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برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی
 -1هدف:
اهداف اصلی برنامه:
*برنامهریزی منطقهای
*تقویت اقتصاد روستایی
*توسعه اقتصاد صادرات محور
اهداف فرعی برنامه:
*توسعه درونزا ،برونگرا و پایدار مناطق روستایی
*شناسایی مسائل و چالشهای اساسی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
*شناخت مزیتها ،توانمندیها و تنگناهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
*بسترسازی جهت رفع تنگناها و بهرهگیری از پتانسیلهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق روستایی
*یکپارچه سازی ،هدفمند کردن و تعیین اولویتهای سرمایهگذاری اقتصادی اشتغالزا در مناطق روستایی
و همافزایی اقدامات و برنامهها و اعتبارات دستگاههای اجرایی استان در راستای توسعه روستاهای هدف بر مبنای
مزیتها و توانمندیها و برطرف کردن موانع پیشرفت
 -2دامنه برنامه:
*تاکید بر اشتغالزایی و با مشارکت و محوریت حضور روستائیان و ذینفعان محلی
*پنجساله بودن برنامه
*از لحاظ مکانی در سطح روستا با نگاه برنامه ریزی پهنهای تهیه میگردد.
 -3دستاوردهای مورد انتظار:
*کاهش بیکاری
*ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار در مناطق روستایی
*افزایش سطح درآمد و کاهش فقر
*ارتقاء سطح بهره وری در مناطق روستایی
*کاهش شکاف توسعه ای و تعادل بخشی روستایی -شهری و افزایش روابط متقابل فضایی سکونتگاههای روستایی
*مهاجرت معکوس و ایجاد انگیزه جهت ماندگاری جمعیت (به خصوص جوانان) در مناطق روستایی
 -4اسناد باالدست:
*در سطح استان (سند چشم انداز بیست ساله استان ،سند ملی توسعه استان ،نظریه پایه استان و سایر اسناد).
*در سطح 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 اهلل آباد
نام روستا :اهلل آباد ،نام دهستان :گوهر کوه ،نام بخش :نوک آباد

موقعیت مطلق؛ طول جغرافیای 60 :درجه  28دقیقه ،عرض جغرافیای 28 :درجه و  17دقیقه

تصویر شماره  -1موقعیت روستای اهلل آباد در استان ،شهرستان ،بخش و دهستان
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موقعیت نسبی روستای اهلل آباد :روستای اهلل آباد در  60کیلومتری جنوب غرب شهر نوک آباد در استان سیستان و
بلوچستان-قرار دارد.

تصویر شماره  -2موقعیت مکانی فضایی روستای اهلل آباد نسبت به روستاهای مجاور و مرکز شهرستان
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مقدمه
اصوواً اقتصواد و معیشوت مهمترین جنبه مادی زندگی انسوان روسوتایی در عصور حااور اسوت .درعینحال برخورداری از
اشوتغال و درآمد ،میتواند سوایر نیازهای انسوان را نیز تأمین کند .از این منظر اسوتان سویسوتان و بلوچسوتان واقع در
جنوب شور ایران ،ازیکطرف هزاران سوکونتگاه روسوتایی را در خود جایداده اسوت و از سوویی دیگر متأسوفانه در
ش کسوالی ،نااطمینانیدر تجارتمرزی ،تحریمکشوور وتهدیداتجهانی ،همچنین افزایش
عصورحااور تهدیداتیچون؛خ و
جمعیت جوان در روسوتاها ،اورورت توجه علمی و تالش مضواع برای تهیه و اجرای برنامههای اشوتغالزا را دوچندان
کردهاسوت .گزارشپیشرو حاصول مطالعه فراگیر روسوتای اهلل آباد با هدف تدوین برنامه توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی
این روسووتا میباشوود .مبنای تئوریک و پیشفرضهای پژوهش مبتنی بر این بوده اسووت؛  -1کشوواورزی کم نهاده (با
تأکیدبر بهینهسوازی کاربردآب و معیشوتجایگزین و فعالیتهای با نیاز آبی پایین) -2 ،برنامهریزی یکپارچه (پیوندهای
فضوایی روسوتاها با یکدیگر و با شوهرها) -3 ،الگو قرار دادن رویکرد توسوعه مشوارکتی و مردم محور  -4بهرهگیری از
نظریه توسوعه همهجانبه (تأمین جوانب پیشنیاز ایجاد شوغل و ماندگاری معیشوت) و همچنین  -5بهرهگیری از الگوی
وناس ی تحقیق نیز با توجه به ماهیت مواوو؛؛ اسوتفاده از روشهای کیفی (مدلهای مشوارکتی یا
توسوعه درونزا .روشش و
 )PRAمیباشوود .مهمتر اینکه با توجه به حسوواسوویت مسووئله اشووتغال بهویژه در شوورایط فعلی؛ گردآوری دادهها با
ص یلکرده با تحصویالت تکمیلی که در ادارات منطقه مشوغول
بهرهگیری از توان تیمیاز کارشوناسوانمحلی (افراد تح و
کارش ناسوی ارشود در رشوتههای برنامهریزی روسوتایی ،مدیریت،
التحص یالندکتریو و
فعالیت هسوتند) ،دانشوجویانو فارغ و
کارآفرینی ،برنامهریزی شهری -منطقهای و همچنین مسئولین محلی (شورا ،دهیار ،معتمدین و ریشسفیدان) و مردم
محلی (صواحبنظر و مشوارکتجو) انجام شود .همه تالش این مشواور (پژوهشوکده علوم زمین و جغرافیا) ،بر این امر
متمرکز بوده که ارتباط عمیق و صومیمی با مردم بهمنظور کسوب شوناخت واقعبینانه برقرار شوود .گردآوری دادهها به
کمک مشوواهدات میدانی محققان و همچنین مدلهای ارزیابی مشووارکتی مانند روند یابی ،ترسوویم درخت مشووکالت،
ماتریس نیازسوونجی ،ترسوویم و تحلیل نمودار سووازمانی ِون ،گردش روسووتایی ،تحلیل هزینه -فایده فعالیتها و غیره
انجوام شووود .در فوازبعودیتحقیق ،یوافتوههوای حواصووول از آموار و اطالعوات سوووازموانهوایذیمودخول در امور روسوووتوایی و
گزارشهایی که از این سوازمانها اخذ شود و تحلیلهایکارشوناسوی (با نظارت اسواتید دانشوگاه ،کارآفرینان با تجربه
محلی و غیره) کمک نمود تا با مطالعات و دادههای حاصوول از فاز اول تلفیق و تکمیل گردد .سووپس در فاز سوووم با
تحلیل یافتههای میدانی و اسونادی ،به اسوتنتاا از یافتهها اقدام و سوپس به تدوین راهبردهای کارآمد و رهگشوا با شورح
جزئیات پرداخته شود .مجموعه مطالعات فو الذکر بعنوان اسوناد پشوتیبان برای روسوتای اهلل آباد (و البته هر یک از
دیگر روسوتاهای مورد مطالعه 436 ،روسوتا) ،جداگانه تدوین و در اختیار سوازمان مدیریت و برنامهریزی سویسوتان و
بلوچستان قرار گرفت.
در مرحله بعد سوند توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی این روسوتا بر مبنای رهیافتهای حاصول از فازهای قبلی طراحی و
با تبیین سوازمان فضوایی روسوتای اهلل آباد ،تحلیل شواخ های جمعیتی ،بررسوی واوعیت اشوتغال و بیکاری ،بررسوی
واوعیت امور تولیدی ،بررسوی واوعیت اموراجتماعیو فرهنگی و بررسوی واوعیت امور زیربنایی روسوتا ،پیجویی گردید
و سپس با تدوین برنامه آیندهنگریو سیاستگذاری از طریق تعیین و تبیین مزیتهاو فرصتها ،محدویتها و تهدیدها،
اهداف و راهبردها ،چشوماندازها و ماموریتها ،سویاسوتها و راهبردها ،اقدامات و طرحها ،و نهایتا تعیین اهداف کمی و
منابع مالی موردنیاز تحقق هر یک از طرحها و برنامههای توسوعه اقتصوادی و اشوتغالزایی روسوتای اهلل آباد تدوین و
ارائه گردید که چگونگی انجام و ابعاد آن در ادامه آمده است.

5

الف -تجزیه تحلیل و تبیین وضع موجود
روستای اهلل آباد
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بررسی و تحلیلهای حاصل از روش مشارکتی ( )PRAبا بهرهگیری از مدل چرخه حیات
با توجه به تحوات سریع اقلیمی ،اجتماعی و اقتصادی در عرصه جهانی ،آیندهنگاری و آیندهپژوهی ،ظرفیتشناسی و
ظرفیتسازی ،انعطاف برنامهریزی ،برنامهریزی جامع و چند ایه ،از اهمیتی غیر قابل انکار برخوردار است .اصوا در
عرصه برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی روستایی تکیه بر یک گزینه به تنهایی مطلوب نبوده و میبایست راهکارهای
جایگزین د وم و سومی نیز به منظور ارتقای کیفیت معیشت روستاییان مد نظر داشته باشیم .در واقع بایستی طیفی از
برنامه ها و راهکارها در درون یک راهبرد مشخ

ارائه و مبنای عمل قرار گیرد .از این رو دستیابی به توسعه اقتصادی

مطلوب و تحقق اشتغالزایی کامل در نواحیروستایی مواوعی است که همه برنامهریزان در سطوح ملی ،منطقهای و
محلی در جهت تحقق آن همواره باید تالش نمایند .برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای اهلل آبادنیز 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 اهلل آبادبا بهرهگیری از روش مشارکتی ( )PRAو مدل چرخهحیات استخراا و برنامهها و پروژههای
اقتصادی و اشتغالزایی تدوین و ارائه گردیده است .مدل چرخهحیات براساس نظریه نوینی بنا شده که در برنامهریزی
توسعه روستایی بسیار مورد استقبال قرار گرفته است ،لیکن تاکنون کاربرد عملی این مدل -که بتواند به تحلیل کارکرد
اقتصاد روستایی و ارائه راهبردهای اقتصادی متناسب با تجدید حیات روستاها بپردازد -کمتر ارائه و اجرایی شده است.
اساس مدل چرخه حیات وابسته به تعداد ،نو؛ و کیفیت شاخ هایی است که به کار میگیریم .طرح حاار شاخ های
اقتصادی و جمعیتی را که به هم وابسته هستند برای ارزیابی واعیت شغلی و اقتصادی جمعیت روستای اهلل آباد به
کار گرفته است که نتیجه آن به تفکیک در زیر ارائه شده است.
* روندیابی جمعیتی روستای اهلل آباد
روندیابی جمعیووت روسووتا نشووان موویدهوود کووه جمعیووت روسووتا در  30سووال اخیوور دارای یووک رونوود نوسووانی بوووده
اسووت بطوووری کووه تووا سووال 1390دارای یووک رونوود افزایشووی و پووس از آن دارای یووک رونوود کاهشووی بوووده اسو ت.
جمعیت روسووتای اهلل آبوواد در سووال  1390بووه  96نفوور تبووتگردیووده کووه در سووال  1395بو ا یووک رونوود کاهشووی
به  86نفوور رسوویده اسووت .نوورر رشوود جمعیووت روسووتا در دور  90-95حوودود  -1.9بوووده اسووت .تحلیوول مهوواجرت-
هووای روسووتا نشووان مووی دهوود کووه در سووال هووای اخیوور روسووتا یووک روسووتای مهاجرفرسووت بوووده و جمعیووت آن
کاهش یافته است اما روستا ظرفیت جذب جمعیت بیشتری را دارد.
*روند تغییرات آب زیرزمینی و سطحی نسبتا کاهشی میباشد.
* روندیابی فعالیتهای تولیدی:
✓ دامداری اهالی عمدتا فعال است .روند فعالیتهای دامداری دام سبک تقریبا تابت (با اندکی کاهش) است .که
می توان این شغل را به صورت جدی تجاری سازی کرد و با تقویت حلقه های پیشین و پسین آن موجب
درآمد زائی بیشتر روستائیان گردید.
✓ روند فعالیتهای کشاورزی (محصوات زراعی) در دهه اخیر کاهشی بوده است.
✓ روند فعالیتهای صنایع دستی افزایشی اما بصورت خود مصرفی است.
✓ روند فعالیت های کشاورزی(محصوات باغی) در سالهای اخیر تقریبا تابت بوده است.

7

* روندیابی فعالیتهای غیرتولیدی؛
✓ روند فعالیتهای کارگری افزایشی است.
✓ روند فعالیت های خدماتی در بیرون از روستا افزایشی است.
✓ سایر فعالیت های غیر تولیدی در اقتصاد روستا نقش و جایگاهی ندارند.
در نتیجه تغییرات در نیروی کارگری و خدماتی در بیرون روستا (اشتغال غیرمولد) روندی افزایشی دارد ،چیزی که با
روند فعالیتهای تولیدی نسبت معکوس دارد و بخشی از نیروی کار مولد پس از تضعی بخشهای زراعت و دامداری
به این فعالیتها روی میآورد .طبق مدل چرخه حیات روستا در واعیت قبل از توسعه قرار دارد و علیرغم تولیدگرا
بودن روستا اما همچنان وارد چرخه توسعه نشده است.

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

 -1تبیین سازمان فضایی روستای اهلل آباد
بوور اسوواس آخوورین تقسوویمات سیاسووی و اداری کشووور روسووتای اهلل آبوواد در دهسووتان گوهرکوووه از بخووش نوووک
آبوواد در  60کیلووومتری جنوووب غوورب شووهر نوووک آبوواد واقووع شووده کووه از شوومال بووه روسووتای نعمووت آبوواد کو از
جنوب به دشت؛ از شوور بووه کوهسووتان از غوورب بووه دشووت منتهووی موویشووود .از نظوور وجووه تسوومیه ،مووردم روسووتا
معتقد هستند که ایوون روسووتا را بووا کمووک خوودا توانسووته انوود آبوواد کننوود بووه همووین دلیوول اسووم روسووتا را اهلل آبوواد
گذاشووته انوود ..روسووتای اهلل آبوواد از نظوور سووطحبنوودی فضوواهای روسوو تایی در طوورح توسووعه و عمووران (جووامع)
ناحیووهای ایرانشووهر ،خوورده ناحیووه خوواش منظومووه اسووکل آبوواد ،مجموعووه گوهرکوووه ،حوووزه گوهرشووهر بووه عنوووان
یک روستای اقماری طبقهبندی گردیده است.
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تیپ روستا:
 به لحاظ توپوگرافی از نو؛ روستاهای پایکوهی است؛ به لحاظ مکانی -فضایی از تیپ روستاهای اقماری است. به لحاظ آمایشی و توسعهای از تیپ روستاهای لکه حیات است. و به لحاظ کارکردی از تیپ روستاهای کشاورزی زراعی و دامداری نیمه تجاری است. -2تبیین منابع انسانی و اجتماعی روستای اهلل آباد
موقعیووت جغرافیووایی و ارتبوواطی ،توووانهووای محیطووی و مزیووتهووای اقتصووادی روسووتای اهلل آبوواد سووبب شووده
درگذشته ایوون روسووتا بووه عنوووان یووک سووکونتگاه پایوودار جوواذب جمعیووت باشوود امووا در دهووه اخیوور شوواهد کوواهش
جمعیت روسووتا هسووتیم کووه دلیوول آن انووزوای نسووبی جغرافیووایی و کمبووود فرصووت هووای شووغلی در روسووتا اسووت.
قدمت سووکونت در روسووتا بووه  30سووال موویرسوود و جمعیووت روسووتای اهلل آبوواد در سووال 1390حوودود  96نفوور امووا
در سال  1395جمعیت به  86نفر کاهش یافته است.
 -1-2تحوالت جمعیتی روستای اهلل آباد در دوره 1375-1395
نوورر رشوود جمعیووت روسووتا در دوره  90-95حوودود  -1.9درصوود بوووده اسووت .تعووداد خانوارهووای روسووتا نیووز
روندی کاهشی دارد.
جدول شماره  :1تحوالت جمعیتی روستای اهلل آباد طی  1375الی 1395
سال

جمعیت

1375
1390

1385

نرر رشد

خانوار

-

-

-

-

-

96

23

-

86
1395
22
-1.9
ماخذ :نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375 ،الی .1395

روند تغییرات جمعیتی روستا در سه دهه اخیر
120
100

96
86

80
60
40
20

1395

0
1385

1390

0
1375

تصویر شماره  -4روند جمعیتی روستای اهلل آباد
9

0

-2-2تحلیل پدیده مهاجرت در روستای اهلل آباد
تیپشناسی مهاجرت در روستا نشان میدهد که روستا در دهه اخیر یک روستای مهاجر فرست بوده و پدیده مهاجرت
به سه شکل ،دایمی ،فصلی و روزانه در حال اتفا افتادن میباشد .مهاجرت موقتی با اهداف دیگر حدود  8نفر میباشد
که دلیل اصلی مهاجرت آنها ،اهداف اقتصادی میباشد .بنا به بررسی های میدانی مشخ شد که مهاجرت برای کار
به استانهای همجوار اتفا نمی افتد بلکه مهاجرت ها معموا در محدوده شهرستان می باشند.
جدول شماره  :2مهاجرت ،نوع و مقصد آن
تعداد مهاجران از
روستا

علت مهاجرت

نام شهر یا روستای مقصد
مهاجرت

نو؛
مهاجرت

توایحات

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

-

کارگری در مزار؛ کشاورزی

-

کارگری در کارگاهها و کارخانهها

2

نوک آباد ،خاش

موقت

-

کارگری و شراکت در بخش خدمات

3

نوک آباد ،خاش

موقت

-

-

-

تحصیل

3

نوک آباد ،خاش

موقت

-

ازدواا

 2نفر

محدوده شهرستان

دائم

کار دولتی

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

-

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

-

-

-

-

 -3-2تبیین وضعیت اجتماعی و مشارکتهای مردمی روستای اهلل آباد
ساکنان روستا ،بلوچ و از طوای

قلندرزهی و محمدآنی میباشند که با هم نسبت فامیلی و روابط اجتماعی دارند و

اختالفی بین آنها وجود ندارد .تمامی اهالی بلوچ و سنی مذهب میباشند .مشارکت و همراهی با سیستم دولت در
اجرای امور عمرانی از جمله همکاری در اجرای شبکه آب آشامیدنی روستا ،همکاری امور زراعی و دامداری ،همکاری
در ساخت منازل را میتوان از مهمترین حوزههای مشارکت مردمی در روستا بیان کرد.
همکوواری و تعوواون در سوواخت مسووکن ،جشوون عروسووی جوانووان و موودیریت مسووائل روسووتا و روابووط متقابوول
اجتموواعی بووا سووکونتگاههای همجوووار از مهمتوورین جلوووههووای همبسووتگی قووومی و قبیلووهای در روسووتا بووه شوومار
موویرود و بررسووی ایوون شوواخ هووا نشووان از سوورمایه اجتموواعی نسووبتا بوواای روسووتا دارد .در صووورت برنامووهریووزی
مبتنی بر خصائ اجتماعی شاهد توسعه همهجانبه و پایدار روستایی خواهیم بود.
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 -3تبیین وضعیت اقتصادی و شاخصهای فعالیت اقتصادی در روستای اهلل آباد

مطووابق آخوورین آمووار رسوومی ( ،)1395جمعیووت  10سوواله و بیشووتر روسووتا حوودود  60نفوور موویباشوود کووه از ایوون
تعداد  26نفر ( 43.3درصد) را مردان و  34نفر ( 56.7درصد) را زنان تشکیل میدهد.
جمعیووت فعووال روسووتا حوودود  14نفوور اسووت کووه از ایوون تعووداد 12 ،نفوور را شوواغلین و  2نفوور را جمعیووت بیکووار
روستا تشکیل موویدهوود .بووا توجووه بووه آمووار مووذکور ،نوورر مشووارکت اقتصووادی روسووتا  23.33درصود و نوورر بیکوواری
برابر با  14.28درصد است.
تیپشناسی جمعیووت غیرفعووال روسووتا نشووان موویدهوود از  20نفوور جمعیووت غیرفعووال؛  2نفوور را محصوولین 18 ،نفوور
را زنان خانه دار تشکیل داده و در سایر طبقات اجتماعی کسی قرار ندارد.
جدول شماره  :3وضعیت فعالیت در روستای اهلل آباد
نام روستا

اهلل آباد

جمعیت ده ساله و
بیشتر

جمعیت شاغل
کل

کل

مرد

زن

60

26

12 34

مرد

جمعیت بیکار

زن

9

کل

2 3

مرد

2

جمعیت غیر فعال
کل

محصل

خانه
دار

درآمد
بدون کار

سایر

اظهار
نشده

20 0

2

18

0

0

0

زن
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جدول شماره  :4محاسبه شاخص های اشتغال در روستای اهلل آباد
نام روستا
اهلل آباد

نسبت مردان
باای  10سال

نسبت زنان
باای  10سال

43.33

56.66

نرر اشتغال
85.71

نرر بیکاری
14.28

جمعیت فعال
14

نرر مشارکت
اقتصادی
23.33

ماخذ :محاسبات مشاور1398 ،

بررسی اقتصاد روسووتا در 30سووال گذشووته نشووان موویدهوود اقتصوواد روسووتا عمومووا مبتنووی بوور کشوواورزی بووه ویووژه
زراعت (گنوودم و جووو و یونجووه) و دامووداری بوووده اسووت کووه در کنووار ایوون هووا در دهووه اخیوور مووردم بووه باغووداری و
کشووت پسووته و انووار نیووز روی آورده انوود .قوورار گوورفتن روسووتا در منطقو ه پووایکوهی ،وجووود زمینووههووای فعالیووت و
ویژگوویهووای محیطووی ماننوود خوواک حاصوولخیز ،منووابع آب ،آب و هوووای مسوواعد و امنیووت پایوودار و عواموول
زیرسوواختی ماننوود برخووورداری از بوور و جوواده آسووفالت بووا مراکووز شووهری سووبب پایووداری اقتصووادی در گذشووته
گردیده اسووت .امووا در سووال هووای اخیوور بووه دلیوول کمبووود زیرسوواخت هووا و کمبووود فرصووت هووای شووغلی بووا وجووود
ظرفیووت هووای تولیوودی در بخووش هووای اشووتغالزای روسووتا بوودلیل عوودم برنامووه ریووزی متناسووب بووا ظرفیتهووا و
پتانسوویلهای روسووتا از سوووی دسووتگاههای مسووئول شوواهد روی آوردن بخشووی از نیووروی کووار جوووان روسووتا بووه
مشاغل خدماتی در خارا از روسووتا هسووتیم کووه از جملووه تحوووات منفووی روسووتا مووی باشوود .کووه در صووورت تووداوم
خشکسالی هووا در آینووده شوواهد کو اهش آب مووورد نیوواز کشوواورزی و آسوویب جوودی بووه کشوواورزی روسووتا خووواهیم
بود .اما با برنامووه ریووزی و تغییوور تکنیووک هووای موجووود فعالیووت و توجووه بووه قلمروهووای جدیوود تولیوود اقتصووادی از
جملووه در حوووزه هووای خوودمات و صوونایع روسووتایی مووی توووان شوورایط اقتصووادی روسووتا را بووه موودار درسووت آن
هوودایت و موودیریت کوورد .طبووق جوودول زیوور مشووخ اسووت کووه کشوواورزی تقریبووا  83درصوود مشوواغل اهووالی را
شووامل موویشووود .کووه ازم اسووت در آینووده برنامووهریووزی ازم بوورای افووزایش نقشوویآفرینووی ایوون بخووش در
اشووتغالزایی روسووتا صووورت گیوورد و صوونایع و کارگوواههووای متنووو؛ بووا تاکیوود بوور فوورآوری محصوووات کشوواورزی و
دامی روستا ایجاد شود.
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جدول شماره  :5نقش و جایگاه بخشهای اقتصادی در ایجاد اشتغال در روستای اهلل آباد
بخش اقتصادی

تعداد شاغلین بخش 1390

تعداد شاغلین بخش 1395

سهم بخش از اشتغال

کشاورزی

5

10

83

صنعت

0

0

0

خدمات

1

2

17

جمع

6

12

100

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

 -4بررسیی وضیعیت امور تولیدی روسیتا (کشواورزی و دامپروری ،منابع آب ،منابع طبیعی و محیط زیسوت ،صونعت
و معدن ،بازرگانی و تجارت ،میراث فرهنگی و گردشگری)
فعالیووت دامووداری و کشوواورزی ،فعالیووت غالووب اقتصووادی روسووتا موویباشوود .پوورورش دام سووبک ،زراعووت گنوودم و
جووو ،یونجووه و باغووداری (پسووته و انووار ) فعالیتهووای اصوولی و اشووتغالزایو ی روسووتا در چنوود دهووه گذشووته محسوووب
مووی گردنو د .وسووعت ارااووی زیرکشووت سوواانه کشوواورزی روسووتا حوودود  15هکتووار موویباشوود کووه از ایوون میووزان
حوودود  10هکتووار کشووت بووه گنوودم و جووو  ،و یونجووه و  5هکتووار بووه پسووته و انووار اختصوواص دارد .بووا اتخوواذ
تدابیری ویو ژه ،ارااووی روسووتا قابلیووت توسووعه کشوواورزی بووه ویووژه کشووتهووای تلفیقووی را دارا موویباشوود .در حوووزه
دامووداری نیووز در روسووتا عموودتا پوورورش دام سووبک و ماکیووان رواا دارد .براسوواس گووزارش میوودانی تعووداد 310
راس بز گوسفند 8 ،نفر شتر و  100عدد مرغ بومی و بوقلمون در روستا وجود دارد.
آب مورد نیاز فعالیت های تولیدی روستا از طریق  1حلقه چاه در اطراف روستا تامین میشود .آبدهی منابع آب روستا
تقریبا  8لیتر در تانیه است عمده مزار؛ گندم و یونجه است .آب مورد نیاز اراای زراعی عمدتا به وسیله کانال های
سنتی و خاکی هدایت میشود.
جدول شماره  :6وضعیت منابع آب کشاورزی روستا
نو؛

چشمه

قنات

چاه

سد

بند خاکی و
تغذیهای

تعداد

-

-

1

-

-

واعیت آبدهی

-

-

دائمی

-

-

کاربری

-

-

کشاورزی

-

-

فاصله

-

-

درون و
پیرامون روستا

-

-

میزان آبدهی

-

-

 6لیتر تانیه

-

-

منابع آب خشک
شده و تعداد آن

آب چاه ها مقدار کمی کاهش یافته است.

