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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 برنامهها و اعتبارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای
مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت
 -2دامنه برنامه:
*تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی
*پنجساله بودن برنامه
*از لحاظ مکانی در سطح روستا با نگاه برنامه ریزی 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 (به خصوص جوانان) در مناطق روستایی
 -4اسناد باالدست:
*در سطح استان (سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد).
*در سطح نا حیه (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 انوشیروان
نام روستا :انوشیروان ،نام دهستان :دوست محمد ،نام بخش :مرکزی

موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای 61 :درجه  46دقیقه ،عرض جغرافیای 31 :درجه و  6دقیقه

تصویر شماره  -1موقعیت روستای انوشیروان در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت نسبی روستای انوشیروان:
روستای انوشیروان در  3کیلومتری جنوب شهر دوست محمد در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

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

4

مقدمه
اصوالً اقتصاد و معیشت مهمترین جنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است .درعینحال 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 ،ازیکطرف هزاران سکونتگاه رو ستایی را در خود جایداده ا ست و از سویی دیگر متأ سفانه در
ع صرحا ضر تهدیداتیچون؛خ شک سالی ،نااطمینانیدر تجارتمرزی ،تحریمک شور وتهدیداتجهانی ،همچنین افزایش
جمعیت جوان در روستاها ،ضرورت توجه علمی و تالش مضاعف برای تهیه و اجرای برنامههای اشتغالزا را دوچندان
کردهاستتت .گزارشپیشرو حاصتتل مطالعه فراگیر روستتتای انوشتتیروان با هدف تدوین برنامه توستتعه اقتصتتادی و
ا شتغالزایی این رو ستا میبا شد .مبنای تئوریک و پیشفرضهای پژوهش مبتنی بر این بوده ا ست؛  -1ک شاورزی کم
نهاده (با تأکیدبر بهینهستتازی کاربردآب و معیشتتتجایگزین و فعالیتهای با نیاز آبی پایین) -2 ،برنامهریزی یکپارچه
(پیوندهای فضتتایی روستتتاها با یکدیگر و با شتتهرها) -3 ،الگو قرار دادن رویکرد توستتعه مشتتارکتی و مردم محور -4
بهرهگیری از نظریه توستتتعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد شتتتغل و ماندگاری معیشتتتت) و همچنین -5
بهرهگیری از الگوی تو سعه درونزا .روش شنا سی تحقیق نیز با توجه به ماهیت مو ضوع؛ ا ستفاده از روشهای کیفی
(مدلهای م شارکتی یا  )PRAمیبا شد .مهمتر اینکه با توجه به ح سا سیت م سئله ا شتغال بهویژه در شرایط فعلی؛
گردآوری دادهها با بهرهگیری از توان تیمیاز کارشناسانمحلی (افراد تحصیلکرده با تحصیالت تکمیلی که در ادارات
منطقه م شغول فعالیت ه ستند) ،دان شجویانو فارغالتح صیالندکتریو کار شنا سی ار شد در ر شتههای برنامهریزی
رو ستایی ،مدیریت ،کارآفرینی ،برنامهریزی شهری -منطقهای و همچنین م سئولین محلی ( شورا ،دهیار ،معتمدین و
ریش سفیدان) 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 همچنین مدلهای ارزیابی م شارکتی مانند روند یابی ،تر سیم
درخت م شکالت ،ماتریس نیاز سنجی ،تر سیم و تحلیل نمودار سازمانی ِون ،گردش رو ستایی ،تحلیل هزینه -فایده
فعالیتها و غیره انجام شتتد .در فازبعدیتحقیق ،یافتههای حاصتتل از آمار و اطالعات ستتازمانهایذیمدخل 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 حا صل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد .سپس در فاز سوم
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 ا سناد پ شتیبان برای رو ستای انو شیروان (و البته هر
یک از دیگر روستاهای 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 فضایی روستای انوشیروان ،تحلیل شاخصهای جمعیتی ،بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری ،بررسی
وضعیت امور تولیدی ،بررسی وضعیت اموراجتماعیو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا ،پیجویی گردید
و سپس با تدوین برنامه آیندهنگریو سیاستگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتهاو فرصتها ،محدویتها و تهدیدها،
اهداف و راهبردها ،چ شماندازها و ماموریتها ،سیا ستها و راهبردها ،اقدامات و طرحها ،و نهایتا تعیین اهداف کمی و
منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرحها و برنامههای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای انوشیروان 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 انوشیروان
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بررسی و تحلیلهای حاصل از روش مشارکتی ( )PRAبا بهرهگیری از مدل چرخه حیات
با توجه به تحوالت سریع اقلیمی ،اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،ظرفیتشناسی و
ظرفیتسازی ،انعطاف برنامهریزی ،برنامهریزی جامع و چند الیه ،از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است .اصوال در
عرصه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و میبایست راهکارهای
جایگزین دوم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته باشیم .در واقع بایستی طیفی از
برنامه ها و راهکارها در درون یک راهبرد مشخص ارائه و مبنای عمل قرار گیرد .از این رو دستیابی به توسعه اقتصادی
مطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحیروستایی موضوعی است که همه برنامهریزان در سطوح ملی ،منطقهای و
محلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند .برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای انوشیروان 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 انوشیروان با بهرهگیری از روش مشارکتی( )PRAو مدل چرخهحیات استخراج و برنامهها
و پروژههایاقتصادیواشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است .مدل چرخهحیات براساس نظریه نوینی بنا شده که در
برنامهریزی توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ،لیکن تاکنون کاربرد عملی این مدل -که بتواند به
تحلیل کارکرد اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها بپردازد -کمتر ارائه و
اجرایی شده است .اساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد ،نوع و کیفیت شاخصهایی است که به کار میگیریم.
طرح حاضر شاخص های اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای ارزیابی وضعیت شغلی و اقتصادی
جمعیت روستای انوشیروان به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک در زیر ارائه شده است.
* روندیابی جمعیتی روستای انوشیروان
در مجموع رونتدیابی جمعیتت روستتا نشتان متیدهتد کته جمعیتت روستتا طتی تتا ستال  1385رونتدی افزایشتی
و پتتس از آن تتتا ستتال 1390کاهشتتی و ستتپس افزایشتتی بتتوده استتت .بتته گونتتهای کتته جمعیتتت روستتتا در ستتال
1375؛ از  184نفتتر جمعیتتت بتته  243نفتتر در ستتال  85رستتیده ،همچنتتین جمعیتتت روستتتای انوشتتیروان در
سال 1390به  206نفتر کتاهش و نهایتتا در ستال  1395بته  252نفتر افتزایش یافتته استت .نتر رشتد جمعیتت
روستتتتا در دهتتته  75-85معتتتادل  2/82درصتتتد ،در دوره  85-90حتتتدود  -3/25درصتتتد و در دوره 90-95
حدود  4/11درصد بوده است.
تحلیل مهاجرتهای روستا نشان داد تقریبا  90درصد مهاجرتهای روستا با اهداف اقتصادی (اعم از خوداشتغالی و یا
بالعکس کارگری و خدمات) صورت میگیرد.
*روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی کاهشی میباشد.
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
 روند فعالیت های دامداری نوسانی بوده و در سال های اخیر افزایشی بوده است.
 روند فعالیت های کشاورزی نوسانی بوده و در سال های اخیر افزایشی بوده است.
 روند فعالیت های صنایع دستی کاهشی است
* روندیابی فعالیتهای غیرتولیدی؛
 روند فعالیت های کارگری افزایشی شدید است.
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 روند فعالیت های مغازه داری و تجاری افزایشی است.
 سایر مشاغل نیز جایگاهی در اقتصاد روستا ندارند.
در نتی جه تغییرات در نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا (اشتغال غیرمولد) روندی افزایشی دارد ،چیزی که با
روند فعالیت های تولیدی نسبت معکوس دارد و عمده نیروی کار مولد پس از تضعیف بخش های زراعت ،باغداری و
دامداری به این فعالیتها روی میآورد.

