نام روستا  :عزیزآباد

بخش :مرکزی

دهستان :رضوانیه

شهرستان :تیران وکرون

-1وضعیت جغرافیایی روستا
الف -وجه تسمیه روستا :
قدمت روستای عزیز آباد به  200الی  400سال میرسد و شواهدی نیز وجود دارد
که آن قلعه ی قدیمی در روستاست .بقایای این قلعه اکنون نیز موجود است .
از علل پیدایش روستا وجود آب ( آب قنات و چشمه ها ) میباشد و از این جهت
مردم این روستا برای اسکان و کشت و کار مناسب دانسته و شکل روستا را به
خود گرفت و کم کم توسعه یافت.

ب – مساحت روستا :
مساحت روستای عزیز آباد در محدوده وضع موجود  204290متر مربع ( 20/42
هکتار ) میباشد که به طور عمده شامل کاربریهای مسکونی  ،آموزشی ،درمانی  ،تجاری
،معابر  ،اراضی بایر و زراعی و ...میباشد.از مجموع مساحت زیستی داخل محدوده روستا  42درصد آن به کاربری مسکونی اختصاص دارد.
ج – همسایه ها از چهار جهت:
از شمال به کوهان و شهرک کوهان ،از شرق به نهضت آباد  ،از غرب به مراتع تیران و از جنوب به قره تپه محدود میشود.
د – ارتفاع از سطح دریا :
ارتفاع روستا از آبهای آزاد  1813متر است.
ه – فاصله تا مرکز شهر و شهرستان :
فاصله ی این روستا تا مرکز شهر و شهرستان  8کیلو متر میباشد.
و – اکولوژی  .آب شناسی و پوشش گیاهی و حیاط جانوری روستا :
طبق آمار ایستگاه کلیماتولوژی بخشی از این شهرستان طبق تقسیم بندی آ ب و هوایی کوپن نیم صحرایی باتابستانهای خشک و خنک و تاحدودی مشابه با آب و هوای
مدیترانه ای است و بخش دیگری اقلیم نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم و خشک میباشد.براساس روش طبقه بندی گوسن این شهرستان به دو نوع ااقلیم بیابانی خفیف و
مدیترانه ای گرم و خشک تقسیم گردیده است.

 -2آمار و اطالعات روستا :
الف -جمعیت روستا به تفکیک (زن و مرد-تعداد خانوار : ).......... -
جمعیت کل

تعداد زنان

تعداد مردان

تعداد خانوار

498

257

241

177

ب – درجه دهیاری – سال تأسیس -وضعیت ساختمان (متراژ و مشخصات ) :
دهیاری درجه  2است .سال تأسیس آن – 1384/07/07
مساحت کل دهیاری  3500متر مربع است که حدود  300متر زیر بنا دارد.