منبع تامین انرژی
چاه

منبع انرژی برقی میباشد.

سیستم آبیاری
مزار؛

سنتی
ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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رودخانه

سایر

شرایط آب و هوایی حاکم بر منطقه ،قرارگرفتن روستا در انتهای دشت پر آب و حاصلخیز گوهرکوه ،کوهستان های باز
اطراف روستا و رشد پوشش گیاهی مرتعی در اطراف روستا موجب تقویت سرمایه طبیعی روستا شده است .اما برداشت
بی رویه آب از دشت گوهرکوه جهت تامین آب مزار؛ شرکت کشت و صنعت گوهرکوه(حدود 4000هکتار) ،تامین آب
شرب شهر نوک آباد از این دشت و کشاورزی سنتی روستاها احتمال آسیبپذیری را برای کشاورزی منطقه و گونههای
گیاهی و جانوری بیش از پیش کرده است  .پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه در شرایط ترسالی ،اغلب غنی بوده و
به همین دلیل شرایط محیطی ،برای رویش گیاهی فراهم میباشد .اقلیم روستا در تابستان نسبتا گرم ،در زمستان سرد
اما در پاییز و بهار معتدل است .پوشش گیاهی در اهلل آباد شامل درمنه و ترات میباشد که با توجه به قرار گرفتن روستا
در موقعیت پایکوهی و وجود کوهستان های باز در راطراف روستا سبب تقویت پوشش گیاهی و مرتعی شده است.
جدول شماره  : 7پوشش گیاهی و حیات جانوری
نام واریته های مهم پوشش گیاهی

ترات و درمنه پوشش گیاهی اصلی اطراف روستا و دهستان هستند

نام گیاهان دارویی موجود در طبیعت روستا

-

واعیت مرتع روستا به لحاظ چرای دام

روستا یک روستای پایکوهی می باشد

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

پرنده؛ شغال ،روباه

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

به لحاظ بالیا و آسیب های محیطی مهمترین پدیده که اهالی روستا را تهدید می کند خشکسالی است که این پدیده
در چند سال گذشته شدت بیشتری یافته و محیط طبیعی و محیط انسان ساخت روستا را متاتر نموده است.
جدول شماره :8آسیب های محیطی ،پیامدها و راهکارهای پیشنهادی
آسیب
خشکسالی

افت آبها

آتار و تبعات مخاطرات
-

پیشنهادات ساکنین

کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی

-اصالح الگوی کشت

کاهش تولیدات زراعی

 -بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری

-

-

 -احتمال نابودی اقتصاد روستا در آینده

تقویت سفره های زیرزمینی
-

 -احتمال نابودی مزار؛ کشاورزی در آینده

-

روشهای نوین آبیاری

فرهنگسازی استفاده درست از آب

سیالب
شدت ندارد

طوفان
تگرگ ،یخبندان و

یخ بندان فقط در زمستان در زمان افت زیاد دما اتفا می

یا گرمای شدید

افتد.

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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-

بیمه محصوات در مقابل حوادث اقلیمی
-

اصالح برنامه زمانی کشت

-

تروا کاشت ارقام مقاومتر

در حوووزه صوونعت و معوودن ،در اطووراف روسووتا بجووز شوورکت کشووت و صوونعت گوهرکوووه طوورح صوونعتی دیگووری
وجود نوودارد .همچنووین معوودن مطالعووه و کشو شووده در روسووتا وجووود نوودارد .صوونایع دسووتی از دیربوواز در روسووتا
وجووود داشووته و زنووان روسووتا در رشووته سوووزندوزی مهووارت دارنوود و در صووورت برنامووهریووزی موویتوووان از ایوون
پتانسوویل بوورای توسووعه اقتصوواد روسووتا بهووره گیووری کوورد .از غووذاهای محلووی روسووتا مووی توووان آبگوشووت بلوووچی،
اناردانه و کشک بلوچی (اروت) را نام برد.
در حوووزه تجووارت در حووال حااوور واحوود فعووالی وجووود نوودارد و بووا توجووه بووه موقعیووت جغرافیووایی روسووتا و
دهستان امکان تجارت اعی است.
جدول شماره  : 9شناسایی و امکان سنجی ایجاد زنجیره های ارزش ،تولید و خوشه های کسب و کار بر مبنای
ظرفیت شناسی تولید در روستای اهلل آباد
شناسایی و امکان سنجی ایجاد

شناسایی و امکان سنجی ایجاد

شناسایی و امکان سنجی ایجاد

زنجیره های ارزش  ،تولید و خوشه

زنجیره های ارزش ،تولید و خوشه

زنجیره های ارزش  ،تولید و خوشه

های کسب و کار در بخش کشاورزی

های کسب و کار در بخش صنعت و

های کسب و کار در بخش خدمات و

معدن

گردشگری

کارگاه فرآوری و بسته بندی محصواتدامی و زراعی
-کارگاه صنایع دستی

 -با توجه به موقعیت روستا ،روستا می تواند

–تولید علوفه
دامداری و دامپروری-تولید انار و پسته

محل ایجاد کارگاه هایی برای تامین زنجیره

ارزش محصوات کشاورزی و دامداری باشد.
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به منظور بهبود فعالیت و تولید در بخش امور تولیدی روستا موارد زیر پیشنهاد میشود:
 -1زمینهسازی نهادی و ایجاد کارگاهها و واحدهای صنعتی به منظور تامین زنجیره ارزش محصوات کشاورزی و دامداری
در سطح دهستان

 -2مدیریت منابع آب و نوین سازی روش های آبیاری
 -3ایجاد مرکز خدمات دامپزشکی در سطح دهستان
 -4ایجاد کارخانه تولید لبنیات و شیر در سطح دهستان
 -5بازاریابی محصوات تولیدی روستا و آموزش آن به کشاورزان
 -6آموزش کشاورزان در زمینه تولید محصوات بازار پسند
 -7حمایت از کشاورزان و دامداران و حذف داان
 -8استقرار صنایع بسته بندی و تبدیلی کوچک برای محصوات کشاورزی و دامی در سطح دهستان

 -9احداث استخر چند منظوره کشاورزی و ترویج پرورش ماهی در استخر و تامین نهاده های مورد نیاز
 -10توسعه زیرساخت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی روستا
-11حمایت از ایجاد و توسعه صندو های خرد مالی محلی
-12حمایت فنی و مالی کارآفرینان روستا
-13حمایت و تشویق سرمایه گذاری در امور تولیدی روستا بر مبنای توان تولیدی و اقتصادی روستا و زنجیره ارزش
محصوات.
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 -5بررسی وضعیت امور اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا (سواد ،بهداشت و درمان ،مسجد ،دهیاری و غیره)
از مجمووو؛  86نفوور جمعیووت روسووتا ،حوودود  74نفوور را جمعیووت  6سوواله و بیشووتر تشووکیل موویدهوود کووه از ایوون
تعووداد  35نفوور ( 47.3درصوود) را مووردان و  39نفوور ( 52.7درصوود) را زنووان تشووکیل موویدهنوود .نوورر باسوووادی
جمعیووت  6سوواله و بیشووتر روسووتا نشووان موویدهوود کووه  79.72درصوود جمعیووت مووذکور باسووواد موویباشووند .نوورر
باسوادی مردان  85.71درصد و زنان معادل  74.35درصد است.
جدول شماره  :10وضعیت سواد در روستای اهلل آباد (الف)

نام روستا

جمعیت
جمعیت
 6ساله و
 6ساله
بیشتر
و بیشتر
باسواد

جمعیت 6
ساله و
بیشتر بی
سواد

مرد 6
ساله و
بیشتر

59

15

35

اهلل آباد

74

واع
سواد
اظهار
نشده

مرد
بی-
سواد

مرد
باسواد

5

30

زن 6
ساله و
بیشتر
0

زن بی
زن
باسواد سواد

39

10

29

ادامه جدول شماره 10
نام
روستا

زن بی
پاسخ

اهلل آباد

79.72

نرر بی
سوادی زنان

نرر باسوادی
زنان

نسبت زنان
 6ساله

مرد بی
پاسخ

34.48

74.35

52.70

0

نرر بی
سوادی
مردان
14.28

نرر باسوادی
مردان

نسبت مردان
 6ساله

85.71

47.29

نرر بی
سوادی
20.27

نرر باسوادی

79.72

در حوووزه آموووزش و پوورورش ،روسووتا فاقوود مدرسووه ابتوودایی موویباشوود .دانووش آموووزان روسووتا بوورای تحصوویل در
دوره دبسووتان بووه روسووتای نعمووت آوبوواد کوو و دوره متوسووطه اول ،دوره متوسووطه دوم بووه روسووتای شوویرآوباد ،و
هنرستان به شهرک گوهرکوه مراجعه میکنند.
در حوزه بهداشت و درمووان نیووز روسووتا فاقوود خانووه بهداشووت اسووت و مووردم روسووتا جهووت اخووذ خوودمات بهداشووتی
در سطح اول به نعمت آباد ک و در سطح بااتر به روستای شیرآباد و شهر نوک آباد مراجعه میکنند.
جدول شماره  :11وضعیت بهداشتی روستا
نو؛ مرکز

خانه
بهداشت

مرکز
بهداشت

مرکز جامع
سالمت

درمانگاه

داروخانه

اورژانس
جاده ای

بیمارستان

تعداد

-

-

-

-

-

--

-

خدمات رسانی
به

-

-

-

-

-

-

-

خدمات گیری از

-

شیرآباد

شهرک
گوهرکوه

نوک
آباد

نوک
آباد

نوک آباد

شیرآوباد

کمبودها و
نیازسنجی

-
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روسووتا دارای شووورا ،مسووجد ،و فاقوود ،دهیووار ،سوواختمان دهیوواری ،پاسووگاه انتظووامی ،مرکووز خوودمات کشوواورزی و
فضای ورزشی استاندارد میباشد.

15

نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و اداری روستا:
 -1ایجاد مرکز فرهنگی و پرورشی ویژه بانوان روستا و روستاهای مجاور در روستای نعمت آباد ک
-2ساخت کتابخانه در روستای نعمت آباد ک
 -3انتخاب و آموزش تسهیل گران محلی برای پیشبرد توسعه اقتصادی -اجتماعی روستا
 -4آموووزش و توانمندسووازی کارآفرینووان و جوامووع محلووی متناسووب بووا طوورحهووا و قابلیووتهووای سوورمایه گووذاری
روستا
 -5احووداث زمووین چموون مصوونوعی فوتبووال در روسووتای سوویدآباد بووا خوودمات دهووی بووه روسووتاهای مجوواور بوورای
جوانان و توسعه ورزش های روستایی.
 -6ایجاد سرویس دولتی و یارانه ای انتقال دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی به شیرآباد
 -6بررسی وضعیت امور زیربنایی روستا (عمران روستایی ،مسکن ،انرژی ،پست و مخابرات،راه و ترابری)

جاده ارتباطی روستا با مرکز دهستان ،مرکز بخش و مرکز شهرستان آسفالت است اما از کیفیت مناسبی برخوردار
نیست .کیفیت جادههای بین روستایی نیز خوب ارزیابی نمی شود و در بعضی نقاط نیاز به آسفالت دارد .نزدیکترین
سکونتگاه به روستا ،روستای نعمت آباد ک است .طرح هادی روستا تهیه و اجرا نشده است .عدم تهیه و اجرای طرح
هادی باعث شده بخش اصلی روستا بافت نامنظمی داشته باشد .همچنین صد درصد معابر روستا خاکی می باشد.
مطووابق آمووار موجووود  23واحوود مسووکونی معمووولی در روسووتا وجووود دارد .تمووامی واحوودهای مسووکونی روسووتا،
فاقد اسووکلت فلووزی و بتووون آرمووه اسووت 61 .درصوود مسوواکن روسووتا ،مسوواحتی کمتوور از  100متوور مربووع دارنو د8 .
واحوود مسووکونی از بلوووک سوویمانی 7 ،واحوود مسووکونی از آجوور و چوووب و  15واحوود مسووکونی از خشووت و چوووب و
خشت و گل ساخته شده اند.
جدول شماره  -12نوع و مساحت واحدهای مسکونی روستای اهلل آباد
نام روستا

واحد مسکونی
آپارتمانی

واحد مسکونی غیر
آپارتمانی

تعداد کل واحد
مسکونی معمولی
23

1

22
ادامه جدول 12

مساحت
76-80

اهلل آباد
نام روستا

اهلل آباد

مساحت
کمتر از
50

مساحت
51-75

چادر ،کپر،
آلونک ،زاغه و..

