شناسنامه روستا

حسن
آبادآبریزه
بخش مرکزی – دهستان رضوانیه

شهرستان تیران و کرون
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 -1وضعیت جغرافیایی روستا:
الف -وجه تسمیه روستا  :حسن آبادآبریزه که عامل استقرار آن آب فراوان و راه ارتباطی بوده است و در زمینه
وجه تسمیه آن آبریزه های کوه های اطراف به روستا بوده و چشمه ساراهای زیادی داشته که در حال حاضر
خشک شده اند.
ب -مساحت روستا  :مساحت روستای حسن آبادآبریزه در محدوده وضع موجود حدود  26/18هکتار (261821
مترمربع ) میباشد که به طور عمده شامل کاربریهای مسکونی،آموزشی،درمانی اراضی بایر و معابر و محصور
میباشد.
ج -همسایه ها از چهار جهت  :شمال :ورپشت  ،جنوب  :زمینهای ملی  ،غرب  :روستای آبپونه و اهلل آباد ،
شرق  :روستای فضل آباد میباشد.
د -ارتفاع از سطح دریا  :ارتفاع روستا از سطح آبهای آزاد  2000متر است.
ه -فاصله تا مرکز بخش و شهرستان  :فاصله روستای حسن آبادآبریزه تا مرکز دهستان  5کیلومتر و حدفاصل
روستا تا مرکز بخش و مرکز شهرستان  13کیلومتر میباشد.
و -اکولوژی ،آب شناسی و پوشش گیاهی و حیات جانوری روستا  :موقعیت استقراری این روستا کوهپایه
ای و با اقلیم گرم وخشک میباشد .پوشش گیاهی این روستا از قبیل نسترن وحشی-گون-خار شتر -شیر مال –
مجو میباشد.
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-2آمار و اطالعات روستا :
جمعیت کل روستا
1337

تعداد زنان
655

تعداد مردان
682

تعداد خانوار
450

ب -درجه دهیاری – سال تاسیس – وضعیت ساختمان:
درجه دهیاری روستای حسن آبادآبریزه که در جلسه مورخ  92/7/8کمسیون تعیین درجه دهیاری کشور ()2
اعالم گردیده است.
سال تاسیس دهیاری در این روستا  1383بوده که هم اکنون دارای ساختمان اداری تاسیس شده در سال  1390به
متراژ  225متر میباشد.
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ج-طول جاده های روستا:
آسفالت

خاکی

900

300

-3وضعیت آب،برق،گاز و سوخت
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الف -وضعیت آب شرب و تاسیسات مربوطه،نحوه تامین آب شرب(شبکه،چشمه،چاه) وضعیت کلر زنی،
مسئول آب روستا :آب شرب این روستا از طریق یک چاه عمیق در شمال غرب روستا تامین میشود که با نصب
الکترو موتور آب را به مخزن هدایت و با شبکه لوله رسانی بین اهالی توزیع میکند.مسئولیت کلر زنی و آب روستا
آقای حسین یزدانی میباشد.
ب -آب کشاورزی (چاهها -قنات ها -و )...و تاسیسات مربوطه  :عمده ترین منابع آب روستای حسن آبادآبریزه چندین
رشته قنات می باشد به نامهای قنات های حسن آباد  ،بی چوله  ،قنات باغ موسی  ،قنبرآباد  ،مزرعه سرخی و ...که
میزان آب استحصالی از این قناتها و چاهها کم است و کشاورزان را با کمبود آب روبه رو ساخته است.
ج -وضعیت برق و انشعابات روستا  :روستای حسن آبادآبریزه دارای شبکه سراسری است و کمبودی از این
جهت وجود ندارد.
(اداره برق )4277-2030
د-وضعیت گاز و انشعابات روستا  :روستای حسن آبادآبریزه دارای شبکه سراسری گاز میباشد و کمبودی از
این جهت ندارد.

