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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 با نگاه برنامه ریزی پهنه ای 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 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 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 موتور اسفندیار
نام روستا :موتور اسفندیار ،نام دهستان :نوکجوب ،نام بخش :مرکزی

موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای 60 :درجه  34دقیقه ،عرض جغرافیای 27 :درجه و  10دقیقه

تصویر شماره  -1موقعیت روستای موتور اسفندیار در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت ن سبی رو ستای موتور ا سفندیار :رو ستای موتور ا سفندیار در  14کیلومتری جنوب شرق شهر بمپور در
استان سیستان و بلوچستان-قرار دارد.

تصویر شماره  -2موقعیت مکانی فضایی روستای موتور اسفندیار نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان
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مقدمه
اصوالً اقتصاد و معیشت مهمترین جن به 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 شررق ایران ،ازیکطرف هزاران سرکونتگاه روسرتایی را در خود جایداده اسرت و از سرویی دیگر متأسرفانه 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
کردها ست .گزارشپیشرو حا صل مطالعه فراگیر رو ستای موتور ا سفندیار با هدف تدوین برنامه تو سعه اقت صادی 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 بهینهسررازی کاربردآب و معیشررتجایگزین و فعالیتهای با نیاز آبی پایین) -2 ،برنامهریزی یکپارچه
(پیوندهای فضرراییروسررتاها با یکدیگروباشررهرها) -3 ،الگو قرار دادن رویکرد توسررعه مشررارکتی و مردم محور -4
بهرهگیری از نظریه توسرررعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد شرررغل و ماندگاری معیشرررت) 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 هم چنین 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 مشرکالت ،ماتری نیازسرنجی ،ترسریم و تحلیل نمودار سرازمانی ِون ،گردش روسرتایی ،تحلیل هزینه -فایده
فعالیتها و غیره انجام شرررد .در فازبعدیتحقیق ،یافتههای حاصرررل از آمار و اطالعات سرررازمانهایذیمدخل در امور
روسرررتایی و گزارشهایی که از این سرررازمانها اخذ شررردوتحلیلهایکارشرررناسررری (با نظارتاسررراتیددانشرررگاه،
کارآفرینانباتجربه محلی و غیره) کمک نمود تا با مطالعات و دادههای حا صل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد .سپ
در فاز سوم با تحلیل یافتههای میدانی و اسنادی ،به استنتاج از یافتهها اقدام و سپ به تدوین راهبردهای کارآمد و
رهگشررا با شرررح جزئیات پرداخته شررد .مجموعه مطالعات فوق الذکر بعنوان اسررناد پشررتیبان برای روسررتای موتور
اسفندیار (و البته هر یک از دیگر روستاهای مورد مطالعه 436 ،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 سازمان ف ضایی رو ستای موتور ا سفندیار  ،تحلیل شاخصهای جمعیتی ،برر سی و ضعیت ا شتغال و بیکاری،
بررسی وضعیت امور تولیدی ،بررسی وضعیت اموراجتماعیو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا ،پیجویی
گردید و سپ با تدوین برنامه آیندهنگریو سیا ستگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتهاو فر صتها ،محدویتها و
تهدیدها ،اهداف و راهبردها ،چشرررماندازها و ماموریتها ،سررریاسرررتها و راهبردها ،اقدامات و طرحها ،و نهایتا تعیین
اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرحها و برنامههای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای موتور
اسفندیار 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 موتور اسفندیار
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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 ،برنامهریزیجامع 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
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 موتور اسفندیار 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 موتور اسفندیار 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 برنامه ریزی توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ،لیکن تاکنون کاربرد عملی این مدل -که
بتواند به تحلیل کارکرد اقتصاد روستایی و ارائه راهبر دهای 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 موتور اسفندیار به کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک هر شاخص در زیر ارائه شده
است.
* روندیابی جمعیتی روستای موتور اسفندیار
روند یابی جمعیت روستا نشان می دهد که جمعیت روستا دارای روندی افزایشی بوده است .اگرچه جمعیت روستا از
 98نفر در سال  1375به  204نفر در سال  1395ر سیده ا ست .مهاجرت های رو ستا ن شان دهنده این امر ا ست که
بیشتر مهاجرت های کاری به بیرون استان است که با توجه به توانمندی های روستا تعداد این مهاجرت ها کم است.
*روند تغییرات آب زیرزمینی تغییر محسوسی نداشته است میباشد .اما با توجه به برداشت های بی رویه و بدون
برنامه احتمال کاهش در آینده بوده و نیاز به مدیریت و ساماندهی دارد .روند تغییرات آب های سطحی نیز نوسانی
بوده و به بارش های فصلی وابسته است.
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
 روند فعالیتهای دامداری کاهشی است ،هم تعداد بهره برداران و هم تعداد دام ها کاهشی بوده است.
 روند فعالیتهای کشاورزی افزایشی است؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد افزایشی 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.
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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 پ

از تضعیف کشاورزی و دامداری به این

فعالیتها روی میآورد.

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

 -1تبیین سازمان فضایی روستای موتور اسفندیار
بررر اسرراس آخرررین تقسرریمات سیاسرری و اداری کشررور روسررتای موتررور اسررفندیار در دهسررتان بمپررور شرررقی از
بخش مرکزی در  14کیلرومتری مرکرز شهرسرتان بمپرور واقرع شرده کره از شرمال بره شرهر محمرد ،از جنروب بره
روستای موتور رضا ،از شرق به شهر ایرانشهر و از غرب به بمپور منتهی می شود.
از نظر وجه تسمیه ،در این مرورد هریم منبرع مکتروب و مسرتدلی در دسرترس نیسرت امرا بره گفتره اهرالی روسرتا
به اسم بزرگ و بانی روستا نامگذاری شده است.
روسررتای موتررور اسررفندیار از نظررر سررطح بنرردی فضرراهای روسررتایی در طرررح توسررعه و عمررران (جررامع) ناحیرره ای
ایرانشهر منظومه بمپرور ،مجموعره بمپرور ،حروزه شرهرش شرهید بهشرتی طبقره بنردی گردیرده اسرت .ایرن روسرتا
به لحاط توپروگرافی از نروع دشرتی؛ بره لحراظ مکرانی -فضرایی از تیرر روسرتاهای اقمراری -پیرامرونی ،بره لحراظ
آمایشری و توسررعه ای از تیررر روسررتاهای واحررهای و برره لحرراظ کررارکردی از تیررر روسررتاهای کشرراورزی (تجرراری)
و دامداری از نوع معیشتی (غیر تجاری) میباشد.
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 -2تبیین منابع انسانی و اجتماعی روستای موتور اسفندیار
موقعیررت جغرافیررایی و ارتبرراطی ،ترروانهررای محیطرری و مزیررتهررای اقتصررادی روسررتای موتررور اسررفندیار در
دهستان هودیان سبب گردیرده کره ایرن روسرتا بره عنروان یرک سرکونتگاه پایردار همرواره جراذب جمعیرت باشرد.
قرردمت سررکونت در روسررتا برریش از  100سررال اسررت .جمعیررت روسررتای موتررور اسررفندیار کرره در سررال 1375؛
حرردود  98نفررر جمعیررت در قالررب  16خررانوار ثبررت گردیررده ،در سررال  1385برره  142نفررر در قالررب  23خررانوار،
در سررال 1390برره  166نفررر در قالررب  40خررانوار و نهایتررا در سررال  1395برره  204نفررر در قالررب  57خررانوار
رسریده اسرت .تحلیرل جنسری جمعیررت روسرتا در سرال  1395نشران مریدهررد کره از  204نفرر جمعیرت حرردود
 47/5درصررد ( 97نفررر) را مررردان و  52/5درصررد ( 107نفررر) را زنرران تشررکیل مرریداده اسررت کرره نسربت جنسرری
 90/7را نشان میدهد.
 -1-2تحوالت جمعیتی روستای موتور اسفندیار در دوره 1375-1395
نرخ ر شد جمعیت رو ستا در دهه  75-85معادل  3/78در صد ،در دوره  85-90حدود  3/17در صد ،در دوره 90-95
حدود  4/21درصد و در دهه  85-95حدود  3/69درصد بوده است.
جدول شماره  :1تحوالت جمعیتی روستای موتور اسفندیار طی  1375الی 1395
سال

جمعیت

خانوار

نرخ رشد

1375

98

16

-

1385

142

23

3/78

1390

166

40

3/17

1395

204

57

4/21

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

تصویر شماره  -4روند جمعیتی روستای موتور اسفندیار
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-2-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای موتور اسفندیار
تیر شناسی مهاجرت در روسرتا نشران مری دهرد کره پدیرده مهراجرت بره سره شرکل دائمری ،روزانره و فصرلی در
حال اتفاق افتاد ن مری باشرد .مقصرد مهراجرت دائمری روسرتائیان ،عمردتا روسرتاهای همجروار و انگیرزه ایرن نروع
مهرراجرت ازدواج مرری باشررد .مقصررد نرروع دوم مهرراجرت یعنرری مهرراجرت فصررلی عمرردتا اسررتان هررای کرمرران و
فارس می باشرد و انگیرزه ایرن نروع مهراجرت ،عمردتا یرافتن کرار ،اشرتغال اسرت .مهراجرت روزانره نیرز بره مقصرد
روستاهای اطراف و بمپور و ایرانشهر جهت تحصیل است.
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 بخشهای کشاورزی،
صنعت؟ یا بازار و خدمات)

-

-

کارگری در مزارع کشاورزی

علت مهاجرت

توضیحات

-

-

-

-

کمتر از  10نفر

کرمان ،شیراز

موقتی

این افراد در کارخانه ها مشغول به
کارگری می باشند.

-

-

-

-

-

-

-

7

ایرانشهر

روزانه

-

ازدواج

 8نفر

روستاهای پیرامون

دائمی

-

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

-

کارگری در کارگاهها و کارخانهها
کارگری و شراکت در بخش خدمات
کار دولتی
تحصیل

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

 -3-2تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکت های مردمی روستای موتور اسفندیار
ساکنان روسرتا ،بلروو و از طوایرف برامری و نرارویی مریباشرند کره برا هرم نسربت فرامیلی دارنرد و اختالفری برین
آنهررا وجررود نرردارد .نظررام طایفرره ای سرربب گردیررده حرررف شررنوی از بزرگرران و سررر طایفرره هررا سرربب یکپررارچگی
قررومی و قبیلرره ای و کرراهش اختالفررات طایفرره ای در حرروزه اجتمرراعی و تحررول در حرروزه اقتصررادی و عمرانرری
روسررتا گردیررده اسررت .سررابقه همکرراری روسررتائیان بررا هررم و در ارتبرراط بررا برنامرره هررای عمرانرری داخررل روسررتا و
همچنین مسائل اجتماعی و فره نگی (آداب و رسوم و سنن) بسیار خوب ارزیابی می شود.
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 -3تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی در روستای موتور اسفندیار
مطابق آخرین آمار رسمی( ،)1395جمعیت  10ساله و بیشتر روستای موتور اسفندیار 151 ،نفر می باشد که از این
تعداد  67نفر ( 44/37درصد) را مردان و  84نفر ( 55/63درصد) را زنان تشکیل می دهد.
جمعیت فعال روستا برابر  33نفر است که از این تعداد 30 ،نفر را شاغلین و  3نفر را جمعیت بیکار روستا تشکیل
می دهد .با توجه به آمار مذکور ،نرخ م شارکت اقت صادی در رو ستا  21/85در صد و نرخ بیکاری برابر با  9/09در صد
می باشد .تیر شناسی جمعیت غیرفعال روستا نشان می دهد که از  118نفر جمعیت غیرفعال  34نفر را محصلین و
 54نفر را زنان خانه دار و  30نفر در سایر طبقات اجتماعی قرار دارند .بر اساس توان های محیطی ،حضور افراد بیکار و
جویای کار در روستا ،زنان ماهر و دارای تو ان فعالیت به ویژه در زمینه صنایع دستی و فرآوری مح صول ،رشد جمعیتی و البته
منابع آبی غنی تعداد  80شغل برای دوره  5ساله پیشنهاد می گردد.
جدول شماره  :2وضعیت فعالیت در روستای موتور اسفندیار
جمعیت ده ساله و بیشتر

جمعیت شاغل

جمعیت غیر فعال

جمعیت بیکار

درآمد
کل

مرد

زن

کل

مرد

زن کل مرد زن

کل

محصل

151

67

84

30

29

1

118

34

1

3

2

خانه

بدون

دار

کار

54

0

سایر

اظهار نشده

30

0
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جدول شماره  :4محاسبه شاخص های اشتغال در روستای موتور اسفندیار
نسبت مردان

نسبت زنان باالی

عنوان شاخص

باالی  10سال

 10سال

نرخ بیکاری

میزان شاخص

44/37

55/63

9/09

جمعیت

نرخ مشارکت

فعال(نفر)

اقتصادی

33

21/85

ماخذ :محاسبات مشاور.1398 ،

بررسی اقتصاد روستا در چنرد دهره گذشرته نشران مری دهرد کره اقتصراد روسرتا عمومرا مبتنری برر کشراورزی بره
ویررژه باغررداری و دامررداری اسررت .قرررار گرررفتن روسررتا در منطقرره دشررتی ،مولفرره هررای آمررایش سرررزمین از جملرره
جمعیررت پایرردار ،وجررود زمینرره هررای فعالیررت و ویژگرریهررای محیطرری ماننررد خرراش حاصررلخیز ،آب کررافی ،آب و
هروای مسراعد سرربب پایرداری اقتصرادی در روسررتا گردیرده اسرت .امررا روسرتا از نطرر اقتصررادی تروان اقتصررادی و
ظر فیت هرای برالقوه زیرادی دارد کره متاسرفانه هنروز بالفعرل نگشرته و نیراز بره برنامره ریرزی و آمروزش دارد و برا
برنامرره ریررزی و تغییررر تکنیررک هررای موجررود فعالیررت و توجرره برره قلمروهررای جدیررد تولیررد اقتصررادی مرری ترروان
شرایط اقتصادی روستا را به مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد.
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جدول شماره  : 5نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای موتور اسفندیار
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 1390

تعداد شاغلین بخش 1395

سهم بخش از اشتغال

کشاورزی

13

14

86/8

خدمات

1

2

13/2

صنعت و معدن

-

-

-

جمع

14

30

100

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

 -4بررسی وضعیت امور تولیدی روستا (کشاورزی و دامپروری ،منابع آب ،منابع طبیعی و محیط زیست ،صنعت
و معدن ،بازرگانی و تجارت ،میراث فرهنگی و گردشگری)
اقتصاد روستای موتور اسفندیار از نظر تولیدی به باغات ،زراعت و دامداری به ویژ ه دام سبک وابسته است .از نظر
غیرتولیدی نیز بیشتر جوانان در شهرهای کرمان ،یزد ،بندرعباس و دیگر شهرهای بزرگ منطقه در بخش خدمات و
مزارع کشاورزی فعالیت دارند.
سطح زمین های کشاورزی روستا بیش از  600هکتار می باشد که بیش از  95درصد این مقدار در دو بخش باغی و
زر اعی تقسیم گشته و زیر کشت می رود .در بخش باغی خرما ،تولید می گردد که بیش از  150هکتار آن نخلیات می
باشند .بخش زراعی نیز بیشتر به زیر کشت کلزا ،یونجه ،گندم ذرت علوفه ای و دانه ای ،کلزا و...به صورت مجزا و یا در
بین نخیالت و به صورت تلفیقی می باشد .تمام اهالی اصلی روستا زمین دارند و روستائیان  12حلقه چاه عمیق و بیش
از  6هزار نخل خرما دارند.
سرمایه طبیعی رو ستا با توجه به دا شتن منابع آب ،باغات سر سبز و تنوع گونه های گیاهی ن سبتا منا سب ارزیابی
میگردد .البته خشکسالیهای چند سال اخیر و نبود ریزشهای جوی بر کاهش میزان منابع آبی تاثیرگذار بوده است.
وضررعیت آبدهی چاه ،های روسررتا تقریبا پایدار می باشررد و تغییر چندانی در طول سررال ندارند12 .حلقه چاه آب در
روسررتا وجود دارد و بیش از  600هکتار زمین را زیر کشررت می برند .در واقع قابلیت های طبیعی روسررتا با توجه به
منابع آبی آن ،بسرریار ح ائز اهمیت بوده و توسررعه روسررتا را می توان بر محور آن پیش بینی نمود .هر موتور آب در
روستا بیش از  30لیتر در ثانیه آب دارد.
جدول شماره  :6وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
نوع

چشمه

قنات

چاه

سد

بند خاکی و تغذیه ای

رودخانه

سایر

تعداد

ندارد

ندارد

12

ندارد

ندارد

1

-

-

دائمی

-

-

خشک

-

کشاورزی

-

-

-

-

داخل
روستا

-

-

داخل روستا

-

وضعیت آبدهی
کاربری

-

-

فاصله

-

-

12

-

میزان آبدهی

-

 30لیتر در
ثانیه

-

منابع آب خشک شده
و تعداد آن

فصلی

-

منبع تامین انرژی
چاه

-

سیستم آبیاری مزارع

برقی

سنتی،
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شرایط آب و هروایی حراکم برر منطقره و وجرود رودخانره در مجراورت روسرتا باعرش رشرد پوشرش گیراهی مرتعری
در محرریط طبیعرری شررده اسررت و از سرروی دیگررر ناپایررداری شرررایط اقلیمرری و هیرردرولوژیکی منطقرره موجررب
آس ریبپذیری ب ریش از پ ریش شرررایط زیسررتی برره وی رژه برررای گونررههای گیرراهی و جررانوری شررده اسررت .لررذا برره
طورکلی میتوان بیران نمرود پوشرش گیراهی محردوده مرورد مطالعره در شررایط ترسرالی ،اغلرب غنری بروده و بره
همررین دلیررل شرررایط محیطرری ،برررای رویررش گیرراهی فررراهم میباشررد .اقلرریم روسررتا در تابسررتان نسرربتا گرررم و
خشررک امررا در پرراییز تررا بهررار نسرربتا خنررک اسررت .پوشررش گیرراهی طبیعررت اطرراف روسررتا ،گررز ،کهررور ،کلپرروره،
گواتررک ،شرروتک ،بنرره ،کسررور اسررت .بهررره گیررری از پتانسرریل گیاهرران دارویرری از جملرره بررادیون ،آویشررن ،کلپرروره
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

کلیر ،گز ،کهور ،کلپوره ،گواتک ،شوتک ،کسور

نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت
روستا

آویشن ،بادیون ،کلپوره،
-

وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای
دام
حیات وحش اعم از پرندگان ،چهار
پایان؛ خزندگان و....

گراز ،خرگوش ،روباه ،کبک ،کبوتر ،هو بره؛ شغال ،گرگ
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به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه خشکسالی می باشدکه این پدیده در
چند سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت متاثر نموده است.
جدول شماره :8آسیب های محیطی ،پیامدها و راهکارهای پیشنهادی
آسیب
خشکسالی

آثار و تبعات مخاطرات
-

پیشنهادات ساکنین

پایین رفتن سطح آب سفره های زیرزمینی

افت آبها

کاهش منابع آبی روستا

سیالب

-تخریب نخیالت و مسیرهای ارتباطی

طوفان

-

 اصالح الگوی کشت بهره گیری از روش های نوین آبیاری کشت تلفیقیکاهش برداشت های بی رویه
ایجاد سیل بند و بند خاکی در باال دسترودخانه
-

13

تگرگ ،یخبندان و یا
گرمای شدید

-

در فصل تابستان شدت گرما بسیار زیاد می باشد.
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صنایع دسرتی از دیربراز در روسرتا وجرود داشرته و زنران روسرتا در رشرته هرای سروزن دوزی ،چیلروش ،حصریر و
سبدبافی مهرارت دارنرد و در صرورت برنامره ریرزی مری تروان از ایرن پتانسریل بررای توسرعه اقتصراد روسرتا بهرره
گیری کرد .از غذاهای محلی روستا می توان چنگال (خرما و آرد) ،آبگوشت انار ،انار دانه را نام برد.
در حوزه گردشگری ،در روستا  ،گردشگری فعال نیست و گردشگران در روستا حضور نمی یابند.
جدول شماره  : 9شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش  ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای
ظرفیت شناسی تولید در روستای موتور اسفندیار
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

 ذرت دانه ایتولید خرماتولید سبزیجات  -کلزادامداری و دامپروریپرورش طیور محصوالت جالیزیپرورش زنبور عسلپرورش ماهی -علوفه جات

کارگاه فرآوری و بسته بندی خرماکارگاه صنایع دستی-کارگاه خیاطی

توسعه خرده فروشی-خدمات فنی
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به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:
 -1اصررالح الگرروی کشررت (ترررویم الگرروی کشررت مناسررب بررا منررابع آب و دارای بررازدهی اقتصررادی مناسررب بررا
تاکید بر توسعه کشت های تلفیقی)
 -2کنترل آفات کشاورزی و تقویت فرایند بازار محصوالت کشاورزی
 -3استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصوالت کشاورزی
 -4ساماندهی و مدیریت منابع آب روستا
 -5ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با توجه به تداوم خشکسالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه از منابع آب

 -6احداث استخر چند منظوره کشاورزی و ترویم پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد نیاز
 -7اصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوههای نوین آبیاری.
 -8ترویم پرواربندی و پرورشدام با توجه به نیاز گوشتی استان و کشور.
 -9توسعه زیرساخت ها و حمایت از صنایع دستی روستا
 -10توسعه زیرساخ ت های فرآوری گیاهان دارویی روستا
-11حمایت از ایجاد و توسعه صندوق های خرد مالی محلی
-12حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا
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 -13حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان های 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 مجموع  204نفر جمعیت رو ستای موتور ا سفندیار  ،حدود  164نفر ( 80/39در صد) را جمعیت  6ساله و بی شتر
تشررکیل میدهد که از این تعداد  74نفر ( 45/12درصررد) را مردان و  90نفر ( 54/88درصررد) را زنان تشررکیل می
دهند .نرخ باسوادی جمعیت  6ساله و بیشتر روستا نشان میدهد که  71/34درصد جمعیت مذکور باسواد می باشند.
نرخ باسوادی مردان  77/03درصد و زنان معادل  66/67درصد است.
جدول شماره  :10وضعیت سواد در روستای موتور اسفندیار
عنوان شاخص

اندازه شاخص

جمعیت کل

204

جمعیت  6ساله و بیشتر

جمعیت  6ساله و بیشتر (مرد)

جمعیت  6ساله و بیشتر (زن)

تعداد کل

167

تعداد باسوادان

117

نرخ باسوادی

71/34

تعداد کل

74

تعداد باسوادان

51

نرخ باسوادی

77/03

تعداد کل

90

تعداد باسوادان

60

نرخ باسوادی

66/67

ماخذ :نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن.1395 ،

در حوزه آموزش و پررورش ،روسرتا دارای مدرسره ابتردایی مری باشرد .دانرش آمروزان روسرتا بررای ادامره تحصریل
در دوره متوسررطه اول و دوم برره محمرردان و برررای تحصرریل در مقطررع هنرسررتان برره شررهر بمپررور مراجعرره مرری
کنند.
در حرروزه بهداشررت و درمرران ،روسررتا  ،فاقرر د خانرره بهداشررت مرری باشررد .روسررتائیان جهررت دریافررت خرردمات
بهداشتی به خانه بهداشت روستای شهرش شهید بهشتی مراجعه می کنند.
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جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نوع مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز جامع
سالمت

تعداد

ندارد

ندارد

ندارد

درمانگاه داروخانه
ندارد

ندارد

اورژان
جاده ای

سایر

ندارد

-

خدمات
رسانی به
خدمات
گیری از

شهرش
شهید
بهشتی

کمبودها و نیازسنجی

احداث خانه بهداشت.محمدان

محمدان

محمدان ایرانشهر

محمدان

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

روسررتا دارای شررورا و دهیرراری ،مسررجد و فاقررد پاسررگاه انتظررامی ،پایگرراه مقاومررت بسرریم ،مرکررز خرردمات
کشاورزی ،ساختمان دهیاری و فضای ورزشی استاندارد می باشد.
نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -1انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی
 -2آموزش و توانمنرد سرازی کارآفرینران و جوامرع محلری متناسرب برا طررح هرا و قابلیرت هرای سررمایه گرذاری
روستا
 -3احررداث سررالن ورزشرری یررا زمررین چمررن مصررنوعی فوتبررال برررای جوانرران و توسررعه ورزش هررای روسررتایی در
روستا و یا روستاهای پیرامون
 -4احداث ساختمان دهیاری روستا
 -5احداث خانه بهداشت
 -7احداث پایگاه مقاومت بسیم
 -6بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات،راه و ترابری)
جرراده ارتبرراطی روسررتا بررا مرکررز دهسررتان ،مرکررز بخررش و مرکررز شهرسررتان حرردود  1کیلررومتر خرراکی اسررت.
همچنین کیفیت جراده هرای برین روسرتایی در حرد پرایین اسرت و نیراز بره آسرفالت دارد .نزدیکتررین سرکونتگاه
بره آن ،شررهرش شررهید بهشرتی اسررت .طرررح هرادی روسررتا تهیرره شرده ولری ترراکنون اجررا انجررام نگردیررده اسررت.
خراکی برودن معرابر روسرتا و آلرودگی ناشری از آن و طررح نرامنظم برخری از منرازل و بافرت روسرتا ناشری از عردم
اجرای طرح هادی در روستا میباشد.
مساکن روستا فاقد استاندارد و استحکام الزم است .عدم اجرای طرح هادی باعش شده درون بخش اصلی روستا کوچه
ها و معابر فاقد نظم با شند؛ م ساکن عمدتا به هم ریخته و بافت تخریبی دارد .بر ا ساس اطالعات سر شماری عمومی
نفوس و مسکن  1395روستای موتور اسفندیار متشکل از  50واحد مسکونی است .بررسی تیر شناسی روستا نشان
میدهد .از نظر مسرراحت واحدهای مسررکونی 28 ،واحد ( 56درصررد) کمتر از  50مترمربع 11 ،واحد ( 22درصررد)
بین 51تا  75مترمربع  2 ،واحد ( 4درصررد) بین  76تا  80مترمربع 4 ،واحد ( 8درصررد) بین  81تا  100مترمربع5 ،
واحد ( 10درصد) بین  101تا  150مترمربع مساحت داشتهاند.
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از نظر نوع ا سکلت رو ستا 50 ،واحد ( 100در صد) نوع ا سکلت م سکونی را سایر موارد اعالم کرده اند .به لحاظ نوع
مصررالح سرراختمانی 22 ،واحد ( 44درصررد) آجر و آهن 11 ،واحد (  22درصررد) بلوش سرریمانی 1 ،واحد معادل با (2
درصد) چوب  12 ،واحد معادل با ( 24درصد) خشت و چوب و  4واحد ( 8درصد) خشت و گل می باشند.
جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای موتور اسفندیار
اظهار نشده نوع
واحد مسکونی

محل سکونت
سایر

چادر ،کپر ،آلونک،
زاغه و...

واحد مسکونی غیر
آپارتمانی

واحد مسکونی آپارتمانی

تعداد کل واحد
مسکونی معمولی

0

0

1

50

0

50

مساحت
اظهار
نشده

مساحت
+501

مساحت
500301

مساحت
300201

مساحت
200151

مساحت
150-101

مساحت
100-81

مساحت
80-76

مساحت
75-51

مساحت
کمتر از
50

0

0

0

0

0

5

4

2

11

28

مأخذ :نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن1395 ،
جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای موتور اسفندیار
مصالح
اظهار
نشده

مصالح
سایر

مصالح
خشت
و گل

مصالح
خشت
و
چوب

مصالح
تمام
چوب

مصالح
تمام آجر
یا سنگ
و آجر

0

0

4

12

1

0

مصالح مصالح مصالح
بلوش آجر و آجر و
سیمانی چوب آهن
11

0

نوع
اسکلت
اظهار
نشده

22

0

نوع
نوع
اسکلت اسکلت
سایر بتونآرمه
50

0

نوع
اسکلت
فلزی
0

مأخذ :نتایم سرشماری عمومی نفوس و مسکن.1395 ،

روسرتا فاقررد تلفررن ثابررت اسررت .آنررتن دهرری خطرروط تلفرن همررراه در روسررتا نامناسررب مرری باشررد .دسترسرری برره
اینترنرت در روسررتا ضررعیف ارزیررابی مری شررود .خرردمات پسررت بانررک ،دفترر پیشررخوان خرردمات دولررت و صررندوق
پست در روستا وجود ندارد و مردم برای احذ خدمات به شهر محمدان مراجعه می کنند.
در حوزه انررژی ،روسرتا از نعمرت بررق برخروردار اسرت .نماینردگی توزیرع سروخت نفرت در روسرتا وجرود نردارد و
روسررتائیان از شررهرش شررهید بهشررتی نفررت مررورد نیرراز خررود را تررامین مرری کننررد .جایگرراه سرروخت بنررزین و
گازوئیل در روسرتا وجرود نر دارد و روسرتائیان جهرت ترامین آن بره شرهر بمپرور در  14کیلرومتری روسرتا مراجعره
می کنند .روستا دارای شبکه آبرسانی است و آب شرب روستا کامال بهداشتی می باشد.
از نظررر خرردمات خرررده فروشرری و مشرراغل فنرری و تاسیسررات در روسررتا؛  1مغررازه خرررده فروشرری وجررود دارد و
روستاییان عمده نیازهای خود را از شهر بمپور و روستاهای پیرامون تامین می کند.
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جدول شماره -14خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی

فروشی

خوارو بار

لبنیات فروشی

قصابی

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

سبزی فروشی

میوه فروشی

نانوایی

آرایشگاه

خیاطی

نوع

1

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

اخذ
خدمات
از

-

تعمیرگاه خودرو
ایرانشهر

تعمیرگاه ماشین آالت
کشاورزی

اخذ
خدمات
از

ایرانشهر

-

بمپور

بمپور

بمپور

لوازم کشاورزی

-

-

-

محمدان

تعویض روغن

ارائه
خدمات
به

0

0

بمپور

بمپور

-

بلوش زنی

تعداد

0

محمدان محمدان

0

بمپور

بمپور

-

-

-

درب و پنجره سازی

نوع

-

تعمیرگاه موتور

-

-

-

-

جوشکاری

ارائه
خدمات
به

آپاراتی

تعداد

0

0

-

0

-

-

ایرانشهر ایرانشهر

-

بمپور

بمپور

-

محمدان محمدان

-

بمپور

نیاز سنجی و کمبودها:
خرده فروشی ،خیاطی ،آرایشگاه ،نانوایی
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
روشنایی معابر ،تامین برق چاه ها ،ایجاد زیرساخت مخابراتی تلفن همراه و تهیه طرح هادی
اینک باتوجه به وضعیت امکانات زیرساختی اولویتهایآتی روستا در این بخش به شرح زیر تبیین میگردد:

 -1آسفالت جاده ورودی روستا
 -2تقویت 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
 -5اجرای طرح هادی روستا
 -6کپرزدایی و بهسازی مساکن روستایی
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-7بررسی روابط متقابل مکانی – فضایی روستای موتور اسفندیار
به لحراظ مکران اسرتقرار روسرتا در منطقره ،روسرتای موترور اسرفندیار در  14کیلرومتری شرهر بمپرور قررار گرفتره
است .بررسری فاصرله فیزیکری روسرتا برا مراکرز اداری ،سیاسری و خردماتی نشران مری دهرد کره فاصرله روسرتا برا
مرکررز دهس رتان بررا مرکررز بخررش و شهرسررتان حرردود  14کیلررومتر و بررا مرکررز اسررتان  340کیلررومتر مرری باشررد.
نزدیکترررین مرکررز بهداشررتی – درمررانی بررا روسررتا  4کیلررومتر فاصررله دارد .ارتباطررات مکررانی -فضررایی روسررتا در
در سررطح اول بررا سررکونتگاههای همجرروار از جملرره روسررتاهای دهسررتان (جهررت اخررذ خرردمات آموزشرری،
بهداشررتی و درمررانی و خرررده فروشرری) و در سررطح دوم بررا مرکررز بخررش و مرکررز شهرسررتان( بمپررور) و همچنررین
ایرانشررهر جهررت دریافررت خرردمات از جملرره خرردمات اداری ،مالی،آموزشرری  ،بهداشررتی ،درمررانی ،سرروخت ،فررروش
محصروالت و خرردمات خررده فروشرری ،تروزیعی ،فنرری و تاسیسراتی اسررت .سرطح سرروم ارتباطرات روسررتا برا مرکررز
اسرتان عمردتا بررای دریافرت خرردمات برترر مری باشرد .در مطالعرات اسررناد توسرعه ای و از جملره طررح مطالعررات
ناحیرره ای ایرانشررهر ،ایررن روسررتا برره عنرروان روسررتای اقمرراری طبقرره بنرردی گردیررده اسررت .موقعیررت روسررتا برره
لحاظ مکان مرکزی در منطقه ،روستای اقماری و خدمات گیرنده محسوب می شود.
جدول شماره  :15سازمان 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 کشاورزی روستا از جمله خرما ،محصوالت جالیزی وعلوفه جات در با زارهای سطح استان  ،داخل کشور و خارج از کشور
 عرضه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهایهمجوار اخذ خدمات آموزشی ،درمانی ،اداری ،مالی ،خرده فروشی ،توزیعی ،فنیو تاسیساتی ،سوخت ،سردخانه و انبارداری از مرکز دهستان و بخش ،مر
کز شهرستان و مرکز استان

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با
پشتیبانیمحصوالت روستاهای مجاور

در حال حاضر زمینه های الزم جهت ایجاد کارگاههای فرآوری و بسته
بندی محصوالت تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد.

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

پتانسیل باالی باغی از جمله باغات نخل و مرکبات ،کشت محصوالتزراعی مانند حنا ،چای ترش ،باقال ،پیاز ،ذرت ،یونجه ،گندم و جو
-شرایط 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 مرکباتعلوفه جات و غالتصنایع دستیایفای نقش تولیدی:

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

 توسعه کشاورزی از نوع باغداری ،زراعی ،کشت گلخانه ای و کشتتلفیقی با تاکید بر توسعه کمی و کیفی نخیالت
توسعه دامداری ایجاد صنایع فرآوری محصوالت تولیدی روستا ازجمله خرماایفای نقش غیر تولیدی:
توسعه صنایع دستی-ارائه خدمات خرده فروشی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

19

جدول شماره  :16مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای موتور اسفندیار
کشاورزی

مولفه ها

خدمات

گردشگری
و صنایع
دستی

زراعت

باغداری

دامداری

سایر

صنعت با رویکرد
صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

-

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 خرما
زنجیره شغلی خرما در روستا

وضع موجود

فردی

تعداد

پهنه فعالیتی

پیشنهادی
تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان

مشرراغل مرتبط با تولید و فروش تجهیزات آبیاری و
آماده سازی بستر کشت

-

-

 1نفر

تولیررد کودهررای الی و گیرراهی و تقویررت زمین
کشاورزی

-

1

(بازار فروش ،خدمات رسانی ،و مصرف)
ایرانشهر و بمپور و روستا
روستا -دهستان

م شاغل مرتبط با تکثیر ،و تولید نهال خرما خصو صا
خرماهای اصرررالح شرررده و سرررازگار با هوی گرم و
مرطوب

-

1

 2نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

مشراغل مرتبط با فروش نهاده های مصررفی درخت
خرما (کود ،سموم ،جمع آوری یوار و گرده ،و )...

-

-

 1نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

مشرراغل مرتبط با کاشررت و نگه داری خرما (هرس،
ابیاری ،کودهی و پاکسرازی ،اصرالح و تقویت زمین،
گرده افشررانی و  )...و کاشررت محصرروالت زراعی و
علوفه ای تلفیقی با آن

توسط خود
باغداران

عدم نیاز

عدم نیاز

-

بیش از  10نفر

عدم نیاز

عدم نیاز

-

نیروی کار برای فاز سرررت و بسررته بندی (تفکیک،
سرت کردن و بسته بندی محصول)

تکمیل

عدم نیاز

مشاغل مرتبط با برداشت خرما

روستا و دهستان

م شاغل مرتبط با صنعت ب سته بندی (تولید کارتن،
پالسررتیک ،منگنه ،دسررتگاه منگنه ،سرربد و  ....برای
برداشت و بسته بندی)

-

-

 1نفر

کل جنوب استان و استان های مجاور
خرماخیز

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

-

-

یک واحد
سردخانه

دهستان

م شاغل مرتبط با فرآوری مح صول خرما (خ صو صا
خرمای درجه  2و )3

عدم تجاری

3

 4نفر

کل کشور و کشورهای همسایه خصوصا
پاکستان

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

-

-

-

دالالن محلی و بیرونی

20

-

-

گروهی

-

-

کارگاه تولید ابزار و دسررتگاههای مصرررفی موردنیاز
خر ما از مرح له کاشرررت تا برداشرررت (ابزار برش
پاجوشها ،شاخ و برگ و هرس پوسته ،طناب و پرند
برای بسررتن شرراخهها و اسررتفاده باغبان ،پمر گرده
اف شانی ،سبد و جعبه ب ستهبندی خرما ،دستگاههای
فراوری خرما و تبدیل خرمای درجه  2و  3به ده ها
نوع فراورده پرمصرف)

-

-

کارگاه سرراخت دسررتگاههای فراوری خرما (شرریره
خرما ،شررهد خرما (عسررل خرما ) ،قند مایع ،سرررکه
خرما ،الکل ،عصررراره نوشرررابه ،کلمپه خرما ،حلوای
خرما ،شررکالت صرربحانه خرما ،چیپ سرراده خرما،
چیپ طعم دار خرما ،لواشرررک خرما ،خرما بریز،
شررکالت جامد خرما ،سرر  ،رب ،ترشرری ،کمپوت،
مارماالد ،مربا و )...

-

-

 1واحد

کار گاه ترک یب و سرررا خت خوراش دام و طیور (از
ضایعات خرما)،

-

-

-

واحدهای مرغداری خانگی و صنعتی در
کل استان

کارگاه صررنایع دسررتی برای سرراخت انواع ظروف،
اسکاو و حصیر( ،از برگ و زائدات خرما)

-

-

بازار استان و کشور

ای جاد کارخانه نئوپان و کاغذسرررازی و پوشرررش
ساختمانها و پلها (از تنه و چوب خرما)

-

-

-

شهرستان و استان و کشور

مشرراغل مرتبط با فرآوری و بسررته بندی محصررول
فرآوری شرررده (نیروی کار برای تول ید بیش از 60
نوع فرآورده خرمایی)

-

4

-

مرکز شهرستان و استان

کارگاههای سرررت و بسررتهبندی خرما و محصرروالت
فرآوری شده خرما

-

4

-

مرکز شهرستان و استان

عر ضه و فروش عمده و شبکه خرده فرو شی ادوات
کشاورزی

-

-

-

مرکز دهستان ،شهرستان و استان

سررردخانههای نگهداری محصرروالت جهت عرضرره
خارج از فصل برداشت

-

-

-

نخلداران جنوب استان

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

مرکز دهستان و شهرستان و شهر ایرانشهر

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

جدول شماره  :18وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی دام سبک
زنجیره شغلی دام سبک در روستا

پیشنهادی

وضع
موجود

تعداد در

تعداد در

روستا

دهستان
 1نفر

فردی

تعداد

مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

-

-

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

-

-

21

پهنه فعالیتی
(بازار فروش ،خدمات رسانی ،و
مصرف)
چوبدارهای روستا و بخش مرکزی
بمپور.
دامداریهای شهرستان

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

-

 10نفر

نامحدود

مشاغل مرتبط با فروش و عرضه علوفه دام

-

-

 2نفر

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

-

-

-

دامداران شهرستان و
شهرستانهای کوچک مجاور

مشاغل مرتبط با بیمه دام

-

-

-

دامداران شهرستان

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

عدم تجاری

-

-

کارخانه های ایرانشهر ،زاهدان و
بیرون استان

مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی)

-

-

 1نفر

بمپور 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

-

-

روستا و دهستان -بخش

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

-

-

-

سطح استان و بیرون استان

مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

-

-

-

زاهدان و بیرون استان

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

-

-

-

بمپور ،ایرانشهر ،زاهدان و بیرون
استان

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

-

-

-

شهرهای بزرگ داخلی ،کشورهای
عربی

مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

-

-

-

بمپور و زاهدان

مشاغل مرتبط با فراوری محصوالت دامی

-

 1واحد

بازار بمپور ،ایرانشهر ،زاهدان و
بیرون استان

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

-

-

دامداران روستاهای دهستان و
شهرستان

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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دامداران روستاهای دهستان و
شهرستان
دامداران کل دهستان

جدول شماره  :32وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی یونجه
ظرفیت شغل

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی علوفه جات و یونجه

جدید
(پیشنهادی)

تیر مشاغل

بازار
محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

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

تعداد
شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد-
برای
دهستان
(مشترش)

-

-

-

 2نفر

کل
دهستان

-

-

1

1

شهرستان

بذرگیری و تولید بذر یونجه
خرید و فروش نهاده های مصرفی (بذر یونجه ،کود ،و )...
مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات و ابزار و ماشین االت
کاشت ،برداشت ،ترکیب و غنی سازی و بسته بندی یونجه

-

-

-

-

-

خشک
تولید کودهای الی و گیاهی و کود شیمیایی استانداد برای

-

-

-

 2واحد
تولید

نیروی کار برای کاشت ،داشت و برداشت یونجه

بیش از  100تن

اعضای
خانواده

-

-

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری و برداشت یونجه (ابیاری،

-

اعضای
خانواده

-

تقویت زمین کشاورزی

کودهی و پاکسازی ،اصالح و تقویت زمین ،کود و محلول پاشی
و )...
مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول ،و
انبارداری)
مشاغل مرتبط با نرم کردن ،ترکیب و غنیسازی (فرآوری
محصول)
کارگاه ساخت سازه های ابیاری ،ابکشت و یا کاشت سرپوشیده

استان
مصرفی
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کارگاه تولید ابزار و دستگاه های مصرفی مورد نیاز از مرحله
کاشت تا برداشت (کارخانه تولید تجهیزات آبیاری ،تجهیزات و

-

ابزار و ماشین االت کاشت ،داشت ،برداشت ،ترکیب و غنی

-

-

-

-

سازی و بسته بندی یونجه خشک)
عرضه و فروش عمده ابزار ،ماشین االت و ادوات مورد نیاز در
مراحل مختلف تولید تا مصرف

-

23

-

-

 1نفر

کل
شهرستان

جدول شماره  :33وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی داروهای گیاهی
ظرفیت شغل

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی داروهای گیاهی

جدید
(پیشنهادی)

تیر مشاغل

حجم
محصول در
وضع
موجود

تعداد
شغل
موجود
در روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد-
برای
دهستان
(مشترش)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری و آماده سازی بستر
کشت (خرده فروشی و عمده فروشی)
مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات گلخانه و مزارع سرپوشیده در
مقیاس خرد
تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی
مشاغل مرتبط با تکثیر ،و تولید بذر و نهال در مقیاس خرد و

-

-

-

-

-

-

-

-

 1نفر

کل دهستان

افراد
کشاورز و
باغدار

-

عمده
مشاغل مرتبط با فروش نهاده های مصرفی (کود ،سموم،
محلول پاشی و )...
مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری (وجین و هرس ،ابیاری،
کودهی و پاکسازی ،اصالح و تقویت زمین ،کود و محلول و
سم پاشی و )...
مشاغل مرتبط با برداشت محصول

مشاغل مرتبط با تامین نیروی کار برای فاز سرت و بسته بندی
(تفکیک ،سرت کردن و بسته بندی محصول)

بازار محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

 4نفر

-

-

افراد
کشاورز و
باغدار

-

 4نفر

-

-

توسط
کشاورزان

-

-

-

-

-

-

-

 2نفر

کل استان

-

-

-

-

-

مشاغل مرتبط با صنعت بسته بندی (تولید کارتن ،پالستیک،
منگنه ،دستگاه منگنه ،سبد و  ....برای برداشت و بسته بندی)
مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول ،و
انبارداری)
مشاغل مرتبط با فرآوری و بسته بندی محصول (نیروی کار در
کارگاه های خانگی)
مشاغل مرتبط با عرضه محصول (عرضه محصول به صورت خام
و فراوری شده) به صورت خرد و عمده

-

-

-

 1نفر

کل استان و در
سطح ملی

کارگاه تولی د ابزار و دستگاه های مصرفی مورد نیاز از مرحله
کاشت تا برداشت (کارخانه تولید تجهیزات آبیاری و کشت،

-

دستگاه های وجین ،کودهی و سم پاشی ،سبد و جعبه بسته -
بندی ،دستگاه های فراوری و تبدیل به صنایع تبدیلی)
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-

-

-

-

مشاغل مرتبط با فرآوری و بسته بندی محصول فرآوری شده
(نیروی کار مورد نیاز برای کار با ابزار و ماشین االت و تولید

-

-

-

-

-

فراورده های مختلف از داروهای گیاهی تولید شده
-

سایر مشاغل (با ذکر نام و نوع شغل)

-

-

-

-

جدول شماره  :34وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی ذرت دانه ای
ظرفیت شغل
جدید (پیشنهادی)

مشاغ ل فردی و گروهی در زنجیره شغلی ذرت دانه ای

تیر مشاغل

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

تعداد
شغل
موجود
در
روستا

به صورت سنتی برای
کشت بعد

بذرگیری و تولید بذر
خرید و فروش نهاده های مصرفی (بذر ذرت ،کود ،و )...

تعداد-
تعداد
برای
برای
دهستان
روستا
(مشترش)

بازار
محصوالت
مشاغل
ایجادی؟

سطح
شهرستان

 1نفر

-

-

-

 2نفر

سطح دهستان

-

-

-

-

-

تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

-

-

 1نفر

 3نفر

کل شهرستان
و استان

مشاغل مرتبط با کاشت ذرت دانه ای

توسط
کشاورزیان

-

-

-

-

پاکسازی ،اصالح و تقویت زمین ،کود و محلول پاشی و

توسط اعضای
خانواده

-

مشاغل مرتبط با برداشت ذرت دانه ای

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات و ابزار و ماشین االت
کاشت ،برداشت ،ترکیب و غنی سازی و بسته بندی

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری (ابیاری ،کودهی و
)...

-

-

-

اعضای خانواده

-

-

-

-

-

-

-

 1نفر

سطح
شهرستان

-

-

-

 1نفر

سطح استان

-

-

-

-

-

مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول،
و انبارداری)
مشاغل مرتبط با بازاریابی و عرضه محصول (عرضه محصول به
صورت خام یا فراوری و ترکیب شده)
خدمات بیمه و گیاهی پزشکی
کارگاه تولید ابزار و دستگاه های مصرفی مورد نیاز از مرحله
کاشت تا برداشت (کارخانه تولید تجهیزات آبیاری ،تجهیزات و

-

ابزار و ماشین االت کاشت ،داشت ،برداشت ،ترکیب و غنی

-

-

-

-

سازی و بسته بندی ذرت دانه ای ای)
عرضه و فروش عمده ابزار ،ماشین االت و ادوات مورد نیاز در

-

مراحل مختلف تولید تا مصرف
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-

-

-

-

کارگاه های فراوری محصول (روغن گیری ،کنسرو ذرت و )....
برای استفاده انسانی
مشاغل مرتبط با خردکردن ،ترکیب و غنیسازی (فرآوری
محصول) برای استفاده غیر انسانی

-

-

-

-

-

-

جدول شماره  :34وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی ذرت علوفه ای
ظرفیت شغل
جدید
(پیشنهادی)

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی ذرت علوفه ای

تیر مشاغل

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

تعداد
شغل
موجود در
روستا

بذرگیری و تولید بذر

تعداد-
تعداد
برای
برای
دهستان
روستا
(مشترش)

بازار محصوالت
مشاغل ایجادی؟

سنتی

کشاورزان

 1نفر

 3نفر

کل شهرستان

-

-

-

 2نفر

سطح دهستان

-

-

-

-

-

تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی

-

-

 1نفر

 3نفر

کل شهرستان و
استان

مشاغل مرتبط با کاشت محصول

توسط
کشاورزان

-

-

-

-

پاکسازی ،اصالح و تقویت زمین ،کود و محلول پاشی و

توسط
اعضای
خانواده

-

مشاغل مرتبط با برداشت محصول

خرید و فروش نهاده های مصرفی (بذر ذرت ،کود الی و
شیمیایی ،و  )...برای مرحله کاشت و نگه داری
مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات و ابزار و ماشین االت
کاشت ،برداشت ،ترکیب و غنی سازی و بسته بندی

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری (ابیاری ،کودهی و
)...

