
سنگیاحداث گابیون هاي : طرحنام 
)در حوزه آبخیز و باالدست قنوات(



معرفی شرکت  
1387: سال تأسیس

24:  تعداد دهیاري هاي عضو
ریال  19,800,000: سرمایه اولیه

7: تعداد پرسنل ثابت
نفر3: تعداد هیئت مدیره 

نفر2: تعداد بازرسین 

:اهم فعالیت هاي این شرکت به شرح ذیل می باشد
آتش نشانی و راه اندازي کارگاه شارژ کپسول هاي تأسیس -1
نمایندگی بیمه روستاییان و عشایر اخذ -2
گابیون هاي سنگی احداث -3
اداراتمجوز نیروهاي خدماتی اخذ -4
فروش و توزیع گاز مایع در سطح روستاها به صورت مستقیم-5
اخذ مجوز فروش آرد آزاد در سطح شهرستان -6
جمع آوري و دفع و دفن پسماندهاي خانگی تمام روستاهاي شهرستان به صورت متمرکز-7
اجراي تمام پروژه هاي عمرانی و ساختمانی دهیاري ها   -8



دولتیاداراتوارگانهاباهمراهیوتعاملتعاونیشرکتمهماقداماتازیکی

.ببردرااستفادهبهترینموجودهايپتانسیلوهاظرفیتازبتواندکههستوبوده

وتعامالتهمیننتیجهقنواتدستباالدرسنگیهايگابیوناحداثطرحاجراي

.شودمیارائهاجمالبهايخالصهوهمراهی

معرفی طرح



:طرحمشخصات 

1393: سال آغاز اجراي طرح�
ریال 2,000,000,000: طرحهزینه اجراي �
1393/12/09الی 1393/7/1: دوره اجراي طرح�
نفر  10: میزان اشتغال�
حوزه شهري و روستاهاي واقع در منطقه موردنظر  : بهره  برداران طرح�
ریال  100,000,000: سود حاصل از اجراي طرح�
متر مکعب2500حدودا: اجرا شدهمتراژ �



خاكفرسایشازجلوگیري- 1
خشکسالیبامقابله- 2
هاپروژهدستپایینقنواتآبدهیافزایش- 3
هاسیالبوسیلهايخسارتازجلوگیري- 4
شدهاجراهايگابیوندستباالدردرختیهايگونهکاشت- 5
زاییدرآمدواشتغالایجاد- 6



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
آبخیزداريعملیاتخاك،اجرايوآبحفظبرايمناسبهايروشازیکی

عملیاتو)کارينهالوبذرکاريکاري،کپه(بیولوژیکیعملیاتطریقاز
آبراههايدرچپريومالتی،گابیونیچینسنگبندهايشاملمکانیکی

میجلوگیريآبراههاشدنشستهازبندهااینساختنبا.استکوهستانی
وداشتخواهندراخاكدرشدنذخیرهفرصتشدهجاريهايآبوشود

کناردرتوانمیآنبرعالوهوشدخواهدقنواتآبدهیباعثآنطبعبه
نیزخاكشدننابودازوکاشترامناسبهايبوتهوهادرختآن

باانسانکهاستبالهاییمهمترینازیکیخاكفرسایش.کردجلوگیري
.استکردهکمکآنتشدیدبهطبیعتدرخودنابجايدخالت



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
منابعادارهتوسطشدهانجامآبخیزداريمطالعاتبراساسابتداهاسازهیابیمکان

وشودمیانجاممشاورمهندسینکارشناسینظربالحاظآبخیزداريوطبیعی
گالوانیزهسیمیتورهايوسنگتوسطاجرایینقشهمطابقگابیونیسازهسپس
ودادهقرارگالوانیزهتورهايداخلدرراهاسنگکهطوريبهشوندمیساخته

سپسوآیدمیدرباکسصورتبهوبندندمیمحکمسیمیهايمفتولباآنرا
صورتبههاسنگوشودمیمهاروبستهباالییباکسبهزیرینهايباکس
طرفدودرکههاییشاخکوزیادوزنوآیندمیدرساختهپیشهايقطعه
.شودمیآبهاروانهاسیالبتوسطپروژهتخریبازمانعشودمیایجاد



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

بومیعمرانیوساختمانیشرکتهیچتاکنونبجستانشهرستاندراینکهبهتوجهبا
شرکتمجاورهايشهرستانازودهدانجامراداريآبخیزهايپروژهکهنداشتهوجود
ازخوبینسبتادرآمدودادندمیانجامراهاپروژهاینگونهساختمانیوعمرانیهاي

شرکتتوسطدیدهآموزشوماهرنیروهايبکارگیريباکهشدمیخارجشهرستان
ادارهباشرکتکهخوبیبسیارتعاملباوبجستانهايدهیاريروستاگسترتعاونی
تعاونیشرکتراهاپروژهاینگونهباراولینبرايداردشهرستانطبیعیمنابعمحترم

عالوهسالیهردهدمیانجامطبیعیمنابعحوزهدربجستانهايدهیاريروستاگستر
ایجادشرکتبرايدرآمدزاییریال100.000.000حدودااشتغالزاییوپروژههزینهبر

هايپروژهازیکهراجرايدرکنونتاشرکتبرايدرآمد زاییبرعالوهنمایدمی
.اندشدهکاربهمشغولقراردادزمانمدتنفردر8حداقلآبخیزداري



هاي شهرستان بجستان شركت تعاوني روستا گستر دهياري



هاي شهرستان بجستان شركت تعاوني روستا گستر دهياري



هاي شهرستان بجستان شركت تعاوني روستا گستر دهياري

:  موقعیت جغرافیایی طرح 
حوزه منابع -شهرستان بجستان

طبیعی  و آبخیز داري روستاها



هاي شهرستان بجستان شركت تعاوني روستا گستر دهياري



هاي شهرستان بجستان شركت تعاوني روستا گستر دهياري

با تشکر 

به امید پیشرفت و توسعه همه جانبه تعاونی هاي دهیاري هاي کشور