محل
سکونت سایر

اظهار نشده نو؛
واحد مسکونی

0

0

0

مساحت-100
81

مساحت
-150
101

مساحت
-200
151

مساحت
-300
201

مساحت -500مساحت
+501
301

مساحت
اظهار نشده

2

6

2

1

0

0

6
6
0
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جدول شماره  -13نوع اسکلت و مصالح ساختمانی واحدهای مسکونی روستای اهلل آباد
نام
روستا

نو؛
اسکلت
فلزی

نو؛
اسکلت
بتون
آرمه

نو؛
اسکلت
سایر

نو؛
اسکلت
اظهار
نشده

مصالح
آجر و
آهن

اهلل آباد
0
0
23
0
0
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مصالح
آجر و
چوب
0

16

مصالح
بلوک
سیمانی

مصالح تمام
آجر یا
سنگ و
آجر

مصالح
تمام
چوب

مصالح مصالح مصالح
خشت خشت سایر
و گل
و
چوب

8

0

0

0

14

1

روسووتا فاقوود تلفوون تابووت اسووت .آنووتندهووی خطوووط تلفوون همووراه در روسووتا اووعی موویباشوود .دسترسووی بووه
اینترنووت در روسووتا وجووود نوودارد .خوودمات پسووت بانووک ،دفتوور پیشووخوان خوودمات دولووت و صووندو پسووت در
روستا وجود ندارد و مردم برای اخووذ خوودمات پسووت بانووک و دفتوور پیشووخوان دولووت بووه شووهر نوووک آبوواد مراجعووه
می کنند.
در حوووزه انوورژی ،روسووتا از نعمووت بوور برخوووردار اسووت امووا شووبکه بوور روسووتا کاموول نیسووت .نماینوودگی توزیووع
سوووخت نفووت در روسووتا وجووود نو دارد .جایگوواه سوووخت بنووزین و گازوئیوول و نماینوودگی توزیووع سوویلندر گوواز در
روستا وجود نوودارد و روسووتائیان جهووت تووامین سوووخت بنووزین و سوویلند گوواز مووورد نیوواز خووود بووه روسووتای حموول
آباد یا شهر نوک آبوواد مراجعووه مووی کننوود .روسووتا دارای شووبکه آب آشووامیدنی لولووه کشووی از منبووع سراسووری مووی
باشد اما در تابستان مردم با با کمبود شدید آب شرب مواجه می شوند.
از نظر خدمات خرده فروشی و مشاغل فنی و تاسیسات در روستا هی واحدی وجود ندارد.
امووا؛ نووانوایی ،آرایشووگاه ،خیوواطی ،و چنوودین مغووازه خوووار و بارفروشووی در روسووتاهای مرکووزی گوهرکوووه وجووود
دارد کووه خوودمات مووذکور بووه روسووتاهای همجوووار نیووز عراووه موویشووود .روسووتا نیازهووای سووطح بوواای خووود را از
شهر نوک آباد و خاش تامین میکند.
جدول شماره -14خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی
خوارو بار فروشی

لبنیات فروشی

قصابی

مرغ فروشی

رستوران

قهوه خانه

سبزی فروشی

میوه فروشی

نانوایی

آرایشگاه

خیاطی

نو؛

-

0

0

-

0

0

0

0

0

0

-

تعداد

خودرو

تعمیرگاه

تعداد

0

ارائه
خدمات
به

-

اخذ
خدمات
از

شیرآباد

آات کشاورزی

تعمیرگاه ماشین

تعمیرگاه موتور

جوشکاری

کشاورزی
آپاراتی

لوازم

تعویض روغن

0

0

0

0

-

0
-

نوک آباد

-

شیرآبا
د

شیرآبا
د

-

-

شیرآ
باد

خاش

سازی

نو؛

نعمت
آباد ک

تولید
شیر در
روستا

نوک
آباد

حمل
آباد

نوک
آباد

نوک
آباد

نوک
آباد

روستاهای مجاور
و نوک آباد

روستا
های
مجاور

سه راهی
حمل
آباد

شیرآبا
د؛

بلوک زنی

اخذ
خدمات
از

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

درب و پنجره

ارائه
خدمات
به

0

-

-

-

شیرآبا
د

روستاهای
مجاور

نوک
آباد،

نیاز سنجی و کمبودها :تمامی خدمات ،آرایشگاه ،خیاطی ،تعمیرگاه موتور سیکلت ،لبنیات ،مرغ و میوه فروشی و غیره را با توجه
به وجود مجموعه روستاهای گوهرکوه د ر کنار یکدیگر در یکی از روستاهای مرکزی دهستان می توان ایجاد نمود
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درحوزه فعالیتهای عمرانی صورت گرفته در روستا طی چند دهه اخیر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برقووی کووردن برخووی چوواه هووای آب کشوواورزی ،احووداث خطوووط و شووبکه توزیووع بوور روسووتا ،اجوورای شووبکه آب
شرب روستا ،ایجاد زیرساخت مخابراتی تلفن همراه.
اینک باتوجه به واعیت امکانات زیرساختی اولویتهای آتی روستا به شرح زیر تبیین میشود:
 -1بهبود واعیت آب شرب روستا
 -2فراهم ساختن زمینه دسترسی به اینترنت پر سرعت در روستا
 -3کمک به ساخت مسکن برای اهالی روستا
 -4زیباسازی کالبدی و ظاهری روستا با توجه به رشد جمعیتی روستا و نیازهای نسل جوان
 -5تهیه و اجرای طرح هادی روستا
 -6آسفالت معابر روستا ،نوسازی و بروزسازی مساکن روستای
-7بررسی روابط متقابل مکانی -فضایی روستای اهلل آباد
به لحاظ مکان اسووقرار روسووتا در منطقووه ،روسووتای اهلل آبوواد در  60کیلووومتری غوورب شووهر نوووک آبوواد قوورار گرفتووه
است .بررسی فاصله فیزیکووی روسووتا بووا مراکووز اداری ،سیاسووی و خوودماتی نشووان موویدهوود فاصووله روسووتا بووا مرکووز
دهستان حدود  15کیلووومتر ،بووا مرکووز بخووش حوودود  60کیلووومتر ،بووا مرکووز شهرسووتان  110کیلووومتر و بووا مرکووز
اسووتان  170کیلووومتر موویباشوود .نزدیکتوورین مرکووز بهداشووتی -درمووانی بوو ه روسووتا مرکووز بهداشووت روسووتای
شیرآباد آباد اسووت ارتباطووات مکووانی -فضووایی روسووتا در سووطح اول روسووتای نعمووت آبووادک جهووت اخووذ خوودمات
آموزشی دبسووتان و خانووه بهداشووت و در سووطح دوم بووا روسووتاهای مرکووزی (حموول آبوواد ،حوواجی آبوواد و شوویرآباد)؛
(جهووت دریافووت خوودمات آموزشی(متوسووطه) بهداشووتی و درموو انی ،و خوورده فروشووی ،و  ) ..اسووت .ارتباطووات
روستا در سطح سوم بووا مرکووز بخووش و شووهر نوووک آبوواد جهووت دریافووت خوودمات از جملووه خوودمات اداری ،مووالی،
آموزشووی ،بهداشووتی ،درمووانی ،بیمارسووتانی ،سوووخت ،فووروش محصوووات و خوودمات خوورده فروشووی ،توووزیعی ،فنووی
و تاسیسوواتی اسووت .سووطح چهووارم ارتباطووات روسووتا بووا مرکووز شهرسووتان و اسووتان عموودتا بوورای دریافووت خوودمات
برتوور مووی باشوود .در مطالعووات اسووناد توسووعه ای و از جملووه طوورح مطالعووات ناحیووه ای ایرانشووهر -خوواش ،ایوون
روستا به عنوووان یووک روسووتای اقموواری در حوووزه روسووتایی گوووهر شووهر در مجموعووه گوهرکوووه و منظومووه اسووکل
آوباد طبقه بندی گردیووده اسووت .موقعیووت روسووتا بووه لحو اظ مکووان مرکووزی در منطقووه ،موقعیووت اقموواری اسووت .در
حوووزه خوودمات آموووزش دبسووتان ،متوسووطه دوره اول و دوم ،خوودمات بهداشووتی  ،و خوودمات فنووی و عمووده
فروشی یک روستای خدماتگیرنده محسوب میشود.
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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

 عراه تولیدات کشاورزی و دامی روستا از جمله گندم و جو و دام سبک در بازارهایسطح منطقه ،استان
 عراه تولیدات دامی روستا در بازار مرکز شهرستان اخذ خدمات آموزشی از روستاهای مجاور اخذ خدمات آموزشی (متوسطه اول و دوم) و بهداشتی (مرکز بهداشت) از روستاهایمرکزی دهستان
اخذ خدمات خرده فروشی ،توزیعی ،فنی و تاسیساتی ،سوخت ،از روستاهای پیرامونخود و اخذ خدمات سطح بااتر در این حوزهها و خدمات اداری و مالی سطح پایین
(پست بانک و  ،)...سردخانه و انبارداری از مرکز بخش و شهرستان و مرکز استان.

موقعیت روستا به لحاظ ایجاد کارگاههای جدید با
پشتیبانیمحصوات روستاهای مجاور

ظرفیت وجود ندارد.

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

-

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

پسته و انار شیر و مواد لبنی -دام سبک و سنگین

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

ایفای نقش تولیدی:
 کشت پستهکشت گیاهان داروییکشت انارتوسعه کشاورزی از نو؛ زراعت گندم و جو و یونجه توسعه دام سنگین خصوصا شتر و گاو شیری دامداری سبکایفای نقش غیرتولیدی:
 -ندارد

وجود منابع آب
اراای کشاورزی و خاک حاصلخیز
دامداری سبک و سنگین مناسب

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،

جدول شماره  :16مزیت های نسبی و رقابتی بخش های اقتصادی روستای اهلل آباد
زراعت

باغداری

دامداری

شیالت و
صیادی

صنعت با رویکرد
صنایع کارگاهی
کوچک و خانگی

کشاورزی

مولفه ها

خدمات گردشگری و
صنایع دستی

برخورداری از بازار فروش پایدار

*

*

*

-

-

-

-

تجربه کافی تولید و عراه خدمات

*

*

*

-

-

-

-

قیمت مناسب محصول و خدمات

*

*

*

-

-

-

-

قابلیتها و توانهای محیطی و مکانی

*

*

*

-

-

-

-

کیفیت مناسب محصول و خدمات

*

*

*

-

-

-

-

برخورداری از نوآوری و دانش نوین

-

-

-

-

-

-

-

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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جدول شماره  -17وضعیت موجود و ظرفیت آینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی شتر در روستا
مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی شتر

ظرفیت شغل جدید
(پیشنهادی)

فردی

حجم محصول در واع
موجود (راس ،لیتر و کیلو،
تن ،و)...

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد برای
روستا

تعداد-
برای
دهستان
(مشترک)

 8نفر
مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه

-

2

10

مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه
پرورش

-

-

-

مشاغل مرتبط با فروش و عراه علوفه دام

-

بازار محصوات
مشاغل ایجادی؟

شهرستان و
شهرستانهای
مجاور و کل استان
شهرستان
دهستان و
شهرستان

-

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

-

2

3

مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول
دوره پرورش)

-

-

0

مشاغل مرتبط با بیمه دام

-

-

0

شهرستان

مشاغل مرتبط با پشم (کرک) چینی از شتر،
ریسندگی (فرآوری پشم ،پوست دام)

-

-

-

کارخانجات
ریسندگی

مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی )

-

1

شهرستان و کل
استان

مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

-

-

-

مرکز استان

مشاغل مرتبط با فرآوری شیر دام

-

0

2

شهرستان و کل
استان

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

غیرتجاری

1

1

شهرستان و استان
و استان های
مجاور

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

-

-

-

مرکز استان

-

-

مرکز استان و
استان های مستعد

-

-

شهرستان و کل
استان

-

2

شهرستان و کل
استان

مشاغل مرتبط با بستهبندی جهت بازار
(داخلی ،خارجی)
مشاغل مرتبط با سردخانههای نگهداری گوشت

-

مشاغل مرتبط با فراوری محصوات دامی

-

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و
بستهبندی محصوات دامی (بطری و ظروف
پالستیکی).

-

سایر مشاغل (با ذکر نام و نو؛ شغل)

-

20

0

-

0

-

روستا و دهستان
شهرستان

مرکز استان و کل
کشور

جدول شماره  :18مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی دام سبک در روستا
واعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی دام سبک

ظرفیت شغل جدید
(پیشنهادی)

فردی

مشاغل مرتبط با فروش دام اولیه
مشاغل مرتبط با ساخت سازههای جایگاه پرورش
مشاغل مرتبط با فروش و عراه علوفه دام

حجم محصول در
واع موجود (راس،
لیتر و کیلو ،تن ،و)...

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد برای
روستا

تعداد -در
دهستان
(مشترک)

بازار محصوات مشاغل
ایجادی؟

8

5

80

مرکز شهرستان و
شهرستان های مجاور

-

-

4

دامداریهای
شهرستان

310راس
0
0

-

دامداران کل
دهستان

1

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

-

-

3

مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت دام در طول دوره
پرورش)

-

-

5

0

مشاغل مرتبط با کشتار دام (قصابی )

سطح شهرستان
دامداران شهرستان

مشاغل مرتبط با بیمه دام
مشاغل مرتبط با پشم چینی ،ریسندگی (فرآوری پشم،
پوست دام)

سطح شهرستان

0
0

-

-

1

-

1

8

کارخانههای
ریسندگی و بافندگی

3

سطح شهرستان و
استان

-

-

-

مرکز استان

-

0

5

شهرستان و
شهرستان های مجاور

غیرتجاری

1

8

-

1

6

-

مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت دام

0

مشاغل مرتبط با فرآوری شیر دام (تولید کشک ،دوغ،
ماست)

0

مشاغل مرتبط با فروش مستقیم و غیرمستقیم فرآورده-
های دامی

0

مشاغل مرتبط با کشتار وسیع دام

0

مشاغل مرتبط با بستهبندی جهت بازار (داخلی ،خارجی)

0

مشاغل مرتبط با سردخانههای نگهداری گوشت

0

-

مشاغل مرتبط با فراوری محصوات دامی

0

-

مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بستهبندی
محصوات دامی (بطری شیر ،ظروف پالستیکی ماست،
دوغ).

0

-

2

0

21

مرکز استان و استان
های مجاور
شهرهای بزرگ کشور
و کشورهای حوزه
خلیج فارس
مرکز شهرستان و
مرکز استان

-

سطح استان

5
3

شهرستان و استان
مرکز استان و
شهرستان

جدول شماره  :19مشاغل فردی و گروهی قابل ایجاد در زنجیره شغلی مرغ بومی در روستا
مشاغل فردی و گروهی ایجاد شده در شبکه مرغ بومی

پیشنهادی

وضع

پهنه فعالیتی

موجود
تعداد در

(بازار فروش ،خدمات
رسانی ،و مصرف)

4

واحدهای مرغداری خانگی
در شهرستان

1

10

واحدهای مرغداری خانگی
در روستاهای دهستان

-

4

واحدهای مرغداری خانگی
در روستاهای دهستان
-

فردی

تعداد

انبار خرید و فروش دانه مرغی و فروش دارو

-

تولید جوجه یک روزه جهت فروش

-

خرده فروشی جوجه

-

حمل و نقل طیور و دان و غذای طیور

-

2

مشاغل مرتبط با نگه داری و تغذیه طیور

-

2

سطح دهستان

مشاغل مرتبط با ساخت سازه های جایگاه پرورش مرغ

-

-

3

شهرستان

پرورش مرغ در واحدهای کوچک و خانگی

2

6

150

روستا و دهستان و
شهرستان

مشاغل مرتبط با فروش و عراه دان و غذاهای مرغی

-

2

روستا و دهستان و
شهرستان

مشاغل مرتبط با کشت دان و غذای مرغ

-

0

-

روستا تا سطح استان و
کشور

مشاغل مرتبط با درمان و مراقبت طیور در طول دوره پرورش

-

-

1

دهستان و شهرستان

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

-

1

2

ملی و استانی (خصوصا
مزرا؛ ارگانیک)

مشاغل مرتبط با بسته بندی گوشت طیور

-

-

2

استانی و در بلند مدت ملی

مشاغل مرتبط با عمده فروشی مرغ ،تخم مرغ و کود مرغی

-

-

1

استانی و در بلند مدت ملی

مشاغل مرتبط با خرده فروشی مرغ ،تخم مرغ و کود مرغی

-

0

2

بازار دهستان و شهرستان

گروهی

-

-

-

-

ایجاد سالن پرورش مرغ (تولید در مقیاس بزرگ)

-

جوجه کشی در مقیاس وسیع و عراه جوجه در مقیاس وسیع

-

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

-

-

مشاغل مرتبط با فراوری محصوات (تولید اولویه مرغ ،فست فودها ،سوپ
و )...
مشاغل مرتبط با تولید ظروف نگهداری و بسته بندی محصوات (ظروف
و بسته بندی تخم مرغ و گوشت و )...

22

10

بازار داخل و خارا کشور

10

واحدهای مرغداری خانگی
و صنعتی در کل استان

-

2

استانی و در بلند مدت ملی

-

2

ملی و فراملی

-

2

استانی و در بلند مدت ملی

-

10

رستورانها و واحدهای تولید
فراورده های غذایی استان

1

مشوواغل مرتبط با بسووته بندی گوشووت و تخم طیور (مصوورف داخلی- ،
صادرات خارجی)
مشاغل مرتبط با سردخانه های نگهداری تخم و گوشت مرغ
پرورش مرغ در واحدهای صنعتی و بزرگ

تعداد در روستا

-

-

دهستان

-

محلی و استانی و در
بلندمدت ملی

-

واحدهای مرغداری خانگی
و صنعتی در کل استان

جدول شماره :20وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی یونجه
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی علوفه جات و یونجه

(پیشنهادی)

تیپ مشاغل
بذرگیری و تولید بذر یونجه

حجم
محصول در
واع موجود
(هکتار ،تن،
و)...
 4هکتار

بازار
محصوات
مشاغل
ایجادی؟

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

-

1

5

مرکز
دهستان

4

مرکز
شهرستان

خرید و فروش نهاده های مصرفی (بذر یونجه ،کود ،و
)...

-

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات و ابزار و ماشین
اات کاشت ،برداشت ،ترکیب و غنی سازی و بسته
بندی یونجه خشک
5

تولید کودهای الی و گیاهی و کود شیمیایی استانداد برای

-

تقویت زمین کشاورزی
نیروی کار برای کاشت ،داشت و برداشت یونجه

تکمیل

تکمیل

تکمیل

مرکز
شهرستان

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

تکمیل

تکمیل

تکمیل

-

و پاکسازی ،اصالح و تقویت زمین ،کود و محلول پاشی و
)...
تکمیل

مشاغل مرتبط با برداشت یونجه
مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول،
و انبارداری)
مشاغل مرتبط با نرم کردن ،ترکیب و غنیسازی (فرآوری

تکمیل

10

1

4
5

محصول)
کارگاه ساخت سازه های ابیاری ،ابکشت و یا کاشت

استانی
استانی

سرپوشیده
استانی

کارگاه تولید ابزار و دستگاه های مصرفی مورد نیاز از
مرحله کاشت تا برداشت (کارخانه تولید تجهیزات آبیاری،
تجهیزات و ابزار و ماشین اات کاشت ،داشت ،برداشت،
ترکیب و غنی سازی و بسته بندی یونجه خشک)
عراه و فروش عمده ابزار ،ماشین اات و ادوات مورد نیاز
در مراحل مختل تولید تا مصرف

1

سایر مشاغل (با ذکر نام و نو؛ شغل)

استانی
استانی

23

جدول شماره  -21وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی محصول پسته در روستا
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی محصول پسته

(پیشنهادی)

تیپ مشاغل

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

مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری ،و آماده سازی بستر

 3هکتار

کشت ،هرس ،سم و محلول پاشی و ( ...خرده فروشی)

بازار
محصوات
مشاغل
ایجادی؟

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

-

-

8

مرکز
دهستان

-

7

مرکز
شهرستان

1

6

-

تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی
مشاغل مرتبط با تکثیر ،و تولید و پیوندزنی نهال پسته
(نهالستان در مقیاس خرد و گسترده)

-

مشاغل مرتبط با خرده فروشی و عمده فروشی نهاده های

5

-

مصرفی پسته (ابزار و تجهیزات آبیاری ،کود ،سموم ،محلول
پاشی و )...
1

مشاغل مرتبط با کاشت و نگه داری پسته (هرس ،ابیاری،

1

10

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

مرکز
شهرستان

سمپاشی و )...
مشاغل مرتبط با برداشت پسته
مشاغل مرتبط با فاز فرآوری پسته تر (فرآوری ،جداسازی

تکمیل

تکمیل

-

-

پوست و خشک کردن محصول پسته)
مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول به

-

پایانه پسته و انبارداری)

تکمیل
8
6

استانی

مشاغل مرتبط با فاز فرآوری پسته خشک (عملیات جداسازی
اشیاء خارجی ،تفکیک پسته خندان ،و جداسازی پسته های

6

معیوب و درجه بندی محصول پسته)
استانی

مشاغل مرتبط با فرآوری محصول و صنایع تبدیلی و مواد
غذایی جانبی (برشته کردن پسته ،تهیه روغن پسته ،و تهیه

-

پودر و )...
مشاغل مرتبط با بازاریابی و عراه محصول (عراه محصول

-

به صورت خام و فراوری شده)

-

سایر مشاغل (با ذکر نام و نو؛ شغل)
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استانی
استانی

جدول شماره-22وضعیت موجود و ظرفیت اینده شغلی در روستا برای زنجیره شغلی محصول انار در روستا
ظرفیت شغل جدید

مشاغل فردی و گروهی در زنجیره شغلی محصول انار

(پیشنهادی)
تیپ مشاغل
مشاغل مرتبط با فروش تجهیزات آبیاری ،و آماده سازی

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

تعداد شغل
موجود در
روستا

تعداد
برای
روستا

تعداد -برای
دهستان
(مشترک)

 2هکتار

بستر کشت ،هرس ،سم و محلول پاشی و ( ...خرده

1

1

بازار محصوات
مشاغل ایجادی؟

6

مرکز شهرستان
و استان

فروشی)
تولید کودهای الی و گیاهی و تقویت زمین کشاورزی
مشاغل مرتبط با خرده فروشی نهادههای مصرفی انار

-

(کود ،سموم ،محلول پاشی و )...
مشاغل مرتبط با کاشت و نگهداری درخت انار

1

3

مرکز شهرستان

-

-

-

1

5

مرکز شهرستان
و استان

مشاغل مرتبط با برداشت محصول باغات انار

تکمیل

-

-

مرکز شهرستان

مشاغل مرتبط با تامین نیروی کار برای فاز سرت و بسته-

تکمیل

-

-

-

بندی (تفکیک ،سرت کردن و بستهبندی محصول خام و
فراوری شده)
-

مشاغل مرتبط با حمل و انبارداری (حمل و نقل محصول

-

انار ،سردخانهداری و انبارداری)

-

مشاغل مرتبط با فرآوری محصول انار در قالب فرآوردههای

-

خشک (تولید فراوردههای مورد نیاز صنایع غذایی چون

1

4

کنسانتره ،اسانس ،و  )...در کارگاههای خانگی و بزرگ
استانی

مشاغل مرتبط با فرآوری محصول انار در قالب فرآوردههای
غیرخشک (تولید فراوردههایی چون سرکه انار ،مارماا،

-

ژله ،نوشابه طبیعی ،شربت انار و رب انار) در کارگاههای

-

4

خانگی و بزرگ
استانی

مشاغل مرتبط با فرآوری پوست انار (مربا ،ترشیجات،
رنگ گیاهی ،موارد آرایشی ،و خوراک دام) در کارگاههای

-

-

3

خانگی و بزرگ
استانی

مشاغل مرتبط با فرآوری هسته انار (روغن دانه انار به
عنوان انتی اکسدان اد التهاب ،اناردانه ،و فرآوری اایعات

-

باقیمانده به عنوان خوراک دام) در کارگاههای خانگی و

-

3

بزرگ
مشاغل مرتبط با گیاهپزشکی و بیمه درختان انار

-

-

-

استانی
استانی

مشاغل مرتبط با حمل و نقل ،بازاریابی و عراه محصوات
خام و فرآوری شده (توزیع محصول به صورت خام و فراوری

