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روستاروستا



روستاي کمکوئیه از توابع دهستان آسفیج بخش آسفیج ¨

نفر 283خانوار و 77شهرستان بهاباد در استان یزد با 

1390جمعیت در سرشماري عمومی نفوس و مسکن سال 

ساله با 40آقاي عباس توکلی : دهیار روستاي کمکوئیه¨

تحصیالت دیپلم



توضیحات شناسنامه روستا رد
یف

آسفیچ:     دهستان آسفیچ:    بخش  بهاباد:        شهرستان یزد:         استان )دهستان،بخش،شهرستان،استان(تابعیت تقسیماتی 1

56°9´19.22˝ طول جغرافیایی موقعیت جغرافیایی و وضعیت جغرافیایی روستا 2

31°40´18.55˝ عرض جغرافیایی

سال تخمین زد۴٠٠با عنایت بھ اظھارات قدماي روستا و آثار بجا مانده میتوان قدمت روستا را بیش از  سابقه سکونت و تاریخچه شکل گیري روستا 3

کیلومتري جنوب غربی روستاي ده جمال قرار گرفته است2در فاصله  از روستاي همجوار فاصله روستا از سایر روسـتاهاي همجـوار و مراکـز    
دهستان، بخش و نوع راههاي روستایی

4

کیلومتر7 مرکز دهستان

کیلومتر7 بخش

آسفالته نوع راه روستایی

.................. آموزشی، اداري،خدماتی ــتا  ــات روس ــتی و (امکان آموزشی،اداري،بهداش
...)درمانی،بازرگانی،خدماتی و

5

خانھ بھداشت بهداشتی ودرمانی 6

مبادالت و معامالت محصوالت کشاورزي و دامی بازرگانی

دارد طرح هادي روستا و سابقه اجراي آن 7

٧٧ تعداد خانوار اطالعات جمعیتی، قومی و اجتماعی روستا 8

283 تعداد جمعیت

آباد، گردو کج،ده یل حاجی آباد، حسینیه، ده غالمرضا، تیتو حمزه، جنگلو، تیتو زینل، تیتو نو، ده نو، تیتو سر، رضویه، جنت، سید آباد، خالق آباد باال، جل
باریکه ، سرتخت  گودسنجدي،ده تقی، پاي بنه گردو، گود ده محمد، قند آب، جعفر آباد، چشمه زیرو،ده غالمرضا مال،خالق آباد اول،خالق آباد وسط،درب زرد آلو،

، بنزشکو، اسد آباد، ده محمد پائین، گود سردرزي، خرتکو،جنگلو باال، باقر آباد

نام مزارع و مکانهاي تابعه روستا 9

اكثریت كشاورزي و دامداري ــتا ــاکنان روسـ ــت سـ ــوع فعالیـ ــم از (نـ اعـ
....)کشاورزي،دامداري ،باغداري،خدماتی و

10

.دارد سابقه فعالیت شوراي اسالمی روستا 11

بادام کوهی،سبل،قیچ،طاق،گز، پوشش گیاهی پوشش  گیـاهی، منـابع   (ویژگی هاي طبیعی روستا
)آب، اقلیم و آب و هواي منطقه 12

قنات منابع آب
معتدل و کوهستانی اقلیم و آب هواي منطقه

این روستا تابستانهاي . استان یزد واقع شده استشهرستان بهاباد از توابعکیلومتري25روستاي کمکوئیه یک روستاي کوهپایه اي است که در فاصله حدود 
آبادي و 45در کوهستانهاي اطراف روستا حدود . نسبت به استان در وضعیت بهتري داردبارندگی در این روستا کم  ولی. دارد نسبتا خنک و زمستانهاي سرد

دمزرعه متعلق به اهالی روستا وجود دارد که در فصل بهار و تابستان بعنوان ییالق از آنها استفاده می شو

موقعیت روستا نسبت به حریم نزدیکترین شهر 13



تعالی،جمعیعقالنیتبهتوجهبابایدروستاییریزيبرنامهاهدافحاضرعصردر
بهتوجهوآگاهیمحیطکناردرآگاهیخودتقویتباوانسانروانیوروحی
راستايدرواعتقاديودینیهايباورسازيبرجستهومحیطیزیستاخالق

جوامعبرخورداريضمنتاباشدآنواقعیمعنايبهدیدنسیستمیوپایداري
باواقعیتعاملومحفوظاوهايارزشوهااصالت،پایدارتوسعهازروستایی

باشدداشتهنیزخودجهان
جنبه هايباارتباطدرومختلفسطوحدربایدروستاییبرنامه ریزيخاصاهداف

سازمانتجدیدبهبایدقاعدتاًاهدافاین.شودتبیینروستاییاجتماعگوناگون
نهایتاًوفضاییترتیبونظمبرقراريرفاه،گسترشدرآمدها،افزایشفعالیت ها،

.گرددمنتهیروستاییعرصه هايدرزندگیشرایطبهبودوتولیدافزایش



به مفهوم پیشگیري از روستا گریزي جمعیت جوان روستا: برنامه ریزي جمعیتی) 1
ساماندهی سکونت گاه هاي روستایی ) 2
از طریق شناسایی و (برنامه ریزي در زمینه اشتغال زایی و فعال سازي اقتصاد روستایی) 3

)معرفی و آموزش و حمایت جهت اجراي فعالیتهاي اشتغال زاي خرد
برنامه ریزي زیست محیطی و حفاظت از عرصه هاي روستایی با هدف حفظ ویژگی هاي ) 4

اکولوژیک و محافظت از چشم اندازهاي طبیعی روستا
برنامه ریزي یکپارچه سازي اراضی و افزایش تولید روستایی) 5
پیشبرد تعاون روستایی و زمینه سازي براي مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در ) 6

امورتوسعه از طریق تشکیل صندوق توسعه روستا و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی و 
تجمیع سرمایه اقتصادي  در روستا و استفاده از این سرمایه اجتماعی و اقتصادي جهت 

توسعه همه جانبه روستا
برنامه ریزي صنعت توریسم و گردشگري در سکونت گاه  ها و حوزه هاي روستایی) 7
استفاده بیشتر از پتانسیل ادارات و نهادهاي دولتی مرتبط در اجراي برنامه هاي مورد )8

نظر



ارتقاي سطح بینش و دانش زنان روستایی و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان در بخش -الف
کشاورزي و توسعه روستایی 

توانمندي زنان روستایی جهت ارتقاي سطح زندگی خانوار ، کاهش فقر و دسترسی به -ب
منابع و تسهیالت 

افزایش مهارت زنان روستایی در امر تولیدات خانگی ، فراوري و تبدیل محصوالت ، کاهش -پ
ضایعات و بهبود الگوي مصرف 

آموزش به منظور تغییر نگرش مردان نسبت به پایگاه اجتماعی زنان و هویت بخشیدن به -ت
نقش زنان در کارهاي تولیدي 

سرپرست خانوار  وتسهیل در ارائه خدمات به زنان روستایی آسیب پذیر -ث
زمینه سازي جهت حضور زنان در فعالیتهاي اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادي و سیاسی - ج
بی به توسعه پایدار اارتقاء دانش زیست محیطی زنان به منظور دستی- چ
بهبود فعالیتهاي خود اشتغالی زنان روستایی در زمینه کشاورزي و صنایع - ح
ارتقاي منزلت اجتماعی زنان روستایی و تبیین جایگاه آنان در خانواده و جامعه- خ



توانمند سازي جامعه محلی از طریق ایجاد بستري مناسب براي مشارکت جمعی  -الف
اهالی در قالب گروه هاي اعتبارو پس انداز  

ارتقاء مهارت هاي فردي و اجتماعی جامعه روستایی از طریق برنامه هاي آموزشی  -ب
سوق دادن  پس انداز خانوارهاي روستایی در جهت تامین مالی فعالیت هاي  -ت

درآمد زا
افزایش درآمد خانوارهاي کم درآمد از طریق پرداخت وام هاي کوچک براي - ث

برنامه هاي اعتبارات خرد از رهیافت هاي مهم فقرزدایی در  (فعالیت هاي درآمد زا
دهه هاي اخیر است که با ایجاد و گسترش فعالیت هاي درآمدزا به ویژه براي زنان 

)کم درآمد توسعه جوامع محلی را تسهیل می کند



آوردنفراهمباروستاییمناطقاست؟اهمیتحائزروستاییتوسعهچرا
دردارندعهدهبرملیتوسعهدرمهمینقشپایدار،وسالمزیستمحیط
بداناینشودمیتلقیشدهمنسوخموضوعیروستاییتوسعهمحافل،برخی
توسعهکمترهايکشوردرروستاییفقرشدتیاشیوعازکهنیستمعنی
جهانازبزرگیهايبخشدربلکهاست،شدهکاستهاخیرهايسالدریافته
پانزدهتادهطیدرکهاستاینآندلیلو.استعکسبرکامالموضوعاین

هايکارگزاريازبسیاريهايالگووهادولتهاياولویتگذشتهسال
هايکشوراقتصاددانیممیچنانکهلذااستبودهتغییرحالدرکنندهکمک

و.استمتکیکشاورزيتولیداتبراغلبماکشورجملهازتوسعهحالدر
شودمیانجامروستاهادرغالباهم،کشاورزيفعالیتهاي



وکشاورزيتولیداتسنتیروشهايبهبخشیدنبهبودخاطربهطرفیکازذال
متعاقبوکشاورزيمحصوالتتوزیعوتولیدمنابعوزمینازبهینهبرداريبهره
واجتماعیسازينومنظوربهدیگرطرفازوفقرمحووگرسنگیتخفیفآن

سیاسیهايضرورتوانسانیمسائلبهتوجهازمنبعثخودکهروستاهافرهنگی
همهمینبرايوگرددمیآشکارآناهمیتوروستاییتوسعهموضوعاست،
فقر،بیکاري،ازاعمتوسعهحالدرهايکشورآیندهمشکالتاندگفتهکههست
گردد،فصلوحلروستاهادربایدغیرهوتولیدکمبودگرسنگی،درآمد،کمبود

اکثریتکهنیستعلتاینبهشهريتوسعهبهنسبتروستاییتوسعهبهتوجهلذا
اینبهبلکهدارند،قرارروستاییمناطقدرتوسعهحالدرهايکشورجمعیت

محیطبهبود،جمعیتتراکموشهريبیکاريمسئلهنهاییحلراهکهاستعلت
نیزوروستاوشهراقتصاديامکاناتبینمناسبتعادلبرقراريبا.استروستایی

