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 برنامه  توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی

 هدف: -1

 برنامه : اهداف اصلی

 *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

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

 *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

اقدامات و برنامه ها و اعتبارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای و هم افزایی 

 مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت

 دامنه برنامه : -2

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

 *پنجساله بودن برنامه

 اظ مکانی در سطح روستا تهیه می گردد.*از لح

 دستاوردهای مورد انتظار : -3

 *کاهش بیکاری

 *ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روستایی 

 *افزایش سطح درآمد و کاهش فقر

 *ارتقاء سطح بهره وری در مناطق روستایی

 شهری -*کاهش شکاف توسعه ای و تعادل بخشی روستایی

 عکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت ) به خصوص جوانان ( در مناطق روستایی*مهاجرت م

 اسناد باالدست : -6

 *در سطح استان) سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد( .

دهی فضا و سکونتگاههای روستایی ، *در سطح ناحیه ) طرح توسعه و عمران )جامع ( ناحیه ای ، طرح سامان

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

 

 مرکزی، نام بخش: کمبل سلیمان، نام دهستان: بهاراننام روستا: 

 دقیقه 55درجه و  51جغرافیای: دقیقه، عرض  19درجه  06موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای: 

 
  

 در استان، شهرستان، بخش و دهستان بهارانموقعیت روستای  -9تصویر شماره 
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کیلومتری شتمال شر  شهر چابهار در استان سیستان و   90در روستتای بهاران  : بهارانروسبتای  موقعیت نسببی  

   قرار دارد.-بلوچستان

 
 نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان بهارانستای موقعیت مکانی فضایی رو -5تصویر شماره 
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 مقدمه

برخورداری از  حالنیدرعجنبه مادی زندگی انسان روستایی در عصر حاضر است.  نیترمهماقتصاد و معیشت  اصتو ا  

در  تان واقعکند. از این منظر استتتان سیستان و بلوچس نیتأمتواند ستایر نیازهای انستان را نیز   اشتتغال و درآمد، می 

در  متأستتفانهاستت و از ستویی دیگر    دادهیجاهزاران ستکونتگاه روستتتایی را در خود   طرفکیازجنوب شتر  ایران،  

جهانی، همچنین افزایش کشتتور وتهدیداتمرزی، تحریمدر تجارتینانینااطم، ستالی کخشتتچون؛تهدیداتی عصترحاضتر  

را دوچندان  زااشتغالهای برای تهیه و اجرای برنامه اعفمض تالشعلمی و  توجهدر روستتاها، ضرورت   جوان تیجمع

یی زااشتغالتدوین برنامه توسعه اقتصادی و  هدف بارو حاصتل مطالعه فراگیر روستای بهاران  پیشاستت. گزارش کرده

 کشتتاورزی کم نهاده )با -9ی پژوهش مبتنی بر این بوده استتت؛ هافرضشیپ. مبنای تئوریک و باشتتدیماین روستتتا 

ریزی یکپارچه )پیوندهای برنامه -5های با نیاز آبی پایین(، جایگزین و فعالیتسازی کاربردآب و معیشتبر بهینهدیتأک

گیری از نظریه بهره -4رویکرد توسعه مشارکتی و مردم محور  دادن قرارالگو  -3روستاها با یکدیگروباشهرها(، فضتایی 

ی از الگوی توسعه ریگبهره -1ایجاد شغل و ماندگاری معیشت( و همچنین  ازینشیپجوانب  نیتأم) جانبههمهتوسعه 

( PRAی مشارکتی یا هامدلهای کیفی )ی تحقیق نیز با توجه به ماهیت موضوع؛ استفاده از روششتناس روش. زادرون

یری از گها با بهرهدر شرایط فعلی؛ گردآوری داده ژهیوبهاینکه با توجه به حستاستیت مسئله اشتغال    ترمهمباشتد.  می

ند(، منطقه مشغول فعالیت هست اداراتبا تحصیالت تکمیلی که در  کردهلیتحصمحلی )افراد از کارشتناسان توان تیمی

ریزی روستتتایی، مدیریت، کارآفرینی، های برنامهو کارشتتناستتی ارشتتد در رشتتتهدکتریالنیالتحصتتفارغو دانشتتجویان

( و مردم محلی دانیستتفشیرنین مستتئولین محلی )شتتورا، دهیار، معتمدین و ای و همچمنطقه -ریزی شتتهریبرنامه

جو( انجام شتد. همه تالش این مشاور )پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا(، بر این امر متمرکز  نظر و مشتارکت )صتاحب 

ها به کمک دهگردآوری دا برقرار شتتود. نانهیبواقعکستتب شتتناخت  منظوربهبوده که ارتباط عمیق و صتتمیمی با مردم 

ی، ترسیم درخت مشکالت، ماتریس ابی روندهای ارزیابی مشتارکتی مانند  مشتاهدات میدانی محققان و همچنین مدل 

م شد. در انجا رهیغ وها فایده فعالیت -یی، تحلیل هزینهروستا گردشِون،  ترسیم و تحلیل نمودار سازمانی نیازسنجی،

 نیا از که ییهاگزارشیی و روستتتا امورذیمدخل در هایو اطالعات ستتازمانهای حاصتتل از آمار تحقیق، یافتهفازبعدی

ا محلی و غیره( کمک نمود تا ب باتجربهدانشگاه، کارآفریناناساتیدکارشناسی )با نظارتهایها اخذ شتدوتحلیل ستازمان 

، های میدانی و اسنادیافتههای حاصتل از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد. سپس در فاز سوم با تحلیل ی مطالعات و داده

ها اقدام و ستتپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگشتتا با شتترح جزئیات پرداخته شتتد. مجموعه به استتتنتاا از یافته

 430مطالعات فو  الذکر بعنوان اسناد پشتیبان برای روستای بهاران )و البته هر یک از دیگر روستاهای مورد مطالعه، 

 و در اختیار سازمان مدیریت و برنامه و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.  روستا(،جداگانه تدوین 

فازهای قبلی طراحی و  از حاصلهای یی این روستا بر مبنای رهیافتزااشتغالدر مرحله بعد ستند توستعه اقتصادی و   

 شتغال و بیکاری، بررسیهای جمعیتی، بررستی وضعیت ا با تبیین ستازمان فضتایی روستتای بهاران ، تحلیل شتاخ     

گردید  جوییو فرهنگی و بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا، پیوضتعیت امور تولیدی، بررسی وضعیت اموراجتماعی 

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

ها، و نهایتا تعیین اهداف کمی و ها و راهبردها، اقدامات و طرحها، سیاستزها و ماموریتاندااهداف و راهبردها، چشتم 

 رائهازایی روستای بهاران تدوین و های توسعه اقتصادی و اشتغالها و برنامهمنابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرح

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

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

اسی و شنپژوهی، ظرفیتنگاری و آیندهبا توجه به تحو ت سریع اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی، آینده

جامع و چند  یه، از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است. اصو  در ریزیی، برنامهریزسازی، انعطاف برنامهظرفیت

کارهای بایست راهریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و میعرصه برنامه

یفی از باشیم. در واقع بایستی ط جایگزین دوم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته

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

و  ایریزان در سطوح ملی، منطقهروستایی موضوعی است که همه برنامهمطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحی

ن نیز در همی بهارانق آن همواره باید تالش نمایند. برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای محلی در جهت تحق

 های انجام شده در بخش اول، اینک راهبرد توسعه اقتصادیها و تحلیلراستا تهیه و اجرا شده است. با توجه به بررسی

-ها و پروژهحیات استخراا و برنامهو مدل چرخه( PRAگیری از روش مشارکتی)با بهره بهاراناشتغالزایی روستای  و

یزی رحیات براساس نظریه نوینی بنا شده که در برنامهاشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است. مدل چرخهواقتصادیهای

یل کارکرد حلت که بتواند به-عملی این مدل کاربرد  توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است، لیکن تاکنون

. کمتر ارائه و اجرایی شده است -اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها بپردازد

ای هگیریم. طرح حاضر شاخ هایی است که به کار میاساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد، نوع و کیفیت شاخ 

ار گرفته به ک ضعیت شغلی و اقتصادی جمعیت روستاتند برای ارزیابی واقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هس

 است که نتیجه آن به تفکیک هر شاخ  در زیر ارائه شده است. 

بوده است.  افزایشیاخیر دارای روند  دهه سهجمعیت روستا در  نشان داد؛  بهاران* روندیابی جمعیتی روسبتای  

  است. رسیده 9311در سال  نفر 559به  9331در سال نفر 88به گونه ای که از 

استان ها مجاور گیرد با هدف کارگری در نشان داد مهاجرت اهالی که برای کار صورت می روستاهای تحلیل مهاجرت

 . سطح شهرستان صورت می گیردو 

نمی  در منطقه برداشتآب زیرزمینی  باشد و به بارش های فصلی وابسته است.می نوسانی سطحی*روند تغییرات 

 شود.

  های تولیدی:* روندیابی فعالیت

 کاهشی بوده است.  بهره برداران و تعداد دام، هم تعداد های دامداری کاهشی استروند فعالیت 

 ؛ هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد کاهش در تولید هستیم.های کشاورزی کاهشی استروند فعالیت  

 تهای صنایع دستی افزایشی اسروند فعالیت. 

 .های کارگری افزایشی شدید استروند فعالیت نشان دادهای غیرتولیدی؛ * روندیابی فعالیت
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 ترسیم: مشاور براساس تحلیل روندها - بهارانترسیم نمودار چرخه حیات برای روستای  -3تصویر شماره 

 
 

  بهارانتبیین سازمان فضایی روستای -1

 90در  مرکزیاز بخش  کمبل سلیماندر دهستان  بهارانوستای ر ورکش یادار وآخرین تقستیمات ستیاستی     استاس بر 

به  شر از  ،روستای گورانکش جماعتبه جنوب  از ،به مجموعه وشنام ها واقع شده که از شمال شتهر چابهار کیلومتری 

 منتهی می شود. پالنیو از غرب به روستای  کمبل سلیمانروستای 

لیل نام به دکتوب و مستدلی در دسترس نیست. اما به گفته معتمدین روستا، ، این مورد هیج منبع ماز نظر وجه تسمیه

 نا متعارف قبلی روستا ) گو=گاو( به بهران تغییر نام داده اند.

ناحیه ای چابهار در خرده ناحیه از نظر سطح بندی فضاهای روستایی در طرح توسعه و عمران )جامع (  بهارانروستتای  

 طبقه بندی گردیده است.  کمبل سلیمان، حوزه چابهارجموعه ، مچابهارمنظومه  ،چابهار

فضتایی از تی  روستتاهای اقماری است. به لحاظ    -استت؛ به لحاظ مکانی  به لحاط توپوگرافی از نوع دشتتی این روستتا  

 یاست، به لحاظ کارکردی از تی  روستاهای کشاورزی و دامداری معیشت ساحلیای از تی  روستاهای آمایشی و توسعه

  است.

  بهارانروستای  تبیین منابع انسانی و اجتماعی   -2

 کمبل ستتلیماندر دهستتتان  بهارانهای اقتصتادی روستتتای  های محیطی و مزیتموقعیت جغرافیایی و ارتباطی، توان

 ،ستبب گردیده که این روستتا به عنوان یک ستکونتگاه پایدار همواره جاذب جمعیت باشتد. قدمت سکونت در روستا     

ثبت  خانوار 95نفر در قالب  88 حدود 9331در ستتال که  روستتتا جمعیت. ستتال تخمین زده می شتتود 06از  بیش

خانوار و نهایتا در  06نفر در قالب  516به  9316در ستتال خانوار، 33نفر در قالب 911به   9381در ستتال  ، گردیده

نشان می دهد  9311عیت روستا در سال خانوار رسیده است. تحلیل جنسی جم 15نفر در قالب  559به  9311سال 
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نفر( را زنان تشکیل می داده است  960درصتد )  48نفر( را مردان و  991 درصتد )  15نفر جمعیت حدود  559که از 

 را نشان می دهد. 1/968که نسبت جنسی 

 

 1331-1331در دوره  بهاران تحوالت جمعیتی روستای  -1-2

 63/96حتتتدود  9381-16دوره درصتتتد ، در  85/1حتتتدود  9331-81دهتتته در نتتترش رشتتتد جمعیتتتت روستتتتا 

 بوده است. درصد -44/5حدود  16-11در دوره درصد ، 

 1331الی  1331طی  بهاران: تحوالت جمعیتی روستای 1جدول شماره 
 نرش رشد خانوار جمعیت سال

9331 88 95 - 

9381 911 33 85/1 

9316 516 06 63/96 

9311 559 15 44/5- 

 .9311الی  9331ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،                           

 
  بهارانروند جمعیتی روستای  -4 تصویر شماره

 

 بهارانتحلیل پدیده مهاجرت در روستای -2-2

تی  شتناسی  مهاجرت در روستا نشان می دهد که پدیده مهاجرت به سه شکل دائمی، فصلی و روزانه در حال اتفا   

ین نوع مهاجرت، یافتن و انگیزه ا محدوده شهرستان چابهارمی باشد. مقصد مهاجرت دائمی روستائیان، عمدتا  افتادن 

، ازدواا و ادامه تحصیل فرزندان می باشد. مقصد نوع دوم مهاجرت یعنی مهاجرت فصلی عمدتا فرصتت شتغلی پایدار  

، عمدتا یافتن کار و اشتغال می وع مهاجرتمی باشد و انگیزه این ن ستطح شتهرستتان و استتان های ساحلی همجوار    

تشکیل می دهد. مقصد مهاجرت کارگران باشتد. نوع ستوم مهاجرت، مهاجرت روزانه است که تی  مهاجران را عمدتا   

 و روستاهای ساحلی می باشد.، چابهارروزانه شهر 
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 ن مهاجرت، نوع و مقصد آ -2جدول شماره 

 علت مهاجرت

تعداد 

مهاجران از 

 روستا

نام شهر یا روستای 

 مقصد مهاجرت

نوع 

 مهاجرت
 توضیحات

خوداشتغالی در مکان مقصد 

)سرمایه گذاری در بخشهای 

کشاورزی، صنعت؟ یا بازار و 

 خدمات(

 - - - 

 کارگری در مزارع کشاورزی
 روزانه چابهار  نفر  3

کارگری در شرکت های عمرانی و 

 هاها و کارخانهکارگری در کارگاه کارگری ساده

کارگری و شراکت در بخش 

 صیادی

 کارگری در لنج های صیادی روزانه سواحل جنوب نفر 56

 کار دولتی
 نفر 4

 
  روزانه چابهار

 تحصیل

 
 - موقتی زاهدان نفر 3

 - - - - ازدواا

به دلیل نبود خدمات و امکانات 

بهداشتی و آموزشی و آب و ... در 

مکان مبدا )در مبدا شغل داشته 

 ا امکانات نبوده(ام

- - - - 

 مشاغل آزاد و رانندگی روزانه چابهار نفر 95 -سایر )با ذکر دلیل مهاجرت(

هیچ کدام از این علل نبود و 

شخ  فقط از روی ناچاری 

مهاجرت کرده است و در مقصد 

 بیکار هستند

    

  .9313، شاورهای میدانی میافتهماخذ: 

 

  بهارانروستای  رکت های مردمیو مشا اجتماعی تبیین وضعیت -3-2

که با هم نسبت فامیلی دارند و اختالفی بین آنها وجود ندارد. نظام  می باشند؛بلوچ طوایف بلوچ و از  ،ستاکنان روستتا  

طایفه ای ستبب گردیده حرف شتنوی از بزرگان و سر طایفه ها سبب یکپارچگی قومی و قبیله ای و کاهش اختالفات   

اعی و تحول در حوزه اقتصتادی و عمرانی روستتا گردیده استت. سابقه همکاری روستائیان با    طایفه ای در حوزه اجتم

هم و در ارتباط با برنامه های عمرانی داخل روستتتا و همچنین مستتائل اجتماعی و فرهنگی )آداب و رستتوم و ستتنن(  

 بسیار خوب ارزیابی می شود.

 

 بهارانر روستای تبیین وضعیت اقتصادی و شاخص های فعالیت اقتصادی د -3

 83نفر می باشد که از این تعداد  913ساله و بیشتر روستای بهاران،  96(، جمعیت 9311مطابق آخرین آمار رستمی) 

 درصد( را زنان تشکیل می دهد.  93/43نفر ) 34درصد( را مردان و  83/15نفر )
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نفر را جمعیت بیکار روستا تشکیل   5و  نفر را شاغلین  41نفر است که از این تعداد،  19جمعیت فعال روستا برابر 

درصد  15/3درصد و نرش بیکاری برابر با  48/35می دهد. با توجه به آمار مذکور، نرش مشارکت اقتصادی در روستا 

 می باشد.

نفر  09نفر را محصلین،   53نفر جمعیت غیرفعال  960از که روستا نشان می دهد  تی  شناسی جمعیت غیرفعال

 نفر در سایر طبقات قرار دارند.  94نفر دارای درآمد بدون کار و  8خانه دار، 

بهاران عالیت در روستایوضعیت ف: 3جدول شماره   

 جمعیت غیر فعال جمعیت بیکار جمعیت شاغل جمعیت ده ساله و بیشتر

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 مرد

 

 زن

 

 کل

 

 محصل

خانه 

 دار

مد آدر

 بدون کار

 

 سایر

اظهار 

 نشده

913 83 34 41 41 6 5 5 6 960 53 09 8 94 6 

 .9311ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 

 

  بهارانمحاسبه شاخص های اشتغال در روستای   -6شماره  جدول

 شاخ عنوان 

نسبت مردان 

 سال 96با ی 

نسبت زنان با ی 

 نرش بیکاری سال 96

جمعیت 

 )نفر(فعال

نرش مشارکت 

 اقتصادی

 48/35 19 15/3 93/43 83/15 شاخ   میزان

 .9313ماخذ: محاسبات مشاور،                 

 

عمومتتا مبتنتتی بتتر کشتتاورزی بتته ویتتژه   اقتصتتاد روستتتابررستتی اقتصتتاد روستتتا در گذشتتته نشتتان متتی دهتتد کتته  

، دشتتی قترار گترفتن روستتا در منطقته     استت .   ختدمات بتا شتیوه معیشتتی و فعالیتت در بختش       دامتداری زراعت، 

،  آب و نزدیکتتی بتته ستتاحل، زمتتین هتتای حاصتتلخیزهتتای محیطتتی ماننتتد ای آمتتایش ستترزمین و ویژگتتیمولفتته هتت

در هتتوای مستتاعد و نیتتروی انستتانی فعتتال و امنیتتت پایتتدار ستتبب پایتتداری اقتصتتادی در گذشتتته گردیتتده استتت .  

عتتدم توستتعه ظرفیتتت هتتای تولیتتد در بختتش هتتای اشتتتغال زای روستتتا بتته دلیتتل خشکستتالی و اخیتتر ستتال هتتای 

هتتای مستتئول شتتاهد تحتتول در نظتتام عتتدم برنامتته ریتتزی متناستتب بتتا شتترایط بحتتران محیطتتی از ستتوی دستتتگاه

تولیتتد و استتکان روستتتا هستتتیم و روی آوردن نیتتروی کتتار روستتتا بتته مشتتاغل کتتارگری و ختتدماتی در ختتارا از    

ورزی و اگرچتته تتتداوم خشکستتالی ستتبب کتتاهش آب متتورد نیتتاز کشتتاروستتتا از جملتته ایتتن تحتتو ت متتی باشتتد.  

روستتتا گردیتتده امتتا بتتا برنامتته ریتتزی و تغییتتر تکنیتتک هتتای موجتتود فعالیتتت و   ستتاختار تولیتتدآستتیب جتتدی بتته 

توجتته بتته قلمروهتتای جدیتتد تولیتتد اقتصتتادی از جملتته در حتتوزه هتتای ختتدمات و صتتنایع روستتتایی متتی تتتوان     

   مدار درست آن هدایت و مدیریت کرد.شرایط اقتصادی روستا را به 

 

 بهاران: نقش و جایگاه بخش های اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای 1جدول شماره 

 سهم بخش از اشتغال 9311تعداد شاغلین بخش  9316تعداد شاغلین بخش  بخش اقتصادی

 6 6 6 کشاورزی

 3/53 95 1 خدمات

 3/30 33 51 صنعت و معدن
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 966 41 38 جمع

 9311 ماخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن،

عت صن، منابع طبیعی و محیط زیست، منابع آب، )کشاورزی و دامپروریبررسبی وضعیت امور تولیدی روستا   -6

 میراث فرهنگی و گردشگری(، بازرگانی و تجارت ،و معدن
اقتصاد روستای بهاران بیشتر به زراعت و دامداری به ویژه دام سبک و تا حدودی صیادی وابسته است که متاسفانه به 

رزی دیمی منطقه و البته نبود شیوه های نوین کشاورزی و دامداری وضعیت بخش اقتصادی روستا در بیش دلیل کشاو

درصد خانوارها بسیار ضعیف بوده و تنها در  حد امرار معاش و گذران روزمرگی است. کشاورزی روستا با ایجاد  86از 

کشت فصلی نمی توان از لحاظ درآمدی و  بندهای خاکی و ذخیره آب رودخانه صورت می گیرد که با میکس بذر و

 اشتغال زایی زیاد بر آن در شرایط فعلی سرمایه گذاری نمود.

هکتار می باشد که در صورت بروز سیالب به صورت کشت میکس زیر کشت  31سطح زمین های کشاورزی روستا 

در حوزه دامداری مصرفی است.  جو، ماش، ذرت علوفه ای و دانه ای می رود که فروش چندانی نداشته وبیشتر در حد

  در روستا وجود دارد.قطعه مرغ و طیور  36و  راس گاو و گوساله 56، گوسفندبز و راس  366تعداد  روستا

سرمایه طبیعی روستا با توجه به داشتن ضعف منابع آبی، دیمی بودن کشاورزی و سیل خیزی منطقه زیاد غنی نبوده 

د ریزشتهای جوی نیز بر کاهش میزان منابع آبی تاثیرگذار بوده است. اراضی  های چند ستال اخیر و نبو و خشتکستالی  

 هکتار می باشد که به شیوه میکس همه کشت می گردد. 31کشاورزی 
 

 : وضعیت منابع آب کشاورزی روستا4جدول شماره 

 سایر رودخانه بند خاکی و تغذیه ای سد چاه قنات چشمه نوع

 - رود  9 اردد ندارد ندارد ندارد ندارد تعداد

 - - - - وضعیت آبدهی
وابسته به بارش در 

 با دست
 - فصلی

 کاربری

 

- - 
 - کشاورزی کشاورزی -  -

 فاصله

 

- - 
- - 

پراکنده در زمین های 

 کشاورزی

غرب 

 روستا
- 

 میزان آبدهی
- - 

- - 
فصلی و وابسته به 

 سیالب ها
  فصلی

منابع آب خشک 

 شده و تعداد آن
- 

نرژی منبع تامین ا

 چاه
-  

سیستم آبیاری 

 مزارع

کشاورزی روستا دیمی و وابسته به بروز سیالب های زمستانه است که با ذخیره آب در بندها به 

 مزارع هدایت می شود.

 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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مرتعی در محیط  شترایط آب و هوایی حاکم بر منطقه و وجود رودخانه در مجاورت روستتا باعر رشتد پوشش گیاهی   

 شیپ از شیبی ریپذبیآسطبیعی شتده است و از سوی دیگر ناپایداری شرایط اقلیمی و هیدرولوژیکی منطقه موجب  

 بیان نمود پوشش گیاهی توانیمی طورکل بههای گیاهی و جانوری شده است. لذا برای گونه ژهیو بهشترایط زیستتی   

لب غنی بوده و به همین دلیل شرایط محیطی، برای رویش گیاهی فراهم در شرایط ترسالی ، اغ مطالعه موردمحدوده 

بیعت طاقلیم روستتا در تابستتان نستبتا گرم و خشک اما در پاییز تا بهار نسبتا خنک است. پوشش گیاهی    . باشتد یم

 است. کهور، چش، کهور، کلپوره، گواتک، شوتک، کنار، کسورمتراکم از  روستا

 

 هی و حیات جانوری: پوشش گیا 3جدول شماره 

 چش، کهور، کلپوره، گواتک، شوتک، کنار، کسور نام واریته های مهم پوشش گیاهی

 - نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت روستا

 مراتع ضعیف در اطراف روستا وضعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام

حیات وحش اعم از پرندگان، چهار پایان؛ 

 خزندگان و....
 ، گرگ، کبوتر، مار و...خرگوش، روباه

 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

دو ن است که ای و سیل به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده بیست سال گذشته منطقه خشکسالی

پدیده در چند سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسانساخت روستا را به شدت متاثر نموده 

البته طوفان های منطقه اگر کم اتفا  می افتند اما شدید و ناگهانی بوده و موجب تخریب تاسیسات و زیرساخت  .است

 ها می گردد.

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

 پیشنهادات ساکنین آثار و تبعات مخاطرات آسیب

 خشکسالی

 کاهش تولیدات باغی و زراعی  -

 تعداد دام در روستا کاهش  -

 از بین رفتن مراتع -

 محدودیت آب شرب در روستاهای منطقه -

-  

 اصالح الگوی کشت- 

 بهره گیری از روش های نوین آبیاری -

اصالح بذر و مقوم سازی در برابر دوره های  -

 طو نی آبیاری

 ایجاد استخرهای بزرگ ذخیره سازی آب -

 احداث سد بر رودخانه در با دست -

 - بهاافت آ
 ایجاد بند های تغذیه ای -

 قطره ای کردن باغات و مزارع -

 سیالب
منطقه به شدت سیل خیز بوده و با بارندگی در کوه های 

 شمالی منطقه هر آن احتمال بروز سیل هست.
 ایجاد سد و سیل بند -

  - - طوفان

تگرگ، یخبندان و 

 یا گرمای شدید
 - در فصل تابستان شدت گرما بسیار زیاد می باشد.

 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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. صنایع ن مطالعه و کشف شده در روستا می باشددر حوزه صتنعت و معدن، روستا فاقد طرح صنعتی و همچنین معد 

ی )پلیوار، جا ر، آینه دوزی، قریشی، شیرگ و لباس دوزسوزنو زنان روستا در دستی از دیرباز در روستا وجود داشته 

 ، شیرچای، تنورچه و کراهیبط ماش، نان سهرو، نان ارزنارت دارند. از غذاهای محلی روستا می توان به مهبلوچی...( 

 برای توسعه اقتصاد روستا بهره گیری کرد. هادر صورت برنامه ریزی می توان از این پتانسیل .اشاره کرد

ه است و در مراحل ابتدایی خود است؛ در حوزه گردشتگری در روستا فعالیت های گردشگری فعال چندان توسعه نیافت 

اما با توجه به نزدیکی روستا به ساحل، حضور زیاد گردشگران در منطقه، توان بوم گردی و طبیعت گردی منطقه می 

 توان در آینده با برنامه ریزی هدفمند در این زمینه و توسعه زیرساخت ها در راستای نیل به این مهم موفق بود.

 

اسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای : شن3جدول شماره 

 بهارانظرفیت شناسی تولید در روستای 

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 

شه های کسب و کار در ارزش ، تولید و خو

 بخش صنعت و معدن

شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره 

های ارزش ، تولید و خوشه های کسب و 

 کار در بخش خدمات و گردشگری

 گندم، جو

 ، ارزنماش

 جالیز کاری، ذرت )فصلی(

 دامپروی و دامداری

 پرورش مرغ و طیور

 کارگاه صنایع دستی-

 کارگاه خیاطی-

 و تبدیلیبندی کارگاه بسته  -

 خدمات گردشگری -

 توسعه خرده فروشی  -

 

 

 .9318های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

پتانسیل خوبی در زمینه صادرات  و بازارچه مرزیتوجه به نزدیکی جغرافیایی روستتا با گذر مرزی   در حوزه تجارت با

( میان روستا و کشور لوازم خانگی، پوشتا  و.... ، )ادویه، برنج، پارچه، نخ، نارنگی محصتو ت تولیدی روستتا و واردات  

 پاکستان وجود دارد و این پتانسیل می تواند در حوزه برنامه ریزی اقتصادی در روستا مورد توجه قرار گیرد.

 

 ه منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد می شود:ب

 مناسب( و دارای بازدهی اقتصادی کشت متناسب با منابع آبی رویج الگویاصالح الگوی کشت )ت -9

 کنترل آفات کشاورزی و تقویت فرایند بازار محصو ت کشاورزی -5

 ستقرار صنایع بسته بندی و تبدیلیا -3
آب های ستاخت استتخر ذخیره آب کشتاورزی با توجه به تداوم  خشتکستالی و لزوم مدیریت هر چه بهتر و استفاده بهینه       -4

 طحیس

 های نوین آبیاری.اصالح و جایگزینی شیوه آبیاری سنتی به شیوه -1

 کشور.استان و دام با توجه به نیاز گوشتی ترویج پرواربندی و پرورش -0

 صنایع دستی روستا توسعه و حمایت از زیرساخت ها توسعه  -3

 توسعه تجارت مرزی روستا -8

 خارا از فصلمحصو ت ترویج و توسعه کشت  -1

حمایت و تشتویق سترمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان های تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره    -96

 .دفهای پیشین و پسین فعالیت های اقتصادی و بازارهای ه

 منطقه و ایجاد انگیزه اشتغالزایی توسط افراد خال حمایت از کارآفرینان  -99
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 (غیرهدهیاری و  ،مسجد ،بهداشت و درمان، )سوادروستاو اداری رهنگی ف ،بررسی وضعیت امور اجتماعی -1

ساله و بیشتر تشکیل  0درصد( را جمعیت  41/89نفر ) 986نفر جمعیت روستای بهاران ، حدود  559از مجموع 

رش درصد( را زنان تشکیل می دهند. ن 55/43نفر ) 81درصد( را مردان و  38/15نفر ) 11دهد که از این تعداد می

درصد جمعیت مذکور باسواد می باشند. نرش  99/30دهد که ساله و بیشتر روستا نشان می 0باسوادی جمعیت 

 درصد است. 11/36درصد و زنان معادل  61/89باسوادی مردان 

 بهاران: وضعیت سواد در روستای 11جدول شماره 

 اندازه شاخ  عنوان شاخ 

 559 جمعیت کل

 ساله و بیشتر 0جمعیت 

 986 اد کلتعد

 933 تعداد باسوادان

 99/30 نرش باسوادی

 ساله و بیشتر )مرد( 0جمعیت 

 11 تعداد کل

 33 تعداد باسوادان

 61/89 نرش باسوادی

 ساله و بیشتر )زن( 0جمعیت 

 81 تعداد کل

 06 تعداد باسوادان

 11/36 نرش باسوادی

 .9311می نفوس و مسکن، ماخذ: نتایج سرشماری عمو                               

 ودوره اول در تحصیل برای دانش آموزان .می باشد دارای مدرسته ابتدایی مختلط ، روستتا  در حوزه آموزش و پرورش

 مراجعه می کنند. چابهارهنرستان به  دورهدر  و با د سلیمان و کمبلبه روستای دوم متوسطه 

 کمبل سلیمانبه خانه بهداشت روستای  روستاو اهالی  می باشد انه بهداشتخ فاقددر حوزه بهداشت و درمان، روستا 

به روستتتای کمبل ستتلیمان مراجعه می درمانی  –روستتتائیان جهت دریافت خدمات برتر بهداشتتت  .مراجعه می کنند

   کنند.

 : وضعیت بهداشتی روستا11جدول شماره 

 سایر کمبودها و نیازسنجی
اورژانس 

 جاده ای
 درمانگاه داروخانه

ز جامع مرک

 سالمت

مرکز 

 بهداشت

خانه 

 بهداشت
 نوع مرکز

 احداث خانه بهداشت -

 تعداد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد -

- 
خدمات 

 رسانی به

- 
پلیس راه 

 چابهار

کمبل 

 سلیمان

کمبل 

 سلیمان

کمبل 

 سلیمان

کمبل 

 سلیمان

کمبل 

 سلیمان

خدمات 

 گیری از

 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

مرکتتز ختتدمات  بستتیج،  پایگتتاه مقاومتتت  ،و فاقتتد پاستتگاه انتظتتامی   و مستتجد دهیتتاری روستتتا دارای شتتورا، 

 می باشد. دو فضای ورزشی استاندار کشاورزی
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 نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اداری روستا:

 انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی -9

 تناسب با طرح ها و قابلیت های سرمایه گذاری روستاآموزش و توانمند سازی کارآفرینان و جوامع محلی م  -5

احداث ستالن ورزشتی یا زمین چمن مصتنوعی فوتبال برای جوانان و توستعه ورزش های روستایی در روستا و یا      -3

 روستاهای پیرامون

 احداث پایگاه مقاومت بسیج -4

 تقویت جایگاه زنان -1

 ایجاد تشکل های مدنی و مردمی   -0
 روستام های تصمیم سازی و تصمیم گیری در چگونگی مشارکت دادن  مردم در فرآیند توسعه سیست تقویت -3

؛ عدم مجوز به ادامه تحصیل رفع مشکالت و مسائل اجتماعی همچون ازدواا فامیلی و زود هنگام و چند همسری مردان -8

  مردان

 

 

 راه و ترابری(،پست و مخابرات ،انرژی ،مسکن ،عمران روستاییوضعیت امور زیربنایی روستا )بررسی  -4

از کیفیت مناسبی برخوردار و  استت  آستفالت مرکز بخش و مرکز شتهرستتان  و  مرکز دهستتان  تاجاده ارتباطی روستتا  

 .گردیده اما تاکنون اجرا نشده است، تهیه است. طرح هادی روستا پالنی، روستای نزدیکترین ستکونتگاه به آن . استت 

 نظم در عرض معابر و کوچه های روستا گردیده است. هم تنیدگی بافت روستا و عدم  باعر در عدم اجرای طرح هادی

واحد مسکونی است که  51روستای بهاران متشکل از  9311بر استاس اطالعات سترشتماری عمومی نفوس و مسکن    

 دهد که همه آنها غیرآپارتمانی می باشند.بررسی تی  شناسی روستا نشان می

 86تا  30درصد( بین  56واحد ) 1مترمربع،  16درصتد( کمتر از   48واحد ) 95مستکونی،   از نظر مستاحت واحدهای 

 4واحد ) 9مترمربع،  916تا  969درصتتد( بین  95واحد ) 3مترمربع،  966تا  89درصتتد( بین  90واحد ) 4مترمربع، 

 اند.مترمربع مساحت داشته 166تا  369درصد( بین 

درصد( نوع اسکلت مسکونی سایر می باشد. به  10واحد ) 54درصد( بتون آرمه،  4واحد ) 9از نظر نوع اسکلت روستا، 

درصد(  8واحد ) 5درصتد( بلو  ستیمانی،    86واحد ) 56درصتد( آجر و آهن،   4) 9لحاظ نوع مصتالح ستاختمانی ،   

 درصد( خشت و گل می باشند.    8واحد ) 5خشت و چوب، 

 بهاراننوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای  -12جدول 

تعداد کل واحد 

 مسکونی معمولی
 واحد مسکونی آپارتمانی

واحد مسکونی غیر 

 آپارتمانی

چادر، کپر، آلونک، 

 زاغه و...

محل سکونت 

 سایر

اظهار نشنور 

محمدع واحد 

 مسکونی

51 6 51 6 99 6 

مساحت 

کمتر از 

16 

مساحت 

31-19 

مساحت 

86-30 

مساحت 

966-89 

مساحت 

916-969 

مساحت 

566-

919 

ساحت م

366-

569 

مساحت 

166-

369 

مساحت 

169+ 

مساحت 

اظهار 

 نشده

95 6 1 4 3 6 6 9 6 6 

    9311مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
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 بهارانروستای نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی  -13جدول 

نوع 

اسکلت 

 فلزی

نوع 

اسکلت 

آرمهبتون  

نوع 

اسکلت 

 سایر

نوع 

اسکلت 

ر اظها

 نشده

مصالح 

آجر و 

 آهن

مصالح 

آجر و 

 چوب

مصالح 

بلو  

 سیمانی

مصالح 

تمام آجر 

یا سنگ 

 و آجر

مصالح 

تمام 

 چوب

مصالح 

خشت 

و 

 چوب

مصالح 

خشت 

 و گل

مصالح 

 سایر

مصالح 

اظهار 

 نشده

6 9 54 6 9 6 56 6 6 5 5 6 6 

 .9311مأخذ: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 
 

در اینترنتتت اهتتالی بتته . استتتضتتعیف و ایرانستتل  دهتتی خطتتوط همتتراه اول نآنتتتاستتت. روستتتا فاقتتد تلفتتن ثابتتت 

و ستتایر  دفتتتر پیشتتخوان ختتدمات دولتتت  ،ختتدمات پستتت بانتتک اختتذ اهتتالی جهتتت  .ی ندارنتتددسترستت روستتتا

   مراجعه می کنند. چابهار به خدمات الکترونیکی

در روستتا  و ستیلندر گتاز   ستوخت نفتت    نماینتدگی توزیتع   ، روستتا از نعمتت بتر  برختوردار استت.     در حوزه انرژی

جهتت تتامین    .مراجعته متی کننتد   متورد نیتاز ختود بته شتهر       ستیلندر گتاز  و روستائیان جهت دریافتت   داردنوجود 

شتبکه آب   فاقتد روستتا   مراجعته متی کننتد.   روستتا   کیلتومتری  90بته شتهر چابهتار در     سوخت بنتزین و گازوئیتل  

و بتته صتتورت هفتگتتی تتتامین متتی گتتردد کتته بتته دلیتتل راکتتد و آب شتترب روستتتا بتتا تتتانکر  متتی باشتتد آشتتامیدنی

ماندن آب غیر بهداشتی بتوده و عتالوه بتر ایتن امتر؛ کفتاف نیتاز ختانوار را نمتی دهتد و مجبتور بته خریتد آب بته               

 صورت آزاد می شوند.

 دارای تنهتتا یتتک ختترده فروشتتی و  روستتتااز نظتتر ختتدمات ختترده فروشتتی و مشتتاغل فنتتی و تاسیستتات در روستتتا؛ 

شتهر   متردم بترای تتامین مایحتتاا و رفتع نیازمنتدی هتای ختود بته         و ختدمات متی باشتد؛     دیگتر هرکتدام از  فاقد 

 مراجعه می کنند. چابهار

 

 خدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی  و تاسیساتی-16جدول 

 نوع

ار  
و ب
وار
خ

ی
وش
فر

 

ی
وش
فر
ت 
نیا
لب

 

ی  
صاب

ق
ی 
وش
فر
غ 
مر

 

ان
ور
ست
ر

انه 
 خ
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قه

ی 
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ی 
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س

 

ی
وش
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وه 
می

 

انو
ن

ی
ای

گاه 
یش
آرا

 

ی
اط
خی

 

 - 6 6 6 6 6 6 - 6 6 9 تعداد

ارائه 

خدمات 

 به

- - - - - - - - -  - 

اخذ 

خدمات 

 از

 چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار -

 نوع

 

رو
ود
 خ
گاه
یر
عم
ت

 

ت 
آ 
ن 
شی
 ما
گاه
یر
عم
ت

ی
رز
شاو
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در
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    6 - 6 6  6 6 6 6 تعداد

ارائه 

خدمات 

 به

- - -  - - - - -    

اخذ 

خدمات 

 از

 چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار چابهار
روستاهای 

 اطراف
    چابهار

 نیاز سنجی و کمبودها: 

 فروشیخرده فروشی، خیاطی و مرغ و لبنیات 

 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
 

 درحوزه فعالیت های عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جتتاد یاابتتتدایی، احتتداث مدرستته   ،داث خطتتوط و شتتبکه توزیتتع بتتر  روستتتا  احتت ،رح هتتادی روستتتا تهیتته طتت 

 ، زیرساخت مخابراتی تلفن همراه

 
 گردد:می تبیینآتی روستا در این بخش به شرح زیر هایوضعیت امکانات زیرساختی اولویتبه باتوجه اینک 

 طرح هادی روستا اجرای-9

 های تلفن همراه در روستادهی شبکهتقویت آنتن -5

 فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا -3

 خریب و بازسازی مساکن روستاتامین تسهیالت مورد نیاز برای مرمت، ت -4

 از منابع پایدار   آب آشامیدنی روستا تامین-1

 تامین زیرساخت های تولیدی اعم از کشاورزی، صنایع دستی، بسته بندی و تبدیلی -0

 

 بهارانفضایی روستای   –روابط متقابل مکانی بررسی -3

بررسی فاصله  واقع شده است. چابهارشهر متری کیلو 90در  بهاران روستای ،روستتا در منطقه  لحاظ مکان استقرار به 

، با کیلومتر 1فاصله روستا با مرکز دهستان حدود فیزیکی روستا با مراکز اداری، سیاسی و خدماتی نشان می دهد که 

 –نزدیکترین مرکز بهداشتتتی . باشتتدمیکیلومتر  366با مرکز استتتان تر و کیلوم 90حدود و شتتهرستتتان مرکز بخش 

 در ستطح اول با سکونتگاههای همجوار  فضتایی روستتا در   -ارتباطات مکانیکیلومتر فاصتله دارد.   1ستتا  با رو درمانی

و در سطح  (و خرده فروشی آموزشی ،درمانی –جهت دریافت خدمات بهداشتتی  ) کمبل ستلیمان و کمبل با د مانند 

الی، ارتباطات و فناوری، دفتر خدمات آموزشتتی، بهداشتتتی درمانی، م  جهت اخذدوم با مرکز شتتهرستتتان) چابهار (  

 .می باشد و تاسیساتیخدمات خرده فروشی، توزیعی، فنی  و ، فروش محصو تپیشتخوان دولت، ستوخت، امور اداری  

در مطالعات اسناد توسعه ای و  ستطح ستوم ارتباطات روستا با مرکز استان عمدتا برای دریافت خدمات برتر می باشد.  

لذا موقعیت  .تای اقماری طبقه بندی گردیده استبه عنوان روست ، این روستتا  چابهاری از جمله طرح مطالعات ناحیه ا

نستتبت به  ،در حوزه خدمات ،استتتو اقماری  حاشتتیه ایدارای موقعیت روستتتا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه، 

   .گرددمحسوب می خدمات گیرندهسکونتگاههای همجوار و همسایه به عنوان یک روستای 
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 : سازمان و روابط فضایی روستا در منطقه11ره جدول شما
 شرح عنوان

 دارد. یاقمار تیروستا موقع موقعیت روستا به لحاظ مکان مرکزی در منطقه

 موقعیت روستا به لحاظ ارائه یا اخذ خدمات در منطقه

عرضه تولیدات کشاورزی روستا اعم از  گندم ، محصو ت جالیزی و -

  ماش

 همجواروستا در بازار مرکز شهرستان و شهرهایعرضه تولیدات دامی ر-

اخذ خدمات آموزشی، درمانی، اداری، مالی، خرده فروشی، توزیعی، -

ارداری از مرکز دهستان و فنی  و تاسیساتی، سوخت، سردخانه و انب

 .و مرکز استان ایرانشهرکز شهرستان، بخش، مر

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با 

 محصو ت روستاهای مجاورانیپشتیب

های فرآوری و بسته در حال حاضر زمینه های  زم جهت ایجاد کارگاه

 بندی محصو ت تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد.

ویژگی منحصر بفرد روستا در حوزه تولید، محصول و 3

 گردشگری، صنایع دستی و ......

