شهرستان تیران وکرون
نام روستا  :حسن آباد وسطی
بخش کرون  -دهستان  :کرون سفلی
-1وضعیت جغرافیايی روستا :
الف -وجه تسميه روستا  :دو وجه تسميه برای روستا وجود دارد
 -1شخصی بنام حسن بنيانگذار روستا بوده
 -2ارادت مردم روستا به امام حسن مجتبی (ع)
ب -مساحت روستا  286815 :متر مربع
ج  -همسايه ها از چهارجهت :
از سمت شمال به اراضی روستای نسيم اباد وافجان واز سمت غرب به روستای نسيم اباد وسوران واز
شرق به اراضی روستای خيراباد واز جنوب به روستای بودان وقاسم اباد
د -ارتفاع از سطح دريا :
 2045متر
ه -فاصله تا مركز بخش و شهرستان :
 27كيلومتر تا مركز شهرستان و 22كيلومتری مركز بخش
و -اكولوژی  ،آب شناسی و پوشش گياهی و حيات جانوری روستا :
اين روستای دارای دو حلقه چاه عمومی وسهم اب از رودخانه مرغاب برای مصرف كشاورزی می
باشد.واقليم حسن اباد وسطی نيمه گرمسيری وتا حدی شبيه به آب وهوای مديترانه ای می باشد ودر
زمستان سرد می باشد.خاک آن دارای بافت نسبتا سنگين ونفوذ پذيری كم آب وفاقد شوری است .
در حال حاضر حيات جانوری روستا را شغال  ،روباه ودر بعضی موارد گرگ نيز مشاهده شده است.

 -1آمار واطالعات روستا :
الف -جمعيت روستا به تفكيك (زن ومرد  -تعدادخانوار).....-
جمعيت روستا درابتدای سال1499نفر
شامل 777نفر مرد و  722نفر زن می باشد.ودارای 447خانوارمی باشد
ب -درجه دهياری  -سال تاسيس  -وضعيت ساختمان (متراژ و مشخصات)
درجه دهياری  4ودر سال  82تاسيس ودارای ساختمان در 1طبقه 80 ،متر مربع .
ج -طول جاده های روستا (آسفالته و)...
خيابان اصلی روستااز انتهای محدوده نسيم اباد تا ابتدای محدوده بودان وقاسم اباد3كيلومتر
 -2وضعیت آب ،برق ،گاز و سوخت
الف -وضعيت آب شرب و تاسيسات مربوطه  ،نحوة تامين آب شرب (شبكه  ،چشمه  ،چاه) وضعيت
كلرزنی ،مسئول آب روستا (نام و نام خانوادگی وتلفن)
آب شرب روستا تحت پوشش آبفار بوده وبوسيله يك حلقه چاه از قسمت جنوبی روستا وطرح
41تامين می شود .مسئول آب روستا اداره آب وفاضالب روستايی شهرستان می باشد.
ب -آب كشاورزی (چاهها -قنات ها و )...و تاسيسات مربوطه
آب كشاورزی از طريق سه حلقه چاه عمومی وچهار حلقه چاه خصوصی پروانه دار وپنج حلقه چاه
غير مجازوهمچنين رودخانه مرغاب تامين می شود.
ج-وضعيت برق و انشعابات روستا
دارای شبكه برق بوده وانشعابات روستايی بر اساس استاندارد می باشد
د-وضعيت گاز و انشعابات روستا
دارای شبكه گاز رسانی است
ه-وضعيت مخابرات روستا (ثابت  -همراه )
دارای يك ساختمان مخابرات بال استفاده ميباشدواكثر خانوارها تلفن ثابت دارند
و -وضعيت ساير انرژی های موردنياز روستا (مسئول شعبه  -شماره تلفن)
ندارد

-4وضعیت آموزشی و بهداشتی روستا
الف -مهدكودک (به تفكيك ) دختر وپسر و تعداد
دارای يك مهد كودک36نفرنوآموزدارد كه تعداد 12نفر پسر و24نفر دختر ميباشد
ب -مقاطع تحصيلی به تفكيك (دختر وپسر) و تعداد و درصد افراد با سواد روستا
دارای يك مقطع ابتدائی مختلط(دختر69وپسر )65ويك مدرسه راهنمايی پسرانه (60نفر)مشترک بين
سه روستا بودان وقاسم اباد وحسن اباد وسطی ميباشد ويك مدرسه متروكه بال استفاده نيز درروستا
وجود داردو98درصد افراد روستا باسواد ميباشند
ج-كتابخانه ها فاقد كتابخانه می باشد
د -مركز بهداشتی روستا (تعداد  -افراد فعال  -خدمات قابل ارائه  -برنامه زمانبندی حضور)
يك خانه بهداشت دارد كه در هفته يك روز پزشك دارد ودو نفر به صورت تمام وقت در آن مشغول
به فعاليت است واقدامات مربوط به بهداشت ساكنين روستا را انجام می دهد.
ه -چگونگی دفع زباله در روستا
توسط قراردادی با شركت دهياريها زباله جمع آوری و در محل مشخصی در كرون دفن می شود.
 -3وضعیت امور رفاهی  ،ورزشی ،خدماتی و مذهبی روستا
الف -حمام  ،غسالخانه و گورستان
حمام عمومی ندارد  ،غسالخانه نوساز می باشد .وگورستان ساماندهی شده است ودارای يك مجموعه
فرهنگی مذهبی ،پست بانك ،پايگاه مقاومت بسيج خواهران وبرادران وكانون فرهنگی ودهياری
ميباشد
ب -پارک  ،امكانات ورزشی و رفاهی
دارای يك پارک با وسايل ورزشی وبازی می باشد
ج-وضعيت مسجدها ،حسينه ها  ،هياتهای مذهبی و پايگاههای بسيج
دارای يك مسجدجامع ويك حسينيه اعظم ويك هيات مذهبی ويك پايگاه برادران ويك پايگاه
خواهران در حد مناسب می باشد.

د -واحدهای خدماتی  ،بانكی ،كسبه  ،نانوايی ،پست بانك  ،انتظامی  ،شركت تعاونی های روستايی
 ،قرض الحسنه  ،دارالقرآن  ،تيمهای ورزشی و( ....نام ونام خانوادگی مسئولين مربوطه و تلفن تماس
)
دارای 7واحد خواروبار فروشی 2مغازه قصابی 2واحد نانوايی 1واحد خياطی 2واحد مرغ فروشی
و1واحد تعميرگاه موتور سيكلت 1مغازه لبنياتی می باشد.
شعبه پست بانك دارد با مديريت محسن احمدی
ه -وضعيت دريافت شبكه های تلويزيونی (تمامی شبكه ها درج شود)
تمامی شبكه های تلوزيونی قابل دريافت می باشد
-5وضعیت صنعت ،معدن و تولید در روستا:
الف -واحدهای صنعتی (درحال ساخت ،فعال  ،ميزان توليد ،تعداد افراد شاغل  ،نوع محصول و) ...
ندارد
ب -واحدهای توليدی (درحال ساخت ،فعال  ،ميزان توليد ،تعداد افراد شاغل  ،نوع محصول و) ...
دارای 2واحد گلخانه فعال و6گاوداری و3واحد دامداری گوسفند داشتی می باشد.
ج -معادن (تعداد -نوع معدن  -ميزان بهره برداری  -اشتغال  -نوع كاربری و ) ...ندارد
 -4وضعیت کشاورزي  ،باغداري و دامداري روستا
الف -سطح زيركشت اراضی (اراضی تحت فشار  -اراضی يكپارچه  -اراضی سنتی) محصوالت
زراعی -ميزان محصول ساليانه -ويژگيها )
مقدار سطح زير كشت در دست نمی باشد ومحصوالت كشاورزی اين روستا گندم  ،جو  ،لوبيا ،
جعفری و علوفه دامی می باشد.
ب -باغات (سطح باغات  -محصوالت باغی و ميزان توليد روستا درطول سال  -ويژگيها)
محصوالت باغی گردو وانگور می باشد.
ج -وضعيت آب كشاورزی روستا(چاههای فعال و غيرفعال  -دارای پروانه و يا فاقد پروانه)
آب كشاورزی از طريق سه حلقه چاه عمومی وچهار حلقه چاه خصوصی پروانه دار وپنج حلقه چاه
غير مجازوهمچنين رودخانه مرغاب تامين می شود
د -دامداری و ماكيان (تعداد واحد موجود -واحدهای فعال -نوع فعاليت  -ميزان فعاليت) (صنعتی و
سنتی )

در اين روستا هشت واحددامداری موجود می باشد كه متعلق به افراد ساكن روستا است ودر صنعت
دام سنگين وسبك فعاليت می نمايند
-5وضعیت ايثارگري در روستا :
الف -تعداد شهداء با ذكر نام
تعداد شهدای روستا 6شهيد به نامهای
 -1ابراهيم احمدی
 -2قاسم احمدی
 -3هوشنگ احمدی
 -4شكراله نبی پور
 -5سيد محمد موسوی
 -6شهيد مدافع حرم حسن احمدی
ب -تعداد جانبازان با ذكرنام
جانبازان روستا  :منوچهر احمدی ،سيد قاسم موسوی  ،سيدهاشم موسوی ،مرتضی دوشانی،محمد
احمدی ،سيد حسن موسوی
ج -تعدادآزاده ها با ذكر نام
اين روستا دارای دوآزاده به نامهای حسين نبی پور ورضا سلمانی ميباشد
 -5وضعیت طرح هادي روستا :
الف  -سال تصويب 1385
ب -مسائل ،مشكالت و پيشنهادات كمبود فضای مسكونی وعدم الحاق به طرح پالكهای چسبيده به
طرح ونياز به بازنگری طرح با گذشت 10سال از تصويب الزم وضروری است
-10شخصیت هاي سیاسی  ،اجتماعی وفرهیخته روستا :
الف -نام و نام خانوادگی  ،تحصيالت  ،ويژگی
دكتر مسعود احمدی مهندسی فيزيك هسته ای ،دكتر موسوی دكترای علوم قرآنی

-11وضعیت میراث فرهنگی ،گردشگري و جاذبه هاي مرتبط در روستا
الف -اماكن ،توريستی  ،تاريخی موجود (تعداد  -متراژ -وضعيت موجود ) ندارد
ب -بازی های سنتی ومحلی چوب وپل  ،هفت سنگ  ،وسطی  ،لی لی
ج -غذاهای محلی غذای خاص ومتمايز با ديگر روستاها ندارد
د -صنايع دستی قالی بافی  ،تابلو فرش
-12مسئولین روستا با ذکر شماره هاي تلفن تماس
الف  -دهيار سيد علی موسوی
ب -شورای اسالمی
 -1منوچهر احمدی
 -2عليرضا احمدی
 -3مجيد نبی پور
 -4سيد جواد موسوی
 -5اكبر نبی پور
د-بسيج حسين احمدی
 -13وضعیت بودجه روستا
الف -بودجه مصوب ،1395مبلغ تحقق يافته به ريال 2496000000
-14مهترين اقدامات و برنامه هاي انجام شده در دوره فعالیت شوراهاي اسالمی تا
پايان سال 96
الف -راه وپروژه های خدماتی پيگيری جهت احداث كانال دفع ابهای سطحی مركز روستا وكانال
كشی به طول  500متر اصالح وتعريض واسفالت ورودی روستا ،خيابان وكوچه های منتهی به خيابان
شهيد هوشنگ احمدی وخيابان اصلی روستا به ميزان  3500تن اسفالت زيرسازی وكانيو وجدول
گذاری معابر به ميزان  2200متر كانيو وجدول وزيرسازی به متراژ18000هزار متر مربع احداث
غسالخانه ،ساماندهی گلزار شهدا ،احداث پارک كودک وكانون فرهنگی روستا
ب-آب احداث چاه به جای قنات درحريم قنات روستا

ج -مشكالت نبود اعتبار كافی
د.....-
-15پروژه ها و برنامه هاي در دست اقدام و پیش بینی شده 96
الف -احداث سالن ورزشی
ب -احداث كانال دفع ابهای سطحی
ج-زيرسازی وآسفالت معابر روستا
د-جدول وكانيوگذاری معابر روستا
-16پتانسیلها و توانمندي هاي موجود  ،مطالبات ومشكالت موجود( در تمامی ابعاد)
الف -زمين داشتن زمينهای مرغوب وحاصلخيز
ب -آب نيروهای جوان فعال وتحصيل كرده درعرصه علمی ،كشاورزی ،دامداری
ج -معادن ندارد
د -نيروی انسانی و تحصيل كردگان
اكثر افراد روستا باسواد ميباشند وتحصيل كرده های زيادی در پايه فوق ديپلم ،ليسانس ودكترادرروستا
وجود دارد
ه-ظرفيتهای سرمايه گذاری در بخشهای كشاورزی ودامداری وكارگاهی مستعد سرمايه گذاری می
باشد.
و-

 -17مشاهده تصاويرمرتبط باپروژه های عمرانی سال 91تا96
جدول گذاري وآسفالت درسال 91

احداث غسالخانه وآسفالت وکانیو گذاری معابر سال 92

احداث کانال وزيرسازی وآسفالت ورودی روستاسال93

ديوار کشی گلزارشهدا وزيرسازی معابرسال94

کانیوگذاری آسفالت وزيرسازی وتعريض پل سال95

اسفالت خیابان اصلی ،تعریض ،آسفالت پل ،رنگ آمیزی جدول واحداث میدان سال96

