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برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
 -1هدف:
اهداف اصلی برنامه :
*برنامه ریزی منطقه ای
*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 بهره گیری از پتانسیل های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
*یکپارچه سازی  ،هدفمند کردن و تعیین اولویت های سرمایه گذاری های اقتصادی اشتغالزا در مناطق روستایی
و هم افزایی اقدامات و برنامه ها و اعتبارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای مزیتها و
توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت
 -2دامنه برنامه :
*تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی
*پنجساله بودن برنامه
*از لحاظ مکانی در سطح روستا تهیه می گردد.
 -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
*مهاجرت معکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت ( به خصوص جوانان ) در مناطق روستایی
 -6اسناد باالدست :
*در سطح استان( سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد) .
*در سطح ناحیه ( طرح توسعه و عمران (جامع ) ناحیه ای  ،طرح ساماندهی فضا و سکونتگاههای روستایی  ،طرحهای هادی
روستایی و سایر اسناد و طرحهای مربوط).
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نقشه شهرستان ،بخش و دهستان و جایگاه فضایی -مکانی روستای سورچاهان
نام روستا :سورچاهان ،نام دهستان :ابتر ،نام بخش :مرکزی
موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای 06 :درجه  91دقیقه ،عرض جغرافیای 72 :درجه و  4دقیقه

تصویر شماره  -9موقعیت روستای سورچاهان در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت نسبیی روسبتای سوورچاهان :روسوتای سوورچاهان در  96کیلومتری شور شوهر ایرانشهر در استان سیستان و
بلوچستان-قرار دارد.

تصویر شماره  -7موقعیت مکانی فضایی روستای سورچاهان نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان
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مقدمه
اصوو ا اقتصاد و معیشت مهمترین جنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است .درعینحال برخورداری از اشتغال
و درآمد ،میتواند سوایر نیازهای انسان را نیز تأمین کند .از این منظر استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شر ایران،
ازیوکطرف هزاران سوووکونتگواه روسوووتوایی را در خود جوایداده اسوووت و از سوووویی دیگر متأسوووفانه در عصووورحاضووور
تهدیداتیچون؛خشووکسووالی ،نااطمینانیدر تجارتمرزی ،تحریمکشووور وتهدیداتجهانی ،همچنین افزایش جمعیت جوان در
روسوتاها ،ضرورت توجه علمی و تالش مضاعف برای تهیه و اجرای برنامههای اشتغالزا را دوچندان کردهاست .گزارشپیشرو
حاصول مطالعه فراگیر روسوتای سوورچاهان با هدف تدوین برنامه توسوعه اقتصادی و اشتغالزایی این روستا میباشد .مبنای
تئوریک و پیشفرضهای پژوهش مبتنی بر این بوده اسوووت؛  -9کشووواورزی کم نهاده (با تأکیدبر بهینهسوووازی کاربردآب و
معیشتجایگزین و فعالیتهای با نیاز آبی پایین) -7 ،برنامهریزی یکپارچه (پیوندهای فضایی روستاها با یکدیگروباشهرها)-3 ،
الگو قرار دادن رویکرد توسوعه مشارکتی و مردم محور  -4بهرهگیری از نظریه توسعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد
شوغل و ماندگاری معیشووت) و همچنین  -9بهرهگیری از الگوی توسووعه درونزا .روششووناسوی تحقیق نیز با توجه به ماهیت
موضوو؛؛ استفاده از روشهای کیفی (مدلهای مشارکتی یا  )PRAمیباشد .مهمتر اینکه با توجه به حساسیت مسئله اشتغال
بهویژه در شوورایف فعلی؛ گردآوری دادهها با بهرهگیری از توان تیمیاز کارشووناسووانمحلی (افراد تحصوویلکرده با تحصوویالت
تکمیلی که در ادارات منطقه مشوغول فعالیت هسوتند) ،دانشوجویانو فارغالتحصویالندکتریو کارشناسی ارشد در رشتههای
برنامهریزی روستایی ،مدیریت ،کارآفرینی ،برنامهریزی شهری -منطقهای و همچنین مسئولین محلی (شورا ،دهیار ،معتمدین
و ریشسووفیدان) و مردم محلی (صوواحبنظر و مشووارکتجو) انجام شوود .همه تالش این مشوواور (پژوهشووکده علوم زمین و
جغرافیا) ،بر این امر متمرکز بوده که ارتباط عمیق و صمیمی با مردم بهمنظور کسب شناخت واقعبینانه برقرار شود .گردآوری
دادهها به کمک مشواهدات میدانی محققان و همچنین مدلهای ارزیابی مشوارکتی مانند روند یابی ،ترسیم درخت مشکالت،
ماتریس نیازسونجی ،ترسویم و تحلیل نمودار سازمانی ِون ،گردش روستایی ،تحلیل هزینه -فایده فعالیتها و غیره انجام شد.
در فازبعدیتحقیق ،یافتههای حاصووول از آمار و اطالعات سوووازمانهایذیمدخل در امور روسوووتایی و گزارشهایی که از این
سوازمانها اخذ شدوتحلیلهایکارشناسی (با نظارتاساتیددانشگاه ،کارآفرینانباتجربه محلی و غیره) کمک نمود تا با مطالعات
و دادههای حاصول از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد .سوپس در فاز سووم با تحلیل یافتههای میدانی و اسوونادی ،به استنتاا از
یافتهها اقدام و سووپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگشووا با شوورح جزئیات پرداخته شوود .مجموعه مطالعات فو الذکر
بعنوان اسوناد پشتیبان برای روستای سورچاهان (و البته هر یک از دیگر روستاهای مورد مطالعه 430 ،روستا)،جداگانه تدوین
و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه و برنامه ریزی 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
سوازمان فضوایی روسوتای سورچاهان  ،تحلیل شاخصهای جمعیتی ،بررسی وضع یت اشتغال و بیکاری ،بررسی وضعیت امور
تولیدی ،بررسوی وضوعیت اموراجتماعیو فرهنگی و بررسوی وضوعیت امور زیربنایی روستا ،پیجویی گردید و سپس با تدوین
برنامه آیندهنگریو سووویاسوووتگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتهاو فرصوووتها ،محدویتها و تهدیدها ،اهداف و راهبردها،
چشوماندازها و ماموریتها ،سیاستها و راهبردها ،اقدامات و طرحها ،و نهایتا تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق
هر یک از طرحها و برنامههای توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روستای سورچاهان تدوین و ارائه گردید که چگونگی انجام و
ابعاد آن در ادامه آمده است.
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الف -تجزیه تحلیل و تییین وضع موجود
روستای سورچاهان
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بررسی و تحلیلهای حاصل از روش مشارکتی ( )PRAبا بهرهگیری از مدل چرخه حیات
با توجه به تحو ت سریع اقلیمی ،اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،ظرفیتشناسی و ظرفیت-
سازی ،انعطاف برنامهریزی ،برنامهریزیجامع و چند یه ،از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است .اصو در عرصه برنامهریزی
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 برنامهها 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 سورچاهان نیز در همین راستا تهیه و اجرا شده است .با توجه به بررسیها
و تحلیل های انجام شده در بخش اول ،اینک راهبرد توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای سورچاهان با بهرهگیری از روش
مشارکتی( )PRAو مدل چرخهحیات استخراا 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 ،نو؛ و کیفیت شاخصهایی
است که به کار میگیریم .طرح حاضر شاخصهای اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای ارزیابی وضعیت شغلی
و اقتصادی جمعیت روستای سورچاهان به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک هر شاخص در زیر ارائه شده است.
* روندیابی جمعیتی روستای سورچاهان
روند یابی جمعیت روسوتا نشان می دهد که جمعیت روستا دارای روندی کاهشی بوده است .به گونه ای که جمعیت روستا از
 739نفر در سال  9316به  984نفر در سال  9319رسیده است .تحلیل مهاجرتهای روستا نشان داد که بیشتر مهاجرت ها
جهت کار و یا نبود خدمات و زیرساخت ها به ویژه در زمینه آب به استان های دیگر و سطح شهرستان صورت می گیرد.
*روند تغییرات سطحی کاهشی میباشد .با توجه به کاهش بارش های فصلی و بحران خشکسالی در استان وضعیت آبهای
سطحی به شدت کاهشی بوده و باغات روستا اکثرا خشک شده اند .آب زیرزمینی نیز در منطقه برداشت نمی شود.
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
 روند فعالیتهای دامداری کاهشی است ،هم تعداد بهره برداران و هم تعداد دام ها کاهشی بوده است.
 روند فعالیت های کشاورزی کاهشی است؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد کاهش در تولید هستیم.
 روند فعالیتهای صنایع دستی ثابت است و چندان که ظرفیت بالقوه وارد بخش اقتصادی روستا نشده است.
 * روندیابی فعالیتهای غیرتولیدی؛
 روند فعالیت های خدماتی و کارگری افزایشی است.
در نتیجه 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 کشاورزی و دامداری به این فعالیتها روی
میآورد.
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تصویر شماره  -3ترسیم نمودار چرخه حیات برای روستای سورچاهان  -ترسیم :مشاور براساس تحلیل روندها

 -1تییین سازمان فضایی روستای سورچاهان
بر اسواس آخرین تقسویمات سویاسوی و اداری کشوور روستای سورچاهان در دهستان ابتر از بخش مرکزی در  96کیلومتری
مرکز شهرستان ایرانشهر واقع شده که از شمال به روستای کلیری ،از جنوب به روستای بندوک ،از شر به روستای سیاه تی
کالت و از غرب به روستای گورناک منتهی می شود.
از نظر وجه تسمیه ،در این مورد هیج منبع مکتوب و مستدلی در دسترس نیست اما به گفته اهالی روستا سورچاهان برگرفته
از واژه شور است چرا که آب منطقه شور است و در زبان محلی شور را با سور بیان می کنند.
سوورچاهان از نظر سوطح بندی فضواهای روسوتایی در طرح توسوعه و عمران (جامع) ناحیه ای ایرانشووهر ،منظومه ایرانشهر،
مجموعه ابتر ،حوزه روستایی ابتر طبقه بندی گردیده است.
این روسووتا به لحاط توپوگرافی از نو؛ کوهسووتانی ؛ به لحاظ مکانی -فضووایی از تیر روسووتاهای اقماری -پیرامونی ،به لحاظ
آمایشوی و توسوعه ای از تیر روستاهای واحه ای و به لحاظ کارکردی از تیر روستاهای کشاورزی و دامداری از نو؛ معیشتی
(غیر تجاری) میباشد.
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 -2تییین منابع انسانی و اجتماعی روستای سورچاهان
محدودیت های محیطی و انسوانی ،خشوکسالی و ضعف مهارت ها در مشاغل غیر کشاورزی ،نداشتن منابع آبی دائمی و رکود
کشاورزی ،ضعف زیرساختی و اقتصادی ،مهاجرت جوانان موجب رکود جمعیتی و عدم رشد و توسعه روستا شده است .قدمت
سوکونت در روسوتا کمتر از  36سوال است .جمعیت روستای سورچاهان که در سال  9316به  739نفر در قالب  99خانوار و
نهایتا در سووال  9319به  984نفر در قالب  48خانوار رسوویده اسووت .تحلیل جنسووی جمعیت روسووتا در سووال  9319نشووان
میدهد که از  984نفر جمعیت حدود  48/1درصود ( 16نفر) را مردان و  99/9درصود ( 14نفر) را زنان تشکیل میداده است
که نسبت جنسی  19/2را نشان میدهد.
 -2-1تحوالت جمعیتی روستای سورچاهان در دوره 1331-1331
نرخ رشد جمعیت روستا در دوره  16-19حدود  -4/49درصد بوده است.
جدول شماره  :1تحوالت جمعیتی روستای سورچاهان طی  1331الی 1331
سال

جمعیت

خانوار

نرخ رشد

9316

739

99

-

9319

984

48

-4/49

ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 9329 ،الی .9319

تصویر شماره  -4روند جمعیتی روستای سورچاهان
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-2-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای سورچاهان
تیر شناسی مهواجرت در روسوتا نشوان موی دهود کوه پدیوده مهواجرت بوه سوه شوکل روزانوه ،دائموی و فصولی در حوال
اتفا افتادن می باشود .مقصود مهواجرت دائموی روسوتائیان ،عمودتا سوطح شهرسوتان ،روسوتاهای همجووار و انگیوزه ایون
نووو؛ مهوواجرت ازدواا ،اشووتغال یووا از روی ناچوواری و نبووود آب کشوواورزی و شوورب مووی باشوود .مقصوود نووو؛ دوم مهوواجرت
یعنووی مهوواجرت فصوولی عموودتا اسووتان هووای دیگوور مووی باشوود و انگیووزه ایوون نووو؛ مهواجرت ،عموودتا یووافتن کووار ،اشووتغال
است .نو؛ سوم از مهاجرت روزانه و در جهت رفع نیاز روزمرگی خانوار ،کار و یا تحصیل صورت می گیرد.
جدول شماره  :2مهاجرت ،نوع و مقصد آن
تعداد
علت مهاجرت

مهاجران از
روستا

خوداشتغالی در مکان مقصد
(سرمایه گذاری در بخشهای
کشاورزی ،صنعت؟ یا بازار و
خدمات)
کارگری در مزار؛ کشاورزی
کارگری در کارگاهها و کارخانهها

نام شهر یا روستای مقصد

نوع

مهاجرت

مهاجرت

-

-

-

 76نفر

کرمان ،عسلویه
ایرانشهر (روستای خوراب)

موقتی

توضیحات

-

کار در مزار؛ و کارخانجات در مکان
مقصد به صورت روزمزد

کارگری و شراکت در بخش خدمات
کار دولتی
تحصیل
ازدواا
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)-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ایرانشهر ،نوک آباد

دائمی

به دلیل بی آبی در زمینه شرب و
کشاورزی

 9خانوار

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

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،
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 -2-3تییین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای سورچاهان
ساکنان روستا ،بلوچ و از طوایوف زردکوویی و حمبلوی موی باشوند کوه بوا هوم نسوبت فوامیلی دارنود و اختالفوی بوین آنهوا
وجود ندارد .نظوام طایفوه ای سوبب گردیوده حورف شونوی از بزرگوان و سور طایفوه هوا سوبب یکپوارچگی قوومی و قبیلوه
ای و کوواهش اختالفووات طایفووه ای در حوووزه اجتموواعی و تحووول در حوووزه اقتصووادی و عمرانووی روسووتا گردیووده اسووت.
سووابقه همکوواری روسووتائیان بووا هووم و در ارتبوواط بووا برنامووه هووای عمرانووی داخوول روسووتا و همچنووین مسووائل اجتموواعی و
فرهنگی (آداب و رسوم و سنن) بسیار خوب ارزیابی می شود.
 -3تییین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای سورچاهان
مطابق آخرین آمار رسومی( ،)9319جمعیت  96ساله و بیشتر روستای سورچاهان  998نفر می باشد که از این تعداد  99نفر
( 40/09درصد) را مردان و  03نفر ( 93/31درصد) را زنان تشکیل می دهد.
جمعیت فعال روسوتا برابر  33نفر اسوت که از این تعداد 79 ،نفر را شواغلین و  97نفر را جمعیت بیکار روسوتا تشکیل می
دهد .با توجه به آمار مذکور ،نرخ مشارکت اقتصادی در روستا  72/12درصد و نرخ بیکاری برابر با  30/30درصد می باشد.
تیر شوناسی جمعیت غیرفعال روستا نشان میدهد که از  89نفر جمعیت غیرفعال  98نفر را محصلین 49 ،نفر را زنان خانه
دار و  70نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند.
جدول شماره  :7وضعیت فعالیت در روستای سورچاهان
جمعیت ده ساله و بیشتر

جمعیت شاغل

جمعیت غیر فعال

جمعیت بیکار

درآمد
کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

محصل

998

99

03

79

90

9

97

8

4

89

98

خانه

بدون

دار

کار

49

6

سایر
70

اظهار نشده
6

ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن.9319 ،
جدول شماره  :6محاسیه شاخص های اشتغال در روستای سورچاهان
نسبت مردان

نسبت زنان با ی

عنوان شاخص

با ی  96سال

 96سال

نرخ بیکاری

میزان شاخص

40/09

93/31

30/30

جمعیت

نرخ مشارکت

فعال(نفر)

اقتصادی

33

72/12

ماخذ :محاسبات مشاور.9318 ،

بررسی اقتصاد روسوتا در چنود دهوه گذشوته نشوان موی دهود کوه اقتصواد روسوتا عموموا مبتنوی بور کشواورزی بوه ویوژه
باغداری و دامداری است .داشوتن مولفوه هوای آموایش سورزمین از جملوه جمعیوت پایودار ،وجوود زمینوه هوای فعالیوت و
ویژگوویهووای محیطووی ماننوود خوواک حاصوولخیز ،آب کووافی ،آب و هوووای مسوواعد سووبب پایووداری اقتصووادی در گذشووته
گردیده اسوت .در سوال هوای اخیور بوه دلیول عودم توسوعه ظرفیوت هوای تولیود در بخوش هوای اشوتغال زای روسوتا بوه
دلیل خشکسالی و عودم برناموه ریوزی متناسوب بوا شورایف بحوران محیطوی از سووی دسوتگاههای مسوئول شواهد تحوول
11

در نظووام تولیوود و اسووکان روسووتا هسووتیم و روی آوردن نیووروی کووار روسووتا بووه مشوواغل کووارگری و خوودماتی در خووارا از
روسووتا از جملووه ایوون تحووو ت مووی باشوود .اگرچووه تووداوم خشکسووالی سووبب کوواهش آب مووورد نیوواز کشوواورزی و آسوویب
جدی به باغات روستا گردیده اموا بوا برناموه ریو زی و تغییور تکنیوک هوای موجوود فعالیوت و توجوه بوه قلمروهوای جدیود
تولید اقتصادی می توان شرایف اقتصادی روستا را به مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد.
جدول شماره  :1نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای سورچاهان
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 9319

تعداد شاغلین بخش 9316

سهم بخش از اشتغال

کشاورزی
خدمات
صنعت و معدن
جمع
ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 9316،و 9319

 -6بررسی وضعیت امور تولیدی روستا (کشاورزی و دامپروری ،منابع آب ،منابع طبیعی و محیف زیست ،صنعت و معدن،
بازرگانی و تجارت ،میراث فرهنگی و گردشگری)
اقتصاد روستای سورچاهان پیشتر به باغات ،زراعت و دامداری به ویژه دام سبک وابسته بوده که اکنون و بر اثر خشکسالی و
بی آبی در چند سال اخیر کشاورزی روستا به کلی خشک شده است .در واقع شغل اصلی روستا از کشاورزی به کارگری فصلی
تغییر یافته و اکثریت مردان روستا جهت کار به شهرستان های استان کرمان و عسلویه یا کارگاه ها و کارخانجات و برای کار
در مزار؛ کشاورزی به ایرانشهر مهاجرت می کنند.
سطح زمین های کشاورزی روستا  9هکتار می باشد که در دو سال گذشته هیچ کشت و برداشتی نداشته اند.
سرمایه طبیعی روستا با توجه به داشتن ضعف منابع آبی ،مساحت کم زمین های روستا و سیل خیزی منطقه زیاد غنی نبوده
و خشکسالیهای چند سال اخیر و نبود ریزش های جوی نیز بر کاهش میزان منابع آبی تاثیرگذار بوده است.
روسووتا از لحاظ مسوواحت زمین های زراعی و باغی بنا به کوهسووتانی بودن منطقه تقریبا ضووعیف ارزیابی می گردد و تنها 9
هکتار زمین دارند که از این مقدار هیچ محصوولی زیر کشت ندارند و دلیل آن خشک شدن منابع آبی روستا به طور کلی می
باشود .روستا تنها دارای یک چشمه بوده است که خشک شده است .روستا از لحاظ معدن نیز فقیر بوده و در اطراف روستا تا
کنون معدنی کشف نشده است.
جدول شماره  :4وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
نو؛

چشمه

قنات

چاه

سد

بند خاکی و تغذیه ای

رودخانه

سایر

تعداد

9

-

-

-

-

-

-

وضعیت آبدهی

-

-

-

-

-

-

-

کاربری

-

6

-

-

-

-

-

فاصله

-

-

-

-

-

-

-

12

میزان آبدهی

خشک

-

-

-

-

منابع آب خشک شده
و تعداد آن

چشمه خشک شده است.

منبع تامین انرژی
چاه

-

سیستم آبیاری مزار؛

سنتی

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،

شورایف آب و هوایی حاکم بر منطقه و وجود رودخانه در مجاورت روسوتا باعر رشود پوشش گیاهی مرتعی در محیف طبیعی
شوده است و از سوی دیگر ناپایداری شرایف اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه موجب آسیبپذیری بیش از پیش شرایف زیستی
به ویژه برای گونههای گیاهی و جانوری شده است .لذا به طورکلی میتوان بیان نمود پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه در
شورایف ترسالی ،اغلب غنی بوده و به همین دلیل شرایف محیطی ،برای رویش گیاهی فراهم میباشد .اقلیم روستا در تابستان
نسوبتا گرم و خشوک اما در پاییز تا بهار نسوبتا خنک اسوت .پوشوش گیاهی طبیعت اطراف روستا گز ،کهور ،کلپوره ،گواتک،
شوتک ،کنار ،چش ،بنه ،کسور است .بهره گیری از پتانسیل گیاهان دارویی از جمله بادیون ،آویشن ،کلپوره ،کرک در طبیعت
روستا می تواند در برنامه ریزی های آتی روستا مورد توجه قرار گیرد.
جدول شماره  : 7پوشش گیاهی و حیات جانوری
نام واریته های مهم پوشش گیاهی

گز ،کهور ،کلپوره ،گواتک ،شوتک ،کنار ،کسور ،چش ،بنه

نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت روستا

بادیون ،آویشن ،کرک ،کلپوره

وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام

مراتع ضعیف در اطراف روستا

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

خرگوش ،روباه ،کبک ،کبوتر ،هو بره؛ شغال

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور9318 ،

به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مه مترین پدیده بیست سال گذشته منطقه خشکسالی می باشدکه این پدیده در چند
سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیف طبیعی و محیف انسانساخت روستا را به شدت متاثر نموده است.

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

آثار و تبعات مخاطرات

پیشنهادات ساکنین

خشکسالی

 افت آبهای زیرزمینی کاهش تولیدات باغی و زراعی کاهش تعداد دام در روستا -از بین رفتن مراتع

 اصالح الگوی کشت بهره گیری از روش های نوین آبیاری اصالح بذر و مقوم سازی در برابر دوره هایطو نی آبیاری
 -ایجاد استخرهای بزرگ ذخیره سازی آب

افت آبها

آب چشمه خشک شده و آب سطحی نیز با توجه به
کاهش بارندگی ،وجود ندارد.

سیالب

-

-

طوفان

-
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-

حفر چاه برای روستا

تگرگ ،یخبندان و
یا گرمای شدید

-

در فصل تابستان شدت گرما بسیار زیاد می باشد.
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در حوزه صونعت و معدن ،روسوتا فاق د طرح صونعتی و همچنین معدن مطالعه و کشوف شوده در روسووتا وجود ندارد .صنایع
دسوتی از دیرباز در روسوتا وجود داشته و زنان روستا در سکه دوزی و سوزن دوزی (پلیوار ،روبالشتی ،و لباس بلوچی) مهارت
دارند .از غذاهای محلی روسوتا می توان به تباهگ و کرایی ،تنورچه ،دوغ پا و ...اشاره کرد  .در صورت برنامه ریزی می توان از
این پتانسیل ها برای توسعه اقتصاد روستا بهره گیری کرد.
در حوزه گردشوگری روسوتا در شرایف فعلی دارای جاذبه های خاصی نیست و گردشگری در سطح روستا وپیرامون آن هنوز
فعال نیست.
در حوزه تجارت باتوجه به نزدیکی جغرافیایی روسوتا با مرز و بازارچه مرزی پتانسیل خوبی در زمینه صادرات تولیدات داخلی
از جمله خرما و واردات (ادویه ،برنج ،آبانبه،پوشواک و کفش و میوه) میان روستا و کشور پاکستان وجود دارد و این پتانسیل
می تواند در حوزه برنامه ریزی اقتصادی در روستا مورد توجه قرار گیرد.
جدول شماره  : 3شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مینای ظرفیت
شناسی تولید در روستای سورچاهان
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

دامداری و دامپروریپرورش طیور-پرورش زنبور عسل

کارگاه فرآوری و بسته بندی محصولکارگاه صنایع دستی-کارگاه خیاطی

-توسعه خرده فروشی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،

به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:
 -9اصووالح الگوووی کشووت (توورویج الگوووی کشووت مناسووب بووا منووابع آب و دارای بووازدهی اقتصووادی مناسووب بووا تاکیوود بوور
توسعه کشت های تلفیقی)
 -7کنترل آفات کشاورزی و تقویت فرایند بازار محصو ت کشاورزی
 -3استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصو ت کشاورزی
 -4ساماندهی و یروبی منابع آب روستا
 -9ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با توجه به تداوم خشکسالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه از منابع آب

 -0احداث استخر چند منظوره کشاورزی و ترویج پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد نیاز
 -2اصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوههای نوین آبیاری.
 -8ترویج پرواربندی و پرورشدام با توجه به نیاز گوشتی استان و کشور.
 -1توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنایع دستی روستا
 -96توسعه زیرساخت های فرآوری گیاهان دارویی روستا
-99حمایت از ایجاد و توسعه صندو های خرد مالی محلی
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-97حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا
-93حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان های تولیدی و اقتصادی روستا
 -94توسعه تجارت مرزی
 -1بررسی وضعیت امور اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا(سواد ،بهداشت و درمان ،مسجد ،دهیاری و غیره)
از مجمو؛  984نفر جمعیت روستای سورچاهان  ،حدود  999نفر ( 87/62درصد) را جمعیت  0ساله و بیشتر تشکیل میدهد
که از این تعداد  27نفر ( 42/08درصود) را مردان و  21نفر ( 97/37درصد) را زنان تشکیل می دهند .نرخ باسوادی جمعیت
 0ساله و بیشتر روستا نشان میدهد که  42/08درصد جمعیت مذکور باسواد می باشند .نرخ باسوادی مردان  94/92درصد و
زنان معادل  49/22درصد است.
جدول شماره  :11وضعیت سواد در روستای سورچاهان
عنوان شاخص

اندازه شاخص

جمعیت کل

984

جمعیت  0ساله و بیشتر

جمعیت  0ساله و بیشتر (مرد)

جمعیت  0ساله و بیشتر (زن)

تعداد کل

999

تعداد باسوادان

27

نرخ باسوادی

42/08

تعداد کل

27

تعداد باسوادان

31

نرخ باسوادی

94/92

تعداد کل

21

تعداد باسوادان

33

نرخ باسوادی

49/22
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در حوووزه آموووزش و پوورورش ،روسووتا دارای مدرسووه ابتوودایی مووی باشوود .دانووش آموووزان روسووتا بوورای ادامووه تحصوویل در
دوره متوسطه اول و دوم به روستای نوک آباد و مقطع هنرستان به شهر ایرانشهر مراجعه می کنند.
در حوووزه بهداشووت و درمووان ،روسووتا فاقوود خانووه بهداشووت مووی باشوود .روسووتائیان جهووت دریافووت خوودمات بهداشووتی بووه
خانه بهداشت روستای نوک آباد مراجعوه موی کننود .اهوالی روسوتا جهوت دریافوت خودمات بهداشوتی  -درموانی برتور بوه
روستای ازمن آباد مراجعه می کنند.
جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نو؛ مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز
جامع
سالمت

درمانگاه

تعداد

ندارد

-

-

-

داروخانه

اورژانس
جاده ای

سایر

-

-

-

کمبودها و نیازسنجی

خانه بهداشت

خدمات
رسانی به
15

خدمات
گیری از

نوک
آباد

ابتر

ابتر

ابتر

ابتر

ابتر

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،

روسووتا دارای شووورا ،مسووجد و فاقوود دهیوواری ،پاسووگاه انتظووامی ،پایگوواه مقاومووت بسوویج ،مرکووز خوودمات کشوواورزی و
فضای ورزشی استاندارد می باشد.
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -9انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی
 -7آموزش و توانمند سازی کارآفرینان و جوامع محلی متناسب با طرح ها و قابلیت های سرمایه گذاری روستا
 -3احداث سوالن ورزشی یا زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان و توسعه ورزش های روستایی در روستا و یا روستاهای
پیرامون
 -4احداث پایگاه مقاومت بسیج
 -9تقویت جایگاه زنان
 -0ایجاد تشکل های مدنی و مردمی
 -2تقویت سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری در چگونگی مشارکت دادن مردم در فرآیند توسعه روستا
 -8رفع مشکالت و مسائل اجتماعی همچون ازدواا فامیلی و زود هنگام و چند همسری مردان؛ عدم مجوز به ادامه تحصیل
زنان
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 -4بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات،راه و ترابری)
جاده ارتباطی روسوتا بوا مرکوز دهسوتان ،مرکوز بخوش و مرکوز شهرسوتان حودود  92کیلوومتر خواکی اسوت .نزدیکتورین
سکونتگاه بوه آن روسوتای روسوتای نلوی اسوت .طورح هوادی روسوتا تهیوه شوده ولوی تواکنون اجورا نشوده اسوت .خواکی
بووودن معووابر روسووتا و آلووودگی ناشووی از آن و طوورح نووامنظم برخووی از منووازل و بافووت روسووتا ناشووی از عوودم اجوورای طوورح
هادی در روستا میباشد.
مسواکن روسوتا فاقد اسوتاندارد و استحکام زم است .عدم اجرای طرح هادی باعر شده درون بخش اصلی روستا کوچه ها و
معابر فاقد نظم باشند؛ مساکن عمدتا به هم ریخته و بافت تخریبی دارد .بر اساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن
 9319روسوتای سورچاهان متشکل از  34واحد مسکونی است که بررسی تیر شناسی روستا نشان میدهد که از این تعداد
 34واحد غیرآپارتمانی  93 ،واحد مسکونی کپر و آلونک می باشند.
از نظر مسوواحت واحدهای مسووکونی 36 ،واحد ( 88/74درصوود) کمتر از  96مترمربع 9 ،واحد ( 7/14درصوود) بین 99تا 29
مترمربع 7 ،واحد ( 9/88درصووود) بین 89تا  966مترمربع  9 ،واحد ( 7/14درصووود ) بین  969تا  996مترمربع مسووواحت
داشتهاند.
از نظر نو؛ اسوکلت روسوتا ،نو؛ اسوکلت مسکونی همه واحدها سایر موارد می باشند .به لحاظ نو؛ مصالح ساختمانی 9 ،واحد
معادل با ( 94/29درصود) آجر و آهن 70 ،واحد معادل با ( 20/42درصد) آجر و چوب 7 ،واحد معادل با ( 9/88درصد) سنگ
و آجر 9 ،واحد معادل با ( 7/14درصد) خشت و گل می باشند.
جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای سورچاهان
اظهار نشده نو؛

محل سکونت

چادر ،کپر ،آلونک،

واحد مسکونی غیر

واحد مسکونی

سایر

زاغه و...

آپارتمانی

6

9

93

34

مساحت

مساحت

اظهار

+969

نشده

6

6

مساحت

مساحت

مساحت

-966

-366

-766

369

769

999

6

6

6

تعداد کل واحد

واحد مسکونی آپارتمانی

مسکونی معمولی
34

6

مساحت -996

مساحت

مساحت

مساحت

مساحت

969

89-966

20-86

99-29

کمتر از 96

9

7

6

9

36
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جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای سورچاهان
مصالح
مصالح
اظهار
نشده

مصالح
سایر

مصالح

مصالح

مصالح

تمام

مصالح

مصالح

مصالح

خشت

خشت

تمام

آجر یا

بلوک

آجر و

آجر و

و گل

و چوب

چوب

سنگ

سیمانی

چوب

آهن

9

6

6

و آجر
6

6

7

70

6
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9

نو؛
اسکلت
اظهار
نشده
6

نو؛

نو؛

نو؛

اسکلت

اسکلت

اسکلت

سایر

بتونآرمه

فلزی

34

6

6

روسوتا فاقد تلفن ثابت اسوت .آنتن دهی خطوط تلفن همراه در روسوتا نامناسوب می باشود .دسوترسی به اینترنت در روستا
ضوعیف ارزیابی می شوود .خدمات پسوت بانک ،دفتر پیشوخوان خدمات دولت و صوندو پست در روستا وجود ندارد و مردم
برای احذ خدمات به شهر ایرانشهر مراجعه می کنند.
در حوزه انرژی ،روسووتا از نعمت بر برخوردار اسووت .نمایندگی توزیع سوووخت نفت در روسووتا وجود ندارد و روسووتائیان از
روسوتای ابتر نفت مورد نیاز خود را تامین می کنند .جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل در روستا وجود ندارد و روستائیان جهت
تامین آن به شهر ایرانشهر در  96کیلومتری روستا مراجعه می کنند.
روسوتا فاقد شوبکه آب آشوامیدنی می باشود و آب شرب روستا با تانکر و به صورت هفتگی تامین می گردد که به دلیل راکد
ماندن آب غیر بهداشتی بوده و عالوه بر این امر؛ کفاف نیاز خانوار را نمی دهد.
از نظر خدمات خرده فروشی و مشاغل فنی و تاسیسات در روستا مغازه خرده فروشی وجود ندارد و روستاییان عمده نیازهای
خود را از روستاهای پیرامون و شهر ایرانشهر تامین می کند.
جدول شماره -16خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی

فروشی

خوارو بار

لبنیات فروشی

قصابی

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

سبزی فروشی

میوه فروشی

نانوایی

آرایشگاه

خیاطی

نو؛

6

6

6

-

6

6

6

6

6

6

-

کشاورزی

اخذ
خدمات
از

آپاراتی

-

-

-

-

ایرانشهر

لوازم کشاورزی

ارائه
خدمات
به

ایرانشهر ایرانشهر

تعویض روغن

تعداد

6

-

بلوک زنی

6

6

6

-

-

-

-

درب و پنجره سازی

نو؛

-

ابتر

ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر

تعمیرگاه خودرو

اخذ
خدمات
از

نوک
آباد

نوک
آباد

تعمیرگاه ماشین آ ت

-

-

-

-

تعمیرگاه موتور

ارائه
خدمات
به

جوشکاری

تعداد

6

6

-

6

-

-

-

-

ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر ایرانشهر

نیاز سنجی و کمیودها:
خرده فروشی ،خیاطی
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،
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-

-

درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تهیه طرح هادی روستا ،احداث خطوط و شبکه توزیع بر روستا ،احداث مدرسه ابتدایی،
اینک باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویتهایآتی روستا در این بخش به شرح زیر تبیین میگردد:

-9تغییر مکان فعلی روستا یا انتقال تدریجی به رمین (به دلیل نبود آب شرب و کشاورزی)
 -7تقویت آنتندهی شبکههای تلفن همراه در روستا
 -3فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا
 -4تامین تسهیالت مورد نیاز برای مرمت ،تخریب و بازسازی مساکن روستا
-9تامین آب آشامیدنی روستا از منابع پایدار
 -0تامین زیرساخت های تولیدی اعم از کشاورزی ،صنایع دستی ،بسته بندی و تبدیلی
-7بررسی روابط متقابل مکانی – فضایی روستای سورچاهان
بووه لحوواظ مکووان اسووتقرار روسووتا در منطقووه ،روسووتای سووورچاهان در  96کیلووومتری شووهر ایرانشووهر قوورار گرفتووه اسووت.
بررسی فاصله فیزیکی روسوتا بوا مراکوز اداری ،سیاسوی و خودماتی نشوان موی دهود کوه فاصوله روسوتا بوا مرکوز دهسوتان
حوودود 36کیلووومتر ،بووا مرکووز بخووش و مرکووز شهرسووتان  96کیلووومتر و بووا مرکووز اسووتان  326کیلووومتر مووی باشوود.
نزدیکتوورین مرکووز بهداشووتی – درمووانی بووا روسووتا  36کیلووومتر فاصووله دارد .ارتباطووات مکووانی -فضووایی روسووتا در در
سطح اول بوا سوکونتگاههای همجووار از جملوه ابتور ،نووک آبواد (جهوت اخوذ خودمات بهداشوتی و درموانی و آموزشوی) و
در سووطح دوم بووا مرکووز بخووش و مرکووز شهرسووتان( ایرانشووهر) جهووت دریافووت خوودمات از جملووه خوودمات اداری،
مالی،آموزشووی  ،بهداش وتی ،درمووانی ،سوووخت ،فووروش محصووو ت و خوودمات خوورده فروشووی ،توووزیعی ،فنووی و تاسیسوواتی
است .سطح سووم ارتباطوات روسوتا بوا سوپس مرکوز اسوتان عمودتا بورای دریافوت خودمات برتور موی باشود .در مطالعوات
اسووناد توسووعه ای و از جملووه طوورح مطالعووات ناحیووه ای ایرانشووهر ،ایوون روسووتا بووه عنوووان روسووتای اقموواری طبقووه بنوودی
گردیده اسوت .موقعیوت روسوتا بوه لحواظ مکوان مرکوزی در منطقوه ،روسوتای اقمواری و خودمات گیرنوده محسووب موی
شود.
جدول شماره  :11سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه
شرح

عنوان
موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

روستا موقعیت اقماری دارد.

موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در منطقه

عرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهایهمجواراخذ خدمات آموزشی ،درمانی ،اداری ،مالی ،خرده فروشی ،توزیعی ،فنی وتاسیساتی ،سوخت ،سردخانه و انبارداری از مرکز دهستان و بخش ،مر کز
شهرستان ،ایرانشهر و مرکز استان

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با پشتیبانی-
محصو ت روستاهای مجاور

در حال حاضر زمینه های زم جهت ایجاد کارگاههای فرآوری و بسته بندی
محصو ت تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد.

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

پتانسیل باغی از جمله باغات نخلدامداری مناسب-شرایف مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی

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

خرما و مرکباتدام سبک19

صنایع دستیایفای نقش تولیدی:
توسعه کشاورزی از نو؛ باغداری ،زراعی ،کشت گلخانه ای و کشت تلفیقیبا تاکید بر توسعه کمی و کیفی نخیالت
توسعه دامداری-ایجاد صنایع فرآوری محصو ت تولیدی روستا ازجمله خرما

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

ایفای نقش غیر تولیدی:
توسعه صنایع دستیارائه خدمات خرده فروشیماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،

جدول شماره  :14مزیت های نسیی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای سورچاهان
زراعت

باغداری

دامداری

سایر

صنعت با رویکرد
صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

کشاورزی

مولفه ها

خدمات گردشگری
و صنایع
دستی

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 دام سیک
وضع

زنجیره شغلی دام سیک در روستا

پهنه فعالیتی

پیشنهادی

موجود

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

(بازار فروش ،خدمات
رسانی ،و مصرف)

9

چوبدارهای روستا و
بخش بله سر زهک.
دامداریهای شهرستان

فردی

تعداد

مشاغل مرتبف با فروش دام اولیه

-

-

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

-

-

9

-

7

دامداران روستاهای
دهستان و شهرستان

9

دامداران کل دهستان
دامداران شهرستان و
شهرستانهای کوچک
مجاور
دامداران شهرستان

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

-

مشاغل مرتبف با فروش و عرضه علوفه دام

-

-

مشاغل مرتبف با درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورش (کلینیک-
ها و ادارات شهر زهک)

-

-

-

مشاغل مرتبف با بیمه دام

-

-

9

21

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

عدم
تجاری

-

7

کارخانه های زابل،
زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبف با کشتار دام (قصابی)

-

-

9

زهک و شهرهای استان

مشاغل مرتبف با بسته بندی گوشت دام

-

-

-

زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبف با فرآوری محصو ت دام (پشم چینی ،تولید کشک،
دوغ ،ماست)

غیرتجاری

-

9

روستا و دهستان-
بخش

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

-

-

9

سطح استان و بیرون
استان
زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبف با فروش دام اولیه
مشاغل مرتبف با کشتار وسیع دام

-

مشاغل مرتبف با بسته بندی جهت بازارهای بزرگ (داخلی و خارجی)

-

مشاغل مرتبف با سردخانه های نگهداری گوشت

-

مشاغل مرتبف با فراوری محصو ت دامی

-

مشاغل مرتبف با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصو ت دامی
(بطری شیر ،ظروف پالستیکی ماست ،دوغ).

-
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-

-

زهک ،زابل ،زاهدان و
بیرون استان

-

-

شهرهای بزرگ داخلی،
کشورهای عربی
زهک و زاهدان

-

 9واحد

بازار زهک ،زابل ،زاهدان
و بیرون استان

-

-

دامداران روستاهای
دهستان و شهرستان

جدول شماره  : 18وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی موغ و طیور
مشاغل فردی و گروهی ایجاد شده در شیکه مرغ بومی

پیشنهادی

وضع

پهنه فعالیتی

موجود
فردی

تعداد

انبار خرید و فروش دانه مرغی و فروش دارو

-

تولید جوجه یک روزه جهت فروش

-

خرده فروشی جوجه

-

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

(بازار فروش ،خدمات
رسانی ،و مصرف)

-

-

بازار شمال استان

9

-

واحدهای مرغداری
خانگی در روستاهای
دهستان

-

9

واحدهای مرغداری
خانگی در روستاهای
دهستان

حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور

-

-

7

-

مشاغل مرتبف با نگه داری و تغذیه طیور

-

-

9

-

مشاغل مرتبف با ساخت سازه های جایگاه پرورش مرغ

-

-

-

شهرستان

پرورش مرغ در واحدهای کوچک و خانگی

-

3

نامحدود

روستا و دهستان و
شهرستان

مشاغل مرتبف با فروش و عرضه دان و غذاهای مرغی

-

-

9

روستا و دهستان و
شهرستان

مشاغل مرتبف با کشت دان و غذای مرغ

-

-

9

روستا تا سطح استان و
کشور

مشاغل مرتبف با درمان و مراقبت طیور در طول دوره پرورش

-

-

9

دهستان و شهرستان

مشاغل مرتبف با تولید بله سر مرغی ،فرآوری بله سر و غنی سازی و بسته
بندی.

-

-

-

ملی و استانی (خصوصا
مزرا؛ ارگانیک)

مشاغل مرتبف با بسته بندی گوشت طیور

-

-

-

استانی و در بلند مدت
ملی

مشاغل مرتبف با عمده فروشی مرغ ،تخم مرغ و بله سر مرغی

-

-

-

استانی و در بلند مدت
ملی

مشاغل مرتبف با خرده فروشی مرغ ،تخم مرغ و بله سر مرغی

-

-

9

بازار دهستان و
شهرستان

گروهی

-

-

-

-

ایجاد سالن پرورش مرغ (تولید در مقیاس بزرگ)

-

جوجه کشی در مقیاس وسیع و عرضه جوجه در مقیاس وسیع

-

مشاغل مرتبف با کشتار وسیع طیور محلی و خانگی (کشتارگاه)

-

مشاغل مرتبف با بسته بندی گوشت و تخم طیور (مصرف داخلی ،صادرات -
خارجی)
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-

 9واحد

بازار داخل و خارا کشور

-

 9واحد

واحدهای مرغداری
خانگی و صنعتی در کل
استان

-

-

اسووتانی و در بلند مدت
ملی

-

-

ملی و فراملی

مشاغل مرتبف با سردخانه های نگهداری تخم و گوشت مرغ

-

پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرگ

-

 9واحد

-

مشواغل مرتبف با فراوری محصو ت (تولید اولویه مرغ ،فست فودها ،سو
و )...

 9واحد

-

مشاغل مرتبف با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصو ت (ظروف
و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و )...

-

-

-

-

-

اسووتانی و در بلند مدت
ملی
رستورانها و واحدهای
تولید فراورده های
غذایی استان
محلی و استانی و در
بلندمدت ملی
واحدهای مرغداری
خانگی و صنعتی در کل
استان
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جدول شماره  :13وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی خرما
زنجیره شغلی خرما در روستا

وضع موجود

فردی

تعداد

پهنه فعالیتی

پیشنهادی

(بازار فروش ،خدمات رسانی ،و مصرف)

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

مشوواغل مرتبف با تولید و فروش تجهیزات آبیاری و
آماده سازی بستر کشت

-

-

 9نفر

سطح شهرستان

توولیوود کودهووای الی و گیوواهی و تقویووت زمین
کشاورزی

-

-

 7نفر

روستا -دهستان

مشاغل مرتبف با تکثیر ،و تولید نهال خرما خصوصا
خرماهای اصوووالح شوووده و سوووازگار با هوی گرم و
مرطوب

-

-

 7نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

مشواغل مرتبف با فروش نهاده های مصرفی درخت
خرما (کود ،سموم ،جمع آوری یوار و گرده ،و )...

-

-

 9نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

مشوواغل مرتبف با کاشووت و نگه داری خرما (هرس،
ابیاری ،کودهی و پاکسوازی ،اصالح و تقویت زمین،
گرده افشووانی و  )...و کاشووت محصووو ت زراعی و
علوفه ای تلفیقی با آن

-

-

عدم نیاز

-

مشاغل مرتبف با برداشت خرما

-

-

عدم نیاز

-

نیروی کار برای فاز سوورت و بسووته بندی (تفکیک،
سرت کردن و بسته بندی محصول)

-

-

روستا و دهستان

مشواغل مرتبف با صنعت بسته بندی (تولید کارتن،
پالسوتیک ،منگنه ،دسوتگاه منگنه ،سبد و  ....برای
برداشت و بسته بندی)

-

-

 9نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

مشووواغول مرتبف با حمل و انبارداری (حمل و نقل
محصول ،سردخانه داری و انبارداری)

-

-

یک واحد
سردخانه

دهستان

مشواغل مرتبف با فرآوری محصووول خرما (خصوصا
خرمای درجه  7و )3

عدم تجاری

-

 4نفر

کل کشور و کشورهای همسایه خصوصا
پاکستان

مشاغل مرتبف با عرضه محصول (عرضه محصول به
صورت خام و فراوری شده)

-

-

-

د ن محلی و بیرونی
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-

-

گروهی

-

-

کارگاه تولید ابزار و دسووتگاههای مصوورفی موردنیاز
خرموا از مرحلوه کاشوووت تا برداشوووت (ابزار برش
پاجوشها ،شاخ و برگ و هرس پوسته ،طناب و پرند
برای بسوتن شواخهها و استفاده باغبان ،پمر گرده
افشانی ،سبد و جعبه بسته بندی خرما ،دستگاههای
فراوری خرموا و تبدیل خرمای درجه  7و  3به دهها
نو؛ فراورده پرمصرف)

-

-

کارگاه سوواخت دسووتگاههای فراوری خرما (شوویره
خرما ،شوهد خرما (عسوول خرما ) ،قند مایع ،سرکه
خرما ،الکل ،عصووواره نوشوووابه ،کلمپه خرما ،حلوای
خرما ،شوکالت صووبحانه خرما ،چیپس سوواده خرما،
چیپس طعم دار خرموا ،لواشوووک خرما ،خرما بریز،
شووکالت جامد خرما ،سووس ،رب ،ترشووی ،کمپوت،
مارما د ،مربا و )...

-

-

 9واحد

کوارگواه ترکیب و سووواخت خوراک دام و طیور (از
ضایعات خرما)،

-

-

-

واحدهای مرغداری خانگی و صنعتی در
کل استان

کارگاه صوونایع دسووتی برای سوواخت انوا؛ ظروف،
اسکاچ و حصیر( ،از برگ و زائدات خرما)

-

-

بازار استان و کشور

ایجواد کوارخانه نئوپان و کاغذسوووازی و پوشوووش
ساختمانها و پلها (از تنه و چوب خرما)

-

-

-

شهرستان و استان و کشور

مشوواغل مرتبف با فرآوری و بسووته بندی محصووول
فرآوری شوووده (نیروی کوار برای تولید بیش از 06
نو؛ فرآورده خرمایی)

-

-

-

مرکز شهرستان و استان

کارگاههای سوورت و بسووتهبندی خرما و محصووو ت
فرآوری شده خرما

-

-

-

مرکز شهرستان و استان

عرضوه و فروش عمده و شبکه خرده فروشی ادوات
کشاورزی

-

-

-

مرکز دهستان ،شهرستان و استان

سووردخانههای نگهداری محصووو ت جهت عرضووه
خارا از فصل برداشت

-

-

-

نخلداران جنوب استان

باغداران خرما در روستا و شهرستان و
استان و سایر استان ها

مرکز دهستان و شهرستان
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ب -آینده نگری و سیاستگذاری
( تعیین مزیتها ،فعالیتها و پروژهها ،چشم اندازها و راهیردها )
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-1تعیین راهیردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای سورچاهان
اص و در تدوین برنامه های راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛
-1راهیرد تدافعی یا بقا( ،)WTکوه بوه آن راهبورد حوداقل -حوداقل نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد بودنبال کواهش
ضعف های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی می باشد.
-2راهیرد انطیاقی یا محافظه کارانبه( ،)WOکوه بوه آن راهبورد حوداقل -حوداکثر نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد
بدنبال کاهش ضعف های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در حین بهره گیری از فرصت های بیرونی می باشد.
-3راهیرد اقتضبایی یبا تنبوع ( ،)STکوه بوه آن راهبورد حوداکثر -حوداقل نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد بودنبال بهوره

گیری از قوت های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدید های بیرونی می باشد.
-6راهیرد رقابتی یا تهباجمی( ،)SOکوه بوه آن راهبورد حوداکثر -حوداکثر نیوز گفتوه موی شوود .ایون راهبورد بودنبال
بهوره گیووری از قوووت هووای درونووی سیستم(روسووتا یووا منطقووه) ،در حووین حووال بهووره گیووری از فرصووت هووای بیرونووی مووی
باشد.
اینووک در روسووتای سووورچاهان بووا توجووه بووه نتیجووه گیووری از شوواخص هووا و نوواتوانی در آن در جهووش بووه توسووعه  ،بوورای
رسویدن بوه توسووعه پایودار و تحقووق اهوداف سوند برنامووه توسوعه اقتصووادی و اشوتغال زایوی روسووتای موذکور راهبردهووای
ذیل برای اجرا در طول برنامه پبش بینی می گردد:
-1راهیرد یا راهیردهای کوتاه مبدت :بکوارگیری تواموان راهبورد تودافعی و راهبورد اقتضوایی بورای یوک دوره یوک توا
سه سال پس ازتامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه .
-2راهیرد یا راهیردهبای میبان مبدت  :بکوارگیری توامو ان راهبورد انطبواقی و راهبورد اقتضوایی بورای یوک دوره سوه
تا پنج سال  ،پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول .
-3راهیرد یا راهیردهای بلنبد مبدت  :بکوارگیری تواموان راهبورد تودافعی و راهبورد رقوابتی بورای یوک دوره پونج توا
ده سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.
به عبارتی در گام اول بوا اتخواذ دو راهبورد تودافعی و اقتضوایی ،دولوت بوا توامین موالی ،اقودام بوه توامین زیرسواخت هوای
توسووعه اقتصووادی و اشووتغال زایووی در روسووتا مووی کنوود کووه اصووالح و جووایگزینی شوویوه آبیوواری  ،تووامین زیرسوواخت هووای
توسووعه باغووداری و کشووت تلفیقووی ،انتقووال آب بووا لولووه بووه مووزار؛ ،احووداث اسووتخر دخیووره چنوود منظوووره ذخیووره آب
کشوواورزی و پوورورش موواهی ،اصووالح و راه انوودازی شووبکه آب آشووامیدنی روسووتا ،اجوورای طوورح هووادی روسووتا یووا انتقووال
تدریجی جمعیت بوه روسوتای نووک آبواد ،آسوفالت جواده روسوتا ،احوداث جایگواه بهداشوتی دام و طیوور ،صونایع دسوتی،
تقویووت مراکووز درمووانی برتوور سووطح دهسووتان ،آموووزش و مهووارت آموووزی نیووروی کووار و راه انوودازی اینترنووت پرسوورعت از
جملووه ایوون اقوودامات خواهوود بووود و از سوووی دیگوور ،روسووتائیان بووا مشووارکت و همیوواری در اجوورای زیرسوواخت هووا و اخووذ
شیوه ها و فنون جدیود کوارآفرینی و سورمایه گوذاری در بخوش هوا و حووزه هوای دارای پتانسویل روسوتا از جملوه حووزه
کشاورزی (با محوریت باغداری و دامداری) و خدمات یاریگر دولت در این روند خواهند بود.
در گووام دوم ،بووا کوواهش ضووعف هووای درونووی روسووتا و کوواهش تهدیوودهای بیرونووی ناشووی از اعمووال راهبردهووای گووام اول
نوبت بوه بهوره گیوری بیشوتر از قووت هوای درونوی روسوتا و فرصوت هوای بیرونوی اسوت کوه ایون امور بوا توامین موالی و
سرمایه گذاری بیشتر در بخوش هوای پیشورو اقتصواد روسوتا ازجملوه کشواورزی نووین ( توسوعه باغوداری ،کشوت گلخانوه
ای ،فرآوری گیاهان دارویوی ،باغوداری ،پرواربنودی دام و پورورش طیوور و پورورش مواهی مطوابق بوا ذائقوه بوازار) ،توسوعه
فعالیت های صونایع دسوتی و توسوعه خودمات آغواز مویگوردد و بوا همراهوی دولوت در توامین زیرسواخت هوای تکمیلوی،
روستا وارد فاز خودشکوفایی و حرکوت بوه سومت تولیود رقوابتی هودایت خواهود گردیود .افوزایش تولیود و نقوش در نظوام
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تولیوود ناحیووه ،ایجوواد اشووتغال و جووذب نیووروی کووار مووازاد روسووتا ،تحووول در پایووداری سووکونت در روسووتا ،بهبووود و ارتقواء
فنون تولید و حرکوت بوه سومت نووگرایی در بهوره گیوری از پتانسویل هوای روسوتا ماننود تولیود واریتوه هوای پرمحصوول
از جملووه وظووایف کارآفرینووان روسووتایی در ایوون مرحلووه خواهوود بووود .تووامین زیرس واختهووا ،پشووتیبانی ،تنظوویم و برنامووه
ریزی بوازار مصورف و ایجواد تعوادل در عرضوه و تقاضوا و پوایش نظوام تولیود روسوتا و جلووگیری از آسویب پوذیری آن در
این مرحله برعهده دولت و دستگاههای اجرایی مسئول خواهد بود.
درگووام سوووم ،بووا شووکوفا شوودن قابلیووتهووای درونووی و فرصووت هووای بیرونووی روسووتا و تحقووق امنیووت سوورمایه گووذاری و
پایداری اقتصاد روستا ناشی از اجورای راهبردهوای دو گوام قبلوی ،ن وبوت بوه اجورای راهبردهوای گوام سووم موی رسود کوه
در این گام بوا بوهکوارگیری تواموان راهبورد رقوابتی بوا راهبورد تودافعی ،اقتصواد روسوتا وارد فواز جدیودی در خلوق منوابع
درآمدی جدید می شود که نقوش آفرینوی منطقوه ای نوام موی گیورد .در ایون مرحلوه روسوتا ،ضومن ارتقواء فعالیوت هوای
اقتصادی ناشوی از تووان هوای داخلوی و منحصور بفورد خوود بوه طورف بهوره گیوری از تووان هوای اقتصوادی روسوتاهای
همجوار موی رود کوه ایون امور در فضوای رقوابتی بوازار ،تولیود در مقیواس بوا را بورای روسوتا بوا صورفه اقتصوادی روبورو
خواهد سواخت  .در ایون گوام ،برنود سوازی ،رهبوری و هودایت بوازار و تولیودات روسوتاهای مجواور و توسوعه فعالیوت هوای
تولیوودی بووه صووورت زنجیووره ای و بهووره گیووری از راهبوورد اقتصووادی افووزایش بهووره وری ،سووبب افووزایش توووان و جایگوواه
روسووتا در عرصووه بووازار خواهوود گردیوود .تولیوودات گلخانووه ای و محصووو ت مبتنووی بوور ذائقووه مصوورف کننووده ،فوورآوری
تولیدات داموی و طیوور ،فورآوری گیاهوان دارویوی ،توسوعه تولیود صونایع دسوتی از جملوه فعالیوت هوای سورمایه گوذاران
در این گام است که با ادامه سیاسوت هوای حموایتی دولوت موی توانود بوه تحقوق اهوداف سوند برناموه توسوعه اقتصوادی 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 سورچاهان
حوزه

ضعف ها و تهدیدها

قابلیت ها و فرصت ها

طبیعی

 برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصو ت نیمه  -تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی وسعت کم وکوچکی اراضی کشاورزی به دلیلگرمسیری و گرمسیری
کوهستانی بودن منطقه.
 طبیعت بکر افت سطح روان آب های سطحی منطقه به دلیل خاک حاصلخیز در زمینه باغداریخشکسالی و برداشت های بی رویه
 تنو؛ کشت محصو ت -قابلیت پرورش گیاهان دارویی

اجتماعی

 میزان نسبتا با ی اعتیاد در روستا همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا نرخ با ی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه اقتصادی همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و امور عام المنفعه  -عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل هایمردمی از سوی دستگاههای مسئول
روستا و سرمایه اجتماعی با ی روستا
 همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و حفظ  -ضعفآگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبههایطبیعی ،تاریخیوفرهنگی و آموزش و تبلیغات زم آن
امنیت و توسعه پایدار روستا
 ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری درچگونگی مشارکت دادن مردم در فرآیند توسعه
روستاها و حفاظت از محیف زیست
 مسائل اجتماعی همچون ازدواا فامیلی و زود هنگامو چند همسری مردان.

انسانی

 پایین بودن نرخ باسوادی به ویژه نرخ باسوادی زنان توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالیدر روستا
 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی روستا - .نبود خدمات و امکانات برای ادامه تحصیل دخترانروستا
 عدم برخورداری جوانان روستا از آموزشهای رسمیو مهارت های فنی و حرفه ای
 ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستادر زمینه های ترویجی نظام تولید روستا

نهادی

 عدم توجه زم به مدیریت روستایی و عدم امکان سابقه فعالیت اداره بر  ،مخابرات ،اداره عشایر ،آب در روستامشارکت شورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری های
 برخورداری از شورا و دهیاردستگاههای مسئول
 تهیه طرح هادی روستا وجود سیاستهای حمایتی دولت دربخش روستایی نظیر  -نداشتن ساختمان دهیاریمعافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی ،اعطاییارانه دراینبخش - ،نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه های
پوششهای بیمهای ،ارائهتسهیالت ساختوساز مسکنروستایی -مسئول توسعه روستایی
 عدم توجه به نیازها و اولویت های روستائیان ووتسهیالت کشاورزی.
اقدامات پراکنده که در راستای توسعه روستا قرار نمی
 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاگیرند.
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زیرساختی

 عدم تهیه طرح هادی روستا برخوردار از زیرساختهای راه ،مخابراتی ،بر برخورداری از خدمات اجتماعی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی و  -نداشتن شبکه تامین آب شرب ضعف آنتن دهی تلفن همراه و عدم برخورداری ازآموزشی
اینترنت در روستا
 مدرسه ابتدایی فاصله زیاد خدمات پست بانک  ،دفتر پیشخوانخدمات دولت و صندو پست
 ناکافی بودن زیرساخت های روستا نداشتن زیرساخت های ورزشی نداشتن زیرساخت های بهداشتی به ویژه در زمینهآب شرب ،حمام و سرویس بهاشتی مناسب
 نامناسب بودن مسکن خاکی بودن جاده روستا -نداشتن خانه بهداشت

اقتصادی

 مزیت نسبی روستا در تولید محصو ت باغی و نخیالت و دامی  -پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی روستایی برای توسعه تولید در روستا سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید (آب وجود تقاضا برای محصو ت تولیدی روستا امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای موجود تولیدی در بخش و خاک) ساختار نامناسب مالکیت ارضی در روستا (فقدان سندکشاورزی روستا
 امکان ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در بخشهای کشاورزی ،مالکیت و وجود خرده مالکی و غیره) نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهادههاصنعت و خدمات  ،توسعه صنایع دستی و گیاهان دارویی.
و محصو ت 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 روابف اجتماعی با سکونتگاههای همجوار امکان ارتقاء موقعیت مکانی -فضووایی روسووتا در صووورت اجرای  -کارکرد ضوعیف مکانی -فضایی روستا به دلیل ضعفکارکردهای خدماتی و زیرساختی روستا
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا
 شورایف پایدار طبیعی و انسوانی روستا در منطقه علیرغم تداوم  -عدم وجود نقشوه راه برای به ظهور رساندن پتانسیلها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا
خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح
 ضووعف آگاهی دسووتگاههای مسووئول از ظرفیت ها وفرصت های مکانی -فضایی روستا

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،
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 -3ارزیابی و تحلیل مکانی  -فضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای سورچاهان
توپوگرافی

سطحی

آبهای

زیرزمینی

آبهای

کشاورزی

زیرساخت

کوهستانی

ضعیف

ضعیف

ضعیف

ضعیف

صنعتی

زیرساخت

ذخایر معدنی

ضعیف

ضعیف

خدمات برتر

ای

شبکه جاده
ضعیف

محلی

مناسب

ارتباطی

عملکرد

شبکه انرژی

گردشگری
ضعیف

جمعیت

پویایی
نا پایدار

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.9318 ،
 -6تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
روسووتای سووورچاهان در افووق برنامووه روسووتایی خواهوود بووود برخووودار از رفوواه نسووبی ،اشووتغال پایوودار و دارای اقتصوواد
صادراتمحور ،متکوی بور تولیود و درآمود در بخوشهوای سوهگانوه اقتصوادی بوا محوریوت بخوشکشواوری ( بوا تاکیود بور
باغووداری ،دامووداری ،توسووعه کشووت تلفیقووی) ،صوونعت ( بووا تاکیوود بوور صوونایع دسووتی و صوونایع کوچووک ،فوورآوری) بووا
پشتیبانی بخش خدمات به ویژه خدمات خرده فروشی.
 -1تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
 -9-9حفوظ و ارتقووای ظرفیووتهووای موجووود بخوشهووایاقتصووادیروسووتا بووه ویوژه بخووشکشوواورزی (باغووداری  ،زراعووت و
دامداری) و خودمات( خودمات تجواری  ،تووزیعی و خورده فروشوی) از طریوق روشهوای نووینبهورهگیوری از فرصوتهوا و
قابلیتهای اقتصادی با بهرهگیری از تسهیالت و سرمایهگذاری بخشدولتی و غیردولتی.
 -9-7ایجوواد ظرفیووتهووای جدیوود در بخووشهووای اقتصووادی بووه ویووژه کشوواورزی و خوودمات از طریووق توجووه بووه نیازهووای
بازار با رویکرد صادرات محور و با بهرهگیری از تسهیالت و سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی.
 -9-3تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و توسعه ای روستا در منطقه .
 -9-4ایجاد و توسعه خودمات زیربنوایی روسوتا از طریوق سورمایه گوذاری دولتوی و جوذب سورمایه گوذاری بخوش تعواونی
و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا .
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-4تییین اهداف و راهیردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
 -4-1اهداف کلی و برنامههای راهیردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
ردیف

هدف کلی

9

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های

-توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی

روستایی

 -تقویت بنیه اقتصاد روستا

راهیرد دستیابی به هدف کلی

 اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیف کسب و کار تقویت و اصالح ارتباطات و حمل و نقل روستایی – شهریارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی

 -ارتقاء شاخص توسعه انسانی و اجتماعی روستا

7

روستا

-تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتما؛ محور در

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

4

توسعه و تثبیت اشتغال در روستا

9

انتظام بخشی به روابف 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،

تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

آبخوانداری و بهرهگیری از روشهای نوین کشاورزی

جامعه روستایی
 اصالح ساختار مدیریت روستا توسعه پوشش خدمات نوین در روستا تقویت کارکردهای اجتماعی روستا بهبود و توسعه فضای کسب و کار ارتقاء قابلیت و سرمایه انسانی -گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی

0
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 -4-2راهیردها ،سیاستها و اقدامهای اساسی جهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
راهیرد

اقدام اساسی

سیاست
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 دسترسیبه خدمات 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 آن-ها به داراییهای مولد
ساماندهی منابع آب روستااصالح و راه اندازی شبکه آب آشامیدنی روستا طرح توسعه انرژیهای نو شناسایی پتانسیلهای سرمایه گذاری واشتغال با مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار
اقتصادی روستا

 تحول بخش های صنعت و خدمات در اقتصاد روستا اقتصادی کردن فعالیت های تولیدی و خدماتی روستا ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش هایغیرکشاورزی به ویژه خدمات  ،صنایع دستی ،تعاونی
های تولیدی ،مالی و توزیعی

 توسعه صنایع دستی  ،فرآوری گیاهان دارویی حمایت از تعاونی های موجود روستا اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بومگردی دهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری

 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

 تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستادرراستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی
 توسعه تعاونی های اجتما؛ محور در روستا تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ایروستا

 توسعه تشکل های مردمی در روستا ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخشخصوصی و تعاونی

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزیروستایی
 طرح توانمدسازی اجتما؛ محور زنان روستایی طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالندانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی
روستا

 توسعه پوشش اینترنت در روستا توسعه شبکه تلفن همراه ظرفیت سازی و توسعه شبکه بانکداری الکترونیک -ظرفیت سازی و توسعه خدمات دولت الکترونیک

 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا -ایجاد پست بانک در دهستان

توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

ارتقاء شاخص
توسعه انسانی و
اجتماعی روستا

تقویت پایدار
سرمایه اجتماعی و
توانمند سازی
اجتما؛ محور در
جامعه روستایی
توسعه پوشش
خدمات نوین
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بهبود و توسعه
فضای کسب و کار
در روستا

ارتقاء قابلیت و
سرمایه انسانی
در روستا

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

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

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

 توسعه کارآفرینی روستایی -آموزش فنی و حرفهای روستائیان

گسترش دسترسی  -تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرخ بهره
به تسهیالت و منابع پایین
 افزایش سهم و میزان تسهیالتمالی در روستا
 -تکمیل زنجیره تامین ،تولید و توزیع محصو ت

ارتقاء کیفیت
محیطی -کالبدی
روستا

توسعه مسکن
معیشت محور در
روستا
ارتقاءبهرهوریآب-
وخاککشاورزی،
صرفه جویی در
مصرف آب و اعمال
مدیریت تقاضا

 ایجاد صندو 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
 بهسازی محیف و افزایش کیفیت کالبدی روستا ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطراتمحیطی

 تهیه و اجرای طرح ایمن سازی روستا در برابرسوانح طبیعی
 اجرای طرح هادی روستا اصالح بافت و معابر روستا اجرایطرح شناسایی مخاطراتطبیعیروستا وبرنامهریزی برایکاهش آن

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

 مشارکتروستائیانو نهادهایمحلی در اجرایطرحها و حفظ بافت سنتی
 -ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی

 توسعه ظرفیت اجرایعملیات آبوخاک در توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای اراضیکشاورزیباتاکیددر مزار؛ توسعه ،استقرار و اجرایسامانههاینوین آبیاری بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطحو بهبود شیوههای آبیاری
 تجهیز ،نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی استفاده از ففناوریهای نوین در بهره برداری ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبیاز منابع آب و خاک
 -اصالح الگوی کشت روستا

حفاظت و صیانت از  -توسعهعملیاتآبخیزداری،حفاظتاز خاک،آبخوانداری-
وتعدیل شرایفخشکسالی
منابع طبیعی با
 مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی گرد ورویکرد ارتقاء
غبار
مشارکت مردم و
 مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابعجوامع روستایی
طبیعی
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 اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری وحفاظت خاک
 ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابعطبیعی
 -واگذاری نگه داری مراتع به مردم

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

عوامل سیاسی و قانونی

 تقویووت خوودمووات فنی و  -ثبات در قوانین و مقررات -مدیریت نوسانات بازار

زیرساختی

 اسووتمرار حرکت دولت در  -مدیریت واردات کاتامین زیرساخت ها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی و مالی

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -حمایت مالی از سوی بانک

 اتکواء بیشوووتر بوه منوابع ها و موسسات مالیمردمی

 -استفاده از اعتبارات خرد

 -تسهیل دریافت استعالم ها  -آشوونا نمودن روسووتائیان با  -تسهیل دریافت تسهیالت

 انتقووال تکنولوژی نوین در  -تسووهیلگری دسووتگاههای قوانین و مقرراتبخش بوواغووداری و کشووووت مسئول

 -پایین آوردن نرخ سود

 -تقویت نقش زنان در بخش  -تضمین بازار محصو ت

تلفیقی

 -ارائووه؛ نووظووارت و کنترل مدیریتی و اقتصادی روستا

 -ایجاد انگیزه برای بازگشت

 -دسترسی به منابع آب

مجوزهای کار روستائی

سرمایه های سرگردان روستا
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-7-2تعیین سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت اجرای طرحها و
پروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای سورچاهان ( 3زیاد تا  1کم )
سطح

مولفه ها

اولویت

تقویت سورچاهان ه اعتماد پذیری ،مسئولیت پذیری و تعامل پذیری مردم روستا برای اجرای طرحها و پروژه