-

-

-

اعضای
خانواده

-

-

-

-

-

-

-

 1نفر

سطح شهرستان

-

-

-

 1نفر

کل استان

-

-

-

-

-

-

-

 3نفر

 10نفر

کل دهستان

مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل
محصول ،و انبارداری)
مشاغل مرتبط با بازاریابی و عرضه محصول (عرضه
محصول به صورت خام یا فراوری و ترکیب شده)
عرضه و فروش عمده ابزار ،ماشین االت و ادوات مورد
نیاز در مراحل مختلف تولید تا مصرف
خدمات نیروی کار برای خردکردن ،ترکیب و غنیسازی
(فرآوری محصول) برای استفاده دامی و طیور
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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 موتور اسفندیار
اصوال در تدوین برنامه های راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛
-1راهبرد تدافعی یا بقا( ،)WTکره بره آن راهبررد حرداقل -حرداقل نیرز گفتره مری شرود ،ایرن راهبررد بردنبال
کاهش ضعف های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی می باشد.
-2راهبرد انطباقی یا محافظه کارانهه( ،)WOکره بره آن راهبررد حرداقل -حرداکثر نیرز گفتره مری شرود ،ایرن
راهبرررد برردنبال کرراهش ضررعف هررای درونرری سیستم(روسررتا یررا منطقرره) ،در حررین بهررره گیررری از فرصررت هررای
بیرونی می باشد.
-3راهبرد اقتضایی یا تنهوع ( ،)STکره بره آن راهبررد حرداکثر -حرداقل نیرز گفتره مری شرود ،ایرن راهبررد بردنبال

بهره گیری از قوت های درونی سیستم(روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدید های بیرونی می باشد.
-4راهبرد رقابتی یا تههاجمی( ،)SOکره بره آن راهبررد حرداکثر -حرداکثر نیرز گفتره مری شرود .ایرن راهبررد
بدنبال بهره گیرری از قروت هرای درونری سیستم(روسرتا یرا منطقره) ،در حرین حرال بهرره گیرری از فرصرت هرای
بیرونی می باشد.
اینررک در روس رتای موتررور اسررفندیار بررا توجرره برره نتیجرره گیررری از شرراخص هررا و نرراتوانی در آن در جهررش برره
توسعه  ،برای رسریدن بره توسرعه پایردار و تحقرق اهرداف سرند برنامره توسرعه اقتصرادی و اشرتغال زایری روسرتای
مذکور راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پبش بینی می گردد:
-1راهبرد یا راهبردهای کوتهاه مهدت :بکرارگیری توامران راهبررد تردافعی و راهبررد اقتضرایی بررای یرک دوره
یک تا سه سال پ

ازتامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه .

-2راهبهرد یها راهبردههای میههان مهدت  :بکرارگیری توامران راهبرررد انطبراقی و راهبررد اقتضرایی بررای یررک
دوره سه تا پنم سال  ،پ

از تحقق اهداف راهبردهای گام اول .

-3راهبرد یا راهبردههای بلنهد مهدت  :بکرارگیری توامران راهبررد تردافعی و راهبررد رقرابتی بررای یرک دوره
پنم تا ده سال پ از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.
برره عبررارتی در گررام اول بررا اتخرراذ دو راهبرررد ترردافعی و اقتضررایی ،دولررت بررا تررامین مررالی ،اقرردام برره تررامین
زیرسرراخت هررای توسررعه اقتصررادی و اشررتغال زایرری در روسررتا مرری کنررد کرره اصررالح و جررایگزینی شرریوه آبیرراری،
تامین زیرسراخت هرای توسرعه باغرداری و کشرت تلفیقری  ،انتقرال آب برا لولره بره مرزارع ،احرداث اسرتخر دخیرره
چنررد منظرروره ذخیررره آب کشرراورزی و پرررورش مرراهی ،تقویررت شرربکه برررق روسررتا ،تهیرره و اجرررای طرررح هررادی
روسررتا ،تررامین زیرسرراخت هررای فرررآوری و بسررته بنرردی محصرروالت زراعرری و برراغی ،توسررعه و آمرروزش در زمینرره
صنایع دستی بازار پسرند ،احرداث خانره بهداشرت ،روکرش آسرفالت جراده ،آمروزش و مهرارت آمروزی نیرروی کرار
و راه انرردازی اینترنررت پرسرررعت از جملرره ایررن اقرردامات خواهررد بررود و از سرروی دیگررر ،روسررتائیان بررا مشررارکت و
همیراری در اجررای زیرسراخت هرا و اخرذ شریوه هررا و فنرون جدیرد کرارآفرینی و سررمایه گرذاری در بخرش هررا و
حرروزه هررای دارای پتانسرریل روسررتا از جملرره حرروزه کشرراورزی (بررا محوریررت کشرراورزی و دامررداری) و خرردمات
یاریگر دولت در این روند خواهند بود.
در گام دوم ،ب ا کراهش ضرعف هرای درونری روسرتا و کراهش تهدیردهای بیرونری ناشری از اعمرال راهبردهرای گرام
اول نوبت به بهره گیری بیشرتر از قروت هرای درونری روسرتا و فرصرت هرای بیرونری اسرت کره ایرن امرر برا ترامین
مررالی و سرررمایه گررذاری بیشررتر در بخررش هررای پیشرررو اقتصرراد روسررتا ازجملرره کشرراورزی نرروین ( توسررعه
باغررداری ،کشررت گلخانرره ای ،فرررآوری گیاهرران دارویرری و محصرروالت زراعرری ،باغررداری ،پرواربنرردی دام و پرررورش
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طیور و پرورش مراهی مطرابق برا ذائقره برازار) ،توسرعه فعالیرت هرای صرنایع دسرتی و توسرعه خردمات آغراز مری-
گررردد و بررا همراهرری دولررت در تررامین زیرسرراخت هررای تکمیلرری ،روسررتا وارد فرراز خودشررکوفایی و حرکررت برره
سررمت تولیررد رقررابتی هرردایت خواهررد گردیررد .افررزایش تولیررد و نقررش در نظررام تولیررد ناحیرره ،ایجرراد اشررتغال و
جذب نیروی کرار مرازاد روسرتا ،تحرول در پایرداری سرکونت در روسرتا ،بهبرود و ارتقراء فنرون تولیرد و حرکرت بره
سررمت نرروگرایی در بهررره گیررری از پتانسرریل هررای روسررتا ماننررد تولیررد واریترره هررای پرمحصررول از جملرره وظررایف
کارآفرینران روسررتایی در ایررن مرحلره خواهررد بررود .تررامین زیرسراختهررا ،پشررتیبانی ،تنظریم و برنامرره ریررزی بررازار
مصررف و ایجراد تعرادل در عرضره و تقاضرا و پرایش نظررام تولیرد روسرتا و جلروگیری از آسریب پرذیری آن در ایررن
مرحله برعهده دولت و دستگاههای اجرایی مسئول خواهد بود.
درگام سوم ،با شرکوفا شردن قابلیرتهرای درونری و فرصرت هرای بیرونری روسرتا و تحقرق امنیرت سررمایه گرذاری
و پایداری اقتصاد روستا ناشری از اجررای راهبردهرای دو گرام قبلری ،نوبرت بره اجررای راهبردهرای گرام سروم مری
رسد که در این گام برا برهکرارگیری توامران راهبررد رقرابتی برا راهبررد تردافعی ،اقتصراد روسرتا وارد فراز جدیردی
در خلررق منررابع درآمرردی جدیررد مرریشررود کرره نقررش آفرینرری منطقرره ای نررام مرری گیرررد .در ایررن مرحلرره روسررتا،
ضمن ارتقراء فعالیرت هرای اقتصرادی ناشری از تروان هرای داخلری و منحصرر بفررد خرود بره طررف بهرره گیرری از
توان هرای اقتصرادی روسرتاه ای همجروار مری رود کره ایرن امرر در فضرای رقرابتی برازار ،تولیرد در مقیراس براال را
برررای روسررتا بررا صرررفه اقتصررادی روبرررو خواهررد سرراخت .در ایررن گررام ،برنررد سررازی ،رهبررری و هرردایت بررازار و
تولیرردات روسررتاهای مجرراور و توسررعه فعالیررت هررای تولیرردی برره صررورت زنجیررره ای و بهررره گیررری از راهبرررد
اقتصررادی افررزایش بهررره وری ،سرربب افررزایش ترروان و جایگرراه روسررتا در عرصرره بررازار خواهررد گردیررد .تولیرردات
گلخانرره ای و محصرروالت مبتنرری بررر ذائقرره مصرررف کننررده ،فرررآوری تولیرردات دامرری و طیررور ،فرررآوری گیاهرران
دارویرری ،توسررعه تولیررد صررنایع دسررتی از جملرره فعالیررت هررای سرررمایه گررذاران در ایررن گررام اسررت کرره بررا ادامرره
سیاسررتهررای حمررایتی دولررت مرری توانررد برره تحقررق اهررداف سررند برنامرره توسررعه اقتصررادی و اشررتغالزایی و در
نتیجه توسعه پایدار روستا بینجامد.
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-2قابلیت ها و فر صت ها و ضعف ها و تهدیدهای تو سعه اقت صادی و ا شتغالزایی رو ستای موتور
اسفندیار
حوزه

ضعف ها و تهدیدها

قابلیت ها و فرصت ها

 -برخورداری از اقلیم مناسب برای کشت محصوالت نیمه  -تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی

طبیعی

گرمسیری و گرمسیری

 -افت سطح سفره های آب زیرزمینی منطقه به دلیل

 -خاش حاصلخیز در زمینه باغداری و زراعت

خشکسالی و برداشت های بی رویه

 -تنوع کشت محصوالت

 -تضعیف مراتع

 -قابلیت پرورش گیاهان دارویی

 -گرمای شدید و تبخیر باالی آب

 دارای منابع آبی غنی -همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا

 -نرخ باالی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان

 -پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه اقتصادی

 -ضعفآگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبههای

 -همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و امور عام المنفعه طبیعی و فرهنگی و آموزش و تبلیغات الزم آن

اجتماعی

 -ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری

روستا و سرمایه اجتماعی باالی روستا

 همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و در چگونگی مشارکت دادن مردم در فرآیند توسعهروستاها

حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

 فرهنگ راحت طلبی و عدم اشتغالزایی در صورتتوان سرمایه گذاری
 -توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالی

 -پایین بودن نرخ باسوادی در روستا

 -استقبال بانوان از ادامه تحصیل.

 -ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا

 -استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی

در زمینه های ترویجی نظام تولید روستا

انسانی

 تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی روستا  -ضعف مه ارت های نوین اشتغالزایی و عدم برگزاریو توجه به کالس های آموزشی

اعم از بلوچی دوزی ،حصیربافی ،سوزن دوزی و...

 نداشتن انگیزه در زمینه اشتغالزایی و به اجاره دادنزمین ها
 -نداشتن ح
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آبادگری و توسعه نسبت به روستا

 س ابقه فعالیت اداره برق ،مخابرات ،اداره عشایر  ،راه و شهرسازی  -عدم توجه الزم به مدیریت روستاییدر روستا

 -نبود استراتژی مشخص توسعه از سوی دستگاه های

 -داشتن شورا و دهیار

مسئول توسعه روستایی

 -وجود سیاستهای حمایتی دولت دربخش روستایی نظیر  -ن داشتن برنامه مدون در زمینه توسعه مشاغل

نهادی

معافیتهای مالیاتی در بخش کشاورزی ،اعطاییارانه دراین -کارگاهی و تبدیلی در روستا با وجود قابلیت های باالی
بخش ،پوششهای بیمهای ،ارائهتسهیالت ساختوساز مسکن -تولیدی
روستاییوتسهیالت کشاورزی.

 -نداشتن توجه به نیازهای اصلی روستائیان

 -وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

 -نداشتن ساختمان دهیاری

 تهیه طرح هادی روستا -برخوردار از زیرساختهای راه ،مخابراتی ،برق ،آموزشی

 -ضعف آنتن دهی تلفن همراه

 -برخورداری از خدمات اجتماعی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی  -فاصله زیاد خدمات پست بانک  ،دفتر پیشخوان

زیرساختی

خدمات دولت و صندوق پست

و آموزشی در سطح دهستان.

 وجود زیرساخت های نسبتا مناسب در بخش کشاورزی روستا  -نداشتن زیرساخت های ورزشی-نزدیکی به نمایندگی توزیع نفت

 -نداشتن خانه بهداشت

 -داشتن شبکه آب شرب بهداشتی

 -عدم اجرای طرح هادی

 مزیت نسبی روستا در تولید محصوالت باغی و نخیالت و دامی  -سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی  -پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید -مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی

(آب و خاش)

 -وجود تقاضا برای محصوالت تولیدی روستا

 -نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازار نهاده-

اقتصادی

 امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای موجود تولیدی در بخش ها و محصوالت کشاورزی -ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستا

باغداری

 امکان ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در بخشهای  -ساختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی درکشاورزی ،صنعت و خدمات  ،توسعه صنایع دستی و گیاهان پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.
دارویی.
 وسعت زیاد زمین های کشاورزی روستا با  12حلقه چاه بیشاز  8اینچ آبدهی که می تواند به راحتی محور توسعه روستا باشد

مکانی -فضایی

 عدم دسترسی سریع به مرکز دهستان روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار امکان ارتقاء موقعیت مکانی -ف ضایی رو ستا در صورت اجرای  -کارکرد ضعیف مکانی -فضایی روستا به دلیل ضعفکارکردهای خدماتی و زیرساختی روستا
برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا
 شرایط پایدار طبیعی و انسانی روستا در منطقه علیرغم تداوم  -عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیلها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا
خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح
 موقعیت مکانی فضرایی مناسرب با نزدیکی به آسرفالت اصرلی  -ضعف آگاهی د ستگاههای م سئول از ظرفیت ها وفرصت های مکانی -فضایی روستا
بمپور
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 -3ارزیابی و تحلیل مکانی  -فضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای موتور اسفندیار
سطحی
توپوگرافی

آبهای

آبهای
زیرزمینی

دشتی

ضعیف

غنی

کشاورزی

زیرساخت
ضعیف

ضعیف

صنعتی

زیرساخت

ذخایر معدنی

ضعیف

ضعیف

ای
خدمات برتر

شبکه جاده
ضعیف

محلی

مناسب

ارتباطی

عملکرد

شبکه انرژی

گردشگری
ضعیف

جمعیت

پویایی
نسبتا پایدار
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 -4تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای موتور اسفندیار
روسررتای موتررور اسررفندیار در افررق برنامرره روسررتایی خواهررد بررود برخررودار از رفرراه نسرربی ،اشررتغال پایرردار و دارای
اقتصاد صادراتمحرور ،متکری برر تولیرد و درآمرد در بخرشهرای سرهگانره اقتصرادی برا محوریرت بخرشکشراوری
(با تاکید بر باغداری ،دامرداری ،توسرعه کشرت تلفیقری) ،صرنعت (برا تاکیرد برر صرنایع دسرتی و صرنایع کوچرک،
فرآوری) با پشتیبانی بخش خدمات به ویژه خدمات تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی.
 -5تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای موتور اسفندیار
 -1-5حفررظ و ارتقررای ظرفیررتهررای موجررود بخررشهررایاقتصررادیروسررتا برره ویررژه بخررشکشرراورزی (باغررداری ،
زراعررت و دامررداری) و خرردمات( خرردمات تجرراری  ،ترروزیعی و خرررده فروشرری) از طریررق روشهررای نرروینبهررره-
گیررری از فرصررتهررا و قابلیررتهررای اقتصررادی بررا بهرررهگیررری از تسررهیالت و سرررمایهگررذاری بخررشدولترری و
غیردولتی.
 -2-5ایجرراد ظرفیررتهررای جدیررد در بخررشهررای اقتصررادی برره ویررژه کشرراورزی و خرردمات از طریررق توجرره برره
نیازهررای بررازار بررا رویکرررد صررادرات محررور و بررا بهرررهگیررری از تسررهیالت و سرررمایهگررذاری بخررش دولترری و
غیردولتی.
 -3-5تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و توسعه ای روستا در منطقه .
 -4-5ایجاد و توسرعه خردمات زیربنرایی روسرتا از طریرق سررمایهگرذاری دولتری و جرذب سررمایه گرذاری بخرش
تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا .
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 -6تبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای موتور اسفندیار
 -1-6اهداف کلی و برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای موتور اسفندیار
ردیف

هدف کلی

1

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های

 -توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی

روستایی

 -تقویت بنیه اقتصاد روستا

راهبرد دستیابی به هدف کلی

 اصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط 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

2

روستا

 -تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور در

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

4

توسعه و تثبیت اشتغال در روستا

5

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 خاش 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

6
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 -2-6راهبردها ،سیا ستها و اقدامهای ا سا سی جهت تو سعه اقت صادی و ا شتغال زایی رو ستای موتور
اسفندیار
راهبرد

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 امالش ،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 اجتماع محور در روستا تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ایروستا

توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

ارتقاء شاخص توسعه
انسانی و اجتماعی
روستا

 توسعه تشکل های مردمی در روستاتقویت پایدار سرمایه  -ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی
 توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت هایبخشاجتماعی و توانمند
سازی اجتماع محور در 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 الکترونیک34

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزیروستایی
 طرح توانمدسازی اجتماع محور زنان روستایی طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالندانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی
روستا
 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا تقویت آنتن دهی تلفن همراه در روستا -ایجاد پست بانک در روستا

بهبود و توسعه فضای
کسب و کار در روستا

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

 اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان ارائه آموزشهای الزم برای توسعه کارآفرینی معرفی ،حمایت و تسهیل بهرهگیری ازفناوریهای 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 آموزش شیوه های نوین کشاورزی و آبیاری وافزایش بهره وری آب و خاش

گسترش دسترسی به
تسهیالت و منابع مالی
در روستا

 تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرخ 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 روستاارتقاء کیفیت محیطی -در برابر سوانح
 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستاکالبدی روستا
 ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطراتمحیطی

توسعه مسکن معیشت
محور در روستا
ارتقاءبهرهوریآب-
وخاشکشاورزی ،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 ایمن سازی روستا در برابرسوانح طبیعی
 روکش آسفالت جاده روستا اجرای طرح هادی روستا اصالح بافت و معابر روستا اجرایطرح شناسایی مخاطراتطبیعیروستا وبرنامهریزی برایکاهش آن.
 مشارکتروستائیانو نهادهایمحلی در اجرایطرحها و حفظ بافت سنتی
 -ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی

 توسعه ظرفیت اجرایعملیات آبوخاش در توسعه عملیات آب و خاش با مشارکت بهره برداران بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای اراضیکشاورزیباتاکیددر مزارع 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 خاش
 -اصالح الگوی کشت روستا

