


توسعه روستایی و محرومیت زدایی
یشهگزارش مختصری از مدل مشارکتی توسعه بومی روستای فد
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استان کشور31شهرستان از 31انتخاب 

اقتصادیهایفرصتوخدماتجمعیت،تمرکز
خاص؛مناطقیدر
یهحاشگسترشاقتصادی،هایبنیانتضعیف

یناهنجاروجرایمافزایشهویتی،بینشینی،
.دیگرمناطقبرمناطقبرخیتسلطوها،





استان کشور31شهرستان منتخب در 31اسامی 

شهرستان استان ردیف شهرستان استان ردیف

خرامه فارس 17 بستان آباد آذربایجان شرقی 1

آوج قزوین 18 تکاب آذربایجان غربی 2

قم قم 19 گرمی/مغان اردبیل 3

سروآباد کردستان 20 خوروبیایانک اصفهان 4

ریگان کرمان 21 اشتهارد البرز 5
هرسین کرمانشاه 22 ملکشاهی ایالم 6
بهمئی کهگیلویه و بویراحمد 23 گناوه بوشهر 7

گمیشان گلستان 24 بهارستان تهران 8
شفت گیالن 25 لردگان چهارمحال و بختیاری 9

کوهدشت لرستان 26 نهبندان خراسان جنوبی 10
فریدونکنار مازندران 27 زاوه خراسان رضوی 11

خنداب مرکزی 28 رازوجرگالن خراسان شمالی 12
بشاگرد هرمزگان 29 اندیکا خوزستان 13
فامنین همدان 30 ایجرود زنجان 14
بهاباد یزد 31 میامی سمنان 15

دلگان سیستان و بلوچستان 16







شهرستان 31طرح توسعه 
کمتر توسعه یافته

مشارکت همه 
جانبه مردم

مدیران 
منطقه ای، 

مدیران ناحیه 
ای و محلی

اسناد توسعه 
شهرستان

سازمان های 
مردم نهاد

بر برنامه تدوین 
مبنای الگوی 

کرمان و 
رضویخراسان 

برندسازی

1نظام نامه 

ستاد مرکزی

معین های 
منطقه ای و 

ناحیه ای

طرح کلید واژه های 
شهرستان 31توسعه 

کمتر توسعه یافته



نظام 
1نامه 

د 
بن

1

کمک های فنی و 
اعتباری در 

استان 
صندوقتشکیل 

کارآفرینی های 

تسهیل گران 
بومی 

تخصیص اعتبار 
از منابع استانی

شهرستان پاک

تشکیل شورای 
هماهنگی توسعه 
شهرستان هدف

اصالح فضا و 
مبلمان شهری

استفاده 
حداکثری از 

ظرفیت و توان 
محلی

شناخت وضع 
موجود و سنجش 
پیشرفت انجام 

استفاده از کار
56ظرفیت ماده 

قانون الحاق 
تنظیم یک

استفاده از 
ظرفیت مصوبات 
شورای امنیت و 

توسعه پایدار 
شرق و غرب 

کشور

استفاده از 
ظرفیت شورای 
تأمین استان 
برای کاهش 

جرائم

مدیریت منابع 
با آب و خاک 

اولویت تخصیص 
اعتبارات استانی

اثربخشی ها و 
تغییرات کمی و 
کیفی مولفه های 

اجتماعی؛

ایدرو و ایمیدرو)

صدور ابالغ ویژه 
برای مدیر کل و 

کارشناس 
منتخب استان 

شناسایی و 
مشارکت سرمایه 

گذاران

همکاری ویژه با 
مرکز مدیریت 
عملکرد و امور 
بازرسی وزارت 

کشور 

در سیستم تعامل 
گپ

ارسال گزارشات 
منظم و دوره ای 
از تغییرات انجام 

یافته 

اجرای مدل های 
تاب آوری







ساس الگوی توسعه روستایی بر ا
مشارکت مردم 

)اجتماعی و فرهنگی-در حوزه های اقتصادی(

نهادسازی محلی 
(مالی-مدیریتی)

سازماندهی آموزشی

خوشه های تولیدی
مزیت ها وبر اساس )

(پتانسیل های محلی

پایداری و ارتقای کیفیت زندگی



.استشدهروستاهابهایویژهتوجهطرحایندرمحروم،مناطقدرروستاییتوسعهاهمیتبهتوجهبا
درکارآفرینیخردهایصندوقگسترشوایجادشدهگرفتهنظردراقداممهمترینجملهاز

.باشدمیهدفهایشهرستانروستاییمناطق

تمامکتمشارومحوریتباروستایی،مناطقدرکارآفرینیخردصندوقهایتشکیلاهمیتبهتوجهبا
خردوجزءهایگذاریسرمایهتجمیعازاستفادهومحلیوبومیگذارانسرمایهومردمعیار

.استالذکرفوقطرحموفقیتاساسیارکانازیکیامراینروستاییان،

نظارتدارداهمیتآنچهبلکهکندنمیاشتغالوتوسعهایجادفقطروستاهادرخرداعتباراتپرداخت
.باشدمیروستاهادرهاصندوقاینثمربخشهایفعالیتلمسو



موقعیت نسبی روستای فدیشه

قدمتباورنیشاببزرگروستاهایکهنازیکیفدیشهروستای
.استسال1200ازبیش
زرگببخشمرکزعنوانبهسالچندینبعدبه1335هایسالدر

وعشق(فعلیفیروزهشهر)بزغانریوندطاغنکوه،شاملفدیشه
.بوددارعهدهرابخشمسئولیتبارآباد،
تگرفسامانمجدداًدهستانوبخشکهنیزانقالبازبعددر

.دگردیانتخابغزالیدهستانمرکزعنوانبهفدیشه



36درغزالیدهستانمرکزعنوانبهفدیشهروستای
طبقکهداردقرارنیشابورغربیجنوبکیلومتری
405)جمعیتنفر1349دارای1395سالسرشماری

.باشدمی(خانوار

موقعیت 
نسبی

موقعیت 
ارتباطی

ا حرم فدیشه با هفت کیلومتر فاصله تا جاده اصلی حرم ت
مشهد،-کیلومتر تا شاهراه تهران14و حدود ( مشهد-قم)

ات و موقعیت بسیار مناسبی را از لحاظ حمل و نقل، ارتباط
.مبادالت اقتصادی دارا می باشد



ایجادوخصوصیبخشگذاریسرمایه

ردیدهگسببروستاایندرگلخانهچندین

وگلصادرکنندگانازروستااینامروزهکه

.باشدشهرهاسایرومشهدبهگیاه

ازبیشبا:دامپرویودامداریبخش
و(فصلیشیرکیلو1600)سبکدام4000
شیرتولیدباوسنگیندامرأس130

.(گاو)شیرکیلو1300روزانه

30سابقهباالحسنهقرضصندوقوجود
وبانکپستاعتباری،مالیصندوقسال،

ازیشبسابقهباروستاییتعاونیشرکت
.سال45

توانمندی های

اقتصادی

نهساالکشتزیرسطح:کشاورزیبخش
.دیموآبیهکتار1350
وعمیقچاهحلقهپنجشاملآبیکشت

عمیقنیمهیک



ازمدرسه5دارایروستااین
ودخترانهدبیرستانجمله

مدرسهمجزا،پسرانه
روزیشبانهراهنمایی
پسرانهراهنماییودخترانه

.باشدمی

دحدوروزانهکهابتداییمدرسه
آندرآموزدانشنفر500

یمدانشوعلمتحصیلمشغول
هایتحصیلکردهکهباشند

ونگوناگهایرشتهدرمختلفی
مختلفهایسازماندرکهدارد

.اندشدهجذب

هنری،-فرهنگیکانونوجود
جلد،8000حدودباکتابخانه

ازقبلسابقهباانتظامیپاسگاه
زمرکبسیج،مقاومتحوزهانقالب،

قبلسابقهبادرمانی-بهداشتی
ت،بهداشخانهدندانپزشکی،انقالب،

....ومخابرات

توانمندی های 
فرهنگی-اجتماعی