  ،گندم و جو ماشپتانسیل کشت محصو ت زراعی مانند -

 و دامپروریدامداری -

 شرایط مناسب جهت ایجاد کارگاه صنایع دستی و سنتی -

محصول تولیدی دارای مزیت روستا جهت سرمایه گذاری  3

 در برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستا

 محصو ت زراعی-

 دام سبک و سنگین-

 صنایع دستی و خدمات گردشگری-

روستا برای ایفای چه  گرایش کمی  اقتصاد و قابلیت های

 نقش هایی است

 ایفای نقش تولیدی:
 خارا از فصلزراعی، کشت  توسعه کشاورزی از نوع - 

 توسعه دامداری -

 وری محصو ت تولیدی روستاایجاد صنایع فرآ -

 ایفای نقش غیر تولیدی:

 توسعه صنایع دستی  -

 ارائه خدمات خرده فروشی  -

 .9318های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 

 بهاران: مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای 14جدول شماره 
صنعت با رویکرد  کشاورزی مولفه ها

صنایع کارگاهی 

 کوچک و خانگی

گردشگری  خدمات

و صنایع 

 دستی
 سایر دامداری باغداری زراعت

 - - - - * - * برخورداری از بازار فروش پایدار

 - - - * * - * و عرضه خدمات تجربه کافی تولید

 - - - - * - * قیمت مناسب محصول و خدمات

 * - * * * - * قابلیت ها و توان های محیطی و مکانی

 - - - * * - * کیفیت مناسب محصول و خدمات 

 - - - - - - - برخورداری از نوآوری و دانش نوین

 9318های میدانی مشاور، ماخذ: یافته
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 : مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی دام سبک در روستا13 جدول شماره

 زنجیره شغلی دام سبک در روستا
وضع 

 موجود
 پیشنهادی

 پهنه فعالیتی 

)بازار فروش، 

خدمات رسانی، و 

 مصرف(
 تعداد فردی

در  تعداد 

 روستا

تعداد در 

 دهستان

 9 - - مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه
وستا و چوبدارهای ر

 زهک. بهارانبخش 

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

 بناهای محلی(
 دامداریهای شهرستان 9 - -

 مشاغل مرتبط با کشت علوفه )در روش سنتی( دام

 در برخی موارد سنتی( -)در روش صنعتی

- 
 

- 5 
دامداران روستاهای 

 دهستان و شهرستان

 دامداران کل دهستان 9 - - روش و عرضه علوفه داممشاغل مرتبط با ف

 مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره پرورش

 ها و ادارات شهر زهک()کلینیک
- - - 

دامداران شهرستان و 

شهرستانهای کوچک 

 مجاور

 دامداران شهرستان 9 - - مشاغل مرتبط با بیمه دام

 مانند چرمشم، پوست دام پ مشاغل مرتبط با ریسندگی )فرآوری

 (سازی

عدم 

 تجاری
- 5 

کارخانه های زابل، 

 زاهدان و بیرون استان

 9 - - مشاغل مرتبط با  کشتار دام )قصابی(
زهک و شهرهای 

 استان

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

تولید  ،دام )پشم چینی محصو تمشاغل مرتبط با فرآوری 

 کشک، دوغ، ماست(
 9 - غیرتجاری

 -روستا و دهستان

 بخش

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیر مستقیم فرآورده های 

 حاصل از دام
- - 9 

سطح استان و بیرون 

 استان

 زاهدان و بیرون استان    دام اولیه مشاغل مرتبط با فروش

 - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام
- - 

زهک، زابل، زاهدان و 

 بیرون استان

داخلی و ) بازارهای بزرگ بندی جهت مشاغل مرتبط با  بسته

 خارجی(

- 

- - 

شهرهای بزرگ 

داخلی، کشورهای 

 عربی

 زهک و زاهدان   - مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری گوشت

 - مشاغل مرتبط با فراوری محصو ت دامی
 واحد 9 -

بازار زهک، زابل، 

 دان و بیرون استان زاه

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصو ت 

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

- 
- - 

دامداران روستاهای 

 دهستان و شهرستان
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 : مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی مرغ بومی در روستا18جدول شماره  

 مرغ بومیهی ایجاد شده در شبکه مشاغل فردی و گرو

 

وضع 

 موجود

 پیشنهادی

 
 پهنه فعالیتی 

)بازار فروش، 

خدمات رسانی، و 

 مصرف(
 تعداد فردی

تعداد 

 در

 روستا

تعداد 

 در

 دهستان
 بازار شمال استان - - - انبار خرید و فروش دانه مرغی و فروش دارو

 - تولید جوجه یک روزه جهت فروش

- 9 

ی واحدهای مرغدار

خانگی در روستاهای 

 دهستان

 - خرده فروشی جوجه

- 9 

واحدهای مرغداری 

خانگی در روستاهای 

 دهستان

 - 5 - - حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور

 - 9 - - مشاغل مرتبط با نگه داری و تغذیه طیور

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

 - حدهای کوچک و خانگیپرورش مرغ در وا
 نامحدود 5

روستا و دهستان و 

 شهرستان

 - مشاغل مرتبط با فروش و عرضه دان و غذاهای مرغی
- 9 

روستا و دهستان و 

 شهرستان

 - مشاغل مرتبط با کشت دان و غذای مرغ
- 9 

روستا تا سطح استان 

 و کشور

 دهستان و شهرستان 9 - - مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت طیور در طول دوره پرورش

و غنی سازی و  بهارانمرغی، فرآوری  بهارانمشاغل مرتبط با تولید 

 بسته بندی.

- 

- - 

ملی و استانی 

)خصوصا مزراع 

 ارگانیک(

 - مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت طیور
- - 

استانی و در بلند مدت 

 ملی

 - مرغی بهارانمشاغل مرتبط با عمده فروشی مرغ، تخم مرغ و 
- - 

استانی و در بلند مدت 

 ملی

 - مرغی بهارانمشاغل مرتبط با خرده فروشی مرغ، تخم مرغ و 
- 9 

بازار دهستان و 

 شهرستان

 - - - - گروهی
 - ایجاد سالن پرورش مرغ )تولید در مقیاس بزرگ(

 واحد  9 -
بتتازار داختتل و ختتارا 

 کشور

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

 واحد 9 -

واحدهای مرغداری 

خانگی و صنعتی در 

 کل استان

 - مشاغل مرتبط با کشتار وسیع طیور محلی و خانگی )کشتارگاه(
- - 

استانی و در بلند مدت 

 ملی
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مشتتاغل مرتبط با بستتته بندی گوشتتت و تخم طیور )مصتترف داخلی، 

 صادرات خارجی(

- 
 ملی و فراملی - -

 - ی نگهداری تخم و گوشت مرغمشاغل مرتبط با سردخانه ها
 واحد 9 -

استانی و در بلند مدت 

 ملی

 - پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرگ

 واحد 9 -

رستورانها و واحدهای 

تولید فراورده های 

 غذایی استان 

مشتاغل مرتبط با فراوری محصتو ت )تولید اولویه مرغ، فست فودها،   

 سوپ و ...(

- 
- - 

محلی و استانی و در 

 لندمدت ملیب

مشتتاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بستتته بندی محصتتو ت   

 )ظروف 

 و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و ...(

 

- - - 

واحدهای مرغداری 

خانگی و صنعتی در 

 کل استان
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 آینده نگری و سیاستگذاری -ب
 بردها (، چشم اندازها و راههاها و پروژه، فعالیتها) تعیین مزیت
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 بهارانتعیین راهبردهای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای -1

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

دنبال حتداقل نیتز گفتته متی شتود، ایتن راهبترد بت         -کته بته آن راهبترد حتداقل     (،WTراهبرد تدافعی یا بقا)-1

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

حتداکرر نیتز گفتته متی شتود، ایتن        -کته بته آن راهبترد حتداقل     (،WOراهبرد انطباقی یا محافظه کارانبه) -2

فرصتتت هتتای راهبتترد بتتدنبال کتتاهش ضتتعف هتتای درونتتی سیستم)روستتتا یتتا منطقتته(، در حتتین بهتتره گیتتری از   

 بیرونی می باشد.

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

 .بهره گیری از قوت های درونی سیستم)روستا یا منطقه(، در عین حال کاهش تهدید های بیرونی می باشد

حتداکرر نیتز گفتته متی شتود. ایتن راهبترد         -بترد حتداکرر  کته بته آن راه   (،SOراهبرد رقابتی یا تهباجمی) -6

بدنبال بهره گیتری از قتوت هتای درونتی سیستم)روستتا یتا منطقته(، در حتین حتال بهتره گیتری از فرصتت هتای              

 بیرونی می باشد.

بتا توجته بته نتیجته گیتری از شتاخ  هتا و نتاتوانی در آن در جهتش بته توستعه ، بترای              بهاراناینک در روستای 

توستتعه پایتتدار و تحقتتق اهتتداف ستتند برنامتته توستتعه اقتصتتادی و اشتتتغال زایتتی روستتتای متتذکور     رستتیدن بتته 

 راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پبش بینی می گردد:

بکتارگیری توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد اقتضتایی بترای یتک دوره          راهبرد یا راهبردهای کوتباه مبدت:  -1

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

بکتتارگیری توامتتان راهبتترد انطبتاقی و راهبتترد اقتضتتایی بتترای یتتک   راهبببرد یببا راهبردهببای میببان مببدت :-2

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

بترای یتک دوره   بکتارگیری توامتان راهبترد تتدافعی و راهبترد رقتابتی       راهبرد یا راهبردهبای بلنبد مبدت :    -3

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

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

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

یتتره چنتتد منظتتوره ذخیتتره آب  احتتداث استتتخر دخ، تلفیقتتیکشتتت توستتعه باغتتداری و اخت هتتای تتتامین زیرستت

، تتتامین زیرستتاخت هتتای آب  صتتنایع دستتتی تتتامین زیرستتاخت هتتای  ،طتترح هتتادی روستتتا  اجتترای ،کشتتاورزی

آمتوزش و مهتارت آمتتوزی نیتروی کتار و راه انتدازی اینترنتتت پرسترعت از جملته ایتن اقتتدامات          آشتامیدنی روستتا،  

بتتود و از ستتوی دیگتتر، روستتتائیان بتتا مشتتارکت و همیتتاری در اجتترای زیرستتاخت هتتا و اختتذ شتتیوه هتتا و   خواهتتد 

وزه فنتتون جدیتتد کتتارآفرینی و ستترمایه گتتذاری در بختتش هتتا و حتتوزه هتتای دارای پتانستتیل روستتتا از جملتته حتت  

اریگر و ختتدمات یتتتجتتارت متترزی  دامتتداری(،و کشتتت ختتارا از فصتتل باغتتداری، ، کشتتاورزی )بتتا محوریتتت زراعتتت

 دولت در این روند خواهند بود.

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

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

، زراعتتتتوستعه  پیشترو اقتصتاد روستتا ازجملتته کشتاورزی نتوین )      متالی و سترمایه گتذاری بیشتتر در بختتش هتای     

پرواربنتدی دام و پترورش طیتور و پترورش متاهی مطتابق بتا ذائقته بتازار(، توستعه فعالیتت هتای صتنایع              باغداری، 

دستی و توستعه ختدمات آغتاز متی گتردد و بتا همراهتی دولتت در تتامین زیرستاخت هتای تکمیلتی ، روستتا وارد              
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حرکتتت بتته ستتمت تولیتتد رقتتابتی هتتدایت خواهتتد گردیتتد.افزایش تولیتتد و نقتتش در نظتتام    فتتاز خودشتتکوفایی و 

بهبتتود و  ، ایجتتاد اشتتغال و جتتذب نیتتروی کتتار متازاد روستتتا، تحتتول در پایتداری ستتکونت در روستتتا،   ناحیتتهتولیتد  

ه ارتقتتاء فنتتون تولیتتد و حرکتتت بتته ستتمت نتتوگرایی در بهتتره گیتتری از پتانستتیل هتتای روستتتا ماننتتد تولیتتد واریتتت 

تتتامین زیرستتاخت هتتا،   هتتای پرمحصتتول از جملتته وظتتایف کارآفرینتتان روستتتایی در ایتتن مرحلتته خواهتتد بتتود.   

پشتیبانی، تنظتیم و برنامته ریتزی بتازار مصترف و ایجتاد تعتادل در عرضته و تقاضتا و پتایش نظتام تولیتد روستتا و              

 سئول خواهد بود.جلوگیری از آسیب پذیری آن در این مرحله برعهده دولت و دستگاههای اجرایی م

درگام سوم، با شکوفا شتدن قابلیتت هتای درونتی و فرصتت هتای بیرونتی روستتا و تحقتق امنیتت سترمایه گتذاری             

و پایداری اقتصاد روستا ناشتی از اجترای راهبردهتای دو گتام قبلتی، نوبتت بته اجترای راهبردهتای گتام ستوم متی             

راهبترد تتدافعی ، اقتصتاد روستتا وارد فتاز جدیتدی       رسد که در ایتن گتام بتا بکتارگیری توامتان راهبترد رقتابتی بتا         

در خلق منتابع درآمتدی جدیتد متی شتود کته نقتش آفرینتی منطقته ای نتام متی گیترد. در ایتن مرحلته روستتا،                

ختود بته طترف بهتره گیتری از       و منحصتر بفترد   ضمن ارتقاء فعالیتت هتای اقتصتادی ناشتی از تتوان هتای داخلتی        

متی رود کته ایتن امتر در فضتای رقتابتی بتازار ، تولیتد در مقیتاس بتا  را           توان های اقتصتادی روستتاهای همجتوار    

بتترای روستتتا بتتا صتترفه اقتصتتادی روبتترو خواهتتد ستتاخت . در ایتتن گتتام، برنتتد ستتازی، رهبتتری و هتتدایت بتتازار و   

تولیتتدات روستتتاهای مجتتاور و توستتعه فعالیتتت هتتای تولیتتدی بتته صتتورت زنجیتتره ای و  بهتتره گیتتری از راهبتترد    

ایش بهتتره وری، ستتبب افتتزایش تتتوان و جایگتتاه روستتتا در عرصتته بتتازار خواهتتد گردیتتد. تولیتتدات    اقتصتتادی افتتز

، تولیتد صتنایع دستتی    رگلخانه ای ومحصو ت مبتنتی بتر ذائقته مصترف کننتده ، فترآوری تولیتدات دامتی و طیتو         

حمتایتی  و توسعه خدمات از جمله فعالیتت هتای سترمایه گتذاران در ایتن گتام استت کته بتا ادامته سیاستت هتای             

دولت می تواند بته تحقتق اهتداف ستند برنامته توستعه اقتصتادی و اشتتغالزایی و در نتیجته توستعه پایتدار روستتا             

 بینجامد.  

  



26 
 

 بهارانو فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای  قابلیت ها-2

زه
حو

 

 ضعف ها و تهدیدها  قابلیت ها و فرصت ها 

ی
یع
طب

 

داری از اقلیم مناسب برای کشت محصو ت نیمه برخور -

 گرمسیری و گرمسیری

 طبیعت بکر  -

 خا  حاصلخیز در زمینه زراعت  -

 تنوع کشت محصو ت -

 قابلیت پرورش گیاهان دارویی -

 دارای مراتع گسترده جهت پرورش دام به ویژه شتر -

 تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی -

 فره های آب زیرزمینینبود آب کشاورزی دائمی و س -

 سیالبی بودن منطقه -

 گرمای شدید و هوای شرجی در بیشتر ایام سال -

 مراتع ضعیف پوشیده از درختان چش -

 تخریب محیط زیست و منابغ طبیعی منطقه -

ی
ماع

جت
ا

 

 همگنی و یکپارچگی بافت اجتماعی روستا  -

فعه همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و  امور عام المن -

 روستا و سرمایه اجتماعی با ی روستا

همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و  -

 حفظ امنیت و توسعه پایدار روستا

 میزان نسبتا با ی اعتیاد در روستا  -

 نرش با ی مهاجرت از روستا به خصوص جوانان   -

عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل  -

 های مسئول ی از سوی دستگاههای مردم

های آگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبهضعف -

 وفرهنگی و آموزش و تبلیغات  زم آنطبیعی، تاریخی

ضعف سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری  -

در چگونگی مشارکت دادن  مردم در فرآیند توسعه 

 روستاها و حفاظت از محیط زیست

ازدواا فامیلی و زود هنگام مسائل اجتماعی همچون  -

 و چند همسری مردان. 

پذیرش مشارکت بانوان در مدیریت و توسعه  -

 اقتصادی 

ی
سان

ان
 

 توسعه آموزش و پرورش و تمایل جوانان به آموزش عالی -

 استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی  -

و دانش بومی در بخش کشاورزی، صیادی و صنایع تجربه   -

 تا.دستی روس

پایین بودن نرش باسوادی به ویژه نرش باسوادی زنان  -

 در روستا 

نبود خدمات و امکانات برای ادامه تحصیل دختران  -

 روستا

های رسمی عدم برخورداری جوانان روستا از آموزش -

 و مهارت های فنی و حرفه ای 

ضعف آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال روستا  -

 نظام تولید روستادر زمینه های  ترویجی 

ضعف مهارت های نوین اشتغالزایی و عدم برگزاری  -

 و توجه به کالس های آموزشی

 نداشتن حس آبادگری و توسعه نسبت به روستا -

 نداشتن حس کمالجویی، خالقیت و پویایی -
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ی
اد
نه

 

سابقه فعالیت اداره بر ، مخابرات، اداره عشایر، راه و شهرسازی  -

 در روستا

های حمایتی دولت دربخش روستایی نظیر استوجود سی -

-یارانه دراینهای مالیاتی در بخش کشاورزی، اعطایمعافیت

-وساز مسکنتسهیالت ساختای، ارائههای بیمهبخش، پوشش

 وتسهیالت کشاورزی.روستایی

 وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا -

 تهیه طرح هادی روستا -

 شتن شورا و دهیاردا -

عدم توجه  زم به مدیریت روستایی و عدم امکان   -

مشارکت شورا و دهیاری روستا در تصمیم گیری های 

 های مسئولدستگاه

نبود استراتژی مشخ  توسعه از سوی دستگاه های  -

 مسئول توسعه روستایی

عدم توجه به نیازها و اولویت های روستائیان و  -

در راستای توسعه روستا قرار نمی اقدامات پراکنده که 

 گیرند.

 

ی
خت
سا
یر
ز

 

 های راه، مخابراتی، بر برخوردار از زیرساخت -

برخورداری از خدمات اجتماعی، بهداشتی و درمانی، فرهنگی  -

 و آموزشی

 برخورداری از مدرسه ابتدایی -

 

 

 نبود زیرساخت های تولیدی و کشاورزی در روستا -

 وستاعدم اجرای طرح هادی ر -

ضعف آنتن دهی تلفن همراه و عدم برخورداری از  -

 اینترنت در روستا 

خدمات پست بانک ، دفتر پیشخوان فاصله زیاد  -

 خدمات دولت و صندو  پست

 نداشتن خانه بهداشت -

 نداشتن زیرساخت های ورزشی -

 آب شربنداشتن زیرساخت  -

ی
اد
ص
اقت

 

 مزیت نسبی روستا در تولید محصو ت دامی -

 مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی -

 مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی -

 وجود تقاضا برای محصو ت تولیدی روستا -

 قابلیت توسعه گردشگری و بوم گردی -

 قابلیت فرآوری محصو ت دریایی -
 

پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه  -

 تایی برای توسعه تولید در روستاروس

سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا و  -

 کشاورزی دیمی

پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید  -

 )آب و خا (

ساختار نامناسب مالکیت ارضی در روستا )فقدان  -

 سند مالکیت و وجود خرده مالکی و غیره(

-نات شدید در بازار نهادهنابسامانی بازار و وجود نوسا -

 ها و محصو ت کشاورزی
 ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادی روستا  -

ساختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکی در  -

 پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

ی
کان
م

- 
ی
ضای

ف
 

 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوار -

فضتتایی روستا در صورت اجرای  -امکان ارتقاء موقعیت مکانی -

 برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

شترایط پایدار طبیعی و انسانی روستا در منطقه علیرغم تداوم   -

 خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح

 نزدیکی به دریا و موقعیت ساحلی روستا -

 موقعیت فضایی حاشیه ای روستا   -

 یی روستا به دلیل ضعففضا -کارکرد ضعیف مکانی -

 کارکردهای خدماتی و زیرساختی روستا 

عدم وجود نقشه راه برای به ظهور رساندن پتانسیل  -

 ها و فرصت های قابل سرمایه گذاری روستا 

ضتعف آگاهی دستتگاههای مسئول از ظرفیت ها و    -

 فضایی روستا  -فرصت های مکانی

 .9313، شاورم میدانیهای یافتهماخذ: 
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 بهارانفضایی قابلیت ها و تنگناهای روستای  -زیابی و تحلیل مکانی ار -3

ی
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 .9313های میدانی مشاور، ماخذ: یافته

 

 بهارانروستای اقتصادی و اشتغال زایی  تدوین چشم انداز توسعه  -6

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

بتا تاکیتد   کشتاوری ) گانته اقتصتادی بتا محوریتت بختش     هتای سته  ولید و درآمتد در بختش  محور، متکی بر تصادرات

صتنعت ) بتا تاکیتد بتر صتنایع دستتی و       بتا پشتتیبانی بختش     (دامتداری  کشت ختارا از فصتل،  زراعت ،باغداری ،بر

 خدمات خرده فروشی وصنعت تبدیلی، فرآوری و بسته بندی( 

 

 بهارانروستای غال زایی  اقتصادی و اشتهای توسعه تعیین ماموریت -1

، باغتتداریکشتتاورزی )روستتتا بتته ویتتژه بختتشاقتصتتادیهتتایهتتای موجتتود بختتشحفتتظ و ارتقتتای ظرفیتتت -9-1

 و هتتاازفرصتتتگیتتریبهتترههتتای نتتوینختتدمات ختترده فروشتتی(  از طریتتق روش) و ختتدمات دامتتداری(و  زراعتتت 

 غیردولتی. دولتی و اری بخشگذسرمایه و تسهیالت از گیریبابهره اقتصادی هایقابلیت

و ختتدمات از طریتتق  ، تجتتارت هتتای اقتصتتادی بتته ویتتژه کشتتاورزی هتتای جدیتتد در بختتشایجتتاد ظرفیتتت -5-1

گتذاری بختش دولتتی و    گیتری از تستهیالت و سترمایه   توجه به نیازهای بازار بتا رویکترد صتادرات محتور و بتا بهتره      

 غیردولتی.

 در منطقه . تولیدی روستا تداوم و ارتقاء  نقش -3-1

گتذاری دولتتی و جتذب سترمایه گتذاری بختش       ایجاد و توستعه ختدمات زیربنتایی روستتا از طریتق سترمایه       -4-1

 تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا .
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 بهارانروستای اقتصادی و اشتغال زایی   راهبردهای توسعهاهداف و تبیین -4

 بهارانروستای اقتصادی و اشتغال زایی  هبردی توسعه راهای برنامهاهداف کلی و  -1-4

 راهبرد دستیابی به هدف کلی هدف کلی ردیف

ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های  9

 روستایی

 

 توسعه خدمات روستایی در پهنه سرزمینی با نگاه آمایشی-

 تقویت بنیه اقتصاد روستا -

 ب و کاراصالح ساختار اقتصاد روستا و بهبود محیط کس -

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

 

5 

 

ارتقاء شاخ  توسعه انسانی و اجتماعی 

 روستا 

 ارتقاء شاخ  توسعه انسانی و اجتماعی روستا -

تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی اجتماع محور در -

 جامعه روستایی

 اصالح ساختار مدیریت روستا - توسعه و بهبود مدیریت روستایی 3

 توسعه پوشش خدمات نوین در روستا -

 تقویت کارکردهای اجتماعی روستا -

 توسعه و تربیت اشتغال در روستا 4

 

 بهبود و توسعه فضای کسب و کار -

 ارتقاء قابلیت و سرمایه انسانی -

 گسترش دسترسی به تسهیالت و منابع مالی -

و روستا و انتظام بخشی به روابط شهر  1

 ارتقاء هویت روستایی

 

 کالبدی روستا -ارتقاء کیفیت محیطی -

 توسعه مسکن معیشت محور -

تولید و عواملمنابعوریبهرهافزایش 0

برداری بهینه از و بهرهوحفاظتکشاورزی

منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای 

 تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

 جویی در مصرف آب کشاورزی  و صرفهوری آب و خاارتقاء بهره -

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکت  -

 مردم، اجرای عملیات آبخیزداری،

 های نوین کشاورزیگیری از روشآبخوانداری و بهره

 .9313های پژوهش، ماخذ: دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافته
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  بهارانجهت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی  روستای  های اساسیها و اقدامست، سیاراهبردها -2-4

 اقدام اساسی سیاست راهبرد

 

توسعه خدمات 

روستایی در پهنه 

سرزمینی با نگاه 

 آمایشی

استقرار نظام سلسله مراتب خدمات در چارچوب طرح -

 های منظومه ای روستا

 ارائه خدمات از طریق شبکه های مجازی-

 عه و ارتقاء خدمات و زیرساخت های روستاییتوس-

تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی -

 به خدمات در روستاها 

تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکز -

 برمالحظات آمایشی

تقویت بنیه اقتصادی 

 روستا

تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری به  -

 دمات وابسته به آن ویژه در حوزه کشاورزی و صنایع و خ

افزایش سهم سرمایه گذاری دولت در فعالیت  -

 زیرساخت های اقتصادی روستا

 سند دار کردن امال ، مستغالت و اراضی روستا -

 تامین پایدار آب مورد نیاز مردم برای شرب -

 های نوینتسهیل  بهره گیری از انرژی -

مهارتی و اعتباری  -اجرای برنامه های آموزشی -

 ی توسعه مشاغل خانگیبرا

-های فیزیکی و ارتقاء آنسند دار کردن دارایی -

 های مولدها به دارایی

 ساماندهی منابع آب روستا-

 تامین آب آشامیدنی روستا-

 های نوطرح توسعه انرژی -

های سرمایه گذاری و شناسایی پتانسیل -

 اشتغال 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 های  -

غیرکشاورزی به ویژه  خدمات ، صنایع دستی، تعاونی 

 های تولیدی، مالی و توزیعی

 توسعه صنایع دستی ، فرآوری گیاهان دارویی  -

 تعاونی های جدید روستاایجاد  حمایت از -

 اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان -

تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بوم  -

 گردی دهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری

 

ارتقاء شاخ  توسعه 

انسانی و اجتماعی 

 روستا

 

ظرفیت سازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهای  -

 روستایی

جهت توسعه روش های آموزش مجازی بستر سازی  -

 در روستا

توسعه زیرساخت های اجتماعی، فرهتگی و افزایش  -

ضریب نفوذ اینترنت ، تلفن همراه و شبکه های صدا و 

 سیما 

تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستادر  -

 راستای  کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی

 تا  توسعه تعاونی های اجتماع محور در روس -

تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ای  -

 روستا

تقویت جایگاه زنان در بخش های مدیریتی و  -

 امور اجتماعی

 

تقویت پایدار سرمایه 

اجتماعی و توانمند 

سازی اجتماع محور در 

 جامعه روستایی

 

 توسعه تشکل های مردمی در روستا -

 ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی  -

های مردمی در فعالیت هایبخش  توسعه مشارکت -

 خصوصی و تعاونی 

طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزی -

 روستایی

 طرح توانمدسازی اجتماع محور زنان روستایی -

طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالن  -

دانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی 

 روستا

توسعه پوشش خدمات 

 نوین

 در روستاتوسعه پوشش اینترنت  -

 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 دفتر پیشخوان در مرکز دهستان -

 تانایجاد پست بانک در مرکز دهس -

بهبود و توسعه فضای 

 کسب و کار در روستا

نوین، دانش بنیان و نوآوری هایگیری از فناوریبهره -

 در تولیدوخدمات روستا

 اعمال سیاست های تعرفه ای مناسب -

 اجرای فراگیر بیمه اجتماعی روستائیان -
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 ارائه مشو  های موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری -

 حمایت از کارآفرینی -

 های  زم برای توسعه کارآفرینیارائه آموزش -

گیری از معرفی، حمایت و تسهیل بهره -

های نوین، دانش بنیان و نوآوری در تولید فناوری

 و خدمات روستا

ارتقاء قابلیت و سرمایه 

 انسانی

 در روستا 

 ای و تخصصیهای حرفهآموزش مهارت -

 یازهاها و نهای مهارتی با ظرفیتانطبا  آموزش -

 توسعه کارآفرینی روستایی -

 ای روستائیانآموزش فنی و حرفه -

آموزش شیوه های نوین کشاورزی متناسب با  -

 توان های محیطی منطقه

گسترش دسترسی به 

تسهیالت و منابع مالی 

 در روستا

تسهیل دسترسی روستائیان به تسهیالت با نرش بهره  -

 پایین

 افزایش سهم و میزان تسهیالت -

 تکمیل زنجیره تامین، تولید و توزیع محصو ت -

ایجاد صندو  تامین مالی خرد روستایی و  -

تسهیل سرمایه گذاری در روستا با رویکرد 

 گریمشارکتی و تسهیل

پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در بخشهای  -

 مختلف اقتصادی روستا

 

 -ارتقاء کیفیت محیطی

 کالبدی روستا

ازی بافت و مساکن روستا زمینه سازی جهت ایمن س -

 در برابر سوانح

 بهسازی محیط و افزایش کیفیت کالبدی روستا -

ارتقاء سطح پایداری روستا در مقابل مخاطرات  -

 محیطی

تهیه و اجرای طرح ایمن سازی روستا در برابر  -

 سوانح طبیعی

 اجرای طرح هادی روستا -

 اصالح بافت و معابر روستا -

روستا و طبیعیمخاطراتطرح شناسایی اجرای -

 کاهش آنریزی برایبرنامه

 

توسعه مسکن معیشت 

 محور در روستا

 فراهم نمودن امکان ساخت مسکن معیشت محور -

تامین مسکن روستایی مناسب و بهسازی فضای  -

 زیست و معیشت

 مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستا -

محلی در اجرای و نهادهایروستائیانمشارکت -

 ها و حفظ بافت سنتیطرح

 ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی -

-آبوریبهرهارتقاء

کشاورزی، صرفه وخا 

جویی در مصرف آب و 

 اعمال مدیریت تقاضا

 توسعه عملیات آب و خا  با مشارکت بهره برداران -

 یاهای گلخانهسازی الگوی کشت و توسعه کشتبهینه -

 ر واحد سطحبهبود و افزایش عملکرد د -

 تجهیز، نوسازی و ساماندهی اراضی کشاورزی -

 ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی -

وخا  در عملیات آبتوسعه ظرفیت اجرای -

 باتاکیددر مزارعکشاورزیاراضی

نوین آبیاری هایسامانهتوسعه، استقرار و اجرای -

 های آبیاریو بهبود شیوه

های نوین در بهره برداری ریاستفاده از ففناو -

 از منابع آب و خا 

 اصالح الگوی کشت روستا -

حفاظت و صیانت از 

منابع طبیعی با رویکرد 

ارتقاء مشارکت مردم و 

 جوامع روستایی

-از خا ،آبخوانداریآبخیزداری،حفاظتعملیاتتوسعه -

 خشکسالیوتعدیل شرایط

رد و بحرانی گهای زایی و کنترل کانونمقابله با بیابان -

 غبار

مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع  -

 طبیعی

اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و  -

 حفاظت خا 

ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع  -

 طبیعی

 واگذاری نگه داری مراتع به مردم -
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 بهارانتبیین اقدامات اولویت دار توسعه روستای -3

 تعیین اقدامات مناسب برای ارتقاء فعالیتهای اقتصادی و اشتغالزای موجود-1-3

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

تقویتتت ختتدمتتات فنی و  -

 زیرساختی

مرار حرکت دولت در استتت -

 تامین زیرساخت ها  

انتقتتال تکنولوژی نوین در  -

بخش بتتاغتتداری و کشتتتتت 

 تلفیقی

 دسترسی به منابع آب  -

 انتقال تکنولوژی نوین -

 ثبات در قوانین و مقررات -

 مدیریت نوسانات بازار -

 مدیریت واردات کا    -

 تسهیل دریافت استعالم ها -

تستتهیلگری دستتتگاههای   -

 مسئول

ارائتته؛ نتظتتارت و کنترل   -

 مجوزهای کار روستائی

 های عمومیارائه آموزش -

اتکتتاء بیشتتتتر  بته منتتابع   -

 مردمی  

آشتنا نمودن روستتائیان با    -

 قوانین و مقررات

تقویت نقش زنان در بخش  -

 مدیریتی و اقتصادی روستا

 

حمایت مالی از سوی بانک  -

 ها و موسسات مالی

 استفاده از اعتبارات خرد -

 تسهیل دریافت تسهیالت -

 پایین آوردن نرش سود -

 تضمین بازار محصو ت  -

ایجاد انگیزه برای بازگشت  -

 سرمایه های سرگردان روستا
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 اجرای طرحها و تعیین سطح اولویت و اهمیت مالحظات و الزامات اجتماعی و نهادی جهت-2-3

 کم ( 1زیاد تا  3)بهارانپروژه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای  

سطح  مولفه ها

 اولویت

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

 توسعه اقتصادی

3 

 3 پروژه های توسعه اقتصادیآموزش و یادگیری مردم برای اجرای طرحها و 

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

 های توسعه اقتصادی

5 

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

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

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

 اقتصادی

5 

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

 کم ( 1زیاد تا  3) بهارانروستای   

سطح  سازو کارها

 اولویت

 5  تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

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

 5 وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار 

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

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

تمرکز بر رفع موانع اداری و سازمانی اثرگذار بر توسعه اقتصادی ) رهاسازی دولت از بروکراسی و ایفای نقش 

 جدید به عنوان تسهیلگر( 

3 

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

 3 ز بر مسائل و مشکالت روستائیان ، اثرگذار بر توسعه اقتصادی به ویژه منابع آب و خا  و کاربری اراضیتمرک

 3 فعالیتهای تبلیغاتی

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

 3 زی استفاده از آنها به منظور توسعه اقتصادی شناسایی توانایی افراد و مکانها و بهینه سا

 5 تقویت احساس مالکیت محلی

 3 تضمین امنیت سرمایه 
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 3) بهاراناولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای  -6-3

 کم( 1یاد تا ز

 اولویت برنامه ها اولویت برنامه ها

تغییر الگوی کشت از محصو ت آب بر به کم آب 

 بر

 9 ممانعت از برداشت غیر مجاز توسط پم  3

 3 رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب 3 رعایت حریم بین چاهها

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به 

 هبتنی و انتقال آب با لول

 5 اصالح تخصی  ها توسط آب منطقه ای 3

توسعه کشت های گلخانه ای برای صیفی جات،  5 آوری و نگهداری آببومی جمعهایایجاد سازه

 سبزیجات و محصو ت جالیزی

3 

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و 

 زیرزمینی

 3 توسعه نیروگاههای خورشیدی 3

ب بر ) مرغداری ( به گرایش از پرورش طیور پرآ

 طیور کم آب بر ) بلدرچین ، .....(

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر ) پرواری گاو و  5

و اصالح نژاد سبکهایبر )دامکم آبگوساله( به

 شده(

9 
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 توسعه اقتصادی وبه عنوان الزامات و پیش نیاز های مسئول تگاهدار و دساجرایی اولویت هایطرح -1-3

 بهارانیی در روستای اشتغال زا

 دستگاه یا دستگاه های مسئول عنوان طرح یا پروژه ردیف

 سازمان جهادکشاورزی استان ساخت استخر چند منظور ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی 9

 استانوآبخیزداریطبیعیمنابعکلاداره کی با دست روستابند خا اجرای طرح آبخوانداری و احداث 5

 اداره کل ورزش و جوانان استان احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال  3

 و فاضالب روستاییب آ زیرساخت آب شرب از منابع پایدارامین ت 4

 بنیاد مسکن استان  طرح هادی روستا اجرای 1

 بنیاد مسکن استان و بانک مسکن ن قیمت احداث و توسعه مساکن روستاییپرداخت تسهیالت ارزا 0

 شرکت مخابرات استان دهی تلفن همراه و راه اندازی اینترنت پرسرعتتقویت آنتن 3

میراث فرهنگی، صنایع اداره کل  صنایع دستی تامین زیرساخت های توسعه 8

 استان دستی و گردشگری

 بهداشت و درمان استان ا احداث خانه بهداشت در روست 1

 سازمان صمت استان توسعه زیرساخت های صنایع تبدیلی و بسته بندی 96
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 بهارانشناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای -8

 برنامه عنوان اولویت

 

 

 اولویت اول

 برنامه های مبتنی تامین مالی

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

 برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه ، نیروی انسانی و سرمایه

 ی سرمایه گذاری خرد محلیبرنامه های مبتنی بر جلب مشارکت شرکت ها

 

 اولویت دوم

 

 برنامه های مبتنی بر کارآفرینی ، تسهیلگری و توسعه فرصت های شغلی جدید

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

 برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصو ت و خدمات )بازاریابی(

 بر توسعه تشکل های مردم نهاد )سمن ( و تعاونی ها برنامه های مبتنی

 برنامه های مبتنی بر افزایش تولید و بهره وری فعالیت های اقتصادی موجود اولویت سوم

 برنامه های مبتنی بر برندسازی محصو ت و خدمات
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 بهارانولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای محورهای ت-3
 صنایع تولیدی صنایع دستی دامداری باغداری زراعت محورهای تولید

 1 4 3 5 9 (9-96اولویت)

نتتتام محصتتتول یتتتا  

 مزیتفعالیت دارای

 کشت تلفیقی-

 توسعه زراعت-

توسعه کشت -

ماش ، سهرو)ذرت 

 علوفه ای(

و سایر  خرما، کنار

میوه های 

 گرمسیری 

 

 دام سبک پرورش -

 به ویژه بز دشتی

پرورش دام -

به ویژه  سنگین

 شتر

 سوزن دوزی  -

 بلوچی دوزی-

و صنایع دستی 

بازار پسند و 

 تلفیقی

-و بستهفرآوری -

بندی محصو ت 

 تولیدی

توسعه صنایع -

 کارگاهی

   گردشگری تجارت خدماتی محورهای تولید

 96 1 8 3 0 (9 -96اولویت)

نتتتام محصتتتول یتتتا  

 مزیتدارایفعالیت 

خدمات خرده  -

 فروشی 

خدمات فنی و -

 توزیعی

صادرات تولیدات -

 داخلی به پاکستان

واردات و بسته -

بندی محصو ت 

 وارداتی

توسعه بوم  -

 گردی روستایی

توسعه طبیعت -

 گردی و ساحلی

گردشگری  -

 صیادی
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 بهارانتقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای -11

 بازیگران فعالیت ها

تولیدکنندگان محصول ، بذر ، خدمات توسعه ای  نهاده ها و داده های تولید

و ترویجی دستگاه های مسئول و شرکت های 

 ماشین آ ت و سایر

 ایرانشهر، زاهدانچابهار، 

 و سطح دهستان داخل روستا باغداران، دامداران و سایر تولیدکنندگان  تولید محصول

ذخیره سازی اولیه محصول و 

 فرآوری آن

نیروی بسته بندی، فرآوری کنندگان اولیه ، 

 ذخیره کنندگان

 چابهار، بهارانروستای 

 ابهارچ سته بندیهای فرآوری و بصنایع و کارگاه فرآوری ثانویه محصول

، صادر د  ن، کارگزاران و عمده فروشان توزیع، حمل و نقل و تجارت

 کنندگان و واردکنندگان

و دراز مدت سطح  سطح استان

 ملی

های زنجیره ای و خرده فروشان، فروشگاه خرده فروشی و فراهم سازی

 ها اینترنتی و نمایشگاه

 سطح استان و کشور

و ارتقاء و بهبود محصول 

 برچسب و برند

 سطح استان و کشور شرکت های تبلیغاتی و ارتباطات، استاندارد

سیاست های دولتی و نهادهای 

 مردمی

ها، تعاونی ها، اصناف و اتحادیه ها و دولت، انجمن

 تشکل های مردمی

سطح استان و در بلند مدت سطح 

 ملی
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 بهارانبازارهای هدف فعالیت های اشتغالزا در روستای -11

 ردیف نوع فعالیت بازارهای هدف

 9 تولیدات کشاورزی از جمله  تولیدات گلخانه ای و زراعی  محلی و منطقه ای

 باغی  تولیدات محلی و منطقه ای 
 

5 

 3 فرآوری و بسته بندی محصو ت کشاورزی  محلی و منطقه ای

 4 پرورش مرغ و طیور محلی و منطقه ای

 1 مرزی تجارت  محلی و منطقه ای و ملی

 0 کارگاهی تولیدات محلی و منطقه ای

 3 تولید گوشت و فرآورده های دامی  محلی و منطقه ای

 8 ، تاسیساتی و خرده فروشی فنیخدمات  محلی 

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

 96 خدمات گردشگری و بوم گردی محلی، منطقه ای و ملی
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  بهاراندر روستای اقتصادی و اشتغال زایی  رسته های اولویت دار پرداخت تسهیالت توسعه -12

 ای  محصو ت گلخانه -9

 فرآوری خرما و میوه های گرمسیری-5

 پرورش دام سبک و سنگین -3

 و زنبور عسلپرورش و فرآوری طیور  -4

 صنایع غذایی و تبدیلی تکمیلی کشاورزی -1

 بسته بندی میوه ، سبزی ، نان ، ادویه و خشکبار صادراتی -0

 سردخانه و نگهداری محصو ت-3

 صنایع دستی -8

 تجارت مرزی -1

 خدمات بازرگانی و بازاریابی محصو ت کشاورزی و دامی   -96

 مشاغل خانگی و خوداشتغالی   -99

 حمل و نقل و لجستیک خدمات-95

 توسعه خدمات گردشگری، طبیعت گردی و خدمات بوم گردی، و گردشگری صیادی -93

 های شغلیسایر رسته -93
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 درروستای اقتصادی و اشتغال زاییجهت استفاده از تسهیالت توسعه  سرمایه گذاریطرح های  -13

 بهاران

 تعدادتقریبی عنوان طرح ردیف

 ایجاد شغل  

 ی مسئولدستگاه اجرای

های توسعه کشاورزی کوچک  مقیاس ازجمله احداث و اجرای طرح 9

 و زراعتکشت های خارا فصل توسعه گلخانه و 

سازمان جهادکشاورزی  96

 استان

و صیادی و  های توسعه گردشگری ساحلی و اکوتوریسماجرای طرح 0

 بوم گردی
1 

سازمان میراث فرهنگی ، 

صنایع دستی و گردشگری 

 استان

ایجاد کارگاههای تبدیلی ، فرآوری و بسته بندی محصو ت کشاورزی  3

 و شیالت

 سازمان صمت استان 4

های توسعه فعالیت های شیالتی ازجمله تامین ادوات و تجهیزات طرح 4

صید و صیادی ، پرورش ماهی در قفس ، توسعه پرورش میگو ، 

و  ی صیادیسردخانه و صنایع شیالتی و تامین و تجهیز قایق و لنچ ها

 ماشین حمل فرآورده های شیالتی 

 اداره کل شیالت چابهار 96

کارگاه صنایع دستی بازار پسند و تلفیقی از اجرای طرح راه اندازی  1

سنت ها و هنر روز با توجه به توریستی بودن شهرستان و حضور 

  گردشگران در منطقه

میراث فرهنگی ، گردشگری  4

 و صنایع دستی استان

سازمان جهادکشاورزی  5 و بوقلمون های پرورش مرغ و شترمرغی طرحاجرا 0

 استان

سازمان جهادکشاورزی  91 و سنگینهای سبک دامکوچک پرواربندیهایاجرای طرح 3

 استان

های توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع اجرای طرح 8

 دستی و خدمات خرده فروشی 

 بطدستگاههای اجرای ذی ر 51
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 اقتصادی و اشتغال زایی تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه-16

 )میلیون ریال ( بهارانروستای  

 عنوان

سال پایه 

(9310) 

9313 9318 9311 9466 9469 

جمع 

 امهبرن

 - 954 961 88 33 06 41 تعداد شاغلین )نفر(

 31 91 93 91 93 99 - تعداد ایجاد شغل

 تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی
* 8811 11215 11775 15711 14915 58875 

 اعتبارات عمرانی موردنیاز
* 5511 6511 7511 8511 9511 37511 

 جمع سرمایه گذاری مورد نیاز
* 14311 16715 19275 24211 24415 96375 
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 ساله11در چشم انداز  بهارانپلکان تحول و ترقی مشاغل روستای  -1تصویر شماره 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها(: )پیشران
 اجرای طرح هادی روستا

 تقویت تلفن همراه و تامین اینترنت پرسرعت

 و گردشگری ایجاد زیرساخت های  صنایع دستی

 و طرحهای آبخوانداریاجرای شبکه آبیاری نوین 

 و ذخیره آب حداث استخر پشتیبان ا

 تامین زیرساخت های فرآوری تولیدات روستا

 احداث خانه بهداشت 

 آب شرب روستاامین ت

 

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

 تولیدی 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-

 اصالح الگوی کشت، اصالح نژاد گیاه و دام -

 تنوع کشت، کشت تلفیقی محصو ت زراعی و باغی -

 و قفس ن در استخرپرورش آبزیا -

جایگزینی صتتنایع دستتتی ترکیبی و بازاری به جای وضتتعیت  -

 رایج

 پرورش مرغ و طیور -

های فرآوری، خشک کردن محصو ت کشاورزی تاسیس کارگاه-

 می تولید شدهو دا

 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   -

 


