
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 ( 1400)سال    طرح توسعه پایدار روستای زولگزارش پروژه  

 

 

 طرح توسعه پایدار روستای زول 

 فاطمه رجبی، سید ناصر نوربخش پروژه:    ان تسهیلگر 

 ریال   612.562.737هزینه پروژه: 

 و شرکت اکسیر صنعت   آقای افشین زارع   مالی:   ان حامی 

سپهر به عنوان یک سازمان مردم نهاد با ماموریت توانمندسازی، و توسعه کسب و کار کارآفرینی و با درک شرایط  بنیاد  

موجود کشور و جامعه روستایی اجرای طرح توسعه روستایی زول را بنا به پیشنهاد جناب آقای افشین زارع مدنظر قرار  

 شد: داده است و در چهار مرحله کلی اقداماتی انجام خواهد 

 مطالعه و شناخت جامعه محلی )شناخت نیازها و مسائل و فرصت ها و دارایی ها( -1

 تعریف پروزه های عملیاتی و برنامه اقدام بر پایه شناخت -2

 اجرای مشارکتی پروژه ها -3

 پایش، ارزیابی و نظارت به منظور تداوم دستاورد ها -4

گزار شد و طرح موضوع شد که مورد موافقت و  عضو جدید شورای اسالمی روستا بر  قای شبانیپس از جلسه ای که با آ

و پس از استقرار شورای جدید آغاز شود. پس از    1400استقبال قرار گرفت و قرار شد کار در روستا از اواخر مرداد ماه  

رفی شد و در خواست شد شورایی  استقرار شورای جدید جلسه ای در مسجد روستا با حضور معتمدان برگزار شد و پروژه مع

 برای توسعه روستا شکل بگیرد. 

در همین زمان موج چهارم کرونا شرایط سختی را در کشور ایجاد کرد بنا به تاکید خانه بهداشت روستا و شورا، کار مطالعات  

برنامه ریزی مشارکتی  از روش های  تا نیمه مهرماه متوقف شد. سپس مطالعات اصلی روستا انجام شد و در انجام مطالعات 

جلسه با گروه های مختلف برگزار و در قالب مصاحبه های عمیق  داده های مربوط به پروژه جمع آوری   19استفاده شد و 

 شد.  

 تاکنون اقدامات زیر در روستای زول انجام شده است: 

 مطالعات و ارزیابی ها 

 مطالعه و تحلیل جمعیت روستا  -1

 دامداری روستا مطالعه وضعیت کشاورزی و  -2

 مطالعه تاریخی و جغرافیایی  -3



 مطالعه اولیه نیازها و درخواست ها  -4

 پروژه های عملیاتی 

 زیباسازی دبستان امام حسین )ع( )دبستان باران(   -1

 زیباسازی مدرسه متوسطه اول   -1

 تجهیز  آزمایشگاه مدرسه متوسطه اول  -2

 تجهیز کتابخانه دبستان امام حسین )ع( )دبستان باران(  -3

 اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی راه  -4

 راه اندازی ستاد توسعه پایدار روستای زول   -5

 راه اندازی گروه صنایع دستی تارچین   -6

 نهال کاری معابر و مکان های عمومی  -7

 :  صفحه فروش گروه تارچین در سایت باسالم 64تصویر شماره  

 

 :  نهال کاری معابر و مکان های عمومی 65تصویر شماره  

 



 

 :  صندوق اعتبارات خرد زنان روستای زول 66تصویر شماره  

 :  زیباسازی مدرسه 67تصویر شماره                                                        

 :  اولین جلسه گروه خودیار صنایع دستی 68تصویر شماره  


