شناسنامه
روستای
خیرآباد

نام روستا  :خیرآباد

بخش مرکزی – دهستان ورپشت

شهرستان تیران و کرون

 -1وضعیت جغرافیایی روستا :
الف -وجه تسمیه روستا :
علت اصلی پیدایش این روستا و روستاهای اطراف آن وجود آب از چشمه مرغاب بوده که از وسط روستاهای خیرآباد
و خرمنان می گذرد  .همچنین وجود اراضی حاصلخیز در قسمت های شمال روستای خیرآباد  ،شمال غرب و شرق
روستای خرمنان و اطراف روستای هومان است  .که عده ای در این قسمت جمع شده و به کار کشاورزی پرداخته و
سپس روستا ها را توسعه داده اند .
ج  -همسایه از چهار جهت  :محور اصلی اصفهان – داران از شمال روستای هومان می گذرد و به وسیله جاده ای که از
شمال به جنوب کشیده شده است ارتباط روستاهای هومان – خرمنان و نهایتاَ خیرآباد با این محور بر قرار می گردد .
د -ارتفاع از سطح دریا  :این روستا در  50درجه و  58دقیقه طول شرقی و  32درجه و  47دقیقه عرض شمالی واقع شده
است  .و ارتفاع آن از سطح دریا 1830متر می باشد .
ه  -فاصله تا مرکز بخش و شهرستان  :روستای خیرآباد در دهستان ورپشت از توابع بخش مرکزی شهرستان تیران و
کرون واقع شده است فاصله این روستا از شهر تیران حدود  20کیلو متر می باشد .
و -اکولوژی  ،آب شناسی و پوشش گیاهی و حیات جانوری روستا :
این روستا دارای آب و هوای معتدل و سردسیری با میزان بارندگی مناسب در طول سال جزء مناطق کم بارش
می باشد و پوشش گیاهی این روستا شامل :گون  ،خارشتر ،تیغ اشک مجووحیات جانوری شامل:گرگ،شغال و...

 -2آمار و اطالعات روستا :
الف -جمعیت روستا به تفکیک (زن و مرد ) :
جمعیت کل  941 :نفر 298 ،نفر خانوار
تعداد زنان  455 :نفر
تعداد مردان  486:نفر
جدول زاد و ولد و مرگ و میر  ،مهاجرت

خیرآباد 95
زاد و ولد

مرگ و میر

مهاجرت به داخل

مهاجرت به خارج

19

6
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-

خیرآباد 96
زاد و ولد

مرگ و میر

مهاجرت به داخل

مهاجرت به خارج

14

4

3

-

ب -دهیاری روستای خیرآباد در سال  1380تأسیس که دارای متراژ  50مترمربع می باشد  .واقع در خیابان 22
متری نزدیک مسجد می باشد .درجه این دهیاری بر اساس آیی نامه اجرایی در سال  1392درجه دو تعیین شده
است .

ج -طول جاده روستا  :طول جاده آسفالته  2000مترمی باشد 3000.متر طول معابر خاکی میباشد.

