


 :  دهیاری خوزنین تقدیم می کند
 طرح احداث و بهره برداری کارگاه تولیدی انواع جدول و موزائیک    



 در یک نگاه                خوزنین



 میالد از قبل هزارسال یک حدود که اشکانیان دوران به میالد از پیش که کهن بسیار تاریخی سابقه با است روستایی خوزنین
  و شهرستان مرکز تا کیلومتر 30 و بخش مرکز کیلومتری 5 در خوزنین دهستان مرکز خوزنین روستای .گردد برمی باشد می
 .باشد می استان مرکز تا کیلومتر 60

  حدود کشاورزی محصوالت برداشت و کاشت و کار فصل در که باشد می نفر هزار سه از بیش حاضر حال در خوزنین جمعیت
 .گردد می اضافه آن به کارگر هزار یک

 تولیدی شرکتهای در کارگری و دولتی شاغل ، ساختمانی امور ، دامداری ، کشاورزی از است عبارت روستا اهالی شغل اکثریت
 صنعتی و

 دفاع دوران گمنام شهید3 از میزبانی و ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام به شهیدگرانقدر40اهداء با خوزنین روستای
 .درخشد می درخشان نگینی همچون استان امروزدر به تا و جنگ زمان در چه ها صحنه در همیشگی حضور و مقدس

  همچنین .است بوده عنوان و مقام دارای کشوری حتی و استان و شهرستان و بخش در همیشه نیز خوزنین روستای دهیاری
 تولیدات وازطریق بوده دهیاری برای پایدار درآمدی موجب که باشد می موزاییک و جدول انواع تولید کارگاه دارای دهیاری

      و دولتی ارگانهای رابه خود وتولیدات .است نموده خود معابر روسازی پیاده و جدولکاری به اقدام اهالی مشارکت و  خود
 از خارج و استان در کارگاه محصوالت .نماید می ارائه حومه و روستا محترم شهروندان و(ودهیاریها شهرداریها) دولتی نیمه

 مراجعه دهیاری به جدیدی مشتریان محصوالت مطلوب کیفیت دلیل به و دارد را خود به مخصوص مشتریان نیز(تهران) استان
 .دارد را کارگاه توسعه قصد خوزنین دهیاری که نمایند می

 خوزنینمعرفی روستای 



 هدف از اجرای طرح

 توضیحات ردیف

 و روستا دهیاریایجاد درآمدی پایدار برای  1

پیشرفت در کارهای عمرانی روستا از طریق استفاده از   2
 تولیدات کارگاه و صرفه جویی در هزینه ها

  بصورتنفر 15نفربصورت مستقیم در تولید و7:اشتغالزایی 3
 ...(کارگر و -استاد کار-راننده)غیر مستقیم

معرفی دیگر ظرفیتهای روستا به روستا و شهرهای اطراف   4
محصوالت کارگاه  وخریداز طریق مراجعه به کارگاه 

 دهیاری



 اجرای طرح  واهمیتضرورت 

 توضیحات ردیف

1 
به کسب درآمد  پایدار جهت پیشبرد  امور  و متکی نبودن   دهیاریبا توجه به نیاز  

به درآمدهای  واریزی از سوی دولت و ایجاد اشتغال برای جوانان اقدام به مطالعه 
 طرح تأسیس کارگاه تولید مصالح بتونی نمود

2 
به حق اهالی شریف  وتوقعزیاد ساکن در روستا  وجمعیتبه وسعت روستا  باتوجه

پرور روستا و اثبات میزان مشارکت  باالی اهالی در امور روستا بایستی  وشهید
 .کارهای عمرانی سرعت بیشتری می گرفت 

 

3 
جلوگیری از  درجهتبه رونق اقتصادی روستا  وکمک منظرروستازیبا سازی 

 مهاجرت بالعکس وحتیمهاجرت اهالی به شهرها 



 بازه زمانی اجرای طرح

 توضیحات سال
 ( دیوارکشی –خرید زمین )اجرای طرح  شروع 1389

 احداث سوله و خرید تجهیزات الزم 1390

 بهره برداری طرح 1391



 گستره اجرای طرح

 توضیحات سطح
 روستا اشتغالزایی و مصرف تولیدات کارگاه در  روستا

 استفاده از تولیدات روستا در معابر دهستان

   بخش دهیاریهایدر بخش توسط ادارات و  دهیاریاستفاده از تولیدات کارگاه  بخش

شهرستا
 ن

  واشخاص دهیاریهاو   شهرداریهااستفاده از تولیدات در شهرستان توسط 
 حقیقی

مواقعی خارج از استان علی   ودربه سرتاسر استان  دهیاریفروش تولیدات  استان
 تهران الخصوص

زهرا ،   بوئین، رحیم آباد  چرخلو قشالق،  خیارج،  نودهابراهیم آباد،   دهیاری: اطراف از قبیل  دهیاریهای
، هنرستان  خوزنین،  مرکز فنی  و حرفه ای   اسفرورین، شهرداری شال ؛ شهرداری  دانسفهانشهرداری 

 ...و  خیارجکشاورزی روستای 



 تامین منابع ونحوهمیزان هزینه اجرای طرح 

 تامین منبع میزان هزینه سال

 دهیاری (ودیوارکشیخرید زمین )لایر  میلیون150 1389

 وخریداحداث سوله )میلیون لایر 200 1390

 (تجهیزات

 دهیاری

خرید دستگاههای پیشرفته )لایر  میلیون550 1392

 (جهت توسعه کار موزاییکقالبهای  وافزودن

درآمد )دهیاری

 ازفروشحاصل 

 (محصوالت



 نتایج حاصل از اجرای طرح

 توضیحات ردیف

 از طریق فروش تولیدات دهیاریلایر  میلیون90درآمد ماهیانه درحدود 1

نزدیک  روسازی وپیادهمعابر روستا  ازمتر 5000 درحدود جدولکاری 2

 دهیاریروستا توسط تولیدات  ومیادین وبوستانهامعابر  ازمتر 8000به 

مستقیم که منجر به  وغیرمستقیم  بصورت نفر22اشتغالزایی نزدیک به  3

 .کاهش فقر گردیده است

توسعه اقتصادی روستا از طریق مراجعه مشتریان به روستا و آشنایی  4

 دیگر محصوالت و تولیدات روستا وخریدظرفیتهای روستا   با دیگر

  روستایی که باعث بهبود کیفیت زندگی  ومنظربه سیما ساماندهی  5

 .روستا گردیده است وزیبایی

نیز  دهیاریروستا سطح مشارکت اهالی با  امورعمرانیپیشرفت  با 6

 .افزایش چشمگیری داشته است





 ویبرهبندی و خرید  وقفسهاحداث سوله 



 پرکردن قالبهای پالستیکی : مراحل تولید 



 درقفسهقالبهای پرشده  قراردادن:تولیدمراحل 



 ها از قالب موزاییکبیرون آوردن : مراحل تولید



 موزاییکشروع تولید انواع 







 تولید انواع جدول باغچه ای



 تولید جدول در ابعاد مختلف



 دهیاریمعابر روستا توسط تولیدات کارگاه  جدولگذاری



 (تهران)همجوار واستانبه استان  موزاییکفروش 



 روستا ومعابر دربوستانهااستفاده از تولیدات 









  وشهروندانتوسط ادارات  وروستاها درشهرها خوزنین دهیاریاستفاده از تولیدات کارگاه 

 (   دانسفهانتوسط شهرداری -درمرکزدانسفهان(ره)میدان سید احمد خمینی)



 رامنداز بخش  نودهروستای 



 رامنداز بخش  نودهروستای 



 الهی به امید تو