3

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

3

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

7

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

7

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

7

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

7

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

-7-3تعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستای سورچاهان (  3زیاد تا  1کم )
سطح

سازو کارها

اولویت

تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

7

تقویت دانش فنی  ،توسعه مهارت های شغلی  ،حرفه ای و ارتقاء فرصت های یادگیری

3

وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار

7

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

3

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

7

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

3

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

3

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

3

فعالیتهای تبلیغاتی

3

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

3

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

3

تقویت احساس مالکیت محلی

7

تضمین امنیت سرمایه

3
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 -7-6اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای سورچاهان
(  3زیاد تا  1کم)
برنامه ها

اولویت

برنامه ها

اولویت

تغییر الگوی کشت از محصو ت آب بر به کم آب

3

ممانعت از برداشت غیر مجاز توسف پمر

9

بر
رعایت حریم بین چاهها

9

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

3

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به

3

اصالح تخصیص ها توسف آب منطقه ای

7

بتنی و انتقال آب با لوله
ایجاد سازههایبومی جمعآوری و نگهداری آب

3

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و

3

توسعه کشت های گلخانه ای برای صیفی جات،

3

سبزیجات و محصو ت جالیزی
توسعه نیروگاههای خورشیدی

7

زیرزمینی
گرایش از پرورش طیور پرآب بر ( مرغداری ) به

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ( پرواری گاو و

9

گوساله) بهکم آببر (دامهایسبکو اصالح نژاد

طیور کم آب بر ( بلدرچین )..... ،

شده)
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9

 -7-1طرحهای اجرایی اولویتدار و دستگاههای مسئول به عنوان الزامات و پیش نیاز توسعه اقتصادی و
اشتغال زایی در روستای سورچاهان
ردیف

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

9

ساماندهی و یروبی منابع آبی روستا

سازمان جهادکشاورزی استان

7

احداث سردخانه در سطح دهستان

بخش خصوصی و ارائه تسهیالت
دولتی

3

آبخیزداری و احداث سیل بند با دست روستا

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان

4

احداث سالن ورزشی برای جوانان در سطح دهستان

اداره کل ورزش و جوانان استان

9

طرح انتقال آب با لوله به مزار؛ و باغات کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

0

اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن استان

2

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

8

اصالح و را اندازی شبکه آب آشامیدنی روستا

شرکت آبو فاضالب روستایی استان

1

تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

99

احداث کارگاه صنایع دستی

صنعت ،معدن و تجارت

97

اسفالت جاده روستا

راه و شهرسازی

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.9318 ،

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

اولویت
برنامه های مبتنی تامین مالی

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

برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه  ،نیروی انسانی و سرمایه
برنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت های سرمایه گذاری خرد محلی
برنامه های مبتنی بر کارآفرینی  ،تسهیلگری و توسعه فرصت های شغلی جدید

اولویت دوم

برنامه های مبتنی بر تنو؛ بخشی فعالیت ها و کسب و کار
برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصو ت و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر توسعه تشکل های مردم نهاد (سمن ) و تعاونی ها

اولویت سوم

برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود
برنامه های مبتنی بر برندسازی محصو ت و خدمات
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-3محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای سورچاهان
باغداری

زراعت

دامداری

صنایع دستی

صنایع تولیدی

محورهای تولید

9

7

3

4

9

کشت گلخانه ایو خارا از فصل
کشت تلفیقی کشت علوفهجات
 -محصو ت زراعی

 پرورشدامسبک و سنگین
 پرورش مرغ وطیور

 سوزن دوزی وحصیربافی و
بلوچی دوزی
 صنایع دستیبا برگ خرما و
داز

 فرآوری و بسته-بندی محصو ت
تولیدی

محورهای تولید

خدماتی

گیاهان دارویی

شیالت و آبزیان

زنبور عسل

سایر

اولویت()9 -96

0

2

8

1

96

اولویت()9-96

نوووام محصوووول یوووا  -خرما
فعالیووووووت دارای - -مرکبات
مزیت

نوووام محصوووول یوووا  -خدمات
فعالیووووووت دارای -خرده فروشی
مزیت

 پرورش ماهیدر استخر

 فرآوری گیاهاندارویی

پرورش زنبورعسل
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-11تقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای سورچاهان
بازیگران

فعالیت ها

نهاده ها و داده های تولیدکنندگان محصول  ،بذر  ،خدمات توسعه ای و سطح دهستان، ،ایرانشهر ،زاهدان
ترویجی دستگاه های مسئول و شرکت های
تولید
ماشین آ ت و سایر
داخل روستا

تولید محصول

باغداران ،دامداران و سایر تولیدکنندگان

ذخیره سازی اولیه
محصول و فرآوری
آن

نیروی بسته بندی ،فرآوری کنندگان اولیه  ،ذخیره روستا ،دهستان ،شهرستان
کنندگان

فرآوری ثانویه
محصول

صنایع و کارگاههای فرآوری و بسته بندی

سطح شهرستان

توزیع ،حمل و نقل
و تجارت

د ن ،کارگزاران و عمده فروشان  ،صادر
کنندگان و واردکنندگان

ایرانشهر و زاهدان

خرده فروشی و
فراهم سازی

خرده فروشان ،فروشگاههای زنجیره ای و اینترنتی
و نمایشگاهها

سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود
محصول و برچسب
و برند

شرکت های تبلیغاتی و ارتباطات ،استاندارد

سطح استان و کشور

سیاست های دولتی
و نهادهای مردمی

دولت ،انجمنها ،تعاونی ها ،اصناف و اتحادیه ها و
تشکل های مردمی

سطح استان و در بلند مدت سطح ملی
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-11بازارهای هدف فعالیت های اشتغالزا در روستای سورچاهان
ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

9

تولیدات کشاورزی از جمله تولیدات گلخانه ای و زراعی و ماهی

محلی و منطقه ای

7

تولیدات نخیالت و باغی و زراعی

محلی و منطقه ای

3

فرآوری و بسته بندی محصو ت کشاورزی از جمله خرما

محلی و منطقه ای

4

تولیدات مرغ محلی

محلی و منطقه ای

9

فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

محلی ،منطقه ای و ملی

0

تولیدات و فرآورده های دامی

محلی و منطقه ای

2

تولید عسل

محلی و منطقه ای

8

خدمات تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی و بین راهی

محلی و منطقه ای و ملی

1

مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع دستی

محلی و منطقه ای و ملی
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 -12رسته های اولویت دار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی در روستای سورچاهان
 -9فرآوری خرما و میوه های گرمسیری
 -7محصو ت گلخانهای
 -3پرورش دام سبک و سنگین
 -4پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل
 -9صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی
 -0بسته بندی میوه  ،سبزی  ،نان  ،ادویه و خشکبار صادراتی
 -2صنایع دستی
 -8تولید و فرآوری گیاهان دارویی
 -1شیالت و آبزیان
 -96خدمات بازرگانی و بازاریابی محصو ت کشاورزی و دامی
 -99مشاغل خانگی و خوداشتغالی
-97خدمات حمل و نقل و لجستیک
 -93سایر رستههای شغل
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 -13طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیالت توسعه
اقتصادی و اشتغال زایی در روستای سورچاهان
ردیف

عنوان طرح

9

اجرای طرحهای توسعه کشاورزی کوچک مقیاس ازجمله احداث و

دستگاه اجرایی مسئول

تعدادتقرییی
ایجاد شغل

سازمان جهادکشاورزی استان

9

توسعه گلخانه و استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی و کشاورزی
7

اجرای طرحهای پرورش مرغ محلی و سایر طیور

3

سازمان جهادکشاورزی استان

3

اجرای طرح پرورش زنبور عسل

7

سازمان جهادکشاورزی استان

4

اجرای طرحهایکوچک پرواربندیدامهای سبک

96

سازمان جهادکشاورزی استان

9

اجرای طرحهای خدماتی  ،توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از

76

دستگاههای اجرای ذی ربف

جمله صنایع دستی و خدمات تجاری  ،خرده فروشی و بین راهی
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-16تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستای سورچاهان (میلیون ریال )
سال پایه
عنوان

جمع
9311

9318

9466

9469

9467
برنامه

()9312
تعداد شاغلین (نفر)

79

72

34

47

99

09

-

تعداد ایجاد شغل

-

0

2

8

1

96

46

تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

*

4866

9419

0786

2609

2896

39466

اعتبارات عمرانی موردنیاز

*

3666

3966

4666

4966

9666

76666

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

*

2866

8119

96786

99909

97896

99466
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-11سازمان اجرایی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای سورچاهان
در طول سال های اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی زم 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
مرحله سوم :شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
مرحله چهارم  :شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایف دریافت تسهیالت در روستا توسف تسهیلگران محلی
مرحله پنجم  :برگزاری جلسات مشترک فیمابین متقاضیان واجد شرایف و تسهیلگران محلی
مرحله ششم  :صدور مجوز های زم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسئول.
مرحله هفتم  :بررسی طرحهای سرمایه گذاری توسف 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 توسف 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  -1پلکان تحول و ترقی مشاغل روستای سورچاهان در چشم انداز 11ساله

 توسعه فعالیت تولیدی به صورت زنجیره ای با استفاده از توانتولیدی روستاهای مجاور
 ایجاد شبکه بازاریابی محصو ت 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 محصو ت کشاورزیو دامی تولید شده
فرآوری و بسته بندی محصو ت 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 تنو؛ کشت ،کشت تلفیقی محصو ت زراعی و باغی پرورش آبزیان در استخر جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای وضعیت -پرورش طیور و زنبور عسل -احداث گلخانه های کوچک مقیاس

(پیشرانها):
اجرای طرح هادی یا انتقال جمعیت به نوک آباد
تقویت تلفن همراه و تامین اینترنت پرسرعت
ایجاد زیرساخت های صنایع دستی
اجرای شبکه آبیاری نوین و احداث سیل بند
احداث استخر پشتیبان آبیاری و پرورش آبزیان
ایجاد توسعه شبکه آب شرب روستا
آسفالت جاده روستا
نوسازی مساکن روستایی
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