-

شده)
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-

2

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 اهلل آباد
اصوا در تدوین برنامههای راهبردی ،چهار راهبرد پیش روی برنامه ریزان وجود دارد که عبارتند از؛
-1راهبرد تدافعی یا بقیا( ،)WTکووه بووه آن راهبوورد حووداقل -حووداقل نیووز گفتووه موویشووود ،ایوون راهبوورد بوودنبال
کاهش اع های درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد.
-2راهبرد انطباقی یا محافظیه کارانیه( ،)WOکووه بووه آن راهبوورد حووداقل -حووداکثر نیووز گفتووه موویشووود ،ایوون
راهبوورد بوودنبال کوواهش اووع هووای درونووی سیسووتم (روسووتا یووا منطقووه) ،در حووین بهوورهگیووری از فرصووتهووای
بیرونی می باشد.
-3راهبرد اقتضایی یا تنیوع ( ،)STکوه بوه آن راهبورد حوداکثر -حوداقل نیوز گفتوه موی شوود ،ایون راهبورد بودنبال

بهره گیری از قوت های درونی سیستم (روستا یا منطقه) ،در عین حال کاهش تهدیدهای بیرونی میباشد.
-4راهبرد رقابتی یا تهیاجمی ( ،)SOکووه بووه آن راهبوورد حووداکثر -حووداکثر نیووز گفتووه موویشووود .ایوون راهبوورد
بدنبال بهرهگیری از قوووت هووای درونووی سیسووتم (روسووتا یووا منطقووه) ،در عو ین حووال بهووره گیووری از فرصووت هووای
بیرونی می باشد.
اینک در روستای اهلل آباد بووا توجووه بووه نتیجووه گیووری از شوواخ

هووا و نوواتوانی در آن در جهووش بووه توسووعه ،بوورای

رسوویدن بووه توسووعه پایوودار و تحقووق اهووداف سووند برنامووه توسووعه اقتصووادی و اشووتغالزایی روسووتای مووذکور
راهبردهای ذیل برای اجرا در طول برنامه پیش بینی می گردد:
-1راهبرد یا راهبردهای کوتیاه میدت :بکووارگیری توامووان راهبوورد توودافعی و راهبوورد اقتضووایی بوورای یووک دوره
یک تا سه سال پس از تامین مالی و تحقق الزامات اجرای برنامه.
-2راهبییرد یییا راهبردهییای میییان مییدت :بکووارگیری توامووان راهبوورد انطبوواقی و راهبوورد اقتضووایی بوورای یووک
دوره سه تا پنج سال ،پس از تحقق اهداف راهبردهای گام اول.
-3راهبرد ییا راهبردهیای بلنید میدت :بکووارگیری توامووان راهبوورد توودافعی و راهبوورد رقووابتی بوورای یووک دوره
پنج تا ده سال پس از تحقق اهداف راهبردهای گام دوم.
بووه عبووارتی در گووام اول بووا اتخوواذ دو راهبوورد توودافعی و اقتضووایی ،دولووت بووا تووامین مووالی ،اقوودام بووه تووامین
زیرسوواخت هووای توسووعه اقتصووادی و اشووتغال زایووی در روسووتا مووی کنوود کووه اصووالح و جووایگزینی شوویوه آبیوواری،
تووامین زیرسوواخت هووای توسووعه زراعووت و کشووت تلفیقووی ،انتقووال آب بووا لولووه بووه مووزار؛ ،احووداث اسووتخر ذخیووره
چنوود منظوووره ذخیووره آب کشوواورزی و پوورورش موواهی ،اصووالح و توسووعه شووبکه آب آشووامیدنی روسووتا ،تهیووه و
اجوورای طوورح هووادی روسووتا ،تووامین زیرسوواخت هووای تولیوود ،فوورآوری و بسووته بنوودی گیاهووان دارویووی ،صوونایع
دستی ،آموزش و مهووارت آموووزی نیووروی کووار و راه انوودازی اینترنووت پرسوورعت از جملووه ایوون اقوودامات خواهوود بووود
و از سوووی دیگوور ،روسووتائیان بووا مشووارکت و همیوواری در اجوورای زیرسوواخت هووا و اخووذ شوویوه هووا و فنووون جدیوود
کووارآفرینی و سوورمایهگووذاری در بخووشهووا و حوووزه هووای دارای پتانسوویل روسووتا از جملووه حوووزه کشوواورزی (بووا
محوریت باغووداری -محصوووات زراعووی و دامووداری نیمووه تجوواری) و خوودمات یوواریگر دولووت در ایوون رونوود خواهنوود
بود.
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در گام دوم ،با کوواهش اووع هووای درونووی روسووتا و کوواهش تهدیوودهای بیرونووی ناشووی از اعمووال راهبردهووای گووام
اول نوبت به بهره گیری بیشتر از قوووت هووای درونووی روسووتا و فرصووت هووای بیرونووی اسووت کووه ایوون اموور بووا تووامین
مووالی و سوورمایه گووذاری بیشووتر در بخووش هووایپیشوورو اقتصوواد روسووتا ازجملووه کشوواورزی نوووین (کشووت گلخانووه
ای ،فرآوری گیاهووان دارویووی ،باغووداری ،پرواربنوودی دام و پوورورش طیووور و پوورورش موواهی مطووابق بووا ذائقووه بووازار)،
توسووعه فعالیووت هووای صوونایع دسووتی آغوواز مووی گووردد و بووا همراهووی دولووت در تووامین زیرسوواختهووای تکمیلووی،
روستا وارد فوواز خودشووکوفایی و حرکووت بووه سوومت تولیوود رقووابتی هوودایت خواهوود گردیوود .افووزایش تولیوود و نقووش
در نظووام تولیوود ناحیووه ،ایجوواد اشووتغال و جووذب نیووروی کووار مووازاد روسووتا ،تحووول در پایووداری سووکونت در روسووتا،
بهبووود و ارتقوواء فنووون تولیوود و حرکووت بووه سوومت نوووگرایی در بهووره گیووری از پتانسوویل هووای روسووتا ماننوود تولیوود
واریتووه هووای پرمحصووول از جملووه وظووای کارآفرینووان روسووتایی در ایوون مرحلووه خواهوود بووود .تووامین زیرسوواخت
هووا ،پشووتیبانی ،تنظوویم و برنامووه ریووزی بووازار مصوورف و ایجوواد تعووادل در عراووه و تقااووا و پووایش نظووام تولیوود
روسووتا و جلوووگیری از آسوویب پووذیری آن در ایوون مرحلووه برعهووده دولووت و دسووتگاههای اجرایووی مسووئول خواهوود
بود.
درگام سوم ،با شکوفا شوودن قابلیووتهووای درونووی و فرصووتهووای بیرونووی روسووتا و تحقووق امنیووت سوورمایهگووذاری و
پایداری اقتصاد روسووتا ناشووی از اجوورای راهبردهووای دو گووام قبلووی ،نوبووت بووه اجوورای راهبردهووای گووام سوووم مووی-
رسد کووه در ایوون گووام بووا بکووارگیری توامووان راهبوورد رقووابتی بووا راهبوورد توودافعی ،اقتصوواد روسووتا وارد فوواز جدیوودی
در خلووق منووابع درآموودی جدیوود موویشووود کووه نقووش آفرینووی منطقووه ای نووام موویگیوورد .در ایوون مرحلووه روسووتا،
اوومن ارتقوواء فعالیووتهووای اقتصووادی ناشووی از توووانهووای داخلووی و منحصوور بفوورد خووود بووه طوورف بهوورهگیووری از
توووانهووای اقتصووادی روسووتاهای همجوووار موویرود کووه ایوون اموور در فضووای رقووابتی بووازار ،تولیو د در مقیوواس بوواا را
بوورای روسووتا بووا صوورفه اقتصووادی روبوورو خواهوود سوواخت .در ایوون گووام ،برندسووازی ،رهبووری و هوودایت بووازار و
تولیوودات روسووتاهای مجوواور و توسووعه فعالیووتهووای تولیوودی بووه صووورت زنجیوورهای و بهوورهگیووری از راهبوورد
اقتصووادی افووزایش بهووره وری ،سووبب افووزایش توووان و جایگوواه روسووتا در عرصووه بووازار خواهوود گردیوود .تولیوودات
گلخانووهای و محصوووات مبتنووی بوور ذائقووه مصوورف کننووده ،فوورآوری تولیوودات دامووی و طیووور ،فوورآوری گیاهووان
دارویووی ،توسووعه تولیوود صوونایع دسووتی از جملووه فعالیووتهووای سوورمایهگووذاران در ایو ن گووام اسووت کووه بووا ادامووه
سیاستهای حمایتی دولووت موویتوانوود بووه تحقووق اهووداف سووند برنامووه توسووعه اقتصووادی و اشووتغالزایی و در نتیجووه
توسعه پایدار روستا بینجامد.
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 -2قابلیت ها و فرصت ها و ضعف ها و تهدیدهای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستای اهلل آباد
حوزه

ضعف ها و تهدیدها

قابلیت ها و فرصت ها

طبیعی

 -توپوگرافی پایکوهی و مناسب

 -احتمال وقو؛ تگرگ های بهاره و تخریب مزار؛

 -برخورداری از اقلیم مناسب

 -سیالب و احتمال تخریب تاسیسات و مزار؛

 -برخورداری از منابع آب زیر زمینی

 -تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی

 -خاک نرم و حاصلخیز در زمینه تولید زراعت و باغداری

 -افت سطح آب های زیرزمینی منطقه به دلیل

 -قابلیت تنو؛ کشت محصوات زراعی و باغی

خشکسالی و برداشت های بی رویه

 قابلیت پرورش گیاهان دارویی -همکاری و همیاری مردم در امور عمرانی و امور عام المنفعه روستا

 -وجود پیوند و روابط اجتماعی بین اهالی روستا با

 همکاری با نهادهای حاکمیتی و امنیتی در جهت توسعه و حفظ امنیت برخی از روستاهای دهستان-عدم حمایت نرم افزاری و سخت افزاری از تشکل

و توسعه پایدار روستا

های مردمی از سوی دستگاههای مسئول

اجتماعی

 اع آگاهی های روستائیان از ظرفیت وجاذبه-های طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و آموزش و
تبلیغات ازم آن
 -اع

سیستم های تصمیم سازی و تصمیم

گیری در چگونگی مشارکت دادن مردم در فرآیند
توسعه روستاها و حفاظت از محیط زیست

انسانی

 -استقبال مردم از خدمات آموزشی

 -پایین بودن نرر باسوادی به ویژه نرر باسوادی

 -استقبال مردم از خدمات بهداشتی و درمانی

زنان در روستا

 -تجربه و دانش بومی در بخش کشاورزی و صنایع دستی روستا.

 -عدم برخورداری جوانان روستا از آموزشهای

 -سخت کوش بودن و فعال بودن مردم روستا

رسمی و مهارت های فنی و حرفه ای
 -اع

آگاهی و دانش کاربردی جمعیت فعال

روستا در زمینه های ترویجی نظام تولید روستا
 -سابقه فعالیت اداره بر  ،مخابرات ،اداره آب و فااالب

 -عدم برخورداری از دهیار

 -برخورداری از شورا

-عدم برخورداری از ساختمان دهیاری

 وجود سیاستهای حمایتی دولت دربخش روستایی نظیر معافیتهای  -عدم توجه ازم به مدیریت روستایی و عدم امکانمالیاتی در بخش کشاورزی ،اعطاییارانه دراینبخش ،پوششهای بیمهای ،مشارکت شورا و دهیار روستا در تصمیم گیری های

نهادی

ارائهتسهیالت ساختوساز مسکن روستایی و تسهیالت کشاورزی.

دستگاههای مسئول

 -وجود زمینه تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستا

 نداشتن موسسات و تاسیسات اقتصادی نوین -نبود استراتژی مشخ

توسعه از سوی دستگاه-

های مسئول توسعه روستایی
 نبود اراده قوی برای اجرای طرحهای اقتصاد درروستا
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 -اع

آنتن دهی تلفن همراه و اع

اینترنت

 -دسترسی به خدمات اجتماعی ،بهداشتی و درمانی ،فرهنگی و آموزشی

 -عدم اجرای طرح هادی روستا

 -تامین آب آشامیدنی روستا

کمبودآوب شرب در فصول گرم سال عدم تکمیل شبکه بر روستاخاکی بودن معابر درون روستاعدم برخورداری از امکانات آموزشی کافی اع امکانات بهداشتی و درمانی -ناکافی بودن زیرساخت های روستا

زیرساختی

 -برخوردار از زیرساختهای مخابراتی ،بر و آب شرب

پرسرعت در روستا

 اع زیرساخت های ورزشیخاکی بودن بخشی از جاده ارتباطی روستا -مزیت نسبی روستا در تولید محصوات زراعی و باغی

 -پایین بودن سطح درآمد و عدم توان مالی جامعه

 -مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه و فرآوری محصوات دامی

روستایی برای توسعه تولید در روستا

 -مزیت نسبی روستا در تولید و توسعه صنایع دستی

 -پایین بودن میزان بهره وری عوامل و منابع تولید

 -وجود تقااا برای محصوات تولیدی روستا

(آب و خاک)

 امکان حفظ و توسعه ظرفیتهای موجود تولیدی در بخش کشاورزی  -نابسامانی بازار و وجود نوسانات شدید در بازارنهادهها و محصوات کشاورزی

روستا

اقتصادی

 امکان ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی در بخشهای کشاورزی ،صنعت  -قیمت باای نهاده های تولید و عدم اطمینان ازبازدهی

و خدمات ،توسعه صنایع دستی و گیاهان دارویی.

 نبود سرمایه و افراد سرمایه دار در روستا سیستم آبیاری سنتی و ناکارآمد در روستا ناکافی بودن زیرساخت های تولیدی و اقتصادیروستا
 ساختار نامناسب و پیچیده نظام اداری و بانکیدر پرداخت تسهیالت به سرمایه گذاران.

مکانی -فضایی

 عودم وجود نقشوووه راه برای بوه ظهور رسوووانودننزدیکی روستا نسبت به هم در سطح دهستانپتانسوویلها و فرصووتهای قابل سوورمایه گذاری
 روابط اجتماعی با سکونتگاههای همجوارروستا
 دسترسی نسبتا سریع به مرکز دهستان شووورایط پوایودار طبیعی و انسوووانی روسوووتوا در منطقوه علیرغم توداوم  -اوع آگاهی دسوتگاههای مسوئول از ظرفیت هاو فرصت های مکانی -فضایی روستا
خشکسالی در مقایسه با روستاهای هم سطح

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
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 -3ارزیابی و تحلیل مکانی -فضایی قابلیتها و تنگناهای روستای اهلل آباد
توپوگرافی

اعی

متوسط رو به کاهش

پایکوهی

آبهای سطحی

آبهای زیرزمینی

زیرساخت کشاورزی

ندارد

اعی

زیرساخت صنعتی

ذخایر معدنی

ندارد

متوسط

محلی

ندارد

خدمات برتر

شبکه جاده ای

عملکرد ارتباطی

شبکه انرژی

ندارد

متوسط

گردشگری

پویایی جمعیت
نوسانی

ماخذ :یافتههای میدانی مشاور.1398 ،
 -4تدوین چشم انداز توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای اهلل آباد
روسووتای اهلل آبوواد در افووق برنامووه روسووتایی خواهوود بووود برخووودار از رفوواه نسووبی ،اشووتغال پایوودار و دارای اقتصوواد
صووادراتمحووور ،متکووی بوور تولیوود و درآموود در بخووشهووای سووهگانووه اقتصووادی بووا محوریووت بخووشکشوواورزی (بووا
تاکید بوور باغووداری  ،دامووداری ،توسووعه زراعووت ،گیاهووان دارویووی) ،صوونعت (بووا تاکیوود بوور صوونایع دسووتی و صوونایع
تبدیلی ،فرآوری و بستهبندی) با پشتیبانی بخش خدمات به ویژه خدمات آموزشی -بهداشتی ،توزیعی.
 -5تعیین ماموریتهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای اهلل آباد
 -1-5حفووظ و ارتقووای ظرفیووتهووای موجووود بخووشهووایاقتصووادیروسووتا بووه ویووژه بخووشکشوواورزی (باغووداری،
زراعت و دامداری) از طریووق روشهووای نوووین بهوورهگیووری از فرصووتهووا و قابلیووتهووای اقتصووادی بووا بهوورهگیووری از
تسهیالت و سرمایهگذاری بخش دولتی و غیردولتی.
 -2-5ایجوواد ظرفیووتهووای جدیوود در بخووشهووای اقتصووادی بووه ویووژه کشوواورزی و خوودمات از طریووق توجووه بووه
نیازهووای بووازار بووا رویکوورد صووادرات محووور و بووا بهوورهگیووری از تسووهیالت و سوورمایهگووذاری بخووش دولتووی و
غیردولتی.
 -3-5تداوم و ارتقاء نقش تولیدی و توسعهای روستا در منطقه.
 -4-5ایجوواد و توسووعه خوودمات زیربنووایی روسووتا از طریووق سوورمایهگووذاری دولتووی و جووذب سوورمایهگووذاری بخووش
تعاونی و خصوصی با مشارکت مردم و سرمایه گذاران روستا.
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-6تبیین اهداف و راهبردهای توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای اهلل آباد
 -1-6اهداف کلی و برنامههای راهبردی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستای اهلل آباد
ردیف

هدف کلی
ارتقاء و توسعه خدمات و زیرساخت های

1

روستایی

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

2

ارتقاء شاخ

توسعه انسانی و اجتماعی

روستا

 -ارتقاء شاخ

توسعه انسانی و اجتماعی روستا

 تقویت پایدار سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اجتما؛ محور درجامعه روستایی
 اصالح ساختار مدیریت روستا -توسعه پوشش خدمات نوین در روستا

3

توسعه و بهبود مدیریت روستایی

4

توسعه و تثبیت اشتغال در روستا

5

انتظام بخشی به روابط شهر و روستا و ارتقاء  -ارتقاء کیفیت محیطی -کالبدی روستا
هویت روستایی
 -توسعه مسکن معیشت محور

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

افزایشبهرهوریمنابعو عواملتولید
6

کشاورزیوحفاظتو بهرهبرداری بهینه از
منابع پایه ،منابع طبیعی و بسترهای
تولیدی در چارچوب توسعه پایدار

 ارتقاء بهرهوری آب و خاک و صرفهجویی در مصرف آبکشاورزی
 حفاظت و صیانت از منابع طبیعی با رویکرد ارتقاء مشارکتمردم ،اجرای عملیات آبخیزداری ،آبخوانداری و بهرهگیری از روش-
های نوین کشاورزی

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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-2-6راهبردها ،سیاستها و اقدامات اساسی جهت توسعه اقتصادی و اشتغالزای روستای اهلل آباد
راهبرد

اقدام اساسی

سیاست

توسعه خدمات
روستایی در پهنه
سرزمینی با نگاه
آمایشی

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

 اجرای طرح توسعه ناحیه ای تدوین الگوی سطح بندی و افزایش دسترسی بهخدمات در روستاها
 تدوین الگوی توسعه روستایی با تمرکزبرمالحظات آمایشی

تقویت بنیه
اقتصادی روستا

 تعیین ظرفیت ها و اولویت های سرمایه گذاری به ویژهدر حوزه کشاورزی و صنایع و خدمات وابسته به آن
 افزایش سهم سرمایه گذاری دولت در فعالیت زیرساخت های اقتصادی روستا
 سند دار کردن امالک ،مستغالت و اراای 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
 ایجاد کارخانه های تولید شیر و لبنیات و آرد وغله در سطح دهستان با پشتیبانی اکثر روستاهای
دهستان
 سند دار کردن داراییهای فیزیکی و ارتقاء آنهابه داراییهای مولد
نوین سازی روشهای آبیاریساماندهی منابع آب روستابهبود واعیت آب شرب مردم در فصل تابستان طرح توسعه انرژیهای نو شناسایی پتانسیلهای سرمایه گذاری و اشتغالبا مشارکت جامعه محلی

اصالح ساختار
اقتصادی روستا

ارتقاء شاخ
توسعه انسانی و
اجتماعی روستا

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

 ظرفیتسازی جهت افزایش درآمد سرانه خانوارهایروستایی
 بسترسازی جهت توسعه روشهای آموزش مجازی درروستا
 توسعه زیرساخت های اجتماعی ،فرهتگی و افزایشاریب نفوذ اینترنت ،تلفن همراه و شبکه های صدا و سیما

تقویت پایدار سرمایه  -توسعه تشکل های مردمی در روستا
اجتماعی و توانمند  -ظرفیت سازی برای مدیریت مشارکتی
سازی اجتما؛ محور  -توسعه مشارکت های مردمی در فعالیت های بخش
در جامعه روستایی خصوصی و تعاونی
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 توسعه صنایع دستی ،فرآوری گیاهان دارویی حمایت از تعاونی های موجود روستا در سطحدهستان
 اجرای طرح مشارکت اقتصادی روستائیان تهیه و اجرای طرح توسعه گردشگری و بومگردی دهستان با رویکرد مشارکتی و تسهیلگری
 تدوین سند ارتقاء سرمایه اجتماعی روستا درراستای کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی
 توسعه تعاونی های اجتما؛ محور در روستا تدوین سند آموزش های فنی و حرفه ای روستاراه اندازی کتابخانه در روستای نعمت آباد ک کمک به توسعه کارهای اجتما؛ محور از طریقایجاد صندو های پس انداز فامیلی و روستایی
در سطح دهستان
طرح تسهیل مشارکت مردمی در برنامه ریزیروستایی
 طرح توانمندسازی اجتما؛ محور زنان روستایی طرح تسهیل مشارکت فارغ التحصیالندانشگاهی روستایی در فعالیت های اقتصادی
روستا

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

 برقراری اینترنت پر سرعت در روستا و منطقه ایجاد دفتر پیشخوان دولت در روستای شیرآباد تقویت آنتن تلفن همراه در روستا و منطقه ایجاد پست بانک در روستای شیرآباد-ایجاد شعبه بانک کشاورزی در شهرک گوهرکوه

بهبود و توسعه
فضای کسب و کار
در روستا

 بهرهگیری از فناوریهاینوین ،دانش بنیان و نوآوری درتولیدوخدمات روستا
 ارائه مشو های موتر در جلب و جذب سرمایه گذاری -حمایت از کارآفرینی

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

ارتقاء قابلیت و
سرمایه انسانی در
روستا

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

 توسعه کارآفرینی روستایی -آموزش فنی و حرفهای روستائیان

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

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

ارتقاء کیفیت
محیطی -کالبدی
روستا

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

 اجرای طرح هادی روستا تهیه و اجرای طرح ایمنسازی روستا در برابرسوانح طبیعی
 اجرای طرح شناسایی مخاطرات طبیعی روستا وبرنامهریزی برایکاهش آن

توسعه مسکن
معیشت محور در
روستا

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

 مشارکت روستائیان و نهادهای محلی در اجرایطرحها و حفظ بافت سنتی
 -ارائه تسهیالت ارزان قیمت مسکن روستایی

 توسعه عملیات آب و خاک با مشارکت بهره برداران بهینهسازی الگوی کشت و توسعه کشتهای گلخانهای بهبود و افزایش عملکرد در واحد سطح تجهیز ،نوسازی و ساماندهی اراای کشاورزی -ارتقاء بهره وری و بهبود راندمان تاسیسات آبی

 توسعه ظرفیت اجرای عملیات آب و خاک دراراای کشاورزی با تاکید در مزار؛
 توسعه ،استقرار و اجرای سامانههای نوین آبیاریو بهبود شیوههای آبیاری
 استفاده از فناوریهای نوین در بهره برداری ازمنابع آب و خاک

توسعه پوشش
خدمات نوین

گسترش دسترسی
به تسهیالت و منابع
مالی در روستا

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

حفاظت و صیانت از  -توسعه عملیات آبخیزداری ،حفاظت از خاک ،آبخوانداری  -اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و
حفاظت خاک
و تعدیل شرایط خشکسالی
منابع طبیعی با
 ارتقاء مشارکت مردم در حفاظت و احیاء منابع مقابله با بیابانزایی و کنترل کانونهای بحرانی گرد ورویکرد ارتقاء
طبیعی
غبار
مشارکت مردم و
 مشارکت مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی  -واگذاری نگه داری مراتع به مردمجوامع روستایی
ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
34

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

عوامل سیاسی و قانونی

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

زیرساختی

 -ارائه آموزشهای عمومی

 -حمایت مالی از سوی بانک

 -اتکواء بیشوووتر بوه منوابع ها و موسسات مالی

 اسووتمرار حرکت دولت در  -مدیریت واردات کااتامین زیرساخت ها

عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل اقتصادی و مالی

مردمی

 -تسهیل دریافت استعالم ها  -آشونا نمودن روسوتائیان با  -تسهیل دریافت تسهیالت

 دسووترسووی پایدار به منابع  -تسووهیلگری دسووتگاههای قوانین و مقرراتآب

 -استفاده از اعتبارات خرد

مسئول

 پایین آوردن نرر سود -تضمین بازار محصوات

 انتقال تکنولوژی نوینماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،

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

مولفه ها

اولویت

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

2

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

2

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

3

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

2

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

3

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

2

اقتصادی
اصالح و واع قوانین و مقررات حقوقی تسهیلگر برای اجرای طرحها و پروژه های توسعه اقتصادی
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2

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

سازو کارها

اولویت

تقویت نگرش کارآفرینی بین مردم و دستگاههای اجرایی

3

تقویت دانش فنی ،توسعه مهارتهای شغلی ،حرفهای و ارتقاء فرصتهای یادگیری

2

وجود خدمات مشاوره ای به ویژه مشاوره آگاهی از بازار

2

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

2

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

2

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

2

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

2

تمرکز بر مسائل و مشکالت روستائیان ،اترگذار بر توسعه اقتصادی به ویژه منابع آب و خاک و کاربری
اراای

2

فعالیتهای تبلیغاتی

2

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

2

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

3

تقویت احساس مالکیت محلی

1

تضمین امنیت سرمایه

2
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 -4-7اولویت بندی اقدامات برای بهره برداری از منابع آب و حفاظت از محیط زیست روستای اهلل آباد (3
زیاد تا  1کم)
برنامه ها

اولویت

برنامه ها

اولویت

تغییر الگوی کشت از محصوات آب بر به کم آب بر

2

ممانعت از برداشت غیر مجاز توسط پمپ

2

رعایت حریم بین چاهها

1

رعایت الگوی کشت و آبیاری مناسب

3

تبدیل کانال ها و نهرهای آبرسانی از خاکی به بتنی

3

اصالح تخصی ها توسط آب منطقه ای

2

و انتقال آب با لوله
ایجاد سازههایبومی جمعآوری و نگهداری آب

1

استفاده تلفیقی پایدار از منابع آبهای سطحی و

1

توسعه کشتهای گلخانهای برای صیفیجات،

2

سبزیجات و محصوات جالیزی
توسعه نیروگاههای خورشیدی

2

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

گرایش از پرورش دامهای پرآب بر (پرواری گاو

2

و گوساله) بهکم آببر (دامهایسبک و اصالح

کم آب بر (بلدرچین)..... ،

نژاد شده)
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1

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

عنوان طرح یا پروژه

دستگاه یا دستگاه های مسئول

1

بهبود واعیت آب شرب در فصول گرم سال

شرکت آب و فااالب روستایی استان

2

اجرای طرحهای نوین آبیاری مزار؛ کشاورزی

سازمان جهادکشاورزی استان

3

احداث بندهای خاکی پخش سیالب در شمال دهستان جهت تقویت آب
های زیرزمینی

ادارهکلمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان

4

تهیه و اجرای طرح هادی روستا

بنیاد مسکن

5

ایجاد مرکز دامپزشکی در سطح دهستان و ارایه خدمات دامپزشکی

ادره کل دامپزشکی

6

ساماندهی منابع آب روستا

سازمان جهادکشاورزی استان

7

راه اندازی اینترنت پرسرعت در روستا

فناوری اطالعات و ارتباطات استان

8

بازبینی الگوها و مکانیسم ساخت مساکن روستایی ،پرداخت تسهیالت ارزان
قیمت احداث و توسعه مساکن روستایی با رویکرد مشارکتی و با آورده در
حد توان مردم

بنیاد مسکن استان و بانک مسکن

9

اجرای طرحهای زیرساختی توسعه اقتصاد کشاورزی روستا ،دهستان و بخش

سازمان صمت استان

10

ایجاد کارخانه تولید لبنیات و فرآورده های لبنی در سطح دهستان

سازمان صمت استان

11

احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال برای جوانان در روستای سیدآباد

اداره کل ورزش و جوانان استان

12

تامین زیرساخت های توسعه صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان
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-8شناسایی و اولویت بندی برنامه های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستایی در روستای اهلل آباد
عنوان برنامه

اولویت

برنامه های مبتنی تامین مالی (تسهیالت کم بهره و مشرو؛ با بازپرداخت مناسب و سازگار با
بازدهی طرح های اقتصادی)
اولویت اول

برنامه های مبتنی بر توسعه زیرساخت های حمل و نقل (خصوصا مسیرها و تعاونی حمل و نقل)
برنامه های مبتنی بر تامین امنیت سرمایه ،نظام بیمه و نظام حمایت یارانه ای از فعاان اقتصادی
برنامه های مبتنی بر افزایش سطح مهارت ها و توانمندی های شغلی و حرفه ای
برنامه های مبتنی بر توسعه شبکه های توزیع و فروش محصوات و خدمات (بازاریابی)
برنامه های مبتنی بر بهره برداری از ظرفیت های محلی اعم از مواد اولیه  ،نیروی انسانی و سرمایه
برنامههای مبتنی بر ترویج و فرهنگسازی کارآفرینی ،تسهیلگری و توسعه فرصتهای شغلی جدید
برنامه های مبتنی بر تنو؛ بخشی فعالیت ها و کسب و کار

اولویت دوم

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

اولویت سوم

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

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش.1398 ،
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-9محورهای تولید یا خدمات دارای اولویت و پیشرانها جهت تحرک اقتصادی روستای اهلل آباد
صنایع تولیدی

زراعت

دامداری

خدماتی

باغداری

محورهای تولید

6

2

1

8

3

 زراعت گندم و جو-زراعت یونجه

 پرورشدام سبکبز پاکستانی
 پرورش دامسنگین شتر

محورهای تولید

گیاهان دارویی

پروش ماهی

پرورش طیور

اولویت ()1 -10

4

7

5

اولویت ()1-10

نووام محصووول یووا  -فرآوری و
فعالیوووووت دارای -بستهبندی
محصوات
مزیت
دامی و زراعی
تولیدی روستا

 پرورش ماهینووام محصووول یووا  -کاشت و
فعالیوووووت دارای -فرآوری گیاهان سردآبی
دارویی
مزیت

 خدماتآرایشی و
بهداشتی برای
بانوان

کاشت پسته-کاشت انار

پرورش مرغ محلی و
بوقلمون
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-10تقسیم کار انجام فعالیت های زنجیره ارزش محصوالت تولیدی روستای اهلل آباد
بازیگران

فعالیت ها
نهاده ها و داده های تولید

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

شهر نوک آباد ،شهر خاش ،زاهدان ،ایرانشهر

تولید محصول

کشاورزان ،کارگران ،تولیدکنندگان

روستای شیرآباد ،حاجی آباد ،و سایر
روستاهای پیرامون

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

خود روستا و شهر نوک آباد

فرآوری تانویه محصول

صنایع و کارگاههای فرآوری و بستهبندی

خود روستا ،شهر نوک آباد ،شهر خاش

توزیع  ،حمل و نقل و
تجارت

داان ،کارگزاران و عمده فروشان،
صادرکنندگان و واردکنندگان

شهر نوک آباد ،شهر خاش ،ایرانشهر و زاهدان

خرده فروشی و فراهم
سازی

خردهفروشان ،فروشگاههای زنجیرهای و
اینترنتی و نمایشگاهها

سطح استان و کشور

ارتقاء و بهبود محصول و
برچسب و برند

شرکتهای تبلیغاتی و ارتباطات ،استاندارد

سطح استان و کشور

سیاست های دولتی و
نهادهای مردمی

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

مرکز کشور و استان

ماخذ :دیدگاه کارشناسی مشاور مبتنی بر تحلیل یافتههای پژوهش1398 ،
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-11بازارهای هدف فعالیتهای اشتغالزا در روستای اهلل آباد
ردیف

نوع فعالیت

بازارهای هدف

1

تولید و فرآوری محصوات دامی در کارگاه های کوچک

ملی و منطقهای

2

محصوات زراعی مرسوم

محلی ،منطقهای و ملی و بین
المللی

3

تولیدات طیور

محلی

4

تولید ،فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی

محلی ،منطقه ای و ملی

5

مشاغل خانگی و خوداشتغالی از جمله صنایع دستی

محلی ،منطقه ای و ملی
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-12رستههای اولویتدار پرداخت تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستای اهلل آباد
 -1زراعت و باغداری
 -2پرورش دام سبک و سنگین
 -3فرآری و بسته بندی محصوات دامی
 -4پرورش و فرآوری طیور
 -5تولید و فرآوری گیاهان دارویی
 -6صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی
 -7مشاغل خانگی و خوداشتغالی
 -8صنایع دستی
 -9خدمات بازرگانی و بازاریابی محصوات کشاورزی و دامی
 -10پرورش ماهی سردآبی
 -11سایر رستههای شغلی
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 -13طرح های سرمایه گذاری جهت استفاده از تسهیالت توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
در روستای اهلل آباد
ردی

تعداد

عنوان طرح

دستگاه اجرایی مسئول

تقریبی
ایجاد شغل

1

ارائه خدمات آورایشی و بهداشتی (زنانه)

 1نفر

ادارات مربوطه

2

فرآوری محصوات دامی

2نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

3

پرورش طیور (بوقلمون و مرغ بومی ،بلدرچین)

 5نفر

سازمان جهاد کشاورزی استان

4

پروار بندی دام سبک با جایگاه بهداشتی

 4نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

5

پرورش و فرآوری گیاهان دارویی

 3نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

6

ساخت استخر چند منظوره و پرورش ماهی سردآبی

 2نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

7

گاوداری شیری و گوشتی

 3نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

8

شترداری

 3نفر

سازمان جهادکشاورزی استان

9

صنایع دستی و خیاطی (محلی و تلفیقی با صنایع دستی)

 1نفر

سازمان صمت

10

بسته بندی یونجه و محصوات باغی

1

سازمان صمت

11

کشت تلفیقی انگور و انار

4

سازمان جهادکشاورزی استان

12

ارائه خدمات آورایشی و بهداشتی (زنانه)

 1نفر

ادارات مربوطه
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-14تعیین اهداف کمی و منابع مالی موردنیاز تحقق اهداف کمی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی
روستای اهلل آباد (میلیون ریال)
روستا تعداد  2بیکار دارد .با توجه به ااافه شدن بیکاران در سالهای پیش رو و احتمال وجود بیکاری پنهان در روستا
ازم است حداقل  30شغل مبتنی بر اقتصاد غیرزراعی برای روستا پیشنهاد شود.
سال پایه

عنوان

()1398

تعداد شاغلین (نفر)

12

تعداد ایجاد شغل

*

1399

1400

1401

1402

1403

14

20

27

34

42

2

6

7

7

8

جمع
برنامه
*
30

تسهیالت مورد نیاز بخش خصوصی

* 1600

4710

5495

15700

6280

23550

اعتبارات عمرانی موردنیاز

* 1000

3000

3500

10000

4000

15000

جمع سرمایه گذاری مورد نیاز

* 2600

7710

8995

25700

10280

38550

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

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

و پرداخت مرحله ای منابع مالی و تسهیالت مصوب توسط بانک ها و موسسات مالی

مرحله دهم :نظارت بر فرایند تخصی  ،پرداخت منابع و تسهیالت و اجرای طرحها و پروژه های مصوب.
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تصویر شماره  -5پلکان تحول و ترقی مشاغل روستای اهلل آباد در چشم انداز 10ساله
 توسعه فعالیت تولیدی به صورت زنجیره ای با استفاده از توانتولیدی روستاهای مجاور
 ایجاد شبکه بازاریابی محصوات کشاورزی و دامی برندسازی و انحصارسازی برخی از تولیدات روستارهبری و هدایت بازار و تولیدات کشاورزی منطقهایجاد کارخانه تولید شیر و مواد لبنی در سطح دهستان -ساخت کارخانه آرد و غله در سطح دهستان

تاسیس کارگاههای فرآوری محصوات کشاورزی و دامی تولیدشده
فرآوری و بسته بندی محصوات کشاورزی و دامیفرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی رونق خدمات (حمل و نقل و داد و ستد و بازرگانی و )... -تحول در تولید مطابق با ذائقه بازار مصرف

 پرورش دام سبک و سنگین(گاوشیری و شتر)پرورش گیاهان داروییاصالح الگوی کشت ،اصالح نژاد گیاه و دام تنو؛ کشت ،کشت تلفیقی محصوات زراعی و باغی پرورش انو؛ طیور جایگزینی صنایع دستی ترکیبی و بازاری به جای واعیت رایج اجرای طرح های شغلی مکمل با فعالیت های باغداری و زراعت-کشت تلفیقی انار و انگور

(پیشرانها):
 -ساخت استخر چند منظوره برای پرورش ماهی و استفاده کشاورزی

ایجاد زیرساختهای ازم برای توسعه کارگاه ها و صنایع تبدیلی کشاورزی و دامداری
تامین پایدار آب شرب روستاتوسعه انسانی خصوصا ارتقای مهارت های فنی جوانان
تعریض و روکش آسفالت از شهر نوک آباد تا روستای شیرآباد
اصالح و توسعه شبکه حمل و نقل روستایی با تاکید بر ایجاد تعاونی حمل و نقل
اجرای طرح هادی روستا
اجرای شبکه آبیاری نوین
ایجاد مرکزخدمات دامپزشکی در سطح دهستان
 راه اندازی اینترنت پرسرعت روستا42