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

 -1تبیین سازمان فضایی روستای انوشیروان
بتتر استتاس آختترین تقستتیمات سیاستتی و اداری کشتتور روستتتای انوشتتیروان در دهستتتان دوستتت محمتتد از بختتش
مرکزی در 3کیلومتری شهر دوستت محمتد واقتع شتده کته از شتمال بته روستتای پستندخان ،از جنتوب بته جتاده
اصلی و کانتال شتماره 2میتانکنگی و روستتای جنگیختون ،از شترق بته نهتر غروکتی و روستتای نهنگتی و از غترب بته
جاده و کانال گلزار منتهی میشود.
از نظر وجته تستمیه نیتز ،روستتا بته استم بتزرا و بتانی آن نتام گتذاری شتده استت .روستتای انوشتیروان از نظتر
ستتطحبنتتدی فضتتاهای روستتتایی در طتترح توستتعه و عمتتران (جتتامع) ناحیتتهای هیرمنتتد -دوستتت محمتتد ،منظومتته
مرکزی ،مجموعه دوست محمد ،حوزه روستایی حاشیه دوست محمد طبقه بندی گردیده است.
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تیپ روستا بته لحتاظ توپتوگرافی از نتوع روستتاهای دشتتی استت؛ بته لحتاظ مکتانی -فضتایی از تیتپ روستتاهای
اقماری استت ،بلحتاظ آمایشتی و توستعهای از تیتپ روستتاهای حاشتیه شتهرهای متوستط و کوچتک استت؛ و بته
لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای کشاورزی و دامداری از نوع معیشتی ( غیرتجاری) است.
 -2تبیین منابع انسانی و اجتماعی روستای انوشیروان
توجه به موقعیتت جغرافیتایی و ارتبتاطی ،تتوانهتای محیطتی و مزیتتهتای اقتصتادی روستتای انوشتیروان ستبب
شتده ایتتن روستتتا بتتا افتزایش جمعیتتت رو بتته رو باشتتد .جمعیتتت روستتای انوشتتیروان کتته در ستتال 1375؛ حتتدود
184نفتتر جمعیتتت بتتتگردیتتده در ستتال  1385بتته  243نفتتر رستتیده استتت .همچنتتین جمعیتتت ایتتن روستتتا در
سال 1390برابر با  206نفر بوده و نهایتا در سال  1395به  252نفر افزایش داشته است.
 -1-2تحوالت جمعیتی روستای انوشیروان در دوره 1375-1395
نتتر رشتتد جمعیتتت روستتتا در دهتته  75-85معتتادل  2/82درصتتد ،در دوره  85-90حتتدود  -3/25درصتتد و در
دوره  90-95حدود  4/11درصد بوده است.
جدول شماره  :1تحوالت جمعیتی روستای انوشیروان طی  1375الی 1395
سال

جمعیت

خانوار

نر رشد

1375

184

37

-

1385

243

48

2/82

1390

206

46

-3/25

1395

252

59

4/11

ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 ،الی .1395
روند تغییرات جمعیتی روستای در سه دهه اخیر
300
252

250

243
206
184

200
150
100
50
0

1395

1390

1385

تصویر شماره  -4روند جمعیتی روستای انوشیروان
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1375

-2-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای انوشیروان
تیپشناسی مهاجرت در روستا نشان میدهد که پدیده مهاجرت به اشکال مختلف دائمی ،فصلی و روزانه در حال اتفاق
افتادن میباشد .مهاجرت دائم از روستا به مکانهای دیگر طی  3سال اخیر حدود  4نفر میباشد که دلیل اصلی
مهاجرت آنها ،مسائل شغلی و یا آسیبهای محیطی میباشد 10 .نفر از اهالی روستا نیز دارای مهاجرت فصلی می
باشند .مهاجرت روزانه روستا بخاطر فعالیتهای کارگری به شهر دوست محمد و زابل صورت میگیرد.
جدول شماره  :2مهاجرت ،نوع و مقصد آن
تعداد مهاجران

نام شهر یا روستای مقصد

نوع

از روستا

مهاجرت

مهاجرت

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

علت مهاجرت

توضیحات

4

زابل زاهدان چابهار گلستان

دائمی

از مردم عادی

کارگری در مزارع کشاورزی

10

عمدتا بیرون استان مخصوصا
کرمان ،شمال کشور

موقتی

فصلی است و در هر فصلی
استان متفاوتی

کارگری در کارگاهها و کارخانهها

0

-

-

-

کارگری و شراکت در بخش خدمات

0

-

-

-

کار دولتی

0

-

-

-

تحصیل

0

-

-

-

ازدواج

0

-

-

-

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

-

-

-

0

سایر (با ذکر دلیل مهاجرت)-
هیچ کدام از این علل نبود و شخص
فقط از روی ناچاری مهاجرت کرده
است و در مقصد بیکار هستند

-

0

-

0

-

-

-

-

 -3-2تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای انوشیروان
 100درصد ساکنان روستا ،اهل سنت بوده و طوایف ساکن در روستا عبارتند از عیسی زهی و رخشانی می باشد .بافت
طایفهای روستا همگن و یکدست است و با هم نسبت فامیلی دارند و اختالفی بین آنها وجود ندارد .مشارکت و همراهی
با سیستم دولت در اجرای امور عمرانی از جمله همکاری با اداره جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح انتقال آب به مزارع
روستا ،همکاری اجرایی در بحث اجرای شبکه آب شرب روستا و همکاری اجرایی (و تا حدی مالی) در زمینه ساخت
مسجد و همکاری اجرایی در زمینه ساخت پارک کودک را میتوان از مهمترین حوزههای مشارکت مردمی در روستا
بیان کرد.
همکتتاری و تعتتاون در ستتاخت مستتکن ،جشتتن عروستتی جوانتتان و متتدیریت مستتائل روستتتا و روابتتط متقابتتل
اجتمتتاعی بتتا ستتکونتگاههای همجتتوار از مهمتتترین جلتتوههتتای همبستتتگی قتتومی و قبیلتتهای در روستتتا بتته شتتمار
10

میرود و بررستی ایتن شتاخص هتا نشتان از سترمایه اجتمتاعی بتاالی روستتا دارد .در صتورت برنامتهریتزی مبتنتی
بر خصائص اجتماعی شاهد توسعه همهجانبه و پایدار روستایی خواهیم بود.
 -3تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای انوشیروان
مطتابق آخترین آمتتار رستمی ( ،)1395جمعیتت  10ستتاله و بیشتتر روستتا حتتدود  173نفتر متیباشتتد کته از ایتتن
تعداد  86نفر (49/7درصد) را مردان و  87نفر ( 50/3درصد) را زنان تشکیل می دهد.
جمعیتتت فعتتال روستتتا حتتدود  69نفتتر استتت کتته از ایتتن تعتتداد 64 ،نفتتر را شتتاغلین و  5نفتتر را جمعیتتت بیکتتار
روستا تشکیل میدهد .با توجته بته آمتار متذکور ،نتر مشتارکت اقتصتادی روستتا 32درصتد و نتر بیکتاری برابتر
با  10درصد است.
تیپ شناستی جمعیتت غیرفعتال روستتا نشتان متیدهتد از  104نفتر جمعیتت غیرفعتال  39نفتر را محصتلین62 ،
نفر را زنان خانهدار و  3نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند.
جدول شماره  :3وضعیت فعالیت در روستای انوشیروان
نام

جمعیت ده ساله و

روستا

بیشتر
کل

انوشیروان

173

مرد

86

زن

87

جمعیت شاغل

جمعیت بیکار

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

64

63

1

5

1

4

جمعیت غیر فعال
کل

104

محصل

خانه-
دار

درآمد
بدون کار

سایر

اظهار
نشده

39

62

0

3

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

نسبت مردان

نسبت زنان

باالی  10سال

باالی  10سال

49/71

50/29

نرخ اشتغال

نرخ بیکاری

جمعیت فعال

نرخ مشارکت
اقتصادی

7/25

92/75

69

39/88

ماخذ :محاسبات مشاور1398 ،

بررسی اقتصاد روستا در سی ستال گذشتته نشتان متیدهتد اقتصتاد روستتا عمومتا مبتنتی بتر کشتاورزی بته ویتژه
زراعتتت (گنتتدم و جتتو) و دامتتداری استتت .خشکستتالی هتتای پتتی در پتتی و نبتتود آب ستتبب ناپایتتداری اقتصتتادی در
گذشته گردیده است .در سال هتای اخیتر بته دلیتل عتدم توستعه ظرفیتت هتای تولیتد در بختش هتای اشتتغالزای
روستتتا بتته دلیتتل خشکستتالی و عتتدم برنامتته ریتتزی متناستتب بتتا شتترایط بحتتران محیطتتی از ستتوی دستتتگاههای
مسئول شتاهد تحتول در نظتام تولیتد و استکان روستتا هستتیم و روی آوردن بخشتی از نیتروی کتار جتوان روستتا
بته مشتاغل کتتارگری و ختدماتی در ختتارج از روستتا از جملتته ایتن تحتوالت متتی باشتد .اگرچتته تتداوم خشکستتالی
سبب کاهش آب مورد نیاز کشتاورزی و آستیب جتدی بته کشتاورزی روستتا گردیتده امتا بتا برنامته ریتزی و تغییتر
تکنیک هتای موجتود فعالیتت و توجته بته قلمروهتای جدیتد تولیتد اقتصتادی از جملته در حتوزه هتای ختدمات و
صنایع روستایی می تتوان شترایط اقتصتادی روستتا را بته متدار درستت آن هتدایت و متدیریت کترد .طبتق جتدول
زیتر مشتتخص استتت کتته کشتتاورزی  100درصتد مشتتاغل اهتتالی را شتتامل متی شتود .امتتا نکتتته مهتتم دیگتتر اینکتته
بختتش صتتنعت و معتتدن در اقتصتتاد روستتتا نقتتش کمتتی دارد و الزم استتت در آینتتده برنامتته ریتتزی الزم بتترای
نقشی آفرینی این بخش در اشتغالزایی روستا صورت گیرد.
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جدول شماره  :5نقش و جایگاه بخشهای اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای انوشیروان
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 1390

تعداد شاغلین بخش 1395

سهم بخش از اشتغال

کشاورزی

10

64

100

خدمات

0

0

0

صنعت و معدن

0

0

0

جمع

10

64

100
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 -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)
فعالیتتت کشتتاورزی ،فعالیتتت غالتتب اقتصتتادی روستتتا متتیباشتتد .زراعتتت و پتترورش دام بتته ویتتژه دام ستتبک
فعالیتهتتای اصتتلی و اشتتتغال زای روستتتا در چنتتد دهتته گذشتتته محستتوب متتی گتتردد .وستتعت اراضتتی زیتتر کشتتت
ساالنه کشتاورزی روستتا حتدود  75هکتتار متی باشتد کته در صتورت وجتود آب تمتام آن بته زیتر کشتت گنتدم و
جو می رود .با اتخاذ تتدابیری ویتژه ،اراضتی روستتا قابلیتت توستعه کشتاورزی بته ویتژه کشتتهتای تلفیقتی را دارا
متتیباشتتد .در حتتوزه دامتتداری نیتتز در روستتتا عمتتدتا پتترورش دام ستتنگین و ستتبک و ماکیتتان در روستتتا رواج دارد.
براستتاس گتتزارش میتتدانی تعتتداد  30راس گتتاو و گوستتاله200 ،راس گوستتفند و 70راس بتتز در روستتتا وجتتود
دارد.
آب مورد نیاز روستا از رود فصلی نزدیک روستا و  9حلقه چاهک تامین میشود .آب مورد نیاز در اراضی زراعی عمدتا
به وسیله لوله به سمت مزارع هدایت میشود .سیستم آبیاری بصورت غرقابی و سنتی است.
جدول شماره  :6وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
چاه

سد

بند خاکی و تغذیه ای

رودخانه

سایر

نوع

چشمه

قنات

0

 1رود فصلی

 9چاهک

تعداد

0

0

-

-

شرب و کشاورزی

کاربری

-

-

-

-

بیرون روستا

فاصله

-

-

-

-

 2ک.م

 1.5لیتر در انیه و
جمعا  4.5لیتر

میزان آبدهی

-

-

-

-

نوسان -طغیانی

منابع آب
خشک شده و
تعداد آن

رودخانه فصلی در زمستان و بهار آب دارد در تابستان و پاییز خشک است

منبع تامین
انرژی چاه

برق خانگی

سیستم آبیاری
مزارع

غرقابی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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اقلیم روستا در تابستان نسبتا گرم و خشک اما در پاییز تا بهار نسبتا خنک است .پوشش گیاهی در روستای انوشیروان
از خارشتر و بوتههای شور (علف شور) می باشد که و این ضعف پوشش گیاهی ناشی از تداوم خشکسالی و عدم بارندگی
است.
جدول شماره  : 7پوشش گیاهی و حیات جانوری
نام واریته های مهم پوشش گیاهی

خارشتر ،کرگز و پادگز،

نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت
روستا

-

وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای
دام

مرتع ندارد

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

اهلی :گوسفند و تعداد اندکی بز
وحشی :شغال ،روباه و سگ ،مارمولک ،مار جعفری

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته خشکسالی است که این پدیده در چند سال
گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت متا ر نموده است.
جدول شماره :8آسیب های محیطی ،پیامدها و راهکارهای پیشنهادی

آسیب

آ ار و تبعات مخاطرات
-

خشکسالی

از بین رفتن تمامی باغات حدودا  4باغ انگور جمعاً
به مساحت  8هکتار که بصورت پراکنده بوده است

-

کاهش تعداد دام های روستا

افت آبها
سیالب

پیشنهادات ساکنین

کاهش آبدهی

 اصالح الگوی کشت با توجه به اجرای طرحانتقال آب به مزارع
 رواج اقتصاد غیرزراعی به ویژه استفاده ازمرز با توجه به نزدیکی
 روش های نوین آبیاریکاربرد چند کاره آب

-

 -خوشبختانه روستا در امان است

طوفان

شدت زیادی دارد مخصوصاً بادهای  120روزه ،که گاهاً
باعث تخریب و افتادن تیر برقها و درختان میشود

تگرا ،یخبندان و
یا گرمای شدید

خوشبختانه روستا در امان است

-

کشت اراضی ،سنگهای قلوهای در دهنه باد
(منظور در ابتدای ورودی است که از مسیر
جنوبی خراسان جنوبی آغاز میشود و
همچنین اراضی که تحت اختیار دولت می-
باشد و بایر است)
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در حتتوزه صتتنعت و معتتدن ،در روستتتا طتترح صتتنعتی وجتتود نتتدارد .همچنتتین معتتدن مطالعتته و کشتتف شتتده در
روستا وجتود نتدارد .صتنایع دستتی از دیربتاز در روستتا وجتود داشتته و زنتان روستتا در رشتته هتای چتون قتالی
بتتافی ،ستتوزن دوزی و ستتکه دوزی مهتتارت دارنتتد و در صتتورت برنامتته ریتتزی متتی تتتوان از ایتتن پتانستتیل بتترای
توسعه اقتصاد روستا بهتره گیتری کترد .از غتذاهای محلتی روستتا متی تتوان کشتک محلتی (کشتک زرد) ،عدستی،
آب گوشت (شوروه) ،چلبک ،قتلمه ،قلفی و سمنو (تجگی) را نام برد.
13

در حتتوزه تجتتارت باتوجتته بتته نزدیکتتی جغرافیتتایی روستتتا بتتا متترز (گتتذر متترزی 6کیلتتومتر) و بازارچتته متترزی (23
کیلتتومتر) پتانستتیل خاصتتی در زمینتته صتتادرات محصتتوالت تولیتتدی روستتتا و واردات ( دام ستتبک) میتتان روستتتا
و کشتتور افغانستتتان وجتتود دارد و ایتتن پتانستتیل متتی توانتتد در حتتوزه برنامتته ریتتزی اقتصتتادی در روستتتا متتورد
توجه قرار گیرد.
جدول شماره  :9شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای
ظرفیت شناسی تولید در روستای انوشیروان
شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره
های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و
کار در بخش کشاورزی

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره
های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و
کار در بخش صنعت و معدن

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره
های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و
کار در بخش خدمات و گردشگری

تولید محصوالت زراعی–تولید علوفه
دامداری و دامپروری محصوالت جالیزی خارج از فصلخصوصا هندوانه و خربزه

-کارگاه صنایع دستی

-

ندارد

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1جایگزینی الگوی کشت به سمت محصوالت با نیاز آبی پایین و آبیاری نوین
 -2استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصوالت کشاورزی
 -3ایجاد بازار فصلی محصوالت روستا
 -4بازاریابی محصوالت تولیدی روستا و آموزش آن به کشاورزان
 -5آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصوالت بازار پسند
 -6حمایت از کشاورزان و دامداران و حذف دالالن
 -7ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با توجه به تداوم خشکسالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه از
منابع آب
-9حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های خرد مالی محلی
-10حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا
-11حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره ارزش
محصوالت.
 -5بررسی وضعیت امور اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا (سواد ،بهداشت و درمان ،مسجد ،دهیاری و غیره)
از مجمتتوع  252نفتتر جمعیتتت روستتتا ،حتتدود  286نفتتر (84/3درصتتد) را جمعیتتت  6ستتاله و بیشتتتر تشتتکیل
متتیدهتتد کتته از ایتتن تعتتداد  148نفتتر (51/7درصتتد) را متتردان و  138نفتتر ( 48/3درصتتد) را زنتتان تشتتکیل متتی-
دهند .نر باسوادی جمعیتت  6ستاله و بیشتتر روستتا نشتان متیدهتد کته 80/77درصتد جمعیتت متذکور باستواد
میباشند .نر باسوادی مردان87/16درصد و زنان معادل 73/91درصد است.
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جدول شماره  :10وضعیت سواد در روستای انوشیروان
مرد
باسواد

وضع
مرد بی -سواد
اظهار
سواد
نشده

زن 6
ساله و
بیشتر

82

0

98

52

زن
بی
پاسخ

نر بی
سوادی
زنان

نر
باسوادی
زنان

نسبت
زنان 6
ساله

مرد
بی
پاسخ

نر بی
سوادی
مردان

نر
باسوادی
مردان

نسبت
مردان 6
ساله

نر بی
سوادی

نر
باسوادی

انوشیروان 0/00

88/46

53/06

49/00

0/00

19/61

80/39

51/00

49/25

67/00

نام روستا
انوشیروان
نام روستا

جمعیت
 6ساله و
بیشتر

جمعیت
 6ساله و
بیشتر
باسواد

200

134

جمعیت
مرد 6
 6ساله و
ساله و
بیشتر بی
بیشتر
سواد
102

66

20

زن
باسواد

زن بی
سواد
46

ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.1395 ،

در حوزه آمتوزش و پترورش ،در روستتا فضتای آموزشتی وجتود نتدارد .دانتش آمتوزان روستتا بترای تحصتیل بایتد
به روستای جنگیخون و شهر دوست محمد مراجعه می کنند.
در حتتوزه بهداشتتت و درمتتان ،روستتتا دارای خانتته بهداشتتت متتی باشتتد و بتته روستتتاهای همجتتوار ختتدمات رستتانی
می کند .و روستاییان برای اخذ خدمات باالتر به شهر دوست محمد مراجعه کنند.
جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نوع مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز جامع
سالمت

درمانگاه

داروخانه

اورژانس
جاده ای

سایر

تعداد

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شهر
دوست
محمد

شهر
دوستمحمد

خدمات روستاهای
رسانی به همجوار
خدمات
گیری از

-

شهر
شهر
شهر
دوستمحمد دوستمحمد دوستمحمد

-

کمبودها و
نیازسنجی
اهالی درخواست
آسفالت جاده-
های داخل روستا
و ایجاد درمانگاه
سالمت در
نزدیکی روستا را
داشتند

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

روستتتا دارای شتتورا و دهیتتار ،مستتجد ،پتتارک و فاقتتد ستتاختمان دهیتتاری ،پایگتتاه بستتیج ،پاستتگاه انتظتتامی ،مرکتتز
خدمات کشاورزی و فضای ورزشی استاندارد میباشد.
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -1انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی برای پیشبرد توسعه اقتصادی -اجتماعی روستا
 -2آمتتوزش و توانمندستتازی کارآفرینتتان و جوامتتع محلتتی متناستتب بتتا طتترحهتتا و قابلیتتتهتتای ستترمایه گتتذاری
روستا
-3احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان و توسعه ورزش های روستایی.
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 -6بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات،راه و ترابری)
 100درصد جاده ارتباطی رو ستا با مرکز دهستان ،مرکز بخش و مرکز شهرستان آسفالت است و از کیفیت مناسبی
برخوردار است و همچنین کیفیت جادههای بین روستایی خوب ارزیابی میشود و در بعضی نقاط نیاز به روکش جدید
آسفالت دارد .تمام مسیرهای مذکور آسفالت و نزدیکترین سکونتگاه به آن ،روستای جنگیخون است .طرح هادی روستا
تهیه شده اما تاکنون اجرا نگردیده است .عدم اجرای طرح هادی باعث شده بخش اصلی روستا بافت نامنظمی داشته
باشد .همچنین  50درصد معابر فرعی با بودجه دهیاری شن ریزی شده است.
مطابق آمار موجود  46واحد مسکونی معمولی و  2واحد از نوع سایر در روستا وجود دارد .هر  46واحد از نوع سایر
است .بیش از  80درصد مساکن روستا ،مساحتی کمتر از  100متر مربع و مصالح 24واحد مسکونی از آجر و
آهن16،واحد بلوک سیمانی2 ،واحد خشت و چوب و  4واحد خشت و گلی می باشد.
جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای انوشیروان
تعداد کل واحد
مسکونی معمولی

نام روستا
انوشیروان

واحد مسکونی
آپارتمانی

واحد مسکونی غیر
آپارتمانی

چادر ،کپر،
آلونک ،زاغه و..

1

45

0

46

اظهار نشده نوع
واحد مسکونی

محل سکونت
سایر

0

2

ادامه جدول 12
نام
روستا

مساحت
کمتر از
50

انوشیروان

مساحت
51-75

2

مساحت
76-80

9

مساحت-100
81

مساحت
101-150

مساحت
151-200

مساحت
201-300

مساحت -500مساحت مساحت
اظهار
+501
301
نشده

13

7

1

0

0

14

0

0

جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای انوشیروان
نام
روستا

انوشیروان

نوع
نوع
اسکلت اسکلت
بتون
فلزی
آرمه
0

0

نوع
اسکلت
سایر

نوع
اسکلت
اظهار
نشده

مصالح
آجر و
آهن

مصالح
آجر و
چوب

مصالح
بلوک
سیمانی

46

0

24

0

16

مصالح تمام مصالح
آجر یا سنگ و تمام
چوب
آجر
0

0

مصالح
خشت
و چوب

مصالح
خشت
و گل

مصالح
سایر

2

4

0

روستتتا فاقتتد تلفتتن ابتتت استتت .آنتتتن دهتتی خطتتوط تلفتتن همتتراه در روستتتا ضتتعیف متتیباشتتد .دسترستتی بتته
اینترنتتت در روستتتا متوستتط ارزیتتابی متتیشتتود .ختتدمات پستتت بانتتک ،دفتتتر پیشتتخوان ختتدمات دولتتت و صتتندوق
پستتت در روستتتا وجتتود نتتدارد و متتردم بتترای اختتذ ختتدمات پستتت بانتتک و دفتتتر پیشتتخوان دولتتت بتته شهرستتتان
هیرمند مراجعه می کنند.
در حتوزه انترژی ،روستتا از نعمتت بترق برختوردار استتت .نماینتدگی توزیتع ستوخت نفتت در روستتا وجتود نتتدارد.
جایگتتاه ستتوخت بنتتزین و گازوئیتتل و نماینتتدگی توزیتتع ستتیلندر گتتاز در روستتتا وجتتود نتتدارد و روستتتائیان جهتتت
تامین سوخت گازوئیل ،بنتزین و ستیلند گتاز متورد نیتاز ختود بته شهرستتان هیرمنتد مراجعته متی کننتد .روستتا
دارای شبکه آب آشامیدنی لوله کشی می باشد.
از نظتتر ختتدمات ختترده فروشتتی و مشتتاغل فنتتی و تاسیستتات در روستتتا؛ در روستتتا 1ختتوار و بتتار فروشتتی وجتتود
دارد.
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جدول شماره -14خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی
خوارو بار فروشی

لبنیات فروشی

ارائه خدمات
به

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اخذ خدمات از

دوست
محمد
و زابل

دوست
محمد
و زابل

دوست
محمد
و زابل

قصابی و عضه
گوشت کرم

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

سبزی فروشی

میوه فروشی

نانوایی

آرایشگاه

خیاطی

تعداد

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

نوع

دوست دوست دوست دوست
محمد محمد محمد محمد
و زابل و زابل و زابل و زابل

تعمیرگاهخودرو

تعمیرگاه ماشین آالت
کشاورزی

تعمیرگاه موتور

جوشکاری

آپاراتی

لوازم کشاورزی

تعویض روغن

اخذ خدمات از

دوست
محمد
و زابل

دوست
محمد
و زابل

دوست
محمد
و زابل

بلوک زنی

ارائه خدمات
به

-

-

-

-

درب و پنجره سازی

تعداد

0

0

0

0

نوع

دوستمحمد و
زابل

0

0

0

0

-

-

-

-

دوست دوست دوست
محمد محمد محمد
و زابل و زابل و زابل

دوست دوست دوست دوست دوست دوست
محمد محمد محمد محمد محمد محمد
و زابل و زابل و زابل و زابل و زابل و زابل

نیاز سنجی و کمبودها:
ایجاد بازارچه مناسب و با زیرسازی و ایجاد پارکینگ و تبلیغات مسیر و در نتیجه ایجاد مغازه هایی برای رفع نیاز اهالی ،روستاهای
پیرامون و فراهم کردن دسترسی مردم به مرز بینالمللی میلک جهت راحتتر شدن صادرات محصوالت تولیدی و واردات نهادههای
تولیدی
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درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پوشتتش انهتتار ستتنتی روستتتا ،شتتن ریتتزی  50درصتتد معتتابر فرعتتی ،احتتداث غستتالخانه ،احتتداث خانتته بهداشتتت،
احداث خطوط و شبکه توزیتع بترق روستتا ،ایجتاد زیرستاخت مختابراتی تلفتن همتراه و نصتب دکتل تقویتت تلفتن
همراه.
اینک باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویتهای آتی روستا به شرح زیر تبیین میشود:
 -1احداث امکانات ورزشی و رفاهی در روستا
 -2زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا
 -3فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا
 -4تامین تسهیالت مورد نیاز برای مرمت و بازسازی مساکن روستا
 -5اجرای طرح هادی روستا
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-7بررسی روابط متقابل مکانی -فضایی روستای انوشیروان
به لحاظ مکتان استقرار روستتا در منطقته ،روستتای انوشتیروان در  4کیلتومتری شتهر دوستت محمتد قترار گرفتته
است .بررسی فاصله فیزیکتی روستتا بتا مراکتز اداری ،سیاستی و ختدماتی نشتان متیدهتد فاصتله روستتا بتا مرکتز
دهستان حدود 4کیلومتر  ،بتا مرکتز بختش حتدود  4کیلتومتر ،بتا مرکتز شهرستتان  4کیلتومتر و بتا مرکتز استتان
210کیلتتومتر متتی باشتتد .نزدیکتتترین مرکتتز بهداشتتتی -درمتتانی بتتا در ختتود روستتتا قتترار دارد .ارتباطتتات مکتتانی-
فضتتایی روستتتا در در ستتطح اول بتتا س تکونتگاههای همجتتوار از جملتته روستتتای جنگیختتون (جهتتت اختتد ختتدمات
آموزشتتی و  )...ارتبتتاط دارد .ارتباطتتات روستتتا در ستتطح دوم بتتا مرکتتز بختتش و مرکتتز شهرستتتان جهتتت دریافتتت
ختتدمات از جملتته ختتدمات اداری ،متتالی ،آموزشتتی ،بهداشتتتی ،درمتتانی ،بیمارستتتانی ،ستتوخت ،فتتروش محصتتوالت
و ختتدمات ختترده فروشتتی ،تتتوزیعی ،فنتتی و تاسیستتاتی استتت .ستتطح ستتوم ارتباطتتات روستتتا بتتا مرکتتز استتتان
عمتدتا بتترای دریافتت ختتدمات برتتتر متی باشتتد .در مطالعتتات استناد توستتعه ای و از جملتته طترح مطالعتتات ناحیتته
ای سیستتتان ،ایتتن روستتتا بتته عنتتوان یتتک روستتتای اقمتتاری در حتتوزه روستتتایی حاشتتیه دوستتت محمتتد در
مجموعتته دوستتت محمتتد طبقتته بنتتدی گردیتتده استتت .موقعیتتت روستتتا بتته لحتتاظ مکتتان مرکتتزی در منطقتته،
روستای اقماری می باشد و در حوزه های مانند آموزشی یک روستای خدمات گیرنده محسوب میگردد.
جدول شماره  :15سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه
عنوان

شرح

موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

حاشیه ای و اقماری است

موقعیت روستا به لحاظ ارائه خدمات به روستاهای همجوار

دارای خدمات بهداشتی

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با
پشتیبانیمحصوالت روستاهای مجاور

فاقد موقعیت است.
-

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

مهارت پرورش دام سبک که توانایی بسیار خوبی در این زمینه دارند
مهارت باالی مردم در خصوص کشاورزی
زمینهای بکر و دارای خارشتر
مهارت در زمینه سوزن دوزی ،سکه دوزی و قالی بافی

ایفای نقش زراعی:
-کشاورزی از نوع زراعت و داروهای گیاهی

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

ایفای نقش غیر زراعی:
دامپروری (پرورش دام سبک و سنگین) -خدماتی (ایجاد مغازه)
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جدول شماره  :16مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای انوشیروان
کشاورزی

مولفه ها

خدمات

گردشگری و
صنایع دستی

دامداری

سایر

صنعت با رویکرد
صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

-

*

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

زراعت

باغداری

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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جدول شماره  :17وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی محصوالت غالب روستا
وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی دام سبک
زنجیره شغلی دام سبک در روستا

وضع

پهنه فعالیتی

پیشنهادی

موجود

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

(بازار فروش ،خدمات
رسانی ،و مصرف)

2

چوبدارهای روستا و
بخش مرکزی هیرمند

فردی

تعداد

مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

-

-

مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش دام (جوشکار و بناهای
محلی)

-

-

مشاغل مرتبط با کشت علوفه (در روش سنتی) دام
(در روش صنعتی -در برخی موارد سنتی)

 6نفر

مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام

-

1

مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورش (کلینیکها و
ادارات شهر هیرمند)
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6

مشاغل مرتبط با بیمه دام

-

-

دامداران شهرستان

مشاغل مرتبط با ریسندگی (فرآوری پشم ،پوست دام مانند چرم سازی)

عدم تجاری

2

کارخانه های زاهدان و
بیرون استان

مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی)

-

1

هیرمند ،زابل و شهرهای
استان

مشاغل گروهی

-

-

مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

-

-

زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبط با فرآوری محصوالت دام (پشم چینی ،تولید کشک ،دوغ،
ماست)

غیرتجاری

1

روستا و دهستان -بخش

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم فرآورده های حاصل از
دام

-

1

سطح استان و بیرون
استان

دامداریهای شهرستان
دامداران روستاهای
دهستان و شهرستان

5

دامداران کل دهستان
1

-

مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

دامداران شهرستان و
شهرستانهای کوچک
مجاور

-

زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

-

مشاغل مرتبط با بسته بندی جهت بازارهای بزرا (داخلی و خارجی)

-

مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

-

مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی

-

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

-
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هیرمند ،زابل زاهدان و
بیرون استان

-

2

شهرهای بزرا داخلی،
کشورهای عربی
هیرمند ،زابل و زاهدان

 1واحد
-

3

هیرمند ،زابل ،زاهدان و
بیرون استان
دامداران روستاهای
دهستان و شهرستان

وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی کشاورزی غالت
زنجیره شغلی غالت در روستا

وضع

پهنه فعالیتی

پیشنهادی

موجود

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

(بازار فروش ،خدمات
رسانی ،و مصرف)

-

-

فردی

تعداد

مشتتتا غل مرتبط با تول ید و فروش تجهیزات آب یاری و آ ماده
سازی بستر کشت

-

-

تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

-

1

5

م شاغل مرتبط با تولید و توزیع بذر ا صالح شده و سازگار با
هوی گرم و مرطوب

-

-

-

-

مشتتتاغل مرتبط با فروش نهاده های مصتتترفی غالت( ،کود،
سموم ،و )...

-

-

-

-

مشتتتاغل مرتبط با کاشتتتت و آبیاری مزارع (هرس ،ابیاری،
کودهی و پاکستتازی ،اصتتالح و تقویت زمین و  )...و کاشتتت
محصوالت زراعی و علوفه ای تلفیقی با آن

7

مشاغل مرتبط با برداشت غالت
نیروی کار برای فاز برداشت

 2نفر

-

روستا

7

عدم نیاز

-

-

تکمیل

عدم نیاز

مشتتاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصتتول و
انبارداری)

-

مشاغل مرتبط با عرضه محصول

-

گروهی

-

کارگاه تولید ابزار و دستتتتگاههای مصتتترفی موردنیاز غالت از
مرحله کاشت تا برداشت

-

کارگاه ساخت دستگاههای فراوری و بوزدایی غالت

-

کارگاه ترکیب و ساخت خوراک دام و طیور

-

عرضه و فروش عمده و شبکه خرده فروشی ادوات کشاورزی

-

20

-

-

روستا و دهستان
1

دهستان

2

دالالن محلی و بیرونی

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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 انوشیروان
اصوال در تدوین برنامههای راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛
-1راهبرد تدافعی یا بقاا( ،)WTکته بته آن راهبترد حتداقل -حتداقل نیتز گفتته متیشتود ،ایتن راهبترد بتدنبال
کاهش ضعف های درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد.
-2راهبرد انطباقی یا محافظاه کاراناه( ،)WOکته بته آن راهبترد حتداقل -حتداکرر نیتز گفتته متیشتود ،ایتن
راهبتترد بتتدنبال کتتاهش ضتتعف هتتای درونتتی سیستتتم (روستتتا یتتا منطقتته) ،در حتتین بهتترهگیتتری از فرصتتتهتتای
بیرونی می باشد.
-3راهبرد اقتضایی یا تناوع ( ،)STکته بته آن راهبترد حتداکرر -حتداقل نیتز گفتته متی شتود ،ایتن راهبترد بتدنبال

بهره گیری از قوت های درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد.
-4راهبرد رقابتی یا تهااجمی ( ،)SOکته بته آن راهبترد حتداکرر -حتداکرر نیتز گفتته متیشتود .ایتن راهبترد
بدنبال بهرهگیری از قتوت هتای درونتی سیستتم (روستتا یتا منطقته) ،در عتین حتال بهتره گیتری از فرصتت هتای
بیرونی می باشد.
اینتتک در روستتتای انوشتتیروان بتتا توجتته بتته نتیجتته گیتتری از شتتاخص هتتا و نتتاتوانی در آن در جهتتش بتته توستتعه،
بتترای رستتیدن بتته توستتعه پایتتدار و تحقتتق اهتتداف ستتند برنامتته توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغالزایی روستتتای متتذکور
راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پیش بینی می گردد:
-1راهبرد یا راهبردهای کوتااه مادت :بکتارگیری توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد اقتضتایی بترای یتک دوره
یک تا سه سال پس از تامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه.
-2راهباارد یااا راهبردهااای میااان ماادت :بکتتارگیری توامتتان راهبتترد انطبتتاقی و راهبتترد اقتضتتایی بتترای یتتک
دوره سه تا پنج سال ،پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول.
-3راهبرد یاا راهبردهاای بلناد مادت :بکتارگیری توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد رقتابتی بترای یتک دوره
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
زیرستتاخت هتتای توستتعه اقتص تادی و اشتتتغال زایتتی در روستتتا متتی کنتتد کتته اصتتالح و جتتایگزینی شتتیوه آبیتتاری،
تامین زیرستاخت هتای توستعه باغتداری و کشتت تلفیقتی ،انتقتال آب بتا لولته بته متزارع ،احتداث استتخر دخیتره
چنتتد منظتتوره ذخیتتره آب کشتتاورزی و پتترورش متتاهی ،اصتتالح و توستتعه شتتبکه آب آشتتامیدنی روستتتا ،اجتترای
طرح هتادی روستتا ،تتامین زیرستاخت هتای فترآوری و بستته بنتدی گیاهتان دارویتی ،صتنایع دستتی ،آمتوزش و
مهارت آمتوزی نیتروی کتار و راه انتدازی اینترنتت پرسترعت از جملته ایتن اقتدامات خواهتد بتود و از ستوی دیگتر،
روستتتائیان بتتا مشتتارکت و همیتتاری در اجتترای زیرستتاخت هتتا و اختتذ شتتیوه هتتا و فنتتون جدیتتد کتتارآفرینی و
ستترمایهگتتذاری در بختتشهتتا و حتتوزه هتتای دارای پتانستتیل روستتتا از جملتته حتتوزه کشتتاورزی (بتتا محوریتتت
باغداری -محصوالت استوایی و دامداری نیمه تجاری) و خدمات یاریگر دولت در این روند خواهند بود.
در گام دوم ،با کتاهش ضتعف هتای درونتی روستتا و کتاهش تهدیتدهای بیرونتی ناشتی از اعمتال راهبردهتای گتام
اول نوبت به بهره گیری بیشتر از قتوت هتای درونتی روستتا و فرصتت هتای بیرونتی استت کته ایتن امتر بتا تتامین
مالی و سترمایه گتذاری بیشتتر در بختش هتایپیشترو اقتصتاد روستتا ازجملته کشتاورزی نتوین ( فترآوری گیاهتان
دارویی ،باغداری ،پرواربنتدی دام و پترورش طیتور مطتابق بتا ذائقته بتازار) ،توستعه فعالیتت هتای صتنایع دستتی و
توستتعه ختتدمات آغتتاز متتی گتتردد و بتتا همراهتتی دولتتت در تتتامین زیرستتاختهتتای تکمیلتتی ،روستتتا وارد فتتاز
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خودشکوفایی و حرکتت بته ستمت تولیتد رقتابتی هتدایت خواهتد گردیتد .افتزایش تولیتد و نقتش در نظتام تولیتد
ناحیته ،ایجتتاد اشتتغال و جتتذب نیتروی کتتار متتازاد روستتا ،تحتتول در پایتداری ستتکونت در روستتا ،بهبتتود و ارتقتتاء
فنتتون تولیتتد و حرکتتت بتته ستتمت نتتوگرایی در بهتتره گیتتری از پتانستتیل هتتای روستتتا ماننتتد تولیتتد واریتتته هتتای
پرمحصول از جملته وظتایف کارآفرینتان روستتایی در ایتن مرحلته خواهتد بتود .تتامین زیرستاخت هتا ،پشتتیبانی،
تنظیم و برنامته ر یتزی بتازار مصترف و ایجتاد تعتادل در عرضته و تقاضتا و پتایش نظتام تولیتد روستتا و جلتوگیری
از آسیب پذیری آن در این مرحله برعهده دولت و دستگاههای اجرایی مسئول خواهد بود.
درگام سوم ،با شکوفا شتدن قابلیتتهتای درونتی و فرصتتهتای بیرونتی روستتا و تحقتق امنیتت سترمایهگتذاری و
پایدار ی اقتصاد روستتا ناشتی از اجترای راهبردهتای دو گتام قبلتی ،نوبتت بته اجترای راهبردهتای گتام ستوم متی-
رسد کته در ایتن گتام بتا بکتارگیری توامتان راهبترد رقتابتی بتا راهبترد تتدافعی ،اقتصتاد روستتا وارد فتاز جدیتدی
در خلتتق منتتابع درآمتتدی جدیتتد متتیشتتود کتته نقتتش آفرینتتی منطقتته ای نتتام متتیگیتترد .در ایتتن مرحلتته روستتتا،
ضتتمن ارتقتتاء فعالیتتتهتتای اقتصتتادی ناشتتی از تتتوانهتتای داخلتتی و منحصتتر بفتترد ختتود بتته طتترف بهتترهگیتتری از
تتتوانهتتای اقتصتتادی روستتتاهای همجتتوار متتیرود کتته ایتتن امتتر در فضتتای رقتتابتی بتتازار ،تولیتتد در مقیتتاس بتتاال را
بتترای روستتتا بتتا صتترفه اقتصتتادی روبتترو خواهتتد ستتاخت .در ایتتن گتتام ،برندستتازی ،رهبتتری و هتتدایت بتتازار و
تولیتتدات روستتتاهای مجتتاور و توستتعه فعالیتتتهتتای تولیتتدی بتته صتتورت زنجیتترهای و بهتترهگیتتری از راهبتترد
اقتصتتادی افتتزایش بهتتره وری ،ستتبب افتتزایش تتتوان و جایگتتاه روستتتا در عرصتته بتتازار خواهتتد گردیتتد .تولیتتدات و
محصتتوالت مبتنتتی بتتر ذائقتته مصتترف کننتتده ،فتترآوری تولیتتدات دامتتی و طیتتور ،توستتعه تولیتتد صتتنایع دستتتی از
جمله فعالیتتهتای سترمایهگتذاران در ایتن گتام استت کته بتا ادامته سیاستتهتای حمتایتی دولتت متیتوانتد بته
تحقق اهداف سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی و در نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.
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-2قابلیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای انوشیروان
حوزه

موانع

محرک

طبیعی

 خشکسالی طوفان های  120روزه -گرمای شدید در بیشتر ایام سال

 باد و ساعات آفتابی زیاد درطول سال برای ایجاد توربین و پنل زمین های کشاورزی حاصلخیز و هموار حجم باالی رواناب های فصلی با منشا کشور همسایه درسالهای مرطوب

اجتماعی

 میزان مهاجرت روستا شهری زیاد جوانان به ویژه به دلیل نبودزیرساخت ها و امکانات.
 عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل های مردمیاز سوی دستگاههای مسئول
 ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری در چگونگیمشارکت دادن مردم در فرآیند توسعه روستا

 وجود احترام و اعتماد به ریش سفیدان پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه اقتصادی همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و امور عام المنفعهروستا و سرمایه اجتماعی باالی روستا
 همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه وحفظ امنیت و توسعه پایدار روستا
 سرمایه انسانی به ویژه نیروی کار فعال روستا -داشتن تخصص الزم در زمینه باغداری و زراعت و دامداری

انسانی

 بی انگیزگی و بیعالقگی نسل جوان برای فعالیت در روستابخاطر نبود برنامهریزی شغلی
عدم برخورداری جوانان مرد روستا از آموزشهای رسمی و
مهارت های فنی و حرفه ای
عادات نامناسب کاری خیلی از مردم به ویژه تن ندادن به
فعالیتهای تولیدی و سختکوشی

 سابقه همکاری و رابطه خوب روستائیان با تمامی ارگان ها برخورداری از شورا و دهیار  -وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزاییروستا

نهادی

 انتظارات زیاد و دور از ذهن از نهادها و عدم تالش وریسک پذیری خود اهالی
 عدم یکپارچگی فعالیت نهادها به ویژه در زمینهاشتغالزایی
 کم لطفی نهادهای دولتی در رابطه با زیرساخت هایروستا
 عدم توجه الزم به مدیریت روستایی و عدم امکان مشارکتشورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری های دستگاههای مسئول
 نداشتن ساختمان دهیاری نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه های مسئولتوسعه روستایی

زیرساختی

 برخوردار از زیرساختهای راه ،مخابراتی ،برق و آبشن ریزی 50درصد از معابر فرعی
 وجود خدمات بهداشتی -وجود  9چاهک

-
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 عدم اجرای طرح هادی عدم داشتن فضایی برای خانه ورزش خاکی بودن  50درصد از معابر فرعیضعف آنتن دهی تلفن همراه و عدم برخورداری از اینترنت
در روستا

مالی

 پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه روستایی برای وجود اراضی کشاورزی مستعدتوسعه تولید در روستا
 وجود دام های زیاد در روستا سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا امکان ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در بخشهایکشاورزی ،صنعت و خدمات  ،توسعه صنایع دستی و گیاهان  -پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید (آب و خاک)
 ساختار نامناسب مالکیت ارضی در روستا (فقدان سند مالکیتدارویی.
و وجود خرده مالکی و غیره)
 نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهادهها ومحصوالت کشاورزی
 ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستا  -ساختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی درپرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

مکانی -فضایی

موقعیت فضایی حاشیه ای روستا
 کارکرد ضعیف مکانی -فضایی روستا به دلیل ضعف کارکردهایخدماتی و زیرساختی روستا
 ضعف آگاهی دستگاههای مسئول از ظرفیت ها و فرصت هایمکانی -فضایی روستا

 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار دسترسی سریع به مرکز دهستان امکان ارتقاء موقعیت مکانی -فضایی روستا در صورت اجرایبرنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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 -3ارزیابی و تحلیل مکانی  -فضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای انوشیروان
توپوگرافی

آبهای سطحی

دشتی

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

از نظر زمان نوسانی

آبهای زیرزمینی

کشاورزی

زیرساخت

صنعتی

زیرساخت

ذخایر معدنی

خدمات برتر

مناسب

محلی

مناسب

ندارد

ضعیف

شبکه جاده ای

عملکرد ارتباطی

شبکه انرژی

گردشگری

پویایی جمعیت
نوسانی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
 -4تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای انوشیروان
روستتای انوشتیروان در افتق برنامته روستتایی خواهتد بتود برختودار از اشتتغال پایتدار  ،متکتی بتر تولیتد و درآمتد
در بخشهای سهگانته اقتصتادی بتا محوریتت بختشکشتاورزی (بتا تاکیتد بتر زراعتت تلفیقتی ،دامتداری) ،صتنعت
(با تاکید بر صنایع دستی) با پشتیبانی بخش خدمات.
 -5تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای انوشیروان
 -1-5حفتتظ و ارتقتتای ظرفیتتتهتتای موجتتود بختتشهتتایاقتصتتادیروستتتا بتته ویتتژه بختتشکشتتاورزی (زراعتتت و
دامتتداری) و ختتدمات (ختتدمات تجتتاری ،تتتوزیعی و ختترده فروشتتی) از طریتتق روشهتتای نتتوین بهتترهگیتتری از
فرصتها و قابلیتهای اقتصادی با بهرهگیری از تسهیالت و سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی.
 -2-5ایجتتاد ظرفیتتتهتتای جدیتتد در بختتشهتتای اقتصتتادی بتته ویتتژه کشتتاورزی و ختتدمات از طریتتق توجتته بتته
نیازهتتای بتتازار بتتا رویکتترد صتتادرات محتتور و بتتا بهتترهگیتتری از تستتهیالت و ستترمایهگتتذاری بختتش دولتتتی و
غیردولتی.
 -3-5تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و خدماتی و توسعهای روستا در منطقه.
 -4-5ایجتاد و توستعه ختدمات زیربنتتایی روستتا از طریتق ستترمایهگتذاری دولتتی و جتتذب سترمایهگتذاری بختتش
تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا.
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-6تبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای انوشیروان
 -1-6اهداف کلی و برنامههای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای انوشیروان
ردیف

هدف کلی
ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های

1

روستایی

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

2

ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی
روستا

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

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

 توسعه پوشش خدمات نوین در روستا -تقویت کارکردهای اجتماعی روستا

4

توسعه و تربیت اشتغال در روستا

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

5

6

انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و

 -ارتقاء کیفیت محیطی -کالبدی روستا

ارتقاء هویت روستایی

 -توسعه مسکن معیشت محور

افزایشبهرهوریمنابعو عواملتولید

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

کشاورزیوحفاظتو بهرهبرداری بهینه از

 -حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت

منابع پایه ،منابع طبیعی و بسترهای

مردم ،اجرای عملیات آبخیزداری ،آبخوانداری و بهرهگیری از روش-

تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

های نوین کشاورزی

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

سیاست

اقدام اساسی

توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

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

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی بهخدمات در روستاها
تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکزبرمالحظات آمایشی

تقویت بنیه اقتصادی
روستا

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

 اجرای برنامه های آموزشی -مهارتی و اعتباریبرای توسعه مشاغل خانگی
 سند دار کردن داراییهای فیزیکی و ارتقاء آنهابه داراییهای مولد
ساماندهی منابع آب روستااصالح و توسعه شبکه آب آشامیدنی روستا طرح توسعه انرژیهای نو شناسایی پتانسیلهای سرمایه گذاری و اشتغالبا مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار
اقتصادی روستا

ارتقاء شاخص توسعه
انسانی و اجتماعی
روستا

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش هایغیرکشاورزی به ویژه خدمات  ،صنایع دستی ،تعاونی
های تولیدی ،مالی و توزیعی
 ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهایروستایی
 بستر سازی جهت توسعه روش های آموزش مجازیدر روستا
 توسعه زیرساخت های اجتماعی ،فرهتگی و افزایشضریب نفوذ اینترنت  ،تلفن همراه و شبکه های صدا و
سیما

تقویت پایدار سرمایه  -توسعه تشکل های مردمی در روستا
 ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتیاجتماعی و توانمند
سازی اجتماع محور در  -توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخش
خصوصی و تعاونی
جامعه روستایی

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 الکترونیک28

 توسعه صنایع دستی  ،کشت گیاهان دارویی اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بومگردی دهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری

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

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزیروستایی
 طرح توانمندسازی اجتماع محور زنان روستایی طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالندانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی
روستا
 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا و منطقه -تقویت آنتن تلفن همراه در روستا و منطقه

بهبود و توسعه فضای
کسب و کار در روستا

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

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

ارتقاء قابلیت و سرمایه
انسانی در روستا

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

 توسعه کارآفرینی روستایی -آموزش فنی و حرفهای روستائیان

گسترش دسترسی به
تسهیالت و منابع مالی
در روستا

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

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

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

توسعه مسکن معیشت
محور در روستا

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

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

 تهیه و اجرای طرح ایمنسازی روستا در برابرسوانح طبیعی
 اجرای طرح هادی روستا اصالح بافت و معابر روستا اجرایطرح شناسایی مخاطرات طبیعی روستا وبرنامهریزی برایکاهش آن
 مشارکت روستائیان و نهادهای محلی در اجرایطرحها و حفظ بافت سنتی
 -ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی

 توسعه ظرفیت اجرای عملیات آب و خاک دراراضی کشاورزی با تاکید در مزارع
 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای  -توسعه ،استقرار و اجرایسامانههاینوین آبیاریو بهبود شیوههای آبیاری
 بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح استفاده از فناوریهای نوین در بهره برداری از تجهیز ،نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزیمنابع آب و خاک
 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -اصالح الگوی کشت روستا

 توسعهعملیاتآبخیزداری،حفاظتاز خاک،آبخوانداری-حفاظت و صیانت از وتعدیل شرایطخشکسالی
منابع طبیعی با رویکرد  -مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی گرد و
ارتقاء مشارکت مردم و غبار
 مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابعجوامع روستایی
طبیعی
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت خاک
 ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابعطبیعی

-7تبیین اقدامات اولویت دار توسعه روستای انوشیروان
-1-7تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجود
عوامل فنی و زیرساختی

عوامل سیاسی و قانونی

 تقویتتت ختتدمتتات فنی و  -بات در قوانین و مقررات -مدیریت نوسانات بازار

زیرساختی

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -حمایت مالی از سوی بانک

 -ات کاء بیشتتتتر به م نابع ها و موسسات مالی

 استتتمرار حرکت دولت در  -مدیریت واردات کاالتامین زیرساخت ها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی و مالی

مردمی

 -استفاده از اعتبارات خرد

 -تسهیل دریافت استعالم ها  -آشتنا نمودن روستتائیان با  -تسهیل دریافت تسهیالت

 -دسترسی به منابع آب

 -تستتهیلگری دستتتگاههای قوانین و مقررات

 -پایین آوردن نر سود

 -انتقال تکنولوژی نوین

مسئول

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

مولفه ها

اولویت

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

1

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

3

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

2

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

2

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

3

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

3

اقتصادی
اصالح و وضع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی
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-3-7تعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستای انوشیروان ( 3زیاد تا  1کم)
سطح

سازو کارها

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)

3

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

3

تمرکز بر رفع موانع اداری و سازمانی ا رگذار 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

3

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

2

فعالیتهای تبلیغاتی

3

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

1

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

2

تقویت احساس مالکیت محلی

3

تضمین امنیت سرمایه

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

اولویت

برنامه ها

اولویت

تغییر الگوی کشت از محصوالت آب بر به کم آب بر

3

ممانعت از برداشت غیر مجاز توسط پمپ

2

ایجاد سازه های بومی جمع آوری و نگهداری آب

3

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

3

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی

3

اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای

3

و انتقال آب با لوله
استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و

توسعه نیروگاههای خورشیدی

3

3

زیرزمینی
گرایش از پرورش طیور پرآب بر (مرغداری) به طیور

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر (پرواری گاو

1

و گوساله) بهکم آببر (دامهایسبک و اصالح

کم آب بر (بلدرچین)..... ،

نژاد شده)
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،

31

2

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

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

1

تغییر الگوی کشت به سمت کشت تلفیقی ،تکمیل طرح آبیاری نوین 46
هزار هکتاری و اجرای طرح آبیاری نوین مزارع

سازمان جهادکشاورزی استان

2

اجازه چرای دام در فصول ترسالی به دامداران قبل از خشک شدن علوفه

منابع طبیعی

3

احداث پایگاه بسیج

بسیج سازندگی

4

احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال ،و سالن ورزشی برای جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان

5

اجرای طرحهای نوین آبیاری مزارع کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

6

اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن استان

7

بازبینی الگوها و مکانیسم ساخت مساکن روستایی ،پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

8

واکسناسیون به موقع دام ها

دامپزشکی

9

تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

10

حمایت از علوفه دام در فصول و سالهای خشک

اداره عشایری

11

شن ریزی  50درصد معابر فرعی

دهیاری
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-8شناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای انوشیروان
عنوان برنامه

اولویت

برنامه های مبتنی بر توسعه زیرساخت های حمل و نقل (خصوصا مسیرها و تعاونی حمل و نقل)
برنامه های مبتنی بر تامین امنیت سرمایه ،نظام بیمه و نظام حمایت یارانه ای از فعاالن اقتصادی
اولویت اول

برنامه های مبتنی بر تامین آب پایدار برای شرب و فعالیت روستایی
برنامه توسعه کشت ها ی سرپوشیده و فعالیت های محصور که سازگار با اقلیم طوفانی منطقه است
برنامه های مبتنی تامین مالی (تسهیالت کم بهره و مشروع با بازپرداخت مناسب و سازگار با
بازدهی طرح های اقتصادی)
برنامه های مبتنی بر افزایش سطح مهارت ها و توانمندی های شغلی و حرفه ای
برنام ه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصوالت و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه  ،نیروی انسانی و سرمایه
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

اولویت دوم

برنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی
برنامه های مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات
برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود

اولویت سوم

برنامه های مبتنی بر توسعه تشکل های مردم نهاد (سمن ) و تعاونی ها
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-9محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای انوشیروان
محورهای تولید
اولویت ()1-10

زراعت

دامداری

صنایع دستی

پرورش ماکیان

خدماتی

1

2

3

4

5

نتتام محصتتول یتتا  -محصوالت
فعالیتتتتتت دارای -صیفی و
جالیزی
مزیت
زمستانه
 زراعت دیمعلوفه (با
روانابهای
فصلی)

 پرورشدام سبک (  -سوزن دوزیتلفیقی
گوسفند و بز)
 پرورش دام سنگین -سکه دوزیبازارپسند و تولید
(گاو)
محصوالت نوین
چون انواع کیف
کوچک و بزرا
سوزن دوزی شده،
کفش و جعبه های
سوزن دوزی شده

محورهای تولید

استفاده از
انرژی های
نوین

محصوالت گلخانه ای

شیالت و آبزیان

اولویت ()1 -10

6

7

8

نتتام محصتتول یتتا  -تولید برق
فعالیتتتتتت دارای-
مزیت

 خیار گوجه -سبزیجات

 پرورش ماهی دراستخر مزارع
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 پرورش مرغبومی و ماکیان

 خدمات خردهفروشی

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

فعالیت ها
نهاده ها و داده های تولید

تولیدکنندگان محصول ،بذر ،خدمات توسعه-
ای و ترویجی دستگاههای مسئول و شرکت-
های ماشینآالت و سایر

شهر دوست محمد ،شهر زابل ،زاهدان،

تولید محصول

کشاورزان ،کارگران ،تولیدکنندگان

روستای انوشیروان

ذخیره سازی اولیه محصول بستهبندی کنندگان ،فرآوری کنندگان اولیه،
ذخیرهکنندگان
و فرآوری آن

روستاهای مرکزی ،شهر دوست محمد

فرآوری انویه محصول

صنایع و کارگاههای فرآوری و بستهبندی

روستاهای مرکزی ،شهر دوست محمد ،شهر
زابل

توزیع  ،حمل و نقل و
تجارت

دالالن ،کارگزاران و عمده فروشان،
صادرکنندگان و واردکنندگان

شهر دوست محمد ،شهر زابل و زاهدان

خرده فروشی و فراهم
سازی

خردهفروشان ،فروشگاههای 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
اتحادیه ها و تشکل های مردمی

مرکز کشور و استان
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-11بازارهای هدف فعالیتهای اشتغالزا در روستای انوشیروان
ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

1

تولیدات کشاورزی نوین

ملی و منطقهای

2

فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

3

تولیدات طیور

محلی

4

تولیدات و فرآورده های دامی

محلی و منطقه ای

5

خدمات تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی

محلی و منطقه ای و ملی

6

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 انوشیروان
 -1فرآوری و بسته بندی محصوالت صیفی و جالیزی
 -2پرورش دام سبک و سنگین
 -3صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی
 -4صنایع دستی
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 -5شیالت و آبزیان
 -6خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی
 -6مشاغل خانگی و خوداشتغالی
 -7پرورش طیور
 -8سایر رستههای شغلی

 -13طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
در روستای انوشیروان
ردیف

عنوان طرح

1

کشاورزی تلفیقی

تعداد

دستگاه اجرایی مسئول

تقریبی
ایجاد شغل

 5نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

2

پرورش ماکیان

 4نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

3

فرآوری محصوالت شیالتی ،دامی و زراعی

 4نفر

اداره کل شیالت جنوب استان

4

گلخانه

2نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

5

دامداری سنتی دام سبک و پروار بندی با جایگاه بهداشتی و مشاغل
وابسته

6

گوساله پرواری

7

اجرای طرحهای توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع

 3نفر

دستی و تولید مواد غذایی
8

ایجاد پنل های خورشیدی و تولید برق

9

مغازه داری

 4نفر

 4نفر
 2نفر
 4نفر
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سازمان جهادکشاورزی استان
سازمان جهادکشاورزی استان
دستگاههای اجرای ذی ربط
دستگاههای اجرای ذی ربط
دستگاههای اجرای ذی ربط

-14تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستای انوشیروان (میلیون ریال )
عنوان

سال پایه
()1397

1398

1399

1400

1401

1402

جمع
برنامه

تعداد شاغلین (نفر)

64

68

73

80

88

96

*

تعداد ایجاد شغل

*

4

5

7

8

8

32

تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

*

3200

3925

5495

15700

6280

25120

اعتبارات عمرانی موردنیاز

*

2000

2500

3500

10000

4000

16000

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

*

5200

6425

8995

25700

10280

41120
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-15سازمان اجرایی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای انوشیروان
در طول سال های اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی الزم است مجموعه ای از فعالیت های
هماهنگ و یکپارچه سیاستگذاری و اجرایی در قالب مراحل زیر به منظور تحقق چشم انداز ،اهداف  ،راهبردها و
طرحها و پروژه های پیش بینی در سند به مرحله اجرا گذاشته شود:
مرحله اول :بررسی و تایید اولیه برنامه(طرحها و پروژه ها ) در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و کارگروه
تخصصی مربوطه
مرحله دوم :تصویب برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا در شورای برنامه ریزی و توسعه استان
م رحله سوم :شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
مرحله چهارم  :شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت در روستا توسط تسهیلگران محلی
مرحله پنجم  :برگزاری جلسات مشترک فیمابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگران محلی
مرحله ششم  :صدور مجوز های الزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسئول.
مرحله هفتم  :بررسی طرحهای سرمایه گذاری توسط دستگاه اجرایی و معرفی به دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه
گذاری در صورت تایید دستگاه اجرایی.
مرحله هشتم :بررسی طرحهای معرفی شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری و معرفی به بانک و موسسات مالی
در صورت تایید نهایی کارگروه
مرحله نهم  :تخصیص و پرداخت مرحله ای منابع مالی و تسهیالت مصوب توسط بانک ها و موسسات مالی
مرحله دهم :نظارت بر فرایند تخصیص  ،پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
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تصویر شماره  -5پلکان تحول و ترقی مشاغل روستای انوشیروان در چشم انداز 10ساله

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

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

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

(پیشرانها):
اجرای طرح هادی روستا
توسعه انسانی خصوصا ارتقای مهارت های فنی جوانان
پرورش آبزیان در استخر مزارعتعریض و روکش آسفالت روستا
اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل روستایی با تاکید بر ایجاد تعاونی حمل و نقل
توسعه پرواربندی دام های سبک و سنگین
ساماندهی منابع آب کشاورزی
-توسعه کشت گلخانه ای
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