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

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

عوامل سیاسی و قانونی

 تقویررت خرردمررات فنی و  -ثبات در قوانین و مقررات -مدیریت نوسانات بازار

زیرساختی

 اسرررتمرار حرکت دولت در  -مدیریت واردات کاالتامین زیرساخت ها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی و مالی

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -حمایت مالی از سوی بانک

 ات کاء بیشرررتر به م نابع ها و موسسات مالیمردمی

 -استفاده از اعتبارات خرد

 -تسهیل دریافت استعالم ها  -آشرنا نمودن روسرتائیان با  -تسهیل دریافت تسهیالت

 انت قال تکنولوژی نوین در  -تسررهیلگری دسررتگاههای قوانین و مقرراتبخش با غداری و کشررررت مسئول

 -پایین آوردن نرخ سود

 -تقویت نقش زنان در بخش  -تضمین بازار محصوالت

تلفیقی

 -ارائرره؛ نظررارت و کنترل مدیریتی و اقتصادی روستا

 -ایجاد انگیزه برای بازگ شت

 -دسترسی به منابع آب

مجوزهای کار روستائی

سرمایه های سرگردان روستا
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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 موتور اسفندیار ( 3زیاد تا  1کم )
سطح

مولفه ها

اولویت

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

3

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 پروژه های توسعه اقتصادی

2

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

2

اقتصادی
اصالح و وضع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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 -3-7تعیین اولویت ساز و کارهای جلب مشارکت عمومی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی
روستای موتور اسفندیار (  3زیاد تا  1کم )
سطح

سازو کارها

اولویت

تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

2

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

2

انتشار  ،ترویم 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

2

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 خاش و کاربری اراضی

3

فعالیتهای تبلیغاتی

3

وجود و استمرار یک برنامه دقیق و من ظم 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

2

تضمین امنیت سرمایه

3
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 -4-7اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای موتور
اسفندیار (  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 پمر

1

رعایت حریم بین چاهها

3

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

3

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی و

3

اصالح تخصیص ها توسط آب منطقه ای

3

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 محصوالت جالیزی
توسعه نیروگاههای خورشیدی

2

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

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ( پرواری گاو و

1

گوساله) بهکم آببر (دامهایسبکو اصالح نژاد شده)

کم آب بر ( بلدرچین )..... ،
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 -5-7طرحهای اجرایی اولویتدار و دستگاه های مسئول به عنوان الزامات و پیش نیاز توسعه اقتصادی و
اشتغال زایی در روستای موتور اسفندیار
ردیف

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

1

ساماندهی و مدیریت منابع آبی روستا

سازمان جهادکشاورزی استان

2

احداث کارگاه بسته بندی و تبدیلی محصوالت زراعی و باغی

بخش خصوصی و ارائه تسهیالت
دولتی

3

روکش آسفالت جاده روستا

راه و شهرسازی

4

ساخت استخر چند منظور ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی

سازمان جهادکشاورزی استان

5

آبخیزداری و احداث سیل بند باالدست روستا

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان

6

احداث سالن ورزشی برای جوانان در سطح دهستان

اداره کل ورزش و جوانان استان

7

طرح انتقال آب با لوله به مزارع و باغات کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

8

تهیه و اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن استان

9

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

10

اصالح و را اندازی شبکه آب آشامیدنی روستا

شرکت آبو فاضالب روستایی استان

11

تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

12

احداث کارگاه صنایع دستی

صنعت ،معدن و تجارت

13

احداث گلخانه

بخش خصوصی
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 -8شناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای موتور اسفندیار
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 تنوع بخشی فعالیت ها و کسب و کار
برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصوالت و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر توسعه تشکل های مردم نهاد (سمن ) و تعاونی ها

اولویت سوم

برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود
برنامه های مبتنی بر برندسازی محصوالت و خدمات

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

38

 -9محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای موتور اسفندیار
محورهای تولید
اولویت()1-10

باغداری

زراعت

دامداری

صنایع دستی

صنایع تولیدی

1

2

3

4

5

نرررام محصرررول یرررا  -خرما
 مرکباتفعالیت دارایمزیت

کشت گلخانه ای وخارج از فصل
کشت تلفیقی کشت علوفه جات -کشت جالیزی

 پرورشدام سبک  -سوزن دوزی وحصیربافی و
 پرورش مرغ وبلوچی دوزی
طیور
 صنایع دستی بابرگ خرما و داز

 فرآوری و بسته -بندی محصوالت
تولیدی

محورهای تولید

خدماتی

گیاهان دارویی

شیالت و آبزیان

زنبور عسل

سایر

اولویت()1 -10

6

7

8

9

10

 فرآوری گیاهاندارویی همچون حنا
و چای ترش

 پرورش ماهی دراستخر

نرررام محصرررول یرررا  -خدمات خرده
فروشی
فعالیت دارایمزیت

پرورش زنبورعسل
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-10تقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای موتور اسفندیار
بازیگران

فعالیت ها

نهاده ها و داده های تولیدکنندگان محصول  ،بذر  ،خدمات توسعه ای و شهر بمپور، ،ایرانشهر ،زاهدان
ترویجی دستگاه های مسئول و شرکت های
تولید
ماشین آالت 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 روستای موتور اسفندیار  ،شهر بمپور و شهر
ایرانشهر
کنندگان

فرآوری ثانویه
محصول

صنایع و کارگاههای فرآوری و بسته بندی

شهر بمپور ،ایرانشهر

توزیع ،حمل و نقل
و تجارت

دالالن ،کارگزاران و عمده فروشان  ،صادر
کنندگان و واردکنندگان

شهر بمپور ،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 موتور اسفندیار
ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

1

تولیدات کشاورزی از جمله تولیدات گلخانه ای و زراعی و ماهی

محلی و منطقه ای

2

تولیدات نخیالت و باغی و زراعی

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

3

فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از جمله خرما

محلی و منطقه ای و ملی و بین المللی

4

تولیدات مرغ محلی

محلی و منطقه ای

5

فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

محلی ،منطقه ای و ملی

6

تولیدات و فرآورده های دامی

محلی و منطقه ای

7

تولید عسل

محلی و منطقه ای

8

خدمات تجاری ،توزیعی ،خرده فروشی و بین راهی

محلی

9

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 موتور اسفندیار
 -1فرآوری خرما و میوه های گرمسیری
 -2محصوالت گلخانهای
 -3پرورش دام سبک و سنگین
 -4پرورش و فرآوری طیور و زنبور عسل
 -5صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی
 -6بسته بندی میوه  ،سبزی  ،نان  ،ادویه و خشکبار صادراتی
 -7صنایع دستی
 -8تولید و فرآوری گیاهان دارویی
 -9شیالت و آبزیان
 -10خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی
 -11مشاغل خانگی و خوداشتغالی
-12خدمات حمل و نقل و لجستیک
 -13سایر رستههای شغل

40

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

عنوان طرح

1

اجرای طرح های توسعه کشاورزی کوچک مقیاس ازجمله احداث و

تعدادتقریبی

دستگاه اجرایی مسئول

ایجاد شغل

20

سازمان جهادکشاورزی استان

توسعه گلخانه و استخرهای چندمنظوره پرورش ماهی و کشاورزی
2

اجرای طرحهای توسعه باغات و نخیالت و کشتهای تلفیقی

10

سازمان جهادکشاورزی استان

3

ایجاد کارگاههای تبدیلی ،فرآوری و بسته بندی محصوالت کشاورزی از

5

سازمان صمت استان

جمله خرما
4

اجرای طرحهای پرورش مرغ محلی و سایر طیور

2

سازمان جهادکشاورزی استان

5

اجرای طرح فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

2

سازمان جهادکشاورزی استان

6

اجرای طرح پرورش زنبور عسل

1

سازمان جهادکشاورزی استان

7

اجرای طرحهایکوچک پرواربندیدامهای سبک

20

سازمان جهادکشاورزی استان

8

اجرای طرحهای خدماتی  ،توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله

20

دستگاههای اجرای ذی ربط

صنایع دستی و خدمات تجاری  ،خرده فروشی و بین راهی
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 -14تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستای موتور اسفندیار (میلیون ریال )
سال پایه
عنوان

جمع
1398

1397

1399

1400

1401
برنامه

()1396
تعداد شاغلین (نفر)

30

44

59

75

92

110

-

تعداد ایجاد شغل

-

14

15

16

17

18

80

تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

-

12000

13000

13000

14000

15000

67000

اعتبارات عمرانی موردنیاز

-

1000

2000

3000

4000

5000

15000

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

-

13000

15000

16000

18000

20000

82000
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-15سازمان اجرایی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای موتور اسفندیار
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
مرحله سوم :شناسایی و انتخاب تسهیلگران محلی به منظور تسهیل روند فرایند اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
مرح له چهارم  :شناسایی افراد و متقاضیان واجد شرایط دریافت تسهیالت در روستا توسط تسهیلگران محلی
مرحله پنجم  :برگزاری جلسات مشترش فیمابین متقاضیان واجد شرایط و تسهیلگران محلی
مرحله ششم  :صدور مجوز های الزم جهت فعالیت متقاضیان از سوی دستگاههای اجرایی مسئول.
مرحل ه 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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 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

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

 اصالح الگوی کشت ،اصالح نژاد گیاه و دام تنوع کشت ،کشت تلفیقی محصوالت زراعی و باغی پرورش آبزیان در استخر جایگزینی صررنایع دسررتی ترکیبی و بازاری به جای وضررعیترایم
پرورش طیور و زنبور عسلو

(پیشرانها):
اجرای طرح هادی روستا
تقویت شبکه برق روستا
ایجاد زیرساخت های صنایع دستی و صنایع تبدیلی
اجرای شبکه آبیاری نوین و قطره ای
احداث استخر پشتیبان آبیاری و پرورش آبزیان
ایجاد جایگاه بهداشتی دام و طیور
روکش آسفالت جاده روستا
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