 – 3وضعیت آب  ،برق  ،گاز و سوخت :
الف -وضعیت آب شرب  :آب شرب این روستا از طریق  1حلقه چاه آب آشامیدنی با همرا آب زاینده رود به وسیله
پمپ به منبع بتونی در بین دو روستای خیرآباد و خرمنان پمپاژ می گردد و سپس در شبکه توزیع می شود که کار
کلرزنی توسط آب بان روستا توسط آقای ابراهیم مانده علی انجام می گیرد .
ب -آب کشاورزی  :زمین های زراعی این روستا از طریق  2حلقه چاه و  1رشته قنات توسط کشاورزان آبیاری می
گردد .
ج  :وضعیت برق و انشعابات  :کلیه واحدهای مسکونی روستا دارای امتیاز برق و به شبکه برق سراسری وصل می باشد .
د  -وضعیت گاز و انشعابات  :کلیه واحدهای مسکونی روستا با شروع گاز کشی در روستا از سال1383همه ی خانه ها
دارای گاز شهری می باشند .
ه  -وضعیت مخابرات روستا  :کلیه واحد های مسکونی روستا دارای خط تلفن ثابت می باشند ولی فاقد دفتر مخابرات
می باشد و برای حل مشکالت تلفنی خود به روستای خرمنان مراجعه می کنند.
و -وضعیت سایر انرژی های مورد نیاز  :فاقد سایر انرژی های دیگر می باشد.
 -4وضعیت آموزشی و بهداشتی روستا :
الف -مهد کودک (به تفکیک )  :تعداد مهد کودک و پیش دبستانی در این روستا در مدرسه برگزار می شود .
ب -مقاطع تحصیلی به تفکیک  :در این روستا به علت کمی دانش آموز در حال حاضر تنها دارای یک مقطع
ابتدایی مختلط در مدرسه ادیب می باشد که تعداد دانش آموزان در این مقطع حدود  70نفر می باشند .و بقیه
دانش آموزان در مقاطع دیگر به روستاهای افجان  ،ورپشت  ،نسیم آباد  ،جعفرآباد و تیران مراجعه میکنند .

ج -کتابخانه  :این روستا فاقد کتابخانه می باشد .
د -خدمات بهداشتی و درمانی :
در روستای خیرآباد یک باب خانه بهداشت در قسمت جنوب روستا قراردارد که خدمات مربوط به بهداشت
مادر و کودک را به ساکنین ارائه می نماید توسط مسؤل خانه بهداشت خانم زهرا باقری انجام می گیرد  .ولی
مرکز بهداشت در روستای خرمنان قراردارد که روستاهای هومان و خیرآباد به آنجا مراجعه می کنند و جهت
انجام خدمات درمانی در سطح باالتر به شهر تیران مراجعه می کنند .

ه – چگونگی دفع زباله در روستا  :در این روستا روزهای جمع آوری زباله روزهای یک شنبه و چهار شنبه
میباشد .

 -5وضعیت امور رفاهی  ،ورزشی  ،خدماتی مذهبی روستا :
الف -حمام  ،گورستان و غسالخانه :
این روستا دارای یک باب حمام عمومی در قسمت غرب روستا با بافتی قدیمی و ساختی حدود 85سال با
مساحتی 700متر می باشد ولی در حال حاضر به علت اینکه همه خانوارها دارای حمام شخصی در خانه می
باشند و به علت گرانی قبوض مورد استفاده قرار نمی گیرد .و نیز دارای یک باب غسالخانه در پشت حمام
ساخته شده است و گورستان هم نیز در امامزاده شاهزاده حسین می باشد .
ب  -پارک  ،امکانات ورزشی و رفاهی:

پارک این روستا درسمت جنوب روستا پای کوه می باشد و فاقدامکانات ورزشی و رفاهی می باشد و بچه های
روستا جهت انجام فعالیت های ورزشی که شامل چند گروه تیم فوتبال  ،والیبال ؤ بسکتبال به روستای افجان
مراجعه می کنند .

ج -وضعیت مسجد ها  ،حسینیه ها  ،هیأتهای مذهبی و پایگاه بسییج:
این روستا دارای یک باب مسجد به نام مسجد ولی العصردر خیابان  22متری روستا با متراژ 290متر مربع و یک
باب حسینیه بنام بیت العباس (ع) با متراژ 1000متر مربع در نزدیکی مسجد قراردارد .دارای یک هیئت مذهبی به
نام هیئت قائم آل محمد (ص) و پایگاه بسیج روستا با متراژ600متر مربع نیز به دو قسمت پایگاه ام البنین

خواهران با فرماندهی خانم اکرم مظاهری و پایگاه امام علی (ع) برادران با فرماندهی آقای ابراهیم علی آبادی از
پایگاه های فعال در شهرستان می باشد .

مجموعه فرهنگی مذهبی حضرت سید الشهدا (ع):

شامل خانه قرآن ،کتاخبانه عمومی،بیت الزهرا (س) که بدین
منظور زمینی به مساحت  1200مرت مربع وقف گردیده است.

د -واحدهای خدماتی  ،بانکی  ،کسبه  ،نانوایی  ،پست بانک  ،انتظامی  ،شرکت تعاونی روستا  ،قرض الحسنه ،
دارالقرآن  ،تیم های ورزشی و ( ...........نام و نام خانوادگی مسؤلین مربوطه )

از واحدهای خدماتی روستا شامل  :دهیاری (آقای سید حشمت اله انورالحسینی ،شماره همراه ) 09138001957
پست بانک (خانم اکرم مظاهری  )09136557920خانه بهداشت (خانم زهراباقری )09132313771
مدرسه(آقای سعید نوروزی  ،)09132895642کسبه محل شامل  :خیاط(حسین باقری) ،قصاب(رضا کریمی)،
بقال (اسدااله علی آبادی و مجتبی علی آبادی و سید علی حسینی) ،نانوا(خانم زهره کریمی)
مرکز شرکت تعاونی در روستای جعفرآباد قراردارد که روستای خیرآباد و مجاور جهت تهیه اقالم مورد نیاز
خود به این روستا مراجعه می کنند در صورتی که هر روستا به طور مجزا دارای فروشگاه
تعاونی روستایی می باشد.

اگر
بخواهیم تعداد مغازه ها را به تفکیک ذکر کنیم در حال حاظر دارای  1مغازه قصابی  5مغازه بقالی  1 ،مغازه
آهنگری 1 ،مغازه لوازم پالستیکی خانگی 1 ،مغازه وسایل خانگی و  1مغازه خیاطی می باشد.

ه -وضعیت دریافت شبکه های تلویزیونی:
مردم روستا با داشتن دستگاه گیرنده دیجیتال  20شبکه موجود در ایران را دریافت می نمایند.

 -6وضعیت صنعت  ،معدن و تولید در روستا :
الف -واحدهای صنعتی :در این زمینه هیچ گونه واحد صنعتی در این روستا موجود نمی باشد.
ب -واحد تولیدی:یک واحد نانوایی در ابتدای روستا فعال میباشدکه نان مورد نیاز روستا را تامین میکند.
ج -معادن :در این روستا معادنی وجود ندارد.
 -7وضعیت کشاورزی  ،باغداری و دامداری روستا :
الف -سطح زیر کشت اراضی  :تا قبل از سال  1342مالکیت اراضی روستا به صورت اربابی بوده و کشاورزان بر
روی زمین ارباب کار می کردند اما از سال  1342ارباب زمین ها را به کشاورزان فروخته و زمین ها مالکیت
شخصی یافتند .که این اراضی کشاورزی  ،شمال روستای خیرآباد را فرا گرفته است که این اراضی با اراضی
زراعی روستای خرمنان هم مرز می باشد  .اراضی شرق روستا که غیر زراعی می باشد و همچنین غرب و جنوب
روستا را از اراضی بایر و موات فرا گرفته که جهت توسعه آینده روستا می توان از آنها استفاده نمود .
ب -باغات :این روستا شامل  60هکتار باغ با محصوالت انگور،بادام و گردو می باشد.

ج  -وضعیت آب کشاورزی :در این روستا با توجه به دسترسی به آب چشمه مرغاب و حلقه چاه و 1
رشته قنات کشاورزان اراضی خود را از این طریق آبیاری کرده که براساس آمار سازمان جهاد
کشاورزی روستای خیرآباد  49/5هکتار سطح زیر کشت برده است  .با توجه به خشکسالی های
گذشته تنها محصوالت کشاورزی در این روستا شامل  :گندم  ،جو  ،انگور ،سیب زمینی  ،سبزیجات
برگی و علوفه جات دامی می باشد.
د -دامداری  :با توجه به خشکسالی های سالهای گذشته پرورش دام نیