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 :مقام معظم رهبری

 دورافتاده، و محروم قشرهای

  کسانیکه و عشایر و روستاییان

 تنها نه دارند، بیشتری مشکالت

 در بلکه اقتصادی، بخشهای در

 در باید خدمات، اقسام و انواع

 .گیرند قرار اولویت



  موقعيت
 روستای درین



 بسمه تعالی
ن موجب مهاجرت تعدآدی آز جوآنان روستا 

 
روستای درین همانند دیگر روستاهای کشوردر مقطع زمانی دچار مشکالت بیکاری و در پ ی آ

علی رغم دآشتن تعصبات محلی و پایبندی به خانوآده شده بود ، که دهیاری و شورآ با هماهنگی مسئولین شهرستان مبادرت به آحدآث چند 

در صدي آهالي تحت عنوآن تعاوني درمنطقه نمود كه با موفقيت طرح موجب جلوگيري آز مهاجرت و % 80وآحد مرغدآري با مشاركت 

 بازگشت خانوآده هاي مهاجر و جوآنان روستا گرديد و در آین رآستا نيز با فرآهم نمودن تسهيالت الزم در زمينه آشتغالهاي جانبي آز جمله

دآمدآری ، دآمپروری و زنبور دآری ، موجب شكوفاي  ي روستا گرديده، به نحوي كه نظر مسئولين شهرستان جلب و با آختصاص بودجه 

ن مي باشد
 
 .مورد نياز بهسازي در حال حاضرعالوه برجذب گردشگر، تفرجگاه شهرستان نيز فرآهم نموده كه تصاوير پيوست مويد آ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسمه تعالی

  به منظور بهبود وضع اقتصادی و رفع بیکاری درروستا : هدف از اجرای طرح 

جلو گیری از مهاجرت روستائیان و ارتقاء سطح فرهنگ و تشویق  بهه  :  ضرورت واهمیت اجرای طرح 

  پذیری مشارکت مردم در اداره امور روستا و تقویت فرهنگ گردشگر

 1392/09/1  پایان و بهره برداری طرح 1391/11/1تاریخ شروع : بازه زمانی اجرای طرح 

 روستا برای اجرا و بهره برداریدرصد مشارکت اهالی به ویژه جوانان %80 :نحوه اجرای طرح

  میبد ، شهرستان بفروئیه، بخش ی درین روستا : گستره اجرای طرح 

 مشارکتی% 60تسهیالت و % 40 ریال نحوه تامین منابع 4/200/000/000: میزان هزینه اجرای طرح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرقه امید در دل اهالی روستا ایجاد شده که در سال گذشته وجااری  : نتایج حاصل از اجرای طرح 

باعث رونق اقتصادی و استقرار خانواده های جوانان در روستا گردیده و باعث افزایش جمعیت وکمک 

به ارتقای سطح رفاه عمومی در روستا و بهره گیری از ظرفیتهای محلی، رفت وآماد گردشااران  و   

توسعه صنایع روستایی، کشاورزی ، زنبور داری ودامپروری،افزایش همبستای ومشارکت مارد  در  

امور روستا وارتقای سطح سرمایه اجتماعی و بهره مندی از ظرفیت سازمانهای مرد  نهاد در توساعه  

 . پایدار روستایی وکمک به فعالیت دهیاری و افزایش احساس امنیت در روستا گردیده است



آجرآی طرح  آحدآث چند وآحد تولیدی 

بیست هزآرقطعه آی مرغ گوشتی در 

 روستای درین میبد
 



 

 

  :نحوه اجرای طرح

درصد مشارکت اهالی 80%

روستا برای به ویژه جوانان 

 اجرا و بهره برداری

 

 



ماده بهره بردآری  
 
 طرح تکمیلی دآخل سالن ،آ



با بهره بردآری آز آین طرح ، بیکاری 

و فقر آز روستا رفع گردید و باعث  

رضایت مندی آهالی روستا نیز شده 

 .آست

طرح به فضل خدآ    

تولیدی پرورش مرغ گوشتی به 

 .  بهره بردآری رسید
 



 نتایج حاصل آز طرح پرورش مرغ گوشتی 



جرقه امید در دل اهالی روستتا ایاتاد   : نتایج حاصل از اجرای طرح 

شده که در سال گذشته و جاری باعث رونت  اقتصتادی و استتقرار    

خانواده های جوانان در روستا گردیتده و باعتث افتشایم جتعیتت     

رفتاه عتتومی در روستتا و بهتره گیتری از      به ارتقای سطح وکتک 

ظرفیتهای محلی، رفت وآمد گردشگران  و توسعه صنایع روستتایی،  

کشاورزی ، زنبور داری و دامپروری ، افشایم هتبستگی و مشارکت 

سرمایه اجتتاعی و بهتره منتدی   روستا وارتقای سطح مردم در امور 

از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی وکتتک  

 . به فعالیت دهیاری وافشایم احساس امنیت در روستا گردیده است



با بهره بردآری آز طرح پرورش 
مرغ گوشتی آشتغالهای 

جانبی آز جمله 
دآمدآری،دآمپروری و زنبور 
دآری  و توسعه کشاورزی 
عاید روستا شده که موجب 
رضایت مندی آهالی روستا 
گردیده ، روستای درین 
 روستای  ی آست ماندگار



  در همين راستا ودر پي
اشتغال ايجاد شده در روستا، 
طرح ساماندهي روستا انجام 
كه موجب پويايي ورفت و 
.     آمد گردشگران گرديده است

 ايجاد فضاي سبز (تصاوير)+ 



 آسفالت معابر 



 طرح بهسازی ورودی روستا 

 

 

 مترمربااا ،  150آزادساااازی

 ملک واق  شده در مسير

محوطه سازی اطراف استخر 

احداث ديوار ساحلي 

 :اين عمليات شامل

  نصب آالچيق 

   نصب برج نوروايجادفضای

 سبز ميباشد

 

سنگ فرش كف 



 طرح بهسازی محوطه استخر روستا 

 قبل آز شروع کار

 مرحله پایانی



 :با تشکر فراوان از

                                           مسئو لین محترم استان یزد و شهرستان میبد

 

                     وتمامی اهالی روستای درین که ما را در اجرای

 .طرح  یاری نمودند

 :و در پايان

 :تهیه و تنظیم

 دهیار روستای هدف گردشگری درین                                                               

 محمد مرادی                                                                                       

 

              



باتشکر از بذل 
 ...توجه شما

 
موفق و پیروز و سربلند 

 .باشید