ج – طول جاده های روستا ( آسفالته و :).........
معابر اصلی درجه یک روستا شامل جاده ای به عرض  8متر و طول  1200متر تا داخل روستا که از شمال به جنوب کشیده شده است و جاده آسفالته میباشد .کل جاده از
اولین ساخت کارگاهی تا آخرین ساخت آموزشی  1720متر از شمال به جنوب کشیده شده که در میانه های راه دارای عرضهای متفاوتی از  10متر تا  15متر میباشد .این
راه اصلی روستا ارتباطی نیز با روستاهای قره تپه و کهریز لطفی دارد و جاده آسفالته میباشد.معابر اصلی درجه دو این معابر سه مورد در داخل بافت روستا میباشد با
عرض های  6متری و  8متری که عرض مناسبی برای عبور خودرو را دارد و در سمت شرق و غرب روستا پراکنده هستند و ارتباط کلیدی با جاده اصلی برقرار میکند .این
معابر  12660متر مربع معادل  27/3درصد از سطح جاده روستا را به خود اختصاص داده است .معابر فرعی درجه یک  ،این معابر که کوچه پس کوچه های داخل بافت
را شامل میشود و محله های قدیمی را به جدید ارتباط میدهد .مجموع مساحت این معابر  12300متر مربع معادل  26/6درصد از روستا را به خود اختصاص داده است
.معاب فرعی درجه دو ،این معابر پایین ترین مرتبه از شبکه معابر روستا را تشکیل میدهد که وظیفه تأمین دسترسی راحت به مساکن و ساختمانهای عمومی روستا را بر عهده
دارد و در قسمتهای مختلف روستا پراکنده میباشد و دارای عرض متغیر بین  2تا  8متری میباشد .مجموع مساحت معابر فرعی درجه دو  7000متر مربع معادل  15/1درصد
میباشد.
 -3وضعیت آب – برق – گاز و سوخت :
الف – وضعیت آب شرب و تأسیسات مربوطه – نحوه تأمین آب شرب (شبکه – چشمه – چاه ) وضعیت کلر زنی – مسؤل آب روستا (نام ونام خانوادگی و تلفن ) :
آب شرب روستا وکلر زنی تحت نظر سازمان آب و فاضالب روستایی میباشد .مسؤل آب روستا آقای یزدانی.
ب – آب کشاورزی (چاهها – قنات ها و  ).......و تأسیسات مربوطه :
این روستا دارای  6چاه آب و  3قنات میباشد که اسامی قناتها به این شرح است  :قنات درب مسجد – قنات باال و قنات مزرعه که در حال حاضر خشک شده است.
ج – وضعیت برق و انشعابات روستا :
روستای عزیز آباد دارای  185انشعاب برق میباشد که به شبکه سراسری برق متصل است و کمبودی از این جهت ندارد.
د – وضعیت گاز و انشعابات روستا :
 165انشعاب گاز و زیر نظر اداره گاز تیران اداره می باشد.
ه – وضعیت مخابرات روستا ( ثابت – همراه ) :
تعداد مشترکین تلفن ثابت  242مشترک میباشد .
 – 4وضعیت آموزشی و بهداشتی روستا :
الف – مهد کودک ( به تفکیک ) دختر و پسر و تعداد:
پیش دبستانی  3دختر  5 ،پسر – مهدکودک  1پسر
ب – مقاطع تحصیلی به تفکیک ( دختر و پسر ) و تعداد و درصد افراد با سواد روستا :

حدود  90درصد از افراد روستا با سواد هستند.
نام مدرسه

مقطع

تعداد دانش آموزان دختر

تعداد دانش آموزان پسر

دبستان شهید چترایی

ابتدایی

23

27

ج – کتابخانه :
این روستا فاقد کتابخانه است.
د -مرکز بهداشتی روستا (تعداد – افراد فعال – خدمات قابل ارائه – برنامه زمانبندی حضور ) :
مراقبت از مادران باردار  ،مراقبت از کودک  ،بهداشت محیط ،
بهداشت روان  ،واکسیناسیون و  ...از خدمات این خانه بهداشت میباشد.
نام و نام خانوادگی

سمت

زمان حضور

خانم طاهری

بهورز

همه روزه

دکتر چمی

پزشک عمومی

دوشنبه ها

خانم سلطانی

ماما

دوشنبه ها

ه – چگونگی دفع زباله در روستا :
توسط مأمورانی که شرکت تعاونی توسعه دهیاری ها تعیین کرده اند با ماشین حمل زباله جمع آوری در روزهای شنبه وسه شنبه انجام میشود.
 -5وضعیت امور رفاهی  ,ورزشی  ,خدماتی ومذهبی روستا :
الف –حمام – غسالخانه و گورستان :
این روستا حمام عمومی ندارد .تعداد غسالخانه یک عدد.گلستان شهدا و گورستان یک عدد
ب – پارک – امکانات ورزشی و رفاهی :
روستا دارای یک پارک ویک مجموعه فرهنگی ورزشی میباشد.

ج – وضعیت مسجد ها – حسینیه ها – هیأتهای مذهبی و پایگاههای بسیج :
*دارای یک حسینیه و مسجد است .
*نام هیأت مذهبی حضرت علی اکبر میباشد .
*پایگاه مقاومت بسیج انصار المهدی

د – واحد های خدماتی – بانکی –کسبه –نانوایی –پست بانک – انتظامی – شرکت تعاونی های روستایی – قرض الحسنه –دار القرآن -تیمهای ورزشی – و (..........نام
و نام خانوادگی مسؤلین مربوطه و تلفن تماس ) :
*یک پست بانک در این روستا مشغول به فعالیت میباشد
*یک نانوایی وتعداد 7باب مغازه

پست بانک
نانوایی

ابراهیم شهیدی
خانم رضایی زاده

خواربار فروشی

اکبر شهیدی

خواربار فروشی

قاسم شهیدی

خواربارفروشی

مهدی شهیدی

قصابی

قاسم چترایی

ه – وضعیت دریافت شبکه های تلوزیونی (تمامی شبکه ها

درج شود ) :

تمام شبکه های تلوزیون ودیجیتال در این روستا دریافت میشود و آنتن دهی خطوط تلفن همراه اول و ایرانسل و اینترنت در وضعیت مطلوب است .

شبکه یک

شبکه مستند

شبکه شما

شبکه سالمت

شبکه بازار

شبکه آموزش

شبکه آی فیلم

شبکه قرآن

شبکه نسیم

شبکه اصفهان

شبکه افق

شبکه خبر

شبکه چهار

شبکه ورزش

شبکه جام جم

شبکه پویا

شبکه سه

شبکه تهران

شبکه نمایش

شبکه دو

شبکه تماشا

 – 6وضعیت صنعت – معدن و تولید در روستا :
الف – واحدهای صنعتی ( در حال ساخت – فعال – میزان تولید – تعداد افراد شاغل – نوع محصول ) :
بر اساس آمار خانه بهداشت روستا تعداد  149نفر در بخشهای صنعت و صنایع دستی فعالیت دارند که در قسمت صنایع در بخش ریخته گری (ورودی روستا )که تعداد 34
کارگاه ریخته گری موجود است و تعداد  65نفر در آنجا مشغول میباشند و در بخش صنایع دستی (قالی بافی )تعداد  114نفر مشغول میباشند که صنعت فعال روستا است و
اغلب خانواده ها برای امرار معاش به این صنعت روی آورده اند.
نام و نام خانوادگی

نوع فعالیت

میزان فعالیت

حسین شریفی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

عبداله چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

نعمت اله چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

غالمرضا نوری

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

احمد چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

محمد شهیدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

اصغر ایمانیان

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

مهدی چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

داریوش شهیدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

امید چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

ابراهیم سلیمی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

اصغر خدایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

سعادت شهیدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

محمد رضایی زاده

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

علیرضا چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حسین شهیدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

اصغر طاهری

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حسن غالمی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

اسداله نوری

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حشمت خدایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حسینعلی هنرمند

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

علی چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

شرکت دنیای ذوب

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

امید چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

محمود نوری

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حسین ایمانیان

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

حسینعلی احمدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

احمد طاهری

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

محمد جعفر چترایی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

مجتبی شهیدی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

آقای ترابی

ریخته گری

قطعات آهن وچدن

محمد شهیدی

تراشکاری

*********

عباس شهیدی

تراشکاری

باسکول اتحاد

*******

قاسمعلی چترایی

گاوداری

عباس مظاهری

گاوداری

حسین مظاهری

گاوداری

آقای مرادیان

گاوداری

آقای صالحی

گاوداری

ذبیح اله قربانی

گاوداری

محمد جواد شهیدی

گلخانه

علی اکبر محنت کش

گلخانه

همت شهیدی

گلخانه

محمد رضا موحدی

پرورش بلدرچین

آقای فنایی

کارتن سازی

تصاویری از کارگاه های ریخته گری در روستا :