برايکههاییتالشدرروستاییجامعهوسیعمشارکتبرايمناسبشرایطایجاد
حالدرکشورهاي،آنمواهبازشدنمتمتعوگیردمیصورتملیتوسعه
بنابراین.داشتبرخواهندتوسعهحقیقیمعنايتحققجهتدربزرگیگامتوسعه
اساسینیازهايبرآوردنمخصوصاومزبورمشکالتحلخاطربهروستاییتوسعه
اجراییمنظوربهکهاست،برخوردارخاصیاولویتواهمیتازروستاییمردم
محلیتوسعهصندوقتشکیلطرح)بومیعناصرتوانازاستفاده(اهدافاینشدن

گرفتقرارکاردستوردر





::گستره اجراي طرحگستره اجراي طرح

Øنقطهعنوانبهکمکوئیهروستاي
مشخصطرحاجرايجهتپایلوت
گردید

Øدرروستاموقعیتوهوائیعکس
وهمجوارروستاهايبامقایسه

:بهابادشهرستان



بهره برداري طرحتاریخ پایان طرحتاریخ شروع طرحعنوان طرح

توسعه همه جانبه و طرح 
پایدار در روستاي کمکوئیه 
با تکیه بر توانمند سازي 
جامعه محلی از طریق 
تشکیل صندوق توسعه 

محلی روستا

علی الحساب بصورت 1391مهرماه
سال3آزمایشی بمدت 

مذکور در حال حاضر طرح 
در حال بهره برداري می 

باشد



محل تامین منبع  میزان هزینه اجراي طرح
مالی

توضیحات

با عنایت به هدف اصلی طرح که ایجاد  
مشاغل خرد اما با بازده باال می باشد لذا  

سعی گردیده طرح هاي اشتغال زاي که ابتدا  
با اعتبارات خرد قابل اجرا میباشذد راه  

به طور متوسط میزان هزینه  . اندازي گردد
ملیون تومان  3زاي اجراي هر طرح اشتغال 

35بوده است و موجودي صندوق هم اکنون 
.ملیون تومان میباشد

انداز صندوق  پس
جذب  ,توسعه روستا

نهاد  حمایتهاي مالی
ها و سازمانهاي  

دولتی مرتبط

با توجھ بھ ھمھ جانبھ 
بودن طرح از پتانسیل و 

ظرفیت ھا و حتي 
االمكان اعتبارات كلیھ 

نھادھاي مرتبط با 
موضوعات در دست 
اجرا استفاده مي گردد



هايمحدودیتوهاقابلیتشناسایی(روستاموجودوضعیتمطالعه)1
)پیشنهاداتارائهوروستا

دفتربامرتبطامورسایرانجامومحلیتوسعهدفترتشکیل)2
موردطرحهايازحمایتوتسهیلمنظوربهمرتبطاداراتبارایزنی)3

نظر
مردمیحمایتهايومشارکتبانظرموردهايطرحاجراي)4



:گرفتقرارمطالعهموردروستاموجودوضعیتابتدادر
وارائهروستاتنگناهايوهاقابلیتازمختصرگزارشیزیردر
موجودوضعیتوقابلیتهابهتوجهباگرددمیتالشپایاندر

:گرددارائهمذکورروستايجانبههمهتوسعهجهتپیشنهاداتی

روستاهايقابلیتوهاظرفیت)1-1
روستاتنگناهايوهامحدودیت)1-2
روستاجانبههمهتوسعهمنظوربهپیشنهاداتارائه)1-3



منطقه(گردشگريهايجاذبهباکوهستانیومعتدلهوايوآب)1-1-1
)گردشگريوتوریسمصنعتتوسعهجهتمساعدبسیاراي

تحتآبیاريوايگلخانهکشتجهتحاصلخیزخاكوآب)1-1-2
دسترسدرمراتعوسعتوزراعیوباغیسایرمحصوالتوفشار

حسنارتفاعاتازناشناختهمعدنیوطبیعیمنابعبودنوسیع)1-1-3
روستاسرزمینیهايحوزهسایرتاکل

پرورشطیور،ودامماهی،پرورش:جهتمستعدبسیارايمنطقه)1-1-4
پرورشکمپوست،ورمیکودفراوريمحمدي،گلوداروییگیاهان

عسلزنبور
مذهبوقومیهمگنی)1-1-5



)فعلیجمعیتبودنپیر(مهاجرتاثردرفعالجوانجمعیتفقدان)1- 1- 2
آموزشیامکاناتکمبودوتحصیلکردهافرادکمبود)2- 1- 2
هايشیوهازاستفاده(دامداريوکشاورزيکارعلمیاصولبانبودنآشنا)3- 1- 2

)کشاورزيبرداريبهرهسنتی
خوارساقهکرمآفتوجودودرختانسرمازدگیامکان)4- 1- 2
عدموزاییاشتغالهايطرحجهتالحسنهقرضتسهیالتاعطايعدم)5- 1- 2

جدیدزاییاشتغالهايطرحاجرايدرپیشگامگروههايازحمایت
بینسنتیعقایدبهبناچون(توریسمجذبفرهنگباروستائیاننبودنآشنا)6- 1- 2

)دانندمیزحمتاسبابراگردشگرونیستندقائلتفاوتیمهمانوگردشگر
اراضیمالکیخرده،مکانیزهوايگلخانهکشتباروستائیانبیگانگی)7- 1- 2

شغلعنوانبهروستادردامداريمعرفیموجود،وضعتغییرازترس،کشاورزي
ودامیمحصوالتخریدجهتبخشدرمناسببازاروجودعدم،کالسبی