ه-وضعیت مخابرات روستا(ثابت – همراه) :
مرکز مخابرات روستا با متراژ  55متر مشترک بین روستای حسن آبادآبریزه و فضل آباد می باشد (.تلفن مخابرات
)42770000
این روستا دارای دکل شرکت ارتباطات سیار همراه اول نیز میباشد.
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-4وضعیت آموزشی بهداشتی روستا:
مدرسه ابتدائی ترنم:

مدیر مدرسه  :آقای محمد ادریسی
دختر

پسر

تعداد کل

معلم

مقطع
اول

11

10

21

خانم کودکرونی

دوم

10

8

18

خانم شیاسی

سوم

8

8

16

آقای شادکام

چهارم

15

10

25

خانم مطلبی

پنجم

16

11

27

آقای رضائی

ششم

14

15

29

آقای پرورش
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مدرسه ابتدائی نرجسیه:

مدیر مدرسه  :آقای حسن یزدانی
مقطع

دختر

پسر

تعداد کل

معلم

چهارم

9

7

16

آقای حبیب اهلل

پنجم

10

6

16

آقای میالد مظاهری

ششم

14

7

21

آقای حسن یزدانی

پیش دبستانی 2

10

11

21

خانم الهام یزدانی

پیش دبستانی 1

3

4

7

خانم زهرا یزدانی

شیرازی
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ج-کتابخانه ها  :این روستا دارای یک کتابخانه میباشد .کتابخانه امام صادق (ع) از سال 1370تاسیس شده است.
این کتابخانه  80متر مربع زیربنا دارد و بیش از  4هزار جلد کتاب را در خود جای داده است.
د-مرکز بهداشتی روستا :این روستا دارای یک مرکز بهداشتی میباشد با متراژ  1322متر و زیربنای  250متر و 5اتاق
(پزشک،بهورز،مامائی،استراحت،آشپزخانه).

سمت

مدرک

روزهای حضور

خانم عینی

پزشک

پزشک عمومی

سه شنبه

خانم فدائی

ماما

پزشک مامائی

سه شنبه

آقای نادری

بهورز

فوق دیپلم

سه شنبه

خانم عربپور

بهورز

دیپلم

شنبه تا پنج شنبه
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ه -چگونگی دفع زباله در روستا  :طبق قرارداد منعقد شده با شرکت تعاونی دهیاری های بخش مرکزی جمع
آوری زباله در روزهای شنبه و سه شنبه انجام می گردد.

-5وضعیت امور رفاهی  ،ورزشی  ،خدماتی و مذهبی روستا
الف-حمام  ،غسالخانه و گورستان:
این روستا دارای یک حمام مخروبه به متراژ  210مترمربع میباشد که قابل استفاه نمیاشد.
غسالخانه این روستا در مجاورت گورستان با متراژ  30متر میباشدکه در حال حاضر غسالخانه جدیدی در مجاورت
آن احداث و تجهیز گردیده است .
گورستان در مجاورت شمال غربی روستا و به متراژ  6236متر میباشد.
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ب -پارک ،امکانات ورزشی و رفاهی  :این روستا دارای یک پارک در قسمت ورودی به متراژ  3500متر
میباشد که دارای ست ورزشی و وسایل بازی میباشد.

10

ج -وضعیت مسجدها  ،حسینیه ها  ،هیاتهای مذهبی و پایگاههای بسیج :
مجموع مساحت دوباب مسجد روستا  2299مترمربع  1.8درصد از فضای زیستی روستا را در برگرفته است که هر
دو مسجد در بافت قدیمی روستا قرار دارند ،یک باب مسجد که فعال است و باب دیگر در حال ساخت و دیوار
کشی آن انجام شده است.

این روستا دارای دو هیئت مذهبی میباشد.
هیئت چهارده معصوم (رئیس هیئت آقای پرویز یزدانی) ،هیئت حضرت ابوالفضل (رئیس آقای محمود یزدانی)
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این روستا دارای دو پایگاه بسیج خواهران و بردادران(امام سجاد) میباشد.