ب – واحدهای تولیدی (در حال ساخت – فعال – میزان تولید – تعداد افراد شاغل – نوع محصول و : ).....
 34واحد تولیدی در روستا وجود دارد که  16واحد آن فعال میباشد و مابقی به علت نداشتن سرمایه در گردش به حالت تعلیق درآمده اند.
ج – معادن ( تعداد – نوع معدن – میزان بهره برداری – اشتغال – نوع کاربری و : ).......
تعداد  3معدن درانتهای مراتع عزیز آباد که شن وماسه تولید میکنند.
 – 7وضعیت کشاورزی – باغداری ودامداری روستا :
الف – سطح زیر کشت اراضی ( اراضی تحت فشار – اراضی یکپارچه – اراضی سنتی ) محصوالت زراعی – میزان محصول سالیانه – ویژگیها :
روستای عزیز آباد دارای  50/2هکتار اراضی تحت کشت آبی است که از این تعداد  40هکتار تحت کشت محصوالت سالیانه مانند گندم و جو  ،سیب زمینی و گوجه فرنگی
،یونجه  ،اسپرس میباشد .مقدار  10هکتار نیز تحت کشت درختان مثمر مانند انگور  ،بادام ،گردو میباشد.بطوریکه از مجموع  199خانوار روستا در سال  1375شغل سرپرست
خانوار  41نفر آنان کشاورز هستند که  17/3درصد از شغل سرپرستان خانوار را تشکیل میدهد.با توجه به میزان اراضی تحت کشت و تعداد شاغلین سرپرست خانوار در
بخش کشاورزی متوسط زمین هر کشاورز در این روستا  2/61هکتار میباشد و مقدار  200هکتار اراضی بایر قابل کشت نیز در اطراف دروستا وجود دارد.
ب – باغات ( سطح باغات – محصوالت باغی و میزان تولید تولید روستا در طول سال – ویژگیها ) :
عالوه بر کشاورزی باغاتی نیز در این روستا وجود دارد و اهالی به باغداری نیز مشغول میباشند که حدود  41600اصله درخت در روستا وجود دارد که از نوع گردو  ،بادام
 ،انگور  ،آلبالو  ،سنجد و...میباشد.
ج – وضیت آب کشاورزی روستا ( چاه های فعال و غیر فعال  -دارای پروانه یا فاقد پروانه ) :

چاههای برقی  2حلقه – چاههای دیزلی  5حلقه – قنات و کانال و آبگیر  3رشته.در حال حاضر به علت خشکسالی قابل استفاده نمیباشند.
د – دامداری و ماکیان ( تعداد واحد موجود  -واحدهای فعال – نوع فعالیت – میزان فعالیت ) (صنعتی یا سنتی ) :
تعداد گاوداری  :شش گاوداری– تعداد مرغداری  4 :مرغداری با  50000مرغ
 – 8وضعیت ایثارگری در روستا :
الف – تعداد شهداء با ذکر نام :
شهید بهمن شهیدی – شهید محمود رضوانی – شهید رضا شهیدی – شهید غالمرضا شهیدی -شهید سعادت چترایی -شهید قنبر علی چترایی – شهید رضا ابوترابی – شهید
اسماعیل ابوترابی – شهید علی ابو ترابی – شهید خلیل اله نوری – شهید ابراهیم نوری – شهید علیرضا قاسمی – شهید نصراله چترایی -شهید حسین شهیدی – شهید محمد
رضا چترایی – شهید حبیب اله چترایی -شهید حسین چترایی – شهید ولی اله چترایی -شهید حشمت اله چترایی – شهید اسماعیل شهیدی

ب – تعداد جانبازان با ذکر نام :
 12جانباز که خارج از روستا زندگی میکنند و در حال حاضر فقط  2نفر از آنها در روستا سکونت دارند  .غالمرضا شهیدی و حسینعلی هنرمند.
ج – تعداد آزاده ها با ذکر نام :
 2آزاده .یک نفر خارج از روستا سکونت دارد و یک نفر هم داخل روستا سکونت داشته است که فوت شده است .مهدی ایمانیان.
 – 9وضعیت طرح هادی روستا :
الف – سال تصویب :
سال 1384

ب – مسایل  ،مشکالت و پیشنهادات :
اجرا نشدن کامل طرح هادی – زیر سازی و جدول گذاری و کانیو گذاری کلیه کوچه ها و معابر -دوبانده کردن ورودی روستا به علت وجود ریخته گری ها-اتمام
ساختمان مجموعه فرهنگی – احداث سالن ورزشی -فرسودگی شبکه آبرسانی
 – 10شخصیت های سیاسی  ،اجتماعی و فرهیخته روستا :
الف – نام و نام خانوادگی  ،تحصیالت  ،ویژگی :
جناب آقای ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس

.
 – 11وضعیت میراث فرهنگی  ،گردشگری و جاذبه های مرتبط در روستا :
الف – اماکن توریستی  ،تاریخی موجود ( تعداد – متراژ – وضعیت موجود ) :
سه باب برج کبوتر خانه که نیاز به بهسازی دارد.

ب – بازی های سنتی و محلی :
هفت سنگ – کوتله بازی – چوب و پیل –گندم برو میدان –طناب کشی
ج -غذاهای محلی :
آش جو  ،آش رشته –ته کماجدونی – چرب و شیرین
د – صنایع دستی :
قالیبافی
 – 12مسؤلین روستا :

نام و نام خانوادگی

سمت

سید ابراهیم جبلی

دهیار

محمد محنت کش

شورای اسالمی

محمود چترایی

شورای اسالمی

مصطفی شهیدی

شورای اسالمی

عباسعلی طاهری

شورای کشاورزی

عبداله شهیدی

فرمانده پایگاه

ابراهیم شهیدی

پست بانک

خانم طاهری

خانه بهداشت

اسماعیل مختاری

مدیر مدرسه

ابراهیم شهیدی

مخابرات

محمد شهیدی

هیئت امنا مساجد

 - 13وضعیت بودجه روستا :

بودجه مصوب (ریال )

تحقق یافته (ریال )

سال

902000000

508000000

1392

1284500000

822000000

1393

131100000

933366496

1394

771900000

1389963257

1395

850000000

******
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 – 14مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده در دوره فعالیت شوراهای اسالمی تا پایان سال : 93
الف – راه :
ب – آب  :تعویض شبکه آب روستایی حدود  1000متر با همکاری سازمان آب و فاضالب شهرستان
ج – زیرسازی وآسفالت  2کوچه مسجد – بهسازی مجموعه فرهنگی  80درصد – احداث بوستان سالمندان  -احداث ساختمان دهیاری با مساحت  3500متر و زیر بنای
 300متر – مساعدت در خصوص خانه عالم – تهیه ی طرح تفکیکی ضلع جنوب غربی – احداث پارک بازی – اجرای برج نوری ( روشنایی مرکز روستا) -تهیه ی طرح
تفکیکی منطقه کارگاهی  -اجرای زیر سازی و آسفالت خیابان شهداء
 – 15پروژه ها و برنامه های در دست اقدام پیش بینی شده96و :97
الف – آزاد سازی خیابان شهید باهنر جهت زیر سازی و آسفالت وجدول گذاری
ب – زیر سازی و آسفالت خیابان های روستا

ج –احداث مجتمع چند منظوره فرهنگی ورزشی
د – نصب تجهیزات صندلی و سطل زباله و برج نوری گلستان شهدا روستا
و -انجام مراحل بازنگری طرح هادی
و...
 – 16پتانسیل ها و توانمندیهای موجود  ،مطالبات و مشکالت موجود (در تمامی ابعاد ) :
الف – زمین :
دارای زمینهای بسیار خوب و حاصلخیز که در تولید و کاشت درخت انار بسیار مناسب است.
ب – آب :
وجود آب قنات به میزان آبدهی مناسب
ج – معادن :
 3معدن در انتهای مراتع عزیزآباد وجود دارد که تولید شن و ماسه میباشد .که آلودگی محیطی و مرتعی را برای مردم به ارمغان آورده است.
د – نیروی انسانی وتحصیل کردگان :
نیروی کار تجربی ماهر در صنعت ریخته گری وجود دارد که تعداد  60نفر در حال حاضر در این رشته مشغول میباشند .
ه – ظرفیتهای سرمایه گذاری :
توسعه صنعت ریخته گری و تولید قطعات چدنی که به علت کمبود سرمایه در گردش کارها بصورت راکد مانده است.
مشکالت :
-1درحال حاضر روستا نیاز به اجرای طرح هادی زیر سازی و آسفالت  ،جدول گذاری و کانیو گذاری معابر دارد که این مهمترین مشکل مردم است .
 -2نیاز به سرمایه در گردش با اقساط بلند مدت برای صنعت ریخته گری جهت توسعه پایدار برایبرای این قشر زحمتکش.
 -3احداث کارگاه تولیدی برای بانوان روستا .

تصاویری از پروژه ها و فعالیت های که انجام شده در حال اجرا:

پروژه هایی در حال اجرا :
*آزاد سازی جهت زیرسازی و بلوار کشی خیابان شهید باهنر
*زیر سازی و آسفالت خیابان های سطح روستا
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