درموجودمشکالتدیگرازآگاهیعدموکارامدمدیریتنبودوکشاورزي
.میباشدروستا



کشاورزيمحصوالتبیمه)1- 3-1
روستاجامعهحداکثريدادنپوششتحتبرايعشایروروستائیانبیمهایجاد)2- 3-1
)آبیاررينوینهايسیستموقنواتمرمت(قناتالیروبیوآبیاريروشهاياصالح)3- 3-1
کارافرینیکالسهايبرگزاري)4- 3-1
روستادراجتماعیسرمایهافزایشجهتتالش)5- 3-1
صنعتتوسعهوتوریسمجذبجهتالزمهايساختزیرایجادوتوریسمجذبفرهنگباروستائیانکردنآشنا)6- 3-1

)کلحسنارتفاعاتمخصوصا(منطقهبااليظرفیتبهتوجهباگردشگري
هاطرحایناجرايبهروستائیانتشویقجهتممکننحوهربهفشارتحتآبیاريوايگلخانهطرحچندایجاد)7- 3-1
معادنازبرداريبهرهواکتشافوشناسایی(معادنبخشدرگذاريسرمایهجهتخصوصیودولتیبخشازدعوت)8- 3-1

)منطقهاقتصاديرونقواشتغالایجادجهتدرمنطقهآهنسنگوسنگزغال،رويسرب،غنی
ایجادآنپیدروزمستاندرآبذخیرهاستخراحداث:زمستاندرآبرفتهدربهتوجهبا)الف:کشاورزيحوزهدر)9- 3-1

ترویج)پ....وانهارپوشش،اراضیتسطیحواراضیسازيیکپارچهويسازیکسان)بايگلخانهکشتمجتمع
بهوابستهتبدیلیصنایعوداروییگیاهانپرورش)ثکشاورزيمحصوالتوبیمهآفاتکنترل)تنوینکشاورزي

آن
)ساختجهتتسهیالتاعطايوزمین،واگذارياختصاص(روستاییمسکنطرحاجرايوساماندهی)10- 3-1
موردطرحهاياجرايبهتشویقوتسهیلجهتمتقاضیانبهبهرهکمالحسنهقرضتسهیالتاعطايومالیحمایت)11- 3-1

عبارتیبه(نظر
پیشقدممالیهايحمایتوتامیندردولتزایی،اشتغالهايطرحپیشگامانتشویقواولیههايگامبرداشتبراي

))تنفسبابهرهکمتسهیالتاعطاي(.شود
روستادراجراحالدرزاياشتغالهايطرحاجراينحوهعلمیاصولآموزش)12- 3-1
روستادرخردزاییاشتغالهايطرحاجرايخصوصدرمعنويومالیحمایتآموزش،ایجاد،جهتسازيبستر)13- 3-1



شناسایی گروه هاي جامعه محلی) 1- 2
تشکیل دفتر توسعه محلی) 2- 2



هايگروهروستاتوسعهگروهبدنهتقویتوشناساییمنظوربه
پذیرفتصورتالزمبنديتقسیموشناساییمحلیجامعه
ومشارکتجلبدرمختلفگروهايبامتعددجلساتدرسپس
موردهايطرحارائهروستاومسایلمورددرگروههانظراعالم

الزماقداماتروستا،استعدادبهتوجهبازاییاشتغالنظر
.گرفتصورت



ف
توضیحاتگروه هاي فرعیگروه هاي اصلیردی

معتمدین محلی1

شوراي اسالمی

ام
ون
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شخ

قم
قی

تد
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دگ
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اف
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ها
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س
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ن
.

دهیاري
ریش سفیدان
گیس سفیدان
سرطاق روستا

هیأت امناي مسجد

مستعدین محلی2

افراد صاحب ایده
کارافرینان محلی
جوانان جویاي کار

کشاورزان و دامداران موفق
تسهیلگران محلی

گروه در حاشیه3

زنان سرپرست خانوار
افراد عضو کمیته امداد

خوش نشینان
)عضو بهزیستی(معلولین

شاغلین4
کارمند دولتی

درآمدزازنان خانه دار 



اندراهالیاکثروگیردمیشکلروستامردمخودمشارکتباآغازدرمحلیتوسعهدفاتر
سروگروهعنوانبهابتدادرمردمدفتراینایجادبرايکنندمیگیريتصمیمومشارکت

زیروکندمیمعرفیدفتربهسرگروهیکگروههرویابندحضورمیدفاترایندرگروه
رامبالغیصندوقایجادبرايباشندکهمیمردمازنفر10تا7حدودتعداديآنمجموعه
مدیریتبراياستابزاريیکواقعدرمحلیصندوقمیکنندواریزدفترحساببهماهیانه
ازدفاترایندر,کنیمسازيالگوباالبهپایینازتوانیممیهاصندوقاینتشکیلبامحلی

میاعتباراتاینکهگرددمیاوريجمعتوجهیقابلاعتباراتکمبسیارهاياندوخته
مردمتوسطکههاییبرنامهوهاطرحومحلیمدیریتراستايدرخردبصورتتواند

موردکهواقعیمعنايبهمشارکتطرفیازباشدوخوبیمساعدتشودمیدادهپیشنهاد
انجاممردمخودتوسطهابندياولویتوهابرنامهوهاطرحافتدمیاتفاقباشدمینظر
هايظرفیتوپتانسیلبربناوگیرندمیتصمیمهاطرحاجرايبراياهالیوشودمی

مشارکتوافکارواندیشهتبادلجهتمکانهاییهاصندوقدهندمیارائهطرحموجود
یابدمیارتقامشارکتباروستاتوسعه.باشدمیروستاییجمعیکبرايمعنويوفکري

ویابدارتقاءروستادرمعیشتیمهارتهايوفنیتواناییتاکنندمیکمکهاصندوقاین
افزاییهموهمفکريباهمهوشودتقویتمحلیمردمبیندرانسجامواتحادروحیه

دارندبرگامروستایشرفتوآبادانیراستايدرومشارکت



یار،خودگروههايتشکیلطریقازمحلیتوسعهدفترکلیطوربه
واعتباريفعالیتهايارتقاءوگروهمدیریتدرگروههارهبرانآموزش

بامستقلهايگروهیارخودگروههاي.پذیردمیصورتاندازپس
فعالیتیکانجامهدفباکهباشندمیايدیدهآموزشوانگیزه

دوربهیافتهسازمانصورتبهجایگزینمعیشترویکردباواقتصادي
یافامیلاعضايمعموًالراخودیارگروهاعضايواندشدهجمعهم

یکدیگربهنسبتکافیاعتمادازکهدهندمیتشکیلدوستانگروه
گروههاياقتصاديفعالیتهايشیوهترینعمدهازیکیبرخوردارند

گروههاایندراستروستاییخردهايصندوقتشکیلیارخود
مشخص)حسابدارمنشی،،گروهسر(مستقلمرکزيهستهوظائف

استشده



برايرسانسودتصمیماتوأخذاندیشیهم(مشارکتیفعالیتهايدرانجاماهالیتوانمندسازي)1
)همه

)دولتیارگانهاي(بیرونیمحركعواملجايبهروستادرنهفتههايپتانسیلازاستفاده)2
کارانجامجملهازصندوقادارهدرنیازموردفعالیتهايانجامدرگروههراعضايسازيتوانمند)3

صندوقمدیریتدرمختلفهايمسئولیتگرفتنعهدهبهوگروهی
بازدهزودوخردمعیشتیهايطرحاجرايبراياعتبارتامین)4
پایدارمعیشتیفعالیتهاياجرايوپیگیريبرايتعمیمقابلوصحیحالگوییایجاد)5
آموزشیهايبرنامهطریقازروستاییجامعهاجتماعیوفرديهايمهارتارتقاء)6



روند برگزاري جلسات جهت تشکیل صندوق توسعه محلی روستاي کمکوئیه

اقدامات

دعوت 
عمومی 
از اهالی 

روستا

برگزاري  
جلسه 
توجیهی

تعیین  
سرگروه
دبیر و  
حسابدار

تعیین  
چگونگی 
پس انداز

نحوه  
نوشتن  
آیین  
نامه

طرح  
نویسی

تعیین  
شرایط  
دریافت  

وام

مباحث  
تخصصی 

حسابداري  
و مدیریت  

صندوق

نظارت بر  
جریان  
پس انداز

راه اندازي  
دفتر  

توسعه  
روستا

12345678910مراحل

30کلیه مراحل فوق در روستاي کمکوئیه صورت پذیرفت و در نهایت صندوق توسعه محلی روستاي مذکور با 
.عضو شروع به کار کرد

است با توجه به اینکه هم اکنون  ده هزار تومان میزان پس انداز تعیین شده توسط اهالی روستا مبلغ ماهانه 
پس انداز می شود  سیصد هزار تومان در صندوق توسعه روستا عضویت قطعی دارند ماهانه مبلغ نفر 30حدود 

لذا فعالیت هاي پیشنهادي در مقاطع اولیه بعد از تشکیل صندوق می بایست در  زمره فعالیت هاي کوچک و  
.کم هزینه باشد

الگوي فعالیت به وجود آمده در روستاي کمکوئیه از دید گاه مشارکت سر گروهها،سردانگ ها و اعضاي شورا و  
دهیار قابل تعمیم و پیشنهاد به سایر روستاها می باشد بطوریکه امکان بازدید اهالی سایر روستاها از  

دستاوردهاي این صندوق در آینده قابل پیش بینی است.



عملکرد فعلی در روستاي کمکوئیهنوع همکاري درخواست شدهعنوان نهاد دولتیفردی

مثبتاجرایی- حمایتیشوراي اسالمی روستا1

کامال مثبتاجرایی- حمایتیدهیاري2

مثبتاجراییفرمانداري3

مثبتاجراییبخشداري4

خنثیآموزشیآموزش و پرورش5

)برخی موارد خنثی(مثبتآموزشی–کمکهاي فنی جهاد کشاورزي6

مثبتآموزشی-فنی منابع طبیعی7

خنثیاعتباري-مالی - فنیبنیاد مسکن انقالب اسالمی8

کمیته امداد امام خمینی9
- حمایتی- توانمند سازي
مالی

کامال مثبت

اداره کل بهزیستی10
- حمایتی- توانمند سازي
مالی

کامال مثبت

:فهرست نهادها و دستگاههاي اجرایی تاثیر گذار بر روستا



ف
عملکرد فعلی در روستاي نوع همکاري درخواست شدهعنوان نهاد دولتیردی

کمکوئیه

مثبتاعتباري- مالی - حمایتیاداره تعاون روستایی11

مثبتآموزشی و فرهنگیاداره تربیت بدنی12

مثبتزیر ساختیراه و شهرسازي13

مثبتزیر ساختیآب و فاضالب روستایی14

مثبتزیر ساختیاداره برق15

میراث فرهنگی، صنایع دستی و 16
گردشگري

مثبتحفاظتی، فرهنگی، توریستی

خنثیزیر ساختیمخابرات17

مثبتامنیتی- فرهنگیسپاه18

خنثیحفاظتیمحیط زیست19

خنثیزیر ساختیشرکت ملی گاز ایران20



تحوالتایجادبدوناقتصادي،رشدمعنايبهصرفاروستاییتوسعهکهآنجااز
بخشروستاییانمشارکتوآگاهیسطحارتقايلذانیست؛فرهنگیواجتماعی

جانبههمهتوسعهطرحاجرايدرکهاستروستاییتوسعهفرایندازمهمی
هراستبودهنظرمطمحفرهنگیواجتماعیتحوالتایجادنیزکمکوئیهروستاي

.باشدمیروستادرپایداراشتغالایجادواقتصاديرونقکارنهاییهدفچند
:دارددنبالبهشماريبیمثبتپیامدهايکشاورزانحمایتومشارکت
،..وجادهبرق،آب،شبکه هايوزیرساخت هاازبهترنگهداري:امثالنیایجی
بینکمترتعارضات،مزارعیکپارچه سازيکشاورزان،بهره وريافزایش

ازجدیدمسئولیت هايپذیرشموجود،منابعازبهره برداريدرکشاورزان
ازنگهداريبرايدولتیبخشکارکنانبهنیازکاهشمحلی،مردمسوي

رضایتافزایشودولتهزینه هايکاهشلذاموجودوامکاناتوتجهیزات
کشاورزان



انجام مطالعات و تحقیقات مورد نیاز و ارائه طرح ها) 1
بر گزاري کارگاههاي آموزشی مرتبط با طرح ها)2
اجراي طرح هاي مورد نظر)3



)نفر6براياشتغالایجاد(مرزنگوشداروییگیاهمزرعهایجاد.1
دامیکودازبااستفادهخاکیکرموکمپوستورمیکودآلیتولید.2

)نفر1براياشتغالایجاد(کشاورزيضایعاتو
)نفر1براياشتغالایجاد(داروییگیاهانبنديبستهوعرقگیري.3
)نفر2براياشتغالایجاد(سنتیروشبهمحلینانانواعتولید.4
)نفر2براياشتغالایجاد(عسلزنبورنگهداريوپرورش.5

نفر12جمعا ایجاد اشتغال خرد با بازده باال براي 



پرورش مرغ بومی تخمگذار. 1
پرورش اردك . 2
)  ارقام اصالح شده(احداث باغات انگور . 3
گلیم بافی/ تابلو فرش / قالی بافی. 4
ایجاد مزارع زعفران. 5
احداث باغات گل محمدي. 6
خشکبار، ترشی، مربا، آجیل، (ایجاد واحدهاي فرآوري محصوالت زراعی و باغی . 7

...)کشمش، رب و 
...)سوهان، باقلوا، قطاب، پولکی، نبات و (ایجاد واحد تولید شیرینی سنتی و محلی . 8
جمع آوري بذر گیاهان مرتعی. 9

احداث گلخانه . 10
رصدخانهایجادوشبتاریکآسمانظرفیتازگیريبهرهوتوریستیکمپایجاد.11

میآالیندگیبدونصنعتیککهشبآسمانبامرتبطگردشگريتوسعهو
باشد



کارگاههاي آموزشی)1

مطالعات و تحقیقات صورت گرفته )2

طرح هاي اجرا شده)3

سایر اقدامات)4



ري  کالسهاي آموزشی جهت برگزا)1-2
توانمند سازي زنان روستاي کمکوئیه

خشکبارفرآوريآموزشیکالسهايتشکیل)1-1
واحدکارشناسانحضوربامذکورروستايدر

:استانکشاورزيجهادسازمانترویج

















گونه و واقع 230تنوع گونه اي با 
شدن بخشی از جنگلهاي ارس در 

یکی )کمکوئیه(جنتحوزه آبخیز 
از مناطق جذب اکوتوریسم علمی  
در شهرستان می باشد که در این  
راستا  جذب اساتید دانشگاهی و 

دانشجویان منابع طبیعی به حوزه 
جنت به عنوان قدم اول در توسعه 

اکوتوریسم منطقه جهت آشنایی 
مردم در برخورد با اکوتوریسم 

انجام پذیرفت و آموزش آن ها در 
.دستور کار قرار گرفت







..آب و تهیه نقشه کاداستر اراضی کشاورزي کمکوییه و تهیه نقشه مسیر انتقال ) 1-٢









متر با مشارکت مردم و جهاد کشاورزي560عملیات اجرایی تکمیل لوله گذاري روستاي کمکوئیه به طول ) 3-1

















üدر(روستاییتوریسمبهجانبههمهنگاه
نیازمند)پایداروجانبههمهتوسعهجهت
مسئولیندرالزمظرفیتهايونگرشایجاد
روستاها،اسالمیشورایهايشاملمحلی
کارشناسانومسئولینحتیومحلیمردم

میشهرستانیواستانیمرتبطادارات
نهادهاسایرکمکباداردضرورتکهباشد،

.گردداجراییبرنامهازبخشاین
üازکمکوییهدرماندهبجاگرانبهايمیراث

دراکوتوریستیوتوریستیهايجاذبه
ضرورتلذاایدمیحساببهشهرستان

بهاقداممرتبطدستگاههايکمکبادارد،
توسعهوحفظراستايدراجراییطرحتهیه

نهایتدروشدهمنطقهدرگردشگري
بالطبعواکوتوریسموتوریسمجذبموجب
اینوگرددروستاجانبههمهتوسعه
گذارانسرمایهبرايبستريمیتواندموضوع
شودايمنطقهومحلی







مسئولینسایرومراتعوهاجنگلسازمانمحترمئیسکشاورزيجهادوزیرمحترممعاونبازدید)4-1
روستادرگرفتهصورتاقداماتازکمکوئیهوقتردهیاروگزارشوموضوعبامرتبطاستانی













زنان روستاي کمکوئیه در مزارعزنان روستاي کمکوئیه در مزارع))88--44



بیان مشکالت روستاهاي پالوت از زبان خود مردم و دادن راه حل ها و  بیان مشکالت روستاهاي پالوت از زبان خود مردم و دادن راه حل ها و  ))99--44
پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکالت از سوي مردم محلی در حضور مسئولین  پیشنهاداتی در جهت رفع این مشکالت از سوي مردم محلی در حضور مسئولین  

شهرستان بهابادشهرستان بهاباد



تعامل توام مردم و مسئولین شهرستانتعامل توام مردم و مسئولین شهرستان))1010--44



ف
شاخصردی

أهم اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدن به شاخص عنوان شده
نتیجه

ارتقاي سطح سرمایه 1
تقویت (اجتماعی در روستا

عزم ملی، ایجاد همبستگی، 
)افزایش مشارکت روستاییان

عمومی و کارگاههاي تشکیل شده براي عموم و  دعوت و مشارکت با توجه به 
و سایر اقداماتی که به منظور افزایش سرمایه توجیه و اگاهی اهالی از مزایاي طرح 

مشارکت بیشتر  شاهد اجتماعی اهالی و انسجام مردمی صورت گرفت روز به روز 
اهالی در غالب ایجاد تشکل ها و گروه هاي توسعه محلی جهت تصمیم گیري در 

.باشیممیمورد امور روستا 

مثبت

ارتقاي سطح توان علمی و 2
محلیاجرایی مدیران 

با توجه به برنامه هاي آموزشی و شرکت اعضاء بصورت عام و مدیران و تسهیلگران 
خاص در بازدید ها و جلسات با کارشناسان و سایر اقدامات صورت گرفته بصورت 

.ایمبوده محلی مدیران اجرایی در این حوزه بالطبع شاهد افزایش توان علمی و 

مثبت

کمک به بازاریابی محصوالت 3
و تولیدات روستایی

با توجه به بازاریابی هاي صورت گرفته به فراخور هر محصول و عرضه تولیدات به  
با میتوان البتهکهبازار مصرف در این خصوص  نیز اقداماتی صورت گرفته است 

عرضه محصوالت روستا مرکز اختصاصی انسجام و تولید بیشتر محصوالت روستایی 
.در مرکز استان را دایر نمود

نیاز به انسجام  
بخشی به 

تولیدات، تهیه  
برند مخصوص  

و تولید به 
مقدار باال می  

باشد

خود ارزیابی از عملکرد و میزان موفقیت طرح مذکور در روستاي کمکوئیه با توجه به أهم شاخص هاي مورد نظر



ف
شاخصردی

أهم اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدن به شاخص عنوان شده
نتیجه

توجه و بهره گیري از مزیت هاي نسبی و  4
روستارقابتی 

بر نامه ریزي ها اساس بر این بوده است که از دانش بومی و پتانسیل  در تمامی 
مثبت.ها و توانمندي هاي روستاي پایلوت مطمح نظر قرار گیرد

با عث گردیده است نهایت استفاده از پتانسیل موجود در روستا را مذکور طرح کمک به رونق اقتصادي روستا5
نفر در مشاغل خرد با بازده باال را فراهم ساخته 12بکنند و موجبات بکارگیري 

.است که این موضوع به خودي خود موجب رونق اقتصادي روستا می گردد
مثبت

مدیریت منابع براساس ظرفیت هاي  6
طبیعیبالقوه و تنگناهاي 

ظرفیت هاي بالقوه و محدودیت  بر مبناي برنامه ریزي ها شکی نیست که اساس  
مثبت.در نظر گرفته شودهاي آب و خاك و منابع طبیعی 

ارتقاء و بهبود شاخص هاي توسعه پایدار  7
روستا

انشااهللا با استمرار پروژه و  نهادینه شدن اهداف و کارکرد هاي طرح براي جامعه  
مثبت.محلی بسیار امیدواریم موجبات توسعه پایدار روستا فراهم گردد

ارائه هاي محلی گیري از ظرفیت بهره اساس  کلیه طرح هاي پیشنهادي بر محلیبهره گیري از ظرفیت هاي 8
مثبت.گردیده است

کمک به اشتغال زایی در سطح روستا یا  9
دهستان

نفر در مشاغل خرد با بازده باال را فراهم 12طرح مذکور موجبات بکارگیري 
مثبت.ساخته است



ف
أهم اقدامات صورت گرفته در خصوص  شاخصردی

رسیدن به شاخص عنوان شده
نتیجه

فرهنگ سازي در جهت حفاظت و بهره  10
گیري از منابع و ذخایر موجود در  

روستا

احیاي گیاهان مرتعی، احیاي بازیهاي سنتی، احیاي پوشش محلی و  
آمده ایم با احیاي :از اقدامات انجام شده بوده است و همچنین شعار... 

.منابع طبیعی برکت را به سفره هایمان باز گردانیم

مثبت

کمک به توسعه زیرساخت هاي  11
ورزشی روستا-فرهنگی

با عنایت به اینکه ورزشگاه مرکزي در مرکز بخش می باشد و از کلیه 
روستاهاي دهستان به ورزشگاه مذکور مراجعه می کنند لذا پیگیري 
هاي زیادي در خصوص تجهیز ورزشگاه مذکور صورت پذیرفته و اجرا 

بازي  چوب احیاي ورزشهاي محلی نظري گردیده است و همچنین 
.......و

مثبت

کمک به توسعه امور فرهنگی روستا  12
شامل دسترسی اهالی به اقالم  

...فرهنگی شامل کتاب، مطبوعات و 

برگزاري جلسات روزانه، شرکت اعضاء در همایش ها،مراسم استقبال 
از تور لیدر، تشکیل جلسات هم اندیشی، پیگیري و در نهایت دایر 
کردن کتابخانه مرکز بخش پس از تعطیلی دو ساله جهت استفاده 

از اقداماتی بوده است که در این راستا انجام پذیرفته ......روستائیان و
.است

مثبت

کمک به حفظ میراث فرهنگی و آثار  ١٣
تاریخی و توسعه گردشگري روستایی

احیاي بازیها و لباس ها و غذاهاي سنتی ،دعوت و حضور بیش از سی  
جهت توسعه و جذب گردشگران،جذب اعتبارات جهت مرمت تورلیدر 

از .....خانه سنگی وابسته به روستا،معرفی حوزه گردشگري جنت و
اقدامات انجام گرفته در این حوزه بوده است

مثبت



ف
شاخصردی

أهم اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدن به 
شاخص عنوان شده

نتیجه

کمک به تقویت بنیان هاي اجتماعی و  14
بنیان خانواده

مثبت......گروهی وتشکیل کارگاه هاي آموزشی مهارتهاي زندگی و کار 

کمک به افزایش سطح دسترسی  15
اهالی روستا به آموزش

در زمینه هاي  (کالسها و کارگاههاي آموزشی زیادي در سطح روستا برگزار شده است
کشاورزي،زنبور داري،فراوري خشکبار،گیاهان داروئی،مهارتهاي زندگی، و آموزش سایر  

...)مشاغل خرد و

مثبت

این طرح با کلیه اهدافی که در نظر دارد همه برنامه ریزي هاي خود را  در جهت کمک  کمک به ارتقاء سطح رفاه عمومی16
به ارتقاء سطح رفاه عمومی دنبال کرده است و با توجه به اقدامات صورت گرفته تا  

.کنون در این امر موفق بوده است

مثبت

سامان دهی و بهبود سیما و منظر  17
روستایی

توجه ویژه به ایجاد پارك کوهساران در روستا و در دستور قرار گرفتن ایجاد 
اقامتگاههاي روستایی جهت توسعه توریسم از شاخص هاي توجه به این بخش بوده 

.است

مثبت

به طور کلی هدف نهایی از اجراي این طرح افزایش سطح درامد و معیشت بهره برداران کمک به کاهش فقر در روستا18
گزارشات بیان شده این امر تا حدي تحقق پیدا  پیرو و بالطبع کاهش فقر می باشد و 

کرده است

مثبت



ف
أهم اقدامات صورت گرفته در خصوص رسیدن به  شاخصردی

نتیجهشاخص عنوان شده
کمک به توسعه کشاورزي و دامپروري  19

روستایی
با عنایت به اینکه شغل اکثریت ساکنین روستا کشاورزي و دامداري می باشد و  
اصوال قابلیت هاي روستا هم در همین حوزه ها می باشد لذا تمام برنامه ریزي 

و البته (هاي صورت گرفته نیز بر پایه توسعه اصولی و علمی کشاورزي و دامداري
.بوده است) همچنین با تکیه بر دانش بومی

مثبت

کمک به افزایش سطح مشارکت و  20
حضور زنان در فعالیت هاي اجتماعی و  

انجام امور روستا

با توجه به نقش زیاد زنان در معیشت و زندگی روزمره، همچنان حضور آنان در  
عضویت دفتر پر رنگ بوده است لذا سعی گردیده از حضور آنان حداکثر استفاده 
.صورت گیرد و در بحث طرح هاي اشتغالزایی روستا نیز مورد حمایت قرار گیرند

مثبت

کمک به کسب درآمد پایدار براي  21
دهیاري

تا کنون این طرح بصورت مستقیم عاملی جهت کسب درامد براي دهیاري نبوده  
است اما با گسترش و اتمام پروژه میتوان در راستاي کسب درامد براي دهیاري 

.نیز موفق بود
نیاز به گسترش  
و نهادینه کردن 
طرح در جامعه  
محلی روستا  

می باشد

با برنامه ریزي هاي صورت گرفته امیدواریم روستاي مذکور به عنوان یکی از کمک به توسعه صنایع روستایی22
روستایی مراکز فراوري محصوالت کشاورزي و صنایع روستایی و همچنین صنایع 

.پاك شناخته شود

مثبت



تهیه کنندگان:

¨ گرداوري و تدوین مطالب:

¨ علی اکبر توکلی

¨ طراح اسالید:

¨ مهدي امیري

بخشداري آسفیچ
سرپرست بخشداری:حسین زینلی

دهیاري کمکوئیه

دھیار وقت کمکوئیھ:علی توکلی
دھیار فعلی کمکوئیھ:عباس توکلی

با ھمکاری و مشارکت اھالی روستای 
کمکوئیھ  

طرح مجریان


