتترایط فعلی؛ گردآوری دادهاشتتتغال بهتر اینکه با توجه به حستتاستتیت مستترله باشتتد. مهم( می

سانگیری از توان تیمیبهره شنا صیلاز کار شغول محلی )افراد تح صیالت تکمیلی که در ادارات منطقه م کرده با تح

ت، ریزی روستایی، مدیریهای برنامهو کارشناسی ارشد در رشتهدکتری التحصیالن و فارغفعالیت هستند(، دانشجویان 

سفیدان( و مردم ای و همچنین مسرولین محلی )شورا، دهیار، معتمدین و ریشمنطقه -ریزی شهریکارآفرینی، برنامه

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

صمیمی با مردم به شناخت واقعمنظومتمرکز بوده که ارتباط عمیق و  سب  شود.ر ک ها به گردآوری داده بینانه برقرار 

های ارزیابی مشتتارکتی مانند روند یابی، ترستتیم درخت مشتتکالت، کمک مشتتاهدات میدانی محققان و همچنین مدل

ها و غیره فایده فعالیت -ترستتیم و تحلیل نمودار ستتازمانی  ون، گردش روستتتایی، تحلیل هزینه ماتریس نیازستتنجی،

ذیمدخل در امور روستتتتایی و هایهای حاصتتتل از آمار و اطالعات ستتتازمانتحقیق، یافتهشتتتد. در فازبعدی انجام

سازمانگزارش شد و تحلیلهایی که از این  سی )با نظارت هایها اخذ  شنا ساتید کار شگاه، کارآفرینان ا با تجربه دان

از اول تلفیق و تکمیل گردد. ستتپس در فاز ستتوم با های حاصتتل از فمحلی و غیره( کمک نمود تا با مطالعات و داده

ها اقدام و سپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگشا با شرح های میدانی و اسنادی، به استنتاج از یافتهتحلیل یافته

ستای  شتیبان برای رو سناد پ شد. مجموعه مطالعات فوق الذکر بعنوان ا )و البته هر یک از  گورجانجزئیات پرداخته 

ستاهای مورد مطالعه،  سازمان مدیریت و برنامه 436دیگر رو ستا(، جداگانه تدوین و در اختیار  ستان و رو سی ریزی 

 بلوچستان قرار گرفت. 

های حاصل از فازهای قبلی طراحی و زایی این روستا بر مبنای رهیافتدر مرحله بعد سند توسعه اقتصادی و اشتغال

ستای  ضایی رو سازمان ف شاخصگورجانبا تبیین  سی ، تحلیل  شتغال و بیکاری، برر ضعیت ا سی و های جمعیتی، برر

جویی گردید و فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا، پیوضعیت امور تولیدی، بررسی وضعیت اموراجتماعی

ها و تهدیدها، ویتها، محدهاو فرصتو سیاستگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتنگریو سپس با تدوین برنامه آینده

ستاندازها و ماموریتاهداف و راهبردها، چشم سیا ها، و نهایتا تعیین اهداف کمی و ها و راهبردها، اقدامات و طرحها، 

تدوین و ارائه گورجانزایی روستای های توسعه اقتصادی و اشتغالها و برنامهمنابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرح

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

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

شناسی و یتپژوهی، ظرفنگاری و آیندهبا توجه به تحوالت سریع اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی، آینده

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

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

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

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

ای و در سطوح ملی، منطقه ریزانروستایی موضوعی است که همه برنامهمطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحی

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

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 برنامهو مدل چرخه (PRA)گیری از روش مشارکتی با بهره آبادرکتو اشتغالزایی روستای ب

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

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

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

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

 به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک در زیر ارائه شده است.  گورجانجمعیت روستای 

 گورجان* روندیابی جمعیتی روستای 

اخیتتر دارای رونتتدی افزایشتتی بتتوده  ستتال 30کتته جمعیتتت روستتتا در  دهتتدنشتتان متتی رونتتدیابی جمعیتتت روستتتا

نفتتر  77بتته  1395گردیتتده در ستتالنفتتر تبتتت  17؛ حتتدود 1375روستتتای گورجتتان کتته در ستتال  جمعیتتتاستتت. 

 9.7حتتدود  85-90درصتتد، در دوره  8.66معتتادل  75-85رستتیده استتت. نتترج رشتتد جمعیتتت روستتتا در دهتته  

انوارهتتای روستتتا نیتتز رونتتدی نوستتانی درصتتد بتتوده استتت. تعتتداد خ 4.43حتتدود  90-95درصتتد و در دوره 

 افزایشی دارد. تعداد خانوارهای روستا روندی افزایشی دارد.

نفتر  3 هتای دیگتر طتی دهته هتای اخیترهای روستا نشتان داد مهتاجرت دائتم از روستتا بته مکتانتحلیل مهاجرت

مهتاجرت  دلیتل اصتلیباشتد کته نفتر متی 10حتدود تعتداد مهتاجرین فصتلی با هتدف ازدواج رج داده در حالیکته 

باشتد. مهتاجرت فصتلی در فصتولی از ستال کته کتار و فعالیتت کشتاورزی متیو تحصتیل آنها مسائل خوداشتتغالی 

رونتد. همچنتتین تعتدادی از جوانتتان بتترای متتی شتهرهای بتتزرش کشتوردر روستتا وجتتود نتدارد بتترای کتارگری بتته 

بختاطر خریتد از میرجتاوه و گاهتا زاهتدان و  رونتد. مهتاجرت روزانته روستتا نیتزتحصیل به میرجاوه و زاهتدان متی

 گیرد.  سیاسی صورت می -یا انجام امور اداری
  

روستا در دهه اخیر کاهشی بوده اما طی دو سال اخیر بخاطر بارش های  و سطحی *روند تغییرات آب زیرزمینی

 مناسب؛ مقداری بهتر شده است.  
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  های تولیدی:* روندیابی فعالیت

  های دامداری )دام سبک( رو به کاهش است اما ظرفیت برای افزایش تولید آن وجود دارد.روند فعالیت 

  .روند فعالیت های کشاورزی رو به کاهش است 

 در حد مصرف خانوار است.  روند فعالیت های صنایع دستی بدون تغییر و بسیار محدود 

  .سایر مشاغل تولیدی نیز جایگاهی در اقتصاد روستا ندارند 

 

 های غیرتولیدی؛ وندیابی فعالیت* ر 

 .روند فعالیت های مربوط به مرز کاذب و غیر کاذب افزایشی می باشد 

 های تجاری و داد و ستد در محدوده داخلی استان و کشور سالهای اخیر افزایشی است.روند فعالیت 
 

 .روند فعالیت های کارگری و بخش خدمات در بیرون از روستا افزایشی است 

  های بخش خدمات دولتی تابت است.فعالیتروند 

در نتیجه تغییرات در نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا )اشتغال غیرمولد(  تا حدی روند افزایشی دارد، چیزی 

های های تولیدی نسبت معکوس دارد و بخشی از نیروی کار مولد پس از تثبیت و یا تضعیف بخشکه با روند فعالیت

آورد. طبق مدل چرخه حیات روستا روستا تا حدی در ها روی می، باغداری و دامداری به این فعالیتشیالت، زراعت

های تولید همچنان ها و روشهای زیرساختی و عدم نوآوری در فعالیتمسیر توسعه پیش رفته است اما به دلیل ضعف

 در میانه راه مسیر توسعه است. 

 
 ترسیم: مشاور براساس تحلیل روندها -گورجانحیات برای روستای  ترسیم نمودار چرخه -3تصویر شماره 
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 گورجانتبیین سازمان فضایی روستای  -1

در دهستان انده از بخش مرکزی شهرستان میرجاوه  گورجانبر اساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری کشور روستای 

روستای چشمه درویش و کیلومتری مرکز شهرستان میرجاوه و در منطقه کوهستانی واقع شده که از شمال به  18در 

 شود. منتهی میروستای چهل خرواری و از غرب به کوهستان ، از شرق به رودخانه پدگی، از جنوب به رودخانه پدگی

 . در این مورد هیج منبع مکتوب و مستدلی در دسترس نیستاز نظر وجه تسمیه، 

ای زاهتتدان، بنتدی فضتاهای روستتایی در طترح توستعه و عمتران )جتامع( ناحیتهاز نظتر ستطح گورجتانروستتای  

 بندی گردیده است.طبقهشکرآباد منظومه میرجاوه، مجموعه میرجاوه، حوزه روستایی 

 تیپ روستا:

 توپوگرافی از نوع روستاهای پایکوهی است؛ به لحاظ -

 فضایی از تیپ روستاهای اقماری )پیرامونی( است.  -به لحاظ مکانی-

 ای از تیپ روستاهای کشاورزی و دامداری است؛به لحاظ آمایشی و توسعه-

)غیرتجاری( و به لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای تجاری )تجارت مرزی(، کشاورزی و دامداری از نوع معیشتی  -

 است.

 

 گورجانتبیین منابع انسانی و اجتماعی  روستای   -2 

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

هتای اقتصتادی روستتای گورجتان ستبب شتده ایتن هتای محیطتی و مزیتتموقعیت جغرافیتایی و ارتبتاطی، تتوان

جمعیتتت باشتتد. قتتدمت ستتکونت در روستتتا بتته بتتیش از روستتتا بتته عنتتوان یتتک ستتکونتگاه پایتتدار همتتواره جتتاذب 

گردیتتده در نفتتر تبتتت  17؛ حتتدود 1375روستتتای گورجتتان کتته در ستتال  رستتد و جمعیتتتستتال متتی 100

 تعداد خانوارهای روستا روندی افزایشی دارد. نفر رسیده است.  77به  1395سال

 1375-1395تحوالت جمعیتی روستای گورجان در دوره   -1-2

درصتتد و در  9.7حتتدود  85-90درصتتد، در دوره  8.66معتتادل  75-85نتترج رشتتد جمعیتتت روستتتا در دهتته  

 درصد بوده است. تعداد خانوارهای روستا نیز روندی نوسانی افزایشی دارد. 4.43حدود  90-95دوره 
 

 1395الی  1375: تحوالت جمعیتی روستای گورجان طی 1جدول شماره 
 رشدنرج  خانوار جمعیت سال

1375 17 3 - 

1385 39 9 8.66 

1390 62 22 9.71 

1395 77 30 4.43 

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

 



10 
 

 
 روند جمعیتی روستای گورجان -4تصویر شماره 

 گورجانتحلیل پدیده مهاجرت در روستای -2-2

منشا مهاجرت بخشی از مهاجران به شهر میرجاوه و شهر زاهدان و ... بعد از خشکسالی های شدید  گورجانروستای 

-در دهه گذشته است. این روستا ماهیت تولیدی دارد و اساسا دارای اقتصاد اشتغالزا البته نسبتا ناپایداری است. تیپ

باشد. فصلی و روزانه در حال اتفاق افتادن می دهد پدیده مهاجرت به اشکال دائمی،شناسی مهاجرت در روستا نشان می

باشد که دلیل اصلی مهاجرت آنها ازدواج نفر می 3های دیگر طی دهه های اخیر حدود مهاجرت دائم از روستا به مکان

باشد. مهاجرت فصلی در فصولی از سال که کار و فعالیت کشاورزی در روستا وجود ندارد برای کارگری به تهران، می

روند. مهاجرت روزانه روند. همچنین تعدادی از جوانان برای تحصیل به میرجاوه و زاهدان میان، یزد و زاهدان میاصفه

 گیرد.  سیاسی صورت می -انجام امور ادارییا  نیز بخاطر خرید از میرجاوه و زاهدان و

 : مهاجرت، نوع و مقصد آن2جدول شماره 

 علت مهاجرت
تعداد مهاجران از 

 روستا

نام شهر یا روستای 

 مقصد مهاجرت

نوع 

 مهاجرت

خوداشتغالی در مکان مقصد )سرمایه گذاری در بخشهای 

 کشاورزی، صنعت؟ یا بازار و خدمات(
   

    کارگری در مزارع کشاورزی

 موقتی تهران، شیراز نفر 6 هاها و کارخانهکارگری در کارگاه

    کارگری و شراکت در بخش خدمات

 - محدوده شهرستان 1 کار دولتی

 موقت میرجاوه، زاهدان 6 تحصیل

 دائم محدوده شهرستان نفر 3 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(

و شخص فقط از روی ناچاری هیچ کدام از این علل نبود 

 مهاجرت کرده است و در مقصد بیکار هستند

- - - 
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روند تغییرات جمعیتی روستا در سه دهه اخیر
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 گورجانهای مردمی روستای تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت -3-2 

باشند که با هم نسبت فامیلی دارند و اختالفی بین آنها ساکنان روستا، بلوچ و از طایفه ریگی )شاخه جریزهی( می

باشند. مشارکت و همراهی با سیستم دولت در اجرای امور عمرانی از بلوچ و سنی مذهب میوجود ندارد. تمامی اهالی 

ها، همکاری در امور باغداری، همکاری در ساخت منازل، و همکاری در جمله همکاری در اجرا و الیروبی قنوات و چاه

 ر روستا بیان کرد. های مشارکت مردمی دتوان از مهمترین حوزهامور دامداری و زراعی روستا را می

همکتاری و تعتاون در مهتتار و مقابلته بتا مستتائل محیطتی خصوصتتا طوفتان و ستیل، همکتتاری در ستاخت مستتکن،  

جشتتن عروستتی جوانتتان و متتدیریت مستتائل روستتتا و روابتتط متقابتتل اجتمتتاعی بتتا ستتکونتگاههای همجتتوار از 

هتا نشتان از د و بررستی ایتن شتاخصروای در روستتا بته شتمار متیهای همبستتگی قتومی و قبیلتهمهمترین جلوه

-ریتزی مبتنتی بتر خصتائص اجتمتاعی شتاهد توستعه همتهسرمایه اجتماعی بتاالی روستتا دارد. در صتورت برنامته

 جانبه و پایدار روستایی خواهیم بود.

 

 گورجانتبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای  -3

باشتتد کتته از ایتتن نفتتر متتی 53ستتاله و بیشتتتر روستتتا حتتدود  10جمعیتتت (، 1395مطتتابق آختترین آمتتار رستتمی )

 دهد. درصد( را زنان تشکیل می 47.17نفر ) 25( را مردان و درصد 52.83نفر ) 28تعداد 

نفتتر را جمعیتتت بیکتتار  1نفتتر را شتتاغلین و  18نفتتر استتت کتته از ایتتن تعتتداد،  19جمعیتتت فعتتال روستتتا حتتدود 

درصتد و نترج بیکتاری 35.85بته آمتار متذکور، نترج مشتارکت اقتصتادی روستتا دهتد. بتا توجته روستا تشکیل متی

 است.درصد  5.26برابر با 

 20نفتتر را محصتتلین،  10نفتتر جمعیتتت غیرفعتتال؛  34دهتتد از شناستتی جمعیتتت غیرفعتتال روستتتا نشتتان متتیتیتتپ

 ار دارند. نفر در سایر طبقات اجتماعی قر 4کار و نفر دارای درآمد بدون 0نفر را زنان خانه دار، 

 

 : وضعیت فعالیت در روستای گورجان3جدول شماره 

نام 

 روستا

 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

 گورجان
53 28 25 18 18 0 1 0 1 34 10 20 0 4 0 

 .1395ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 :  محاسبه شاخص های اشتغال در روستای گورجان4جدول شماره  

نسبت مردان  نام روستا

 سال 10باالی 

نسبت زنان 

 سال 10باالی 

نرج مشارکت  جمعیت فعال نرج بیکاری نرج اشتغال

 اقتصادی

 35.85 19 5.26 94.74 47.17 52.83 گورجان

 1398 ماخذ: محاسبات مشاور،           

 
 

تنتی بتر کشتاورزی روستتا عمومتا مب تولیتدی دهتد اقتصتادبررسی اقتصاد روستا در ستی ستال گذشتته نشتان متی

و دامتداری استت. قترار  (،علوفته و صتیفی، زراعتت آبتی )عمتدتا (و مقتداری پستته ،خرمتا باغداری )عمتدتابه ویژه 

هتای هتای آمتایش سترزمین از جملته جمعیتت پایتدار، وجتود زمینته، مولفتهکوهستتانیه گرفتن روستتا در منطقت
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آب و هتتوای مستتاعد و  ا کتتافی،هتتای محیطتتی ماننتتد ختتاز حاصتتلخیز، روانتتاب زیتتاد، آب نستتبتفعالیتتت و ویژگتتی

در  روستتتا ستتبب پایتتداری اقتصتتادی نستتبتا مناستتب امنیتتت پایتتدار و عوامتتل زیرستتاختی ماننتتد راه ارتبتتاطی

هتای اشتتغالزای هتای تولیتد در بختشردیده است. در ستال هتای اخیتر بته دلیتل عتدم توستعه ظرفیتتگذشته گ

ریتتزی متناستتب بتتا شتترایط بحتتران محیطتتی از ستتوی دستتتگاههای روستتتا بتته دلیتتل خشکستتالی و عتتدم برنامتته

تعتتدادی از اهتتالی بتته کاشتتت مستترول شتتاهد تحتتول در نظتتام تولیتتد و استتکان روستتتا هستتتیم و روی آوردن 

از جتتایی جمعیتتت هتتای کشتتت و آبیتتاری نتتوین، کتتاهش فعالیتتت هتتای دامتتداری و جابتته، تحتتول در شتتیوهباغتتات

 هش آب متورد نیتاز کشتاورزی و آستیب جزئتیجمله این تحوالت متی باشتد. اگرچته تتداوم خشکستالی ستبب کتا

بتته قلمروهتتای هتتای موجتتود فعالیتتت و توجتته ریتتزی و تغییتتر تکنیتتکبتته کشتتاورزی روستتتا گردیتتده امتتا بتتا برنامتته

تتوان شترایط اقتصتادی روستتا را هتای ختدمات و صتنایع روستتایی متیجدید تولیتد اقتصتادی از جملته در حتوزه

درصتتد  60تقریبتتا کشتتاورزی  . طبتتق جتتدول زیتتر مشتتخص استتتریت کتتردبتته متتدار درستتت آن هتتدایت و متتدی

عت و دیگتر اینکته بختش صتنامتا نکتته مهتم . امتا ایتن شتغل رونتدی کاهشتی دارد شودمشاغل اهالی را شامل می

نقشتی آفرینتی ایتن افتزایش ریتزی الزم بترای الزم استت در آینتده برنامتهدارد و نتمعدن در اقتصتاد روستتا نقتش 

هتتای متنتتوع بتتا تاکیتتد بتتر فتترآوری محصتتوالت و صتتنایع و کارگتتاه بختتش در اشتتتغالزایی روستتتا صتتورت گیتترد

  ایجاد شود. روستاهای پیرامون کشاورزی و دامی

                       گورجان: نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای 5ماره جدول ش

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

 61.11 11 13 کشاورزی

 0.00 0 0 صنعت

 38.89 7 1 خدمات

 100 18 14 جمع

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

 

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

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

، باغتتداری و پتترورش دام ستته فعالیتتت آبتتیباشتتد. زراعتتت تا متتیفعالیتتت کشتتاورزی، فعالیتتت غالتتب اقتصتتادی روستت

هتای کشتاورزی قابتل کشتت ستطح زمتینروستا در چنتد دهته گذشتته محستوب متی گتردد.  یزایاصلی و اشتغال

علوفته باشتد. ستهم زمتین بتا کشتت زراعتی و از نتوع زراعتت آبتی متی همگتیباشد که هکتار می 11تقریبا روستا 

مقتتادیری شتتود. در بختتش زراعتتی کشتتت متتیفصتتلی و چندستتاله مثتتل یونجتته جتتات علوفتته عمتتدتااستتت و  تربیشتت

جتو خصتتیل و ذرت و و  یونجتتهگتردد. بختتش علوفته نیتتز بیشتتر بتته کشتت و گوجتته تولیتد متتی ستبزیجاتشتلغه، 

اراضتی روستتتا در در روستتا کشتت متی شتود. خرمتا هکتتار  7تقریبتا اختصتاص یافتته استت. هکتتار(  2)دانته ای 

بته کشتت بامیته و مقتداری نیتز بته کشتت تتار هک 2از ایتن میتزان حتدود  باشتد.می روستا لق به ساکنانواقع متع

هتتای ، اراضتتی روستتتا قابلیتتت توستتعه کشتتاورزی بتته ویتتژه کشتتتژهاختصتتاص دارد. بتتا اتختتاذ تتتدابیری ویتتپستتته 

و ماکیتتان در روستتتا رواج  ستتبکدر حتتوزه دامتتداری نیتتز در روستتتا عمتتدتا پتترورش دام  باشتتد.تلفیقتتی را دارا متتی
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در  انتتواع طیتتورقطعتته  30و تقریبتتا ، راس گوستتفند 20راس بتتز و  25دارد. براستتاس گتتزارش میتتدانی تعتتداد 

 روستا وجود دارد.  

های اخیر کشتتاورزی روستتتا به دلیل خشتتکستتالی افت باالیی داشتتت، اما با بارندگی ها و قنواتهاوضتتعیت آبدهی چ

ها وضعیت آبدهی رودخانهقنات روستا بخاطر بارندگی ها تخریب شده ست. وضعیت آبدهی آنها بسیار مطلوب است. 

 ذخیره آب در بندهای خاکی است. ها ست و نیازمندبارندگی در باالدست رودخانه نیز، فصلی و وابسته به

 وضعیت منابع آب کشاورزی روستا: 6ه جدول شمار

 سایر رودخانه ایبندخاکی و تغذیه سد چاه اتقن چشمه نوع

 - رود  1 - - 1 1 0 تعداد

 - فصلی - -  - - وضعیت آبدهی

 - - - - شرب کشاورزی؛  - کاربری

 فاصله

 

 -داخل روستا -
 - - 

داخل 

 روستا
- 

  فصلی - -  اینچ در تانیه 2 - میزان آبدهی

 قنات روستا تقریبا از بین رفته است. 98بدلیل بارندگی های سال  منابع آب خشک شده 

 ها پمپ برقی است.منبع انرژی چاه منبع تأمین انرژی چاه

 سنتی سیستم آبیاری مزارع

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 
 

شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه و وجود رودخانه فصلی با مسیل گسترده در مجاورت روستا باعث رشد پوشش 

گیاهی مرتعی در محیط طبیعی شده است و از سوی دیگر ناپایداری شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه موجب 

توان طورکلی میو جانوری شده است. لذا به های گیاهی ویژه برای گونه از پیش شرایط زیستی به پذیری بیشآسیب

بیان نمود پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه در شرایط ترسالی، اغلب غنی بوده و به همین دلیل شرایط محیطی، 

در پاییز تا بهار معتدل است. پوشش گرم و خشک اما  نسبتاباشد. اقلیم روستا در تابستان برای رویش گیاهی فراهم می

 آویشن، درمنه، مهردانهپوشش گیاهی دارویی نیز شامل باشد. می گز، گواتک، قیچ، درمنهشامل  گورجانگیاهی در 

های کوچک و متوسط عمدتا از بین رفته است و این ضعف پوشش گیاهی ناشی از تداوم خشکسالی و بوتهباشد. می

ظ پوشش گیاهی بشدت فقیر می باشند اما شوند و از لحاهای اطراف مناسب ارزیابی نمیکوهستانعدم بارندگی است. 

 درمنه و ... وجود دارد. کوه ها

 : پوشش گیاهی و حیات جانوری 7جدول شماره 
 گز، گواتک، قیچ، درمنه  نام واریته های مهم پوشش گیاهی

 آویشن، درمنه، مهردانه نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت روستا

 وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام
کوهستان های اطراف مناسب ارزیابی نمی شوند و از لحاظ پوشش گیاهی 

 درمنه و ... وجود دارد.  در دل دره و کوه هابشدت فقیر می باشند اما 

 خرگوش، روباه، کبک، شغال حیات وحش اعم از پرندگان، چهار پایان؛ خزندگان و...

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 و های فصلیشامل طغیان رودخانههای محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه آسیببه لحاظ بالیا و 

گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را  دههدر  هااست که این پدیده خشکسالی

 به شدت متاتر نموده است. 

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

 پیشنهادات ساکنین آتار و تبعات مخاطرات آسیب

 های زیرزمینی و نابودی بخشی از باغاتافت آب - خشکسالی

 کاهش تولیدات باغی و زراعی -

 افت کیفی محصوالت -

 فقیر شدن مراتع و کاهش تعداد دام در روستا -

 بیکاری و فقر اقتصادی و مهاجرت  -

 اصالح الگوی کشت- 

ویژه گردشتتتگری با رواج اقتصتتتاد غیرزراعی به -

یت موجود و طبیعی  تانستتتیل و ظرف به پ توجه 

 روستا

 های نوین آبیاریگیری از روشبهره -

 زنبورداری -

کاهش چشمه و قنوات در مواقع خشکسالی آب  - هاافت آب

 یافته است.

 زیرزمینی هایتقویت سفره -

شتر در رودخانه -  ها احداث بندهای خاکی بی

 و همچنین سد بتونی

 احداث استخرهای بزرش پشتیبان آب -

  - داردمعرض سیل قرار در روستا قنات و اراضی  سیالب

روستتتا و اراضتتی کشتتاورزی آن در معرض حرکت - طوفان

 ماسه با شدت کم قرار دارد

- 

تگرش، 

یخبندان و یا 

 گرمای شدید

و یا تگرش بهاره سرد های ها زمستانبرخی از سال در

ستا  شاورزی رو سارت فراوان به محصوالت ک باعث خ

 شده است.

 ایجاد گلخانه -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 
 

معتتدن مطالعتته و کشتتف شتتده در  طتترح صتتنعتی وجتتود نتتدارد. همچنتتیندر حتتوزه صتتنعت و معتتدن، در روستتتا 

هتای ستکه دوزی، صتنایع دستتی از دیربتاز در روستتا وجتود داشتته و زنتان روستتا در رشتتهروستا وجتود نتدارد. 

تتوان از ایتن پتانستیل بترای توستعه ریتزی متیدوزی و بعضتا حصتیربافی مهتارت دارنتد و در صتورت برنامتهسوزن

 را نام برد. اردانهحلوا خرمایی)خرما و آرد(، و انتوان گیری کرد. از غذاهای محلی روستا میاقتصاد روستا بهره

 22ز.م و بازارچتته متترزی ) 25در حتتوزه تجتتارت باتوجتته بتته نزدیکتتی جغرافیتتایی روستتتا بتتا متترز )گتتذر متترزی 

)میتتتوه، دام، لتتتوازم ات محصتتتوالت تولیتتتدی روستتتتا و واردات کیلتتتومتر( پتانستتتیل خاصتتتی در زمینتتته صتتتادر

ریتزی اقتصتادی توانتد در حتوزه برنامتهبهداشتی( میان روستتا و کشتور پاکستتان وجتود دارد و ایتن پتانستیل متی

 مورد توجه قرار گیرد. )صادرات محصوالت تولیدی روستا( در روستا 
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: شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش، تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای ظرفیت 9جدول شماره 

 گورجانشناسی تولید در روستای 

زنجیره های مکان سنجی ایجاد شناسایی و ا

، تولید و خوشه های کسب و کار در ارزش

 بخش کشاورزی

زنجیره  سنجی ایجادشناسایی و امکان

های کسب ، تولید و خوشههای ارزش

 و کار در بخش صنعت و معدن

یره های شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنج

، تولید و خوشه های کسب و کار در بخش ارزش

 خدمات و گردشگری

خصوصا  باغیمحصوالت  زنجیره ارزش-

 پستهو خرما، 

 صیفی جات و سبزیجات –

 زنبور داری-

 پرورش آبزیان-

 علوفه جات-

 دامداری و دامپروری 

کارگاه فرآوری و بسته بندی -

 محصوالت باغی 

 کارگاه صنایع دستی-

 ندارد -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

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

 بهبود کمی و کیفی مسیرهای ارتباطی و ارتقای وضعیت پوشش ارتباطات مجازی خصوصا اینترنت.  -1

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

 تبدیلی کوچک برای محصوالت کشاورزیاستقرار صنایع بسته بندی و  -3

 تعاونی حمل و نقل محصوالت کشاورزیایجاد  -4

 بازاریابی محصوالت تولیدی روستا و آموزش آن به کشاورزان  -5

 آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصوالت بازار پسند -6

 زنجیره ارزش محصوالت کشاورزی و دامداریتامین ها و واحدهای صنعتی به منظور سازی نهادی و ایجاد کارگاهزمینه -7

از طریق آموزش کاربردی مرتبط با تولید کشاورزی و برقراری نظام  حمایت از کشاورزان و دامداران و حذف دالالن -8

 تسهیالت اشتغال مناسب

جاری و کشاورزی تناحیه صنعتی و استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در منطقه به عنوان محرز  تقویت و توسعه -8

 عمقی. 

به منظور مدیریت های موردنیاز احداث استخر چند منظوره کشاورزی و ترویج پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده -9

 و استفاده بهینه از منابع آب

 کشت تجاری محصوالت باغی و زراعی های توسعه زیرساخت -10

های اعتباری پشتیبان فعالیتهای کشاورزی و تاسیس تعاونی حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های خرد مالی محلی-11

 و صنعت

 خصوصا جوانان تحصیلکرده بومیکارآفرینان روستا  از فنی و مالیترویجی، حمایت -12

در امور تولیدی روستا بر مبنای توان تولیدی و اقتصادی روستا و بیرونی و داخلی گذاری حمایت و تشویق سرمایه-13

 محصوالت.زنجیره ارزش 

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

دهتتد کتته از ایتتن ستتاله و بیشتتتر تشتتکیل متتی 6نفتتر را جمعیتتت  59نفتتر جمعیتتت روستتتا، حتتدود  77از مجمتتوع   

دهنتتد. نتترج باستتوادی ن تشتتکیل متتی( را زنتتادرصتتد 47.46نفتتر ) 28( را متتردان و درصتتد 52.54نفتتر ) 31تعتتداد 
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باشتتند. نتترج رصتتد جمعیتتت متتذکور باستتواد متتید 69.49دهتتد کتته ستتاله و بیشتتتر روستتتا نشتتان متتی 6جمعیتتت 

 است. درصد  53.57درصد و زنان معادل  83.87باسوادی مردان 
 

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

 نام روستا

جمعیت 

ساله و  6

 بیشتر

 6 جمعیت

ساله و بیشتر 

 باسواد

 6جمعیت 

ساله و بیشتر 

 بی سواد

 6مرد 

ساله و 

 بیشتر

مرد 

 باسواد

-مرد بی

 سواد

وضع سواد 

اظهار 

 نشده 

 6زن 

ساله و 

 بیشتر

زن 

 باسواد

زن بی 

 سواد

 13 15 28 0 5 26 31 18 41 59 گورجان

 .1395ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 وضعیت شاخص های سواد در روستا – 10ادامه جدول شماره 

نرج  نام روستا

 باسوادی

نرج بی 

 سوادی

نسبت 

 6مردان 

 ساله

نرج باسوادی 

 مردان

نرج بی 

سوادی 

 مردان

مرد بی 

 پاسخ 

نسبت 

 6زنان 

 ساله

نرج 

باسوادی 

 زنان

نرج بی 

سوادی 

 زنان

زن بی 

 پاسخ 

 0.00 86.67 53.57 47.46 0.00 16.13 83.87 52.54 30.51 69.49 گورجان
 

 1398ماخذ: محاسبات مشاور، 
 

 

 

 

 

متوسطه اول و باشد. دانش آموزان روستا برای تحصیل در می مدرسه ابتدایی فاقدرش، روستا در حوزه آموزش و پرو

 کنند.مراجعه می میرجاوه شهرهنرستان به متوسطه دوم )دخترانه( و  دورهدوم )پسرانه( به فتح آباد و برای تحصیل در 

 روستایی مزبور است. حوزه نیاز ضروری روستاهای و شکرآباد  انده یا فتح آباددر روستای  احداث متوسطه دوم دخترانه

. دگیتترختتدمات متتی فتتتح آبتتادی روستتتا ازو  داردنتتخانتته بهداشتتت در روستتتا وجتتود در حتتوزه بهداشتتت و درمتتان، 

باشتتد. روستتتائیان جهتتت دریافتتت ختتدمات متتیواقتتع  میرجتتاوهدرمانگتتاه و داروخانتته در شتتهر و  بهداشتتتمرکتتز 

بتا توجته بته تمرکتز مجموعته روستتایی و نزدیکتی روستتا بته  کننتد.مراجعته متی زاهداناشتی سطح باالتر به بهد

و یتا مرکتز  گورجتان یروستتایمرکتز حتوزه در مرکز دهستان؛ ایجتاد یتک درمانگتاه و یتا مرکتز جتامع ستالمت در 

 .روستایی می باشددهستان از نیازهای مهم این مجموعه 

 : وضعیت بهداشتی روستا11جدول شماره 

 سایر کمبودها و نیازسنجی
اورژانس 

 جاده ای
 درمانگاه داروخانه

مرکز جامع 

 سالمت

مرکز 

 بهداشت

خانه 

 بهداشت
 نوع مرکز

با توجه به تمرکز مجموعه روستایی 

ستان؛  ستا به مرکز ده و نزدیکی رو

ایجاد یک درمانگاه و یا مرکز جامع 

سالمت در دهستان از نیازهای مهم 

 این مجموعه روستایی می باشد. 

 تعداد - - - - - - -

 
خدمات 

 رسانی به

 فتح آباد - میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه -
خدمات 

 گیری از

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته 

پاستتگاه  و فاقتتدزمتتین چمتتن مصتتنوعی فوتبتتال مینتتی پایگتتاه بستتیج، ، مستتجد، روستتتا دارای شتتورا و دهیتتار

  باشد.میبازی کودکان ضای مرکز خدمات کشاورزی و فانتظامی، 

 نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا:

 یا لهراب و انده گورجانمتوسطه دوم دخترانه در روستای مدرسه احداث  -1

 فتح آبادیا  گورجانبه مرکزیت  ییایجاد مرکز فرهنگی و پرورشی ویژه بانوان روستا-2
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 اجتماعی روستا -انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی برای پیشبرد توسعه اقتصادی -3

 گذاری روستاسرمایه ها و قابلیتمتناسب با طرحلی مح و توانمندسازی کارآفرینان و جامعهآموزش   -4

 های روستایی.و توسعه ورزش بانوانبرای  مراکز ورزشی و فرهنگیاحداث  -5

 .برقراری سرویس حمل و نقل دولتی و یارانه ای برای دانش آموزان -6

 ایجاد یک درمانگاه و یا مرکز جامع سالمت در دهستان یا مجموعه روستایی انده -7
 

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

همچنین  .برخوردار است پایینیاست و از کیفیت  کیلومتر خاکی 4 شهرستانجاده ارتباطی روستا با مرکز بخش و مرکز 

شود و در بعضی نقاط نیاز به روکش جدید آسفالت دارد. ارزیابی می در حد متوسطهای بین روستایی کیفیت جاده

است. طرح هادی  روستای چهل خرواری و اندهروستای و نزدیکترین سکونتگاه به آن،  خاکیمسیرهای مذکور  عمده

روستا . در منظم باشدناو  پراکندهتهیه طرح هادی باعث شده بافت روستا تا حدی عدم ه است. شدناجرا  وتهیه  روستا

 در حال حاضر هیچ گونه معبر آسفالتی وجود ندارد. 

واحتتد از نتتوع چتتادر، کپتتر در روستتتا وجتتود دارد.  26واحتتد مستتکونی معمتتولی و  0مطتتابق آمتتار موجتتود     

درصتتد مستتاکن روستتتا، مستتاحتی  100واحتتدهای مستتکونی روستتتا، فاقتتد استتکلت فلتتزی و بتتتون آرمتته استتت و 

درصتتد از مستتاکن از مصتتالح ستتاختمانی بلتتوز و ستتیمانی ستتاخته شتتده  56متتتر مربتتع دارد و  100کمتتتر از 

 است.   

 نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای گورجان -12جدول شماره 

تعداد کل واحد  نام روستا  

 مسکونی معمولی

واحد 

مسکونی 

 آپارتمانی

واحد مسکونی 

 غیر آپارتمانی

چادر، کپر، 

 آلونک، زاغه و..

محل 

سکونت 

 سایر

اظهار نشده 

نوع واحد 

 مسکونی

 0 4 26 0 0 0 گورجان

 .1395ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،             

 12ادامه جدول 

نام 

 روستا

مساحت 

کمتر از 

50  

مساحت 

75-51 

مساحت 

80-76 

-100مساحت

81 

مساحت 

150-

101 

مساحت 

200-

151 

مساحت 

300-

201 

-500مساحت

301 

مساحت 

501+ 

مساحت 

اظهار 

 نشده
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گورجان

    1395مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

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

نام   

 روستا

نوع 

اسکلت 

 فلزی

نوع 

اسکلت 

بتون 

 آرمه

نوع 

اسکلت 

 سایر

نوع 

اسکلت 

اظهار 

 نشده

مصالح 

آجر و 

 آهن

مصالح 

آجر و 

 چوب

مصالح 

بلوز 

 سیمانی

مصالح تمام 

آجر یا سنگ 

 و آجر

مصالح 

تمام 

 چوب

مصالح 

خشت 

 و چوب

مصالح 

خشت 

 و گل

مصالح 

 سایر

مصالح، 

اظهار 

 نشده

 1 1 11 5 0 1 56 1 2 0 78 1 0 گورجان

 .1395مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

. 
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شتد. دسترستی بته اینترنتت باستتا ضتعیف متیتلفتن همتراه در رو دهتی خطتوطروستا فاقد تلفن تابت است. آنتتن

تلفتتن تابتتت و اینترنتتت، تقویتتت شتتبکه و اینترنتتت همتتراه اول، ایجتتاد شتتود. ارزیتتابی متتیدر روستتتا ضتتعیف 

در حتتوزه انتترژی، روستتتا از باشتتد. نیازهتتای ضتتروری روستتتا متتی ستتازی پستتت بانتتکزیرستتاخت ایرانستتل، فعال

دارد. جایگتتاه وجتتود  انتتده و میرجتتاوهدر منطقتته  درنعمتتت بتترق برختتوردار استتت. نماینتتدگی توزیتتع ستتوخت نفتتت 

وجتود نتدارد و روستتائیان جهتت تتامین ماینتدگی توزیتع ستیلندر گتاز در دهستتان سوخت بنتزین و گازوئیتل و ن

روستتا از نظتر منتابع  کننتد.مراجعته متی میرجتاوهشتهر  سوخت گازوئیل، بنزین و سیلند گاز متورد نیتاز ختود بته

 . نمی باشدلوله کشی روستا دارای آب شرب آّب شرب وضعیت مطلوبی ندارد. 

، نتتانوایی و مغتتازه ختتوار و بتتار فروشتتیغل فنتتی و تاسیستتات در روستتتا؛ فروشتتی و مشتتااز نظتتر ختتدمات ختترده

ختود را ستطح بتاالی ختود را از روستتاهای اطتراف و نیازهتای نیازهتای  روستتا دارد ونتدر روستتا وجتود ؛ خیاطی

 کند.تامین می شهر میرجاوهاز 

 تاسیساتیو خدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی  -14جدول شماره 

 نوع

ار  
روب
خوا

ی
وش
فر

 

ی
وش
فر
ت 
نیا
لب

 

ی
صاب

ق
 

رغ
م

ی
وش
فر

 

ان
ور
ست
ر

انه 
 خ
وه
قه

ی 
وش
فر
ی 
بز
س

 

ی
وش
فر
وه 
می

 

ی
وای
نان

گاه 
یش
آرا

 

ی
اط
خی

 

 - - - - - - - - - - - تعداد

ارائه خدمات 

 به
- - - - - - - - - - - 

اخذ خدمات 

 از

انده و 

خدمات 

بیشتر از 

 میرجاوه

 میرجاوه میرجاوه

روستاهای 

مجاور و 

 میرجاوه

 میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه
رنگرزان و 

 میرجاوه
 - میرجاوه

 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
ز
لو
ب

 

ی
ساز

ره 
نج
و پ
ب 
در

 

  

   0 0 0 0  0 0 0 0 تعداد
ارائه خدمات 

 به 
- - -  - - - - -   

اخذ خدمات 

 از
   میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه میرجاوه

تمامی خدمات، آرایشگاه، خیاطی، تعمیرگاه موتور سیکلت، لبنیات، مرغ و میوه فروشی و غیره را با توجه به وجود نیازسنجی و کمبودها: 

 مجموعه روستاهای انده در کنار یکدیگر در یکی از روستاهای مرکزی مثل انده یا فتح آباد یا شکر آباد می توان ایجاد نمود.

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر میحوزه فعالیت در

 احداث خطوط و شبکه توزیع برق روستا، ایجاد زیرساخت مخابراتی تلفن همراه. -
 

 شود: آتی روستا به شرح زیر تبیین میهای توجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویت اینک با

 ساخت دبستان در روستا -1

 احداث سیل بند در کنار قنات و مزارع روستا -2

 و اجرای طرح هادی روستا هیهت -3

 جاده ارتباطی روستا آسفالت -4

 شبکه آب آشامیدنی روستا، اجرای -5

 های نوین آبیاری در اراضی اهالی اجرای سیستم -6

 با تاکید بر رضایت و فرهنگ اهالی پایدار و بادوام اصالح الگوی مساکن   -7

 زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا با توجه به رشد جمعیتی روستا و نیازهای نسل جوان  -8

 فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا -9

 

 گورجانفضایی روستای  -بررسی روابط متقابل مکانی-7

قترار گرفتته استت. شتهر میرجتاوه کیلتومتری  22در  گورجتانبه لحاظ مکان استقرار روستتا در منطقته، روستتای 

ز دهتتد فاصتتله روستتتا بتتا مرکتتبررستتی فاصتتله فیزیکتتی روستتتا بتتا مراکتتز اداری، سیاستتی و ختتدماتی نشتتان متتی

کیلتتومتر و بتتا مرکتتز استتتان  22کیلتتومتر، بتتا مرکتتز شهرستتتان  22، بتتا مرکتتز بختتش حتتدود کیلتتومتر 5دهستتتان 

؛ فتتح آبتاددرمتانی بتا روستتا؛ بجتز خانته بهداشتت روستتای  -ین مرکتز بهداشتتینزدیکتترباشد. کیلومتر می 110

جهتتت دریافتتت  انتتدهروستتتای در ستتطح اول بتتا  فضتتایی روستتتا -ارتباطتتات مکتتانیدر شتتهر میرجتتاوه قتترار دارد. 

در  ارتباطتتات روستتتا  ارتبتتاط دارد.ختتدمات بهداشتتتی ختتدمات آموزشتتی و روستتتای فتتتح آبتتاد جهتتت دریافتتت 

ستتطح دوم بتتا مرکتتز شهرستتتان جهتتت دریافتتت ختتدمات از جملتته ختتدمات اداری، متتالی، آموزشتتی، بهداشتتتی، 

فروشتتی، تتتوزیعی، فنتتی  و و عمتتده درمتتانی، بیمارستتتانی، ستتوخت، فتتروش محصتتوالت و ختتدمات ختترده 

د. در باشتتاسیساتی است. سطح ستوم ارتباطتات روستتا بتا مرکتز استتان عمتدتا بترای دریافتت ختدمات برتتر متی

 مرکتزی روستتای ، ایتن روستتا بته عنتوانزاهتدانای ای و از جملته طترح مطالعتات ناحیتهمطالعات استناد توستعه

اظ مکتان مرکتزی ده استت. موقعیتت روستتا بته لحتبنتدی شتطبقته انتدهدر مجموعته  شتکرآباد حوزه روستاییدر 

ستطح  و ختدمات فنتی و بتازاری ،دخترانته دبیرستتان در حتوزه ختدمات آمتوزش. استت مرکزیتتفاقتد  در منطقه

 گردد. یک روستای خدمات گیرنده محسوب میباال 
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 : سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه15جدول شماره 

 شرح عنوان

 دارد.نروستا موقعیت مرکزیت محلی  موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در 

 منطقه

در بازارهای  علوفهو محصوالت جالیزی و خرما، از جمله  عرضه تولیدات کشاورزی روستا -

 سطح منطقه، استان و کشور 

 عرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و سطح استان-

 روستاهای مجاور  از سطح پایین خدمات آموزشی و بهداشتی خذا-

از مرکز  خدمات مصرفیو  بهداشتی و آموزشی ایهحوزه اخذ خدمات سطح باالتر در -

 بخش و شهرستان و مرکز استان. 

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید 

 محصوالت روستاهای مجاوربا پشتیبانی

بندی محصوالت های الزم جهت ایجاد کارگاههای فرآوری و بستهدر حال حاضر زمینه

 دارد.نتولیدی بخش کشاورزی وجود 

ژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید، وی3

 محصول و گردشگری، صنایع دستی و ......

 محصوالت باغی  وپتانسیل باالی کشت محصوالت زراعی، علوفه ای  -

 دامداری سبک -

 شرایط مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی-

محصول تولیدی دارای مزیت روستا جهت  3

توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در برنامه 

 اشتغال زایی روستا

 محصوالت باغی  -

 تولید محصوالت جالیزی و صیفی -

 دام سبک -

گرایش کمی  اقتصاد و قابلیت های روستا برای 

 ایفای چه نقش هایی است

 ایفای نقش تولیدی:

  وع باغداری، زراعت، و کشت علوفهتوسعه کشاورزی از ن- 

 پاکستانیبز  ،محلی بلوچی و دورگهبز گوسفتد، توسعه دامداری سبک خصوصا - -

 ایفای نقش غیرتولیدی:

 قابلیت ندارد -

 .1398های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

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

 کارگاهی کوچک و خانگی

گردشگری  خدمات

و صنایع 

 دستی
 سایر دامداری باغداری زراعت

 - - - * * * نسبتا 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

محصوالت غالب روستاینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی آوضعیت موجود و ظرفیت   

ستتطح روستتتا و یا دهستتتان تاکنون فعالیت چندان قابل وری روستتتائیان از زنجیره مشتتاغل چه در در رابطه با بهره

های تولیدی های الزم برای تکمیل مشاغل پیشین و پسین بخشای که زیرساختگونهتوجهی صورت نگرفته است؛ به

باشتتند. در این بخش از اطالع میتر اینکه اکثریت اهالی از اهمیت این زنجیره مشتتاغل، بیروستتتا ضتتعیف بوده و مهم

شاغل و حلقهطرح، ب سین بخشه ارزیابی وضعیت زنجیره م شده؛ که در های پیشین و پ ستا پرداخته  های تولیدی رو
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ها مشخص گردد و در غیر این صورت مشاغل با صورت ایجاد اشتغال در وضعیت موجود تعداد افراد و پهنه فعالیت آن

 قابلیت توسعه در سطح دهستان و روستا پیشنهاد گردد.

 گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی دام سبک در روستا مشاغل فردی و

 پهنه فعالیتی  پیشنهادی وضع موجود زنجیره شغلی دام سبک در روستا

)بازار فروش، خدمات 

 رسانی، و مصرف(
 تعداد فردی

در  تعداد 

 روستا

تعداد در 

 دهستان

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

 میرجاوه.مرکزی 

 مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش دام

 )جوشکار و بناهای محلی(
 دامداریهای شهرستان 1 - -

 مشاغل مرتبط با کشت علوفه )در روش سنتی( دام

 در برخی موارد سنتی( -)در روش صنعتی

2 

 
2  - 

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

 1 - -  درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورشمشاغل مرتبط با 
دامداران شهرستان و 

 شهرستانهای کوچک مجاور

 دامداران شهرستان  - - مشاغل مرتبط با بیمه دام

مشاغل مرتبط با ریسندگی )فرآوری پشم، پوست دام مانند 

 چرم سازی(
- 1 1 

کارخانه های زاهدان و 

 بیرون استان

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

 - - - - مشاغل گروهی

 زاهدان و بیرون استان 2  - مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

مشاغل مرتبط با فرآوری محصوالت دام )پشم چینی، تولید 

 کشک، دوغ، ماست(
 بخش -روستا و دهستان 2 1 غیرتجاری

مستقیم فرآورده های  مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر

 حاصل از دام
 سطح استان و بیرون استان 2 - -

 زاهدان و بیرون استان 1   مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

 - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام
-  

میرجاوه، ایرانشهر، زاهدان و 

 بیرون استان

مشاغل مرتبط با  بسته بندی جهت بازارهای بزرش )داخلی 

 و خارجی(

- 
1  

شهرهای بزرش داخلی، 

 کشورهای عربی

 میرجاوه و زاهدان   - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

 - مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی
- 2 

بازار میرجاوه، ایرانشهر، 

 زاهدان و بیرون استان 

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی 

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

- 
1  

دامداران روستاهای 

 دهستان و شهرستان
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 مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی مرغ بومی در روستا

 مشاغل فردی و گروهی ایجاد شده در شبکه مرغ بومی

 

وضع 

 موجود
 پیشنهادی

 
 پهنه فعالیتی 

)بازار فروش، خدمات 

 تعداد فردی رسانی، و مصرف(
 درتعداد 

 روستا

 درتعداد 

 دهستان
 - انبار خرید و فروش دانه مرغی و فروش دارو

 2 
واحدهای مرغداری خانگی در 

 شهرستان

 - تولید جوجه یک روزه جهت فروش
-  

واحدهای مرغداری خانگی در 

 روستاهای دهستان

 - خرده فروشی جوجه
 1 

واحدهای مرغداری خانگی در 

 دهستانروستاهای 

 - 1 - - حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور

 سطح دهستان 1 0 - مشاغل مرتبط با نگه داری و تغذیه طیور

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

 روستا و دهستان و شهرستان  3 - پرورش مرغ در واحدهای کوچک و خانگی

 روستا و دهستان و شهرستان 2  - دان و غذاهای مرغی مشاغل مرتبط با فروش و عرضه

 روستا تا سطح استان و کشور - - - مشاغل مرتبط با کشت دان و غذای مرغ

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

 - بندی.مشاغل مرتبط با تولید کود مرغی، فرآوری کود و غنی سازی و بسته 
- 2 

ملی و استانی )خصوصا مزراع 

 ارگانیک(

 استانی و در بلند مدت ملی  - - مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت طیور

 استانی و در بلند مدت ملی 1 - - مشاغل مرتبط با عمده فروشی مرغ، تخم مرغ و کود مرغی

 دهستان و شهرستان بازار  0 - مشاغل مرتبط با خرده فروشی مرغ، تخم مرغ و کود مرغی

 - - - - گروهی
 بازار داخل و خارج کشور  - - ایجاد سالن پرورش مرغ )تولید در مقیاس بزرش(

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

واحدهای مرغداری خانگی و 

 صنعتی در کل استان

 استانی و در بلند مدت ملی  - - )کشتارگاه(مشاغل مرتبط با کشتار وسیع طیور محلی و خانگی 

صادرات  صرف داخلی،  شت و تخم طیور )م سته بندی گو شاغل مرتبط با ب م

 خارجی(

- 
 ملی و فراملی  -

 استانی و در بلند مدت ملی  - - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری تخم و گوشت مرغ

 - پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرش
-  

رستورانها و واحدهای تولید 

 فراورده های غذایی استان 

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

)... 

- 
-  

محلی و استانی و در 

 بلندمدت ملی

 مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصوالت )ظروف 

 و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و ...(

 

- 
-  

واحدهای مرغداری خانگی و 

 صنعتی در کل استان
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 مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی خرما در روستا

 پهنه فعالیتی  پیشنهادی موجود زنجیره شغلی خرما در روستا

)بازار فروش، خدمات 

 رسانی، و مصرف(
 تعداد فردی

تعداد در 

 روستا

تعداد در 

 دهستان

 روستا و شهرستان 1 0 - مشاغل مرتبط با تولید و فروش تجهیزات آبیاری و آماده سازی بستر کشت 

 شهرستان -روستا 1 - - تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

مشاغل مرتبط با تکثیر، و تولید نهال خرما خصوصا خرماهای اصالح شده و 

 سازگار با هوی گرم و مرطوب

- 
0  

 روستا و شهرستان

سموم، جمع  صرفی درخت خرما )کود،  شاغل مرتبط با فروش نهاده های م م

 آوری یوار و گرده،  و ...(

- 
 روستا و شهرستان  -

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری خرما )هرس، ابیاری، کودهی و پاکسازی، 

علوفه  اصالح و تقویت زمین،  گرده افشانی و ...( و کاشت محصوالت زراعی و

 ای تلفیقی با آن

بیش از 

 روستا و شهرستان  2 نفر2

 -  - نفر3 مشاغل مرتبط با برداشت خرما 

 روستا و دهستان  1 تکمیل بندی( نیروی کار برای فاز سرت و بسته بندی )تفکیک، سرت و بسته 

مشاغل مرتبط با صنعت بسته بندی )تولید کارتن، پالستیک، منگنه، دستگاه 

 منگنه، سبد و .... برای برداشت و بسته بندی( 

- 
 روستا و شهرستان 1 

 روستا و شهرستان  - - داری و انبارداری(، سردخانه)حمل و نقلمشاغل مرتبط با حمل و انبارداری

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

 تجاری
 1 

کل کشور و کشورهای 

 همسایه خصوصا پاکستان

 دالالن محلی و بیرونی   - )عرضه محصول به صورت خام و فراوری شده(مشاغل مرتبط با عرضه محصول 

 - - - - گروهی
کارگاه تولید ابزار و دستتگاههای مصترفی موردنیاز خرما از مرحله کاشتت تا 

ها، شتتاج و برش و هرس پوستتته، طناب و پرند برداشتتت )ابزار برش پاجوش

ها و استتتفاده باغبان، پمپ گرده افشتتانی، ستتبد و جعبه برای بستتتن شتتاخه

سته ستگاهب به  3و  2های فراوری خرما و تبدیل خرمای درجه بندی خرما، د

 ها نوع فراورده پرمصرف(ده

- 

 روستا و شهرستان  -

های فراوری خرما )شتتیره خرما، شتتهد خرما )عستتل دستتتگاهکارگاه ستتاخت 

خرما (، قند مایع، ستترکه خرما، الکل، عصتتاره نوشتتابه، کلمپه خرما، حلوای 

خرما، شتتکالت صتتبحانه خرما، چیپس ستتاده خرما، چیپس طعم دار خرما، 

شی، کمپوت،  سس، رب، تر شکالت جامد خرما،  شک خرما، خرما بریز،  لوا

 .(مارماالد، مربا و ..

- 

 روستا و شهرستان  -

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

واحدهای مرغداری خانگی و 

 صنعتی در کل استان

 بازار استان و کشور   - برای ساخت انواع ظروف، اسکاچ و حصیر،  کارگاه صنایع دستی

 شهرستان و استان و کشور  - - و کاغذسازی و پوشش ساختمانها و پلها )از تنه و چوب خرما( تولید نروپان

شده )نیروی کار  صول فرآوری  سته بندی مح شاغل مرتبط با فرآوری و ب م

 نوع فرآورده خرمایی(   60برای تولید بیش از 

- 
0 2 

 مرکز شهرستان و استان

 مرکز شهرستان و استان 1 0 - بندی خرما و محصوالت فرآوری شده خرما های سرت و بستهکارگاه

 مرکز شهرستان و استان  - - عرضه و فروش عمده و شبکه خرده فروشی ادوات کشاورزی  

 نخلداران جنوب استان  - - های نگهداری محصوالت جهت عرضه خارج از فصل برداشتسردخانه
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 آینده نگری و سیاستگذاری -ب

 ، چشم اندازها و راهبردها (هاها و پروژه، فعالیتها) تعیین مزیت
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 گورجانتعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای -1

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

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

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

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

هتتای گیتتری از فرصتتت)روستتتا یتتا منطقتته(، در حتتین بهتتره هش ضتتعف هتتای درونتتی سیستتتمراهبتترد بتتدنبال کتتا

 بیرونی می باشد.

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

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

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

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

 بیرونی می باشد.

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

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

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

عی و راهبترد اقتضتایی بترای یتک دوره بکتارگیری توامتان راهبترد تتداف راهبرد یا راهبردهای کوتااه مادت:-1

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

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

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

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

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

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

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

، انتقتال آب بتا لولته بته متزارع، احتداث استتخر دخیتره تلفیقتیکشتت توستعه باغتداری و تامین زیرستاخت هتای 

تهیتته و آب آشتتامیدنی روستتتا،  توستتعه شتتبکهو  اصتتالحچنتتد منظتتوره ذخیتتره آب کشتتاورزی و پتترورش متتاهی، 

 گیاهتتان دارویتتی، صتتنایع دستتتی، فتترآوری و بستتته بنتتدیهتتای تتتامین زیرستتاخت روستتتا، دیطتترح هتتا اجتترای

آمتتوزش و مهتتارت آمتتوزی نیتتروی کتتار و راه انتتدازی اینترنتتت پرستترعت از جملتته ایتتن اقتتدامات خواهتتد بتتود و از 

ستتوی دیگتتر، روستتتائیان بتتا مشتتارکت و همیتتاری در اجتترای زیرستتاخت هتتا و اختتذ شتتیوه هتتا و فنتتون جدیتتد 

ی )بتتا هتتا و حتتوزه هتتای دارای پتانستتیل روستتتا از جملتته حتتوزه کشتتاورزگتتذاری در بختتشکتتارآفرینی و ستترمایه

و ختتدمات یتتاریگر دولتتت در ایتتن رونتتد ( نیمتته تجتتاری و دامتتداریمحصتتوالت استتتوایی  -محوریتتت باغتتداری

 خواهند بود.

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

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

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

رواربنتتدی دام و پتترورش طیتتور و پتترورش متتاهی مطتتابق باغتتداری، پگیاهتتان دارویتتی،  فتترآوریکشتتت گلخانتته ای، 
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گتردد و بتتا همراهتتی دولتتت در بتا ذائقتته بتتازار(، توستعه فعالیتتت هتتای صتنایع دستتتی و توستتعه ختدمات آغتتاز متتی

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

، ایجتاد اشتتغال و جتذب نیتروی کتار متازاد روستتا، تحتول در ناحیتهنظتام تولیتد  افزایش تولید و نقتش در گردید.

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

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

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

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

 دستگاههای اجرایی مسرول خواهد بود.

گتذاری و هتای بیرونتی روستتا و تحقتق امنیتت سترمایههتای درونتی و فرصتتدرگام سوم، با شکوفا شتدن قابلیتت

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

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

گیتترد. در ایتتن مرحلتته روستتتا، شتتود کتته نقتتش آفرینتتی منطقتته ای نتتام متتیدیتتد متتیدر خلتتق منتتابع درآمتتدی ج

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

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

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

گیتتری از راهبتترد ای و  بهتترههتتای تولیتتدی بتته صتتورت زنجیتترهت روستتتاهای مجتتاور و توستتعه فعالیتتتتولیتتدا

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

، فتترآوری گیاهتتان صتتوالت مبتنتتی بتتر ذائقتته مصتترف کننتتده، فتترآوری تولیتتدات دامتتی و طیتتورمح ای وگلخانتته

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

تصتادی و اشتتغالزایی و در نتیجته توانتد بته تحقتق اهتداف ستند برنامته توستعه اقهای حمایتی دولتت متیسیاست

 توسعه پایدار روستا بینجامد. 
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 گورجانها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای ها و ضعفو فرصت قابلیت ها-2
 ضعف ها و تهدیدها  قابلیت ها و فرصت ها  حوزه

ی
یع
طب

 

برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصوالت  -

 گرمسیری و گرمسیرینیمه 

 طبیعت بکر  -

 و زراعی  خاز حاصلخیز در زمینه باغداری  -

 امکان تنوع کشت محصوالت -

 قابلیت پرورش گیاهان دارویی -

 تخریب قنات در زمان سیل-

- 

 خشک شدن منابع آب روستا -

 تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی -

  افت سطح روان آب های سطحی منطقه به دلیل خشکسالی -

ی
ماع

جت
 ا

همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در  - -

 جهت توسعه و حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

 عالقگی نسل جوان برای فعالیت در روستابی انگیزگی و بی -

 نرج باالی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان   -

عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل های مردمی از  -

 های مسرول دستگاه سوی

های طبیعی، آگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبهضعف -

 وفرهنگی و آموزش و تبلیغات الزم آنتاریخی

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

 ت بهداشتی و درمانی استقبال مردم از خدما -

و دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع تجربه   -

 دستی روستا.

 پایین بودن نرج باسوادی به ویژه نرج باسوادی زنان در روستا  -

های رسمی و مهارت های عدم برخورداری جوانان روستا از آموزش -

 فنی و حرفه ای 

در زمینه های  ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا  -

 ترویجی نظام تولید روستا

ی
اد
 نه

 سابقه فعالیت برق، مخابرات در روستا-

 برخورداری از شورا و دهیار -

های حمایتی دولت دربخش وجود سیاست -

های مالیاتی در بخش روستایی نظیر معافیت

های بخش، پوششیارانه دراینکشاورزی، اعطای

-روستاییاز مسکنوستسهیالت ساختای، ارائهبیمه

 وتسهیالت کشاورزی.

وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و  -

 اشتغالزایی روستا

 عدم تهیه طرح هادی روستا  --

عدم توجه الزم به مدیریت روستایی و عدم امکان  مشارکت شورا  -

 های مسرولو دهیاری روستا در تصمیم گیری های دستگاه

 نداشتن ساختمان دهیاری  -

نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه های مسرول  -

 توسعه روستایی
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ی
خت
سا
یر
 ز

 خابراتی، برق، مهای برخوردار از زیرساخت -

 درصد راه روستا با مراکز شهری 90الت حدود آسف-

 دم برخورداری از خدمات آموزشی مناسب و کافی در سطح روستاع-

 عدم تهیه طرح هادی روستا -

 برخورداری از امکانات آموزشی کافی در سطح دهستانعدم -

 روستاعدم دسترسی مردم روستا به آب آشامیدنی سالم در -

دم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی کافی در سطح ع -

 دهستان

 ود زیرساخت های مناسب در بخش کشاورزی روستا عدم وج -

 روستا  ضعف آنتن دهی تلفن همراه و نبود اینترنت در -

دمات دولت و خخدمات پست بانک ، دفتر پیشخوان فاصله زیاد  -

 کیلومتر(20)صندوق پست

 روستا  ناکافی بودن زیرساخت های -

 نداشتن زیرساخت های ورزشی -

داشتن زیرساخت های بهداشتی به ویژه در زمینه آب شرب، ن -

 حمام و سرویس بهاشتی مناسب

ی
اد
ص
اقت

 

نزدیکی شهر مرزی میرجاوه و قرار گرفتن روستا  -

 امکان بهره مندی از تجارت بین الملی

 مزیت نسبی روستا در تولید  دام -

 مزیت نسبی روستا در تولید گیاهان داروی -

 وجود تقاضا برای محصوالت تولیدی روستا -

های موجود تولیدی امکان حفظ و توسعه ظرفیت -

 در بخش کشاورزی روستا

-های جدید تولیدی در بخشامکان ایجاد ظرفیت -

 های کشاورزی، گیاهان دارویی.

  

 ضعف در تجارت مرزی و امنیتی بودن مرزهای استان -

 قیمت باالی نهاده های تولید و عدم اطمینان از بازدهی -

 نبود سرمایه و افرا د سرمایه دار در روستا-

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 خاز( -

ها و محصوالت نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهاده -

 کشاورزی

 ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستا  -

ناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی در پرداخت ساختار نام -

 تسهیالت به سرمایه گذاران.

ی
کان
م

- 
ی
ضای

ف
 

 موقعیت مرزی شهرستان میرجاوه-

 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار -

سریع به مرکز دهستان، بخش و  - سبتا  دسترسی ن

 شهرستان

شتترایط پایدار طبیعی و انستتانی روستتتا در منطقه  -

ستاهای علیرغم  سه با رو سالی در مقای شک تداوم خ

 هم سطح

عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیل ها و فرصت  -

 های قابل سرمایه گذاری روستا 

صت های  - سرول از ظرفیت ها و فر ستگاههای م ضعف آگاهی د

 فضایی روستا  -مکانی

 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 
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 گورجانفضایی قابلیتها و تنگناهای روستای  -تحلیل مکانیارزیابی و  -3
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 .1398، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 

 

 گورجانروستای اقتصادی و اشتغال زایی  تدوین چشم انداز توسعه  -4

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

بتتا زی )کشتتاورگانتته اقتصتتادی بتتا محوریتتت بختتشهتتای ستتهمحتتور، متکتتی بتتر تولیتتد و درآمتتد در بختتشصتتادرات

 صتنایعبتا تاکیتد بتر صتنایع دستتی و  ، گیاهتان دارویتی(، صتنعت )زراعتتتوستعه  ،دامتداریتاکیتد بتر باغتداری، 

تجتتاری، بهداشتتتی،  -آموزشتتیختتدمات بتته ویتتژه ختتدمات  پشتتتیبانی بختتشبنتتدی( بتتا تبتتدیلی، فتترآوری و بستتته

 .و بین راهی خرده فروشی ،توزیعی

 

 گورجانروستای اقتصادی و اشتغال زایی  های توسعه تعیین ماموریت -5

، کشتتاورزی )باغتتداریروستتتا بتته ویتتژه بختتش اقتصتتادیهتتایهتتای موجتتود بختتشحفتتظ و ارتقتتای ظرفیتتت -1-5

-بهتتره هتتای نتتوینو ختترده فروشتتی( از طریتتق روش تجتتاری، تتتوزیعی)ختتدمات  دامتتداری( و ختتدماتو زراعتتت 

 دولتتتی و گتتذاری بختتشستترمایه و تستتهیالت از گیتتریبهتتره بتتا اقتصتتادی هتتایقابلیتتت و هتتافرصتتت از گیتتری

 غیردولتی.

طریتتق توجتته بتته و ختتدمات از  هتتای اقتصتتادی بتته ویتتژه کشتتاورزیهتتای جدیتتد در بختتشایجتتاد ظرفیتتت -2-5

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

 غیردولتی.

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

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

 تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا.
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 گورجان روستایاقتصادی و اشتغال زایی   راهبردهای توسعهاهداف و تبیین -6

 گورجانروستای اقتصادی و اشتغال زایی  راهبردی توسعه های برنامهاهداف کلی و  -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 -

 اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کسب و کار -

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

 

2 

 

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی 

 روستا 

 ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستا -

تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور در -

 روستاییجامعه 

 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 -

 و منابع مالیگسترش دسترسی به تسهیالت  -

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 

 چارچوب توسعه پایدارتولیدی در 

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

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت  -

-گیری از روشآبخوانداری و بهره مردم، اجرای عملیات آبخیزداری،

 های نوین کشاورزی

 .1398های پژوهش، یافتهماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل 
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 گورجانروستای  ی زاتوسعه اقتصادی و اشتغال جهت اساسی اتها و اقدام، سیاستراهبردها-2-6

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

توسعه خدمات 

روستایی در پهنه 

سرزمینی با نگاه 

 آمایشی

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح -

 ای روستاهای منظومه

 ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی-

 توسعه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستایی-

بندی و افزایش دسترسی به تدوین الگوی سطح-

 خدمات در روستاها 

مالحظات  تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکز بر-

 آمایشی

تقویت بنیه اقتصادی 

 روستا

تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری به ویژه  -

 در حوزه کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن 

افزایش سهم سرمایه گذاری دولت در فعالیت زیرساخت  -

 های اقتصادی روستا

 سند دار کردن امالز، مستغالت و اراضی روستا -

 تامین پایدار آب مورد نیاز مردم برای شرب -

 های نوینل  بهره گیری از انرژیتسهی -

مهارتی و اعتباری برای  -اجرای برنامه های آموزشی -

 توسعه مشاغل خانگی

ها به های فیزیکی و ارتقاء آنسند دار کردن دارایی -

 های مولددارایی

 ساماندهی منابع آب روستا-

 اصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا-

 های نوطرح توسعه انرژی -

های سرمایه گذاری و اشتغال با شناسایی پتانسیل -

 مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار 

 اقتصادی روستا

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا  -

 اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا -

ش های غیرکشاورزی ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخ -

ستی، تعاونی های تولیدی، مالی ، صنایع دبه ویژه  خدمات

 و توزیعی

 ، فرآوری گیاهان دارویی توسعه صنایع دستی -

 در منطقه حمایت از تعاونی های موجود -

 اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان -

 تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بوم گردی -

 با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری دهستان

 

ارتقاء شاخص توسعه 

انسانی و اجتماعی 

 روستا

 

ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای  -

 روستایی

های آموزش مجازی در بسترسازی جهت توسعه روش -

 روستا

هتگی و افزایش های اجتماعی، فرتوسعه زیرساخت -

 های صدا و سیما ، تلفن همراه و شبکهضریب نفوذ اینترنت

اجتماعی روستادر راستای  تدوین سند ارتقاء سرمایه  -

 های اجتماعی و فرهنگیکاهش آسیب

 های اجتماع محور در روستا  نیوتوسعه تعا -

 های فنی و حرفه ای روستاتدوین سند آموزش -

تقویت پایدار سرمایه 

اجتماعی و توانمند 

سازی اجتماع محور در 

 جامعه روستایی

 توسعه تشکل های مردمی در روستا -

 ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی  -

توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخش  -

 خصوصی و تعاونی 

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی -

 روستایی

 دسازی اجتماع محور زنان روستایینطرح توانم -

طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالن دانشگاهی  -

 تاروستایی در فعالیت های اقتصادی روس

توسعه پوشش خدمات 

 نوین

 توسعه پوشش اینترنت در روستا -

 توسعه شبکه تلفن همراه -

 ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک -

 ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک -

 و منطقه برقراری اینترنت پر سرعت در روستا -

 و منطقه تلفن همراه در روستا تقویت آنتن -

ارائه خدمات پست بانک و ایجاد دفتر پیشخوان  -

 حوزه روستایی شکرآباددر 

بهبود و توسعه فضای 

 کسب و کار در روستا

نوین، دانش بنیان و نوآوری در هایگیری از فناوریبهره -

 تولیدوخدمات روستا

 ارائه مشوق های موتر در جلب و جذب سرمایه گذاری -

 حمایت از کارآفرینی -

 سیاست های تعرفه ای مناسب اعمال -

 اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان -

 های الزم برای توسعه کارآفرینیارائه آموزش -

های گیری از فناوریمعرفی، حمایت و تسهیل بهره -

 نوین، دانش بنیان و نوآوری در تولید و خدمات روستا
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ارتقاء قابلیت و سرمایه 

 در روستا انسانی

 ای و تخصصیهای حرفهتآموزش مهار -

 ها و نیازهاهای مهارتی با ظرفیتانطباق آموزش -

 توسعه کارآفرینی روستایی -

 ای روستائیانآموزش فنی و حرفه -

گسترش دسترسی به 

تسهیالت و منابع مالی 

 در روستا

تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرج بهره  -

 پایین

 افزایش سهم و میزان تسهیالت -

 تکمیل زنجیره تامین، تولید و توزیع محصوالت -

ایجاد صندوق تامین مالی خرد روستایی و تسهیل  -

-گذاری در روستا با رویکرد مشارکتی و تسهیلسرمایه

 گری

تسهیالت ارزان قیمت در بخشهای مختلف  پرداخت -

 اقتصادی روستا

 

ارتقاء کیفیت 

کالبدی  -محیطی

 روستا

سازی بافت و مساکن روستا  زمینه سازی جهت ایمن -

 در برابر سوانح

 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا -

ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات  -

 محیطی

سازی روستا در برابر سوانح تهیه و اجرای طرح ایمن -

 طبیعی

 اجرای طرح هادی روستاتهیه و  -

 اصالح بافت و معابر روستا -

روستا و  طبیعی طرح شناسایی مخاطرات اجرای -

 کاهش آنریزی برایبرنامه

 

توسعه مسکن معیشت 

 محور در روستا

 فراهم نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محور -

تامین مسکن روستایی مناسب و بهسازی فضای زیست  -

 و معیشت

 مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا -

حلی در اجرای م و نهادهای روستائیان مشارکت -

 ها و حفظ بافت سنتیطرح

 ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی -

-آبوریبهرهارتقاء

کشاورزی، صرفه وخاز

جویی در مصرف آب و 

 اعمال مدیریت تقاضا

 توسعه عملیات آب و خاز با مشارکت بهره برداران -

 ایهای گلخانهسازی الگوی کشت و توسعه کشتبهینه -

 و افزایش عملکرد در واحد سطحبهبود  -

 تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی -

 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -

 خاز در اراضی و عملیات آب توسعه ظرفیت اجرای -

 ر مزارعب تاکید با کشاورزی

نوین آبیاری و  هایسامانه توسعه، استقرار و اجرای -

 آبیاری هایبهبود شیوه

های نوین در بهره برداری از منابع فناوریاستفاده از  -

 آب و خاز

 اصالح الگوی کشت روستا -

حفاظت و صیانت از 

منابع طبیعی با رویکرد 

ارتقاء مشارکت مردم و 

 جوامع روستایی

 از خاز، حفاظت آبخیزداری، عملیات توسعه -

 خشکسالی تعدیل شرایط و آبخوانداری

های بحرانی گرد و زایی و کنترل کانونبا بیابانمقابله  -

 غبار

 برداری از منابع طبیعیمشارکت مردم در حفاظت و بهره -

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و حفاظت  -

 خاز

ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع  -

 طبیعی

 واگذاری نگه داری مراتع به مردم -

 .1398های پژوهش، سی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتهماخذ: دیدگاه کارشنا
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 گورجاندار توسعه روستای تبیین اقدامات اولویت-7

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

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

تقویتتت ختتدمتتات فنی و  -

 زیرساختی

استتتمرار حرکت دولت در  -

 تامین زیرساخت ها 

 دسترسی به منابع آب  -

 انتقال تکنولوژی نوین -

 تبات در قوانین و مقررات -

 مدیریت نوسانات بازار -

 مدیریت واردات کاال  -

 تسهیل دریافت استعالم ها -

تستتهیلگری دستتتگاههای  -

 مسرول

 عمومیارائه آموزشهای  -

نابع  - به م کاء بیشتتتتر  ات

 مردمی 

آشتنا نمودن روستتائیان با  -

 قوانین و مقررات

مالی از ستتتوی  - یت  ما ح

 ها و موسسات مالیبانک

 استفاده از اعتبارات خرد -

 تسهیل دریافت تسهیالت -

 پایین آوردن نرج سود -

 تضمین بازار محصوالت  -

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

 

 سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرحها وتعیین -2-7

 (کم 1زیاد تا  3) گورجانی روستا زاییهای توسعه اقتصادی و اشتغالپروژه 

سطح  مولفه ها

 اولویت

های ها و پروژهروستا برای اجرای طرحپذیری، مسرولیت پذیری و تعامل پذیری مردم تقویت روحیه اعتماد

 توسعه اقتصادی

3 

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

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

 های توسعه اقتصادی

3 

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

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

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

 اقتصادی

3 

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

 کم( 1زیاد تا  3) گورجانی روستا  

سطح  سازو کارها

 اولویت

 3 تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی 

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

 3 وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار 

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

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

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

 جدید به عنوان تسهیلگر( 

3 

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

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

 3 فعالیتهای تبلیغاتی

 2 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 

 1 تقویت احساس مالکیت محلی

 2 تضمین امنیت سرمایه 
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 گورجان 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

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

 3 رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب 2 اب هرعایت حریم قنات و چا

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی 

 و انتقال آب با لوله

 1 اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای 3

جات، صیفیای برای های گلخانهتوسعه کشت 3 آوری و نگهداری آببومی جمعهایایجاد سازه

 سبزیجات و محصوالت جالیزی

3 

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و 

 زیرزمینی

 3 توسعه نیروگاههای خورشیدی 3

( به طیور گرایش از پرورش طیور پرآب بر )مرغداری

 ، .....(کم آب بر )بلدرچین

 پرواری گاو وگرایش از پرورش دامهای پرآب بر ) 2

 و اصالح نژاد شده( سبکهایبر )دامکم آبگوساله( به

3 
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 توسعه اقتصادی ونیاز به عنوان الزامات و پیشهای مسئول دار و دستگاهاجرایی اولویت هایطرح -5-7

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

و تولید میوه خشک در محدوده  باغیساخت کارخانه فرآوری میوه های  1

مرکز شهرستان به عنوان محرز توسعه زراعی روستاهای دهستان و 

 شهرستان

 سازمان صمت و شهرز های صنعتی

 اداره کل راه و شهرسازی استان جاده روستابخش باقیمانده  آسفالت   2
 استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره باالدست روستا در خاکی هایبند احداثآبخیزداری و  3
)به منظور جذب و ماندگاری نیروی کار  احداث سالن ورزشی برای جوانان 4

 جوان و فعالیت تولیدی آنها در روستا(

 اداره کل ورزش و جوانان استان

 سازمان جهادکشاورزی استان مزارع و باغات کشاورزی آبیاریهای نوین اجرای طرحهمکاری در  5
سازی محیط سکونت نسل به منظور زیبا طرح هادی روستاتهیه و اجرای  6

 جوان فعال در روستا

 بنیاد مسکن استان 

ساخت مسکن متناسب کن روستایی، ازبینی الگوها و مکانیسم ساخت مساب 7

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت با نیاز فعالیتها و کارکرد اقتصادی روستا، 

آورده در حد توان  با رویکرد مشارکتی و احداث و توسعه مساکن روستایی

 مردم

 بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

 و فاضالب روستایی استانشرکت آب آب آشامیدنی روستا شبکه ایجاد 8
میراث فرهنگی، صنایع دستی و اداره کل  زیرساخت های توسعه صنایع دستیتامین  9

 استان گردشگری
در مرکز شهرستان محصوالت دامی ایجاد کارخانه فرآوری ایجاد کشتارگاه و  10

 دامداری به عنوان محرز توسعه

 سازمان صمت و شهرز های صنعتی

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

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

 عنوان برنامه اولویت

 

 

 اولویت اول

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

 سرمایه، نظام بیمه و نظام حمایت یارانه ای از فعاالن اقتصادیبرنامه های مبتنی بر تامین امنیت 

 )تسهیالت کم بهره و مشروع با بازپرداخت مناسب و سازگار با بازدهی طرح های اقتصادی( برنامه های مبتنی تامین مالی

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

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

 های محلی اعم از مواد اولیه، نیروی انسانی و سرمایهبرداری از ظرفیتبرنامه های مبتنی بر بهر

 های شغلی جدیدسازی کارآفرینی، تسهیلگری و توسعه فرصتهای مبتنی بر ترویج و فرهنگبرنامه

 

 دوماولویت 

 

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

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

 برنامه های مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات

 های اقتصادی موجود وری فعالیتافزایش تولید و بهره برنامه های مبتنی بر

 ها)سمن( و تعاونیهای مردم نهاد توسعه تشکل برنامه های مبتنی بر اولویت سوم



36 
 

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

 گورجانمحورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای -9

 صنایع دستی دامداری باغداری زراعت صنایع تولیدی محورهای تولید

 5 4 3 2 1 (1-10) اولویت

نام محصاول یاا 

-فعالیاات دارای

 مزیت

-و بستهفرآوری  -

بندی محصوالت 

 باغی و زراعی 

محصوالت  -

 صیفی و جالیزی

  جاتعلوفه -

دام  پرورش - خرما -

  سبک 

و سکه  دوزیسوزن -

   دوزی

   و آبزیان شیالت گیاهان دارویی خدماتی محورهای تولید

   8 7 6 (1 -10) اولویت

نام محصاول یاا 

-دارای فعالیاات

 مزیت

-خدمات خرده -

 فروشی 

خدمات آموزشی  -

 و بهداشتی

کاشت و  -

گیاهان فرآوری 

 دارویی 

در  پرورش ماهی -

 در استخر مزارع

  

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

 گورجانتقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای -10

 بازیگران هافعالیت

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

-و شرکتهای مسرول دستگاهای و ترویجی 

 آالت و سایرهای ماشین

 زاهدان میرجاوه، شهر شهر

خود و انده، ، چهل خرواریروستای  ، کارگران، تولیدکنندگان کشاورزان تولید محصول

 اطرافروستای  چندین

ذخیره سازی اولیه محصول و 

 فرآوری آن

ان، فرآوری کنندگان اولیه، بندی کنندگبسته

 کنندگانذخیره

چهل خرواری، انده، ستای روخود روستا، 

 شهر میرجاوه، شهر زاهدان

 زاهدانو  شهر میرجاوه، خود روستا بندیکارگاههای فرآوری و بستهصنایع و  فرآوری تانویه محصول

، دالالن، کارگزاران و عمده فروشان توزیع، حمل و نقل و تجارت

 کنندگان و واردکنندگانصادر

 شهر میرجاوه، شهر زاهدان

ای و فروشان، فروشگاههای زنجیرهخرده خرده فروشی و فراهم سازی

 اینترنتی و نمایشگاهها 

 سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود محصول و 

 برچسب و برند

 سطح استان و کشور های تبلیغاتی و ارتباطات، استانداردشرکت

سیاست های دولتی و 

 نهادهای مردمی

دولت، انجمن ها، تعاونی ها، اصناف و 

 های مردمیها و تشکلاتحادیه

 مرکز کشور و استان

 1398های پژوهش، مبتنی بر تحلیل یافتهماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور 
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 گورجانهای اشتغالزا در روستای بازارهای هدف فعالیت-11

 ردیف نوع فعالیت بازارهای هدف

 1 در کارگاه های کوچکو داروهای گیاهی فرآوری محصوالت زراعی  ایو منطقه لیم

 2 مرسوم باغی محصوالت و گرمسیری و استوایی تولیدات باغی ای و ملی و بین المللیمحلی و منطقه

 3 خرمافرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از جمله  و بین المللی محلی و منطقه ای و ملی

 4 طیورتولیدات  محلی

 5 فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی محلی و منطقه ای

 6 دامی  و فرآورده هایتولیدات  محلی و منطقه ای

 7 و سایر محصوالت مکمل فعالیت های باغی و زراعی تولید عسل منطقه ای و ملیمحلی و 

 8  پرورش آبزیان محلی و منطقه ای و ملی

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

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

 

 گورجاندر روستای اقتصادی و اشتغالزایی دار پرداخت تسهیالت توسعه های اولویترسته-12

 گرمسیری استوایی و فرآوری میوه های -1

 صیفی و جالیز محصوالت فرآری و بسته بندی  -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 صادراتیبندی میوه بسته -6

 صنایع دستی -7

 تولید و فرآوری گیاهان دارویی -8

 شیالت و آبزیان -9

 دامی خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و  -10

 مشاغل خانگی و خوداشتغالی  -11

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

 گورجاندر روستای 

 تقریبی تعداد عنوان طرح ردیف
 ایجاد شغل  

 دستگاه اجرایی مسرول

1 
)سبزیجات دست تامین زنجیره ارزش محصوالت زراعی و داروهای گیاهی 

 کاشت و داروهای گیاهی در طبیعت(
 نفر 1

سازمان صمت استان و  

 سازمان جهاد کشاورزی استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان نفر 7 کشاورزی تلفیقی )باغات نخل و انار، علوفه و صیفی جات( 2

3 

 نفر 1 )انجیر، انگور، انار و خرما( فرآوری و بسته بندی محصوالت باغی

سازمان سازمان صمت و 

 جهادکشاورزی استان

 سازمان جهادکشاورزی استان نفر 1 )مرغ بومی و بلدرچین و بوقلمون(پرورش طیور  4

5 
 نفر 3 پرواربندی دام سبک با جایگاه بهداشتی

اداره عشایری و سازمان جهاد 

 کشاورزی استان

 سازمان جهاد کشاورزی استان نفر 1 پرورش طیور محلی و خاص 6

 استانسازمان جهادکشاورزی  نفر 1 زنبورداری و تولید عسل 7

 سازمان جهادکشاورزی استان نفر 1 ایجاد استخرهای پرورش ماهی    8

 سازمان جهادکشاورزی استان نفر 3 ایجاد گلخانه سبزیجات و صیفی جات 9

 ادارت مربوطه نفر 1 مشاغل خدماتی و فنی 10

 سازمان جهاد کشاورزی استان نفر 2 پرواربندی دام سنگین 11

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

 ()میلیون ریالگورجانروستای  

وجود بیکاری  اما به دلیل نفر بیکار می باشد 1نفر شاغل و  18دارای  95الزم به توضیح است روستا طبق سرشماری 

 . خواهد بود فرصت شغلی 12سال آینده  5نرج رشد جمعیت روستا تعداد مشاغل مورد نیاز طی و  پنهان،

 طرح های اشتغالزایی اهداف کمی و منابع مالی
 

 عنوان
سال پایه 

(1397) 
1398 1399 1400 1401 1402 

جمع 

 برنامه

 تعداد شاغلین )نفر(
18 20 22 24 27 30 * 

 12 3 3 2 2 2 * تعداد ایجاد شغل

 9420 2355 15700 1570 1570 1600 * تسهیالت موردنیاز بخش خصوصی

 6000 1500 10000 1000 1000 1000 * اعتبارات عمرانی موردنیاز

 15420 3855 25700 2570 2570 2600 * گذاری مورد نیازجمع سرمایه

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

 گورجانروستای  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 

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

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

زی استان و کارگروه تخصصی ریدر سازمان مدیریت و برنامه( هاو پروژه )طرح بررسی و تایید اولیه برنامهمرحله اول: 

 مربوطه. 

 ریزی و توسعه استانروستا در شورای برنامهزایی توسعه اقتصادی و اشتغالمرحله دوم: تصویب برنامه 

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

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

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

 های الزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسرول.: صدور مجوزششممرحله 

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

 گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.

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

 صورت تایید نهایی کارگروه 

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

  ، پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحها و پروژه های مصوب.رحله دهم: نظارت بر فرایند تخصیصم
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 ها(: )پیشران
 طرح هادی روستا اجرایتهیه و 

 اصالح و تغییرات در الگوی کشت به سمت محصوالت تجاری

 های الزم برای توسعه کارگاه ها و صنایع خرد تبدیلیایجاد زیرساخت

 تنوع بخشی به قعالیت های اقتصادی و چند کارکردی نمودن مزارع -

 اجرای شبکه آبیاری نوین در محل کشاورزی روستا

 روستابرای کل جاده آسفالت  ایجاد

 ایجاد تعاونی حمل و نقلاصالح و توسعه شبکه حمل و نقل روستایی با تاکید بر 

 ساماندهی و تعمیرات به موقع چاه های آب روستا

 توسعه انسانی خصوصا ارتقای مهارت های فنی جوانان و زنان

 تقویت زیرساختهای مخابراتی خصوصا اینترنت  -

 اجرای طرح های زنجیره ای فرآوری محصوالت باغی و زراعی در پهنه دهستان و بخش -

 

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

 تولیدی روستاهای مجاور

 ایجاد شبکه بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی -

 سازی برخی از تولیدات روستا برندسازی و انحصار -

 رهبری و هدایت بازار و تولیدات کشاورزی منطقه-

 اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد گیاه و دام -

 تنوع کشت، کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی -

 و انجام سایر فعالیتهای مکمل کشاورزی و دامداریپرورش آبزیان  -

 جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای وضعیت رایج -

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

 

های فرآوری، خشک کردن محصوالت کشاورزی تاسیس کارگاه-

 و 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   -

 