د-مسئولین محلی :
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ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

سید محمد مویدی

روحانی

2

محمد شیرازی

دهیار

3

علیرضا یزدانی

رئیس شورا

4

امین اهلل یزدانی

نائب رئیس

5

زهرا یزدانی

منشی

6

اصغر یزدانی

فرمانده پایگاه برادران

7

زهرا یزدانی

فرمانده پایگاه خواهران

8

صفورا یزدانی

مسئول پست بانک

9

مریم عربپور

بهورز

10

حسین یزدانی

آب بان

11

علی اصغر یزدانی

گاز بان

12

محمد فخاری

برق بان

13

حسن یزدانی

مدیر دبستان نرجسیه

14

محمد ادریسی

مدیر دبستان ترنم

15

حدیثه یزدانی

منشی و مسئول بایگانی دهیاری

ه -وضعیت دریافت شبکه های تلویزیونی (تمامی شبکه ها درج شود):
اکثر مردم روستا با داشتن دستگاه گیرنده دیجیتال 20شبکه شامل -4-3-2-1:نسیم  -آی فیلم -تهران –
اصفهان -قرآن – شما – افق -خبر -پویا  -نمایش -آموزش سالمت – ورزش -مستند -العالم  prees tvرا
دارا می باشند.
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-6وضعیت صنعت  ،معدن و تولید در روستا :
الف -واحدهای صنعتی:
در بازنگری طرح هادی در ضلع شرقی روستا محدوده صنعتی پیش بینی شده است.

ب-واحدهای تولیدی :
تیرچه

بلوک:

دو

واحد،میزان

تولید

10000

متر

موزائیک:یک واحد،میزان تولید  50000مترمربع در سال،افراد
شاغل  5نفر

ج-معادن :

14

مربع

در

سال،افراد

شاغل

10

نفر

 -1معدن شن

-2معدن سنگ(سنگ های ساختمانی)

-7وضعیت کشاورزی  ،باغداری و دامداری روستا
الف-سطح زیر کشت اراضی:روستای حسن آبادآبریزه دارای  97هکتار اراضی تحت کشت آبی است که از این
مقدار  80هکتار تحت کشت محصوالت سالیانه مانند گندم و جو و سیب زمینی و گوجه فرنگی و بونجه اسپرس
می باشد و مقدار  17هکتار نیز تحت کشت درختان مثمر مانند انگور و بادام و گردو میباشد.
ب-باغات :عالوه بر کشاوزی اهالی به فعالیت باغداری نیز مشغول می باشند که حدود  4000اصله درخت در
روستا وجود دارد که از نوع گردو،بادام،سنجد و ...میباشد.
ج-وضعیت آب کشاورزی روستا  :آب کشاورزی روستا از چندین قنات به نامهای حسن آباد،بی چوله،قنات
باغ موسی،قنبرآباد،مزرعه سرخی،و  ...تامین میشود که متاسفانه میزان آب استحصالی از این قنات ها و چاهها کم
است و کشاورزان را با کمبود آب روبه رو ساخته است.
د:دامداری و ماکیان :کشاورزان روستا عالوه بر کار کشاورزی به کار پرورش دام اشتغال دارند و از این راه به
تامین مواد لبنی خود و نیز افزایش درآمد خانواده می پردازند.
نزدیک به  170خانوار در روستا به کار پرورش دام مشغول میباشند و بین  10تا  12دام نگهداری میکنند عالوه بر
این تعدادی گله گاو و گوسفند نیز در روستا وجود دارد و نزدیک به  260راس گاو و  400گوسفند در روستا وجود
دارد و گاو ها از نوع بومی هستند.

-8وضعیت ایثار گری در روستا:
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ب-اسامی جانبازان  :اکبر شریفی،احمد ترکی،غالمرضا عربپور

ج-اسامی آزاده های جنگ تحمیلی  :ابراهیم یزدانی

-9وضعیت طرح هادی روستا:
الف:سال تصویب :تابستان 1393
نقشه طرح هادی مصوب:

16
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الف-اماکن،توریستی،تاریخی موجود قلعه تاریخی حسن آباد آبریزه
مساحتی قریب به 2500متر مربع دارد و در قسمت شمال غربی روستا قرار دارد .

ب -بازی های سنتی و محلی  :هفت سنگ ،طناب کشی ،قایم موشک  ،چو پل،یه قل دو قل،الک دولک
ج -غذاهای محلی  :اشکنه،بورانی،کاچی،آماج،آش جو،آش بلغور،شله زرد،سیب زمینی تنوری ،کشک و
بادمجان،آبگوشت دیزی،شامی کباب
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د  :صنایع دستی  :قالیبافی

-12وضعیت بودجه روستا
الف -بودجه مصوب ،1392مبلغ تحقق یافته به ریال:
بودجه مصوب 916500000 :بودجه تحقق یافته738/400/000:

ب -بودجه مصوب ،1393مبلغ تحقق یافته به ریال:
بودجه مصوب1538000000:

بودجه تحقق یافته1/922/000/000:

ج -بودجه مصوب ،1394مبلغ تحقق یافته به ریال :بودجه مصوب2/246/000/000:

د  -بودجه مصوب سال  1395مبلغ تحقق یافته به ریال :بودجه مصوب 2/123/000/000 :
ه – بودجه مصوب سال  1396به ریال

1/525/000/000 :

 -13مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده در دوره فعالیت شوراهای اسالمی تا پایان سال93
الف -راه  :زیرسازی و جدول گذاری وکانیو خیابان امام خمینی (ره) و خیابان حسینیه و باغ موسی
ب -آب  :تعویض لوله آبرسانی از چاه تا منبع  3000متر
د -تعمیر و تکمیل مجموعه فرهنگی ورزشی مذهبی به مساحت  1000مترمرب

 -14پروژه ها و برنامه های در دست اقدام و پیش بینی شده94
الف :تکمیل سالن مجموعه فرهنگی ورزشی مذهبی
ب :زیرسازی
ج :جدول گذاری
د :تجهیز پارک
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ه :آزادسازی
و :بازسازی غسالخانه
 پروژه ها و برنامه های اجرا شده در سال 95الف ) بهسازی خیابان مولوی
ب) آزادسازی خیابان امام خمینی (ره)
پروژه ها و برنامه های در دست اقدام در سال 96
الف) پیگیری بهسازی معابر دانش  .فردوسی .مولوی .حافظ  .باغ موسی  .رجائی .ارشاد .حسینیه
ب) بهسازی پارک روستا
ج ) پیگیری عقب نشینی خیابان امام خمینی (ره) و واگذاری پالک های معوض
د ) تجهیز و تکمیل غسالخانه جدید االحداث

 -15پتانسیلهای و توانمندی های موجود،مطالبات و مشکالت موجود
الف) زمین  :زمینهای مستعد وحاصلخیز جهت کشاورزی که با توجه به کاهش بارندگی ها سطح زیادی از آن
بدون کشت می باشد.
ب) آب  :کمبود آب کشاورزی
ج) نیروی انسانی و تحصیل کردگان  :بسیاری از جوانان این روستا تحصیلکرده بوده وجویای شغل مناسب
می باشند.
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 -16جذب سرمایه گذار در روستا :
 -1احداث گلخانه
 -2احداث بزرگترین تولید قارچ
 -3احداث مرغداری

 -17جذب خیرین در سال 96
 -1احداث دو باب منزل مسکونی توسط خیریه حضرت خدیجه کبری (س) با مشارکت دهیاری و شورای
اسالمی روستا
 -2ساخت یک باب غسالخانه توسط خیرین
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خانه های احداث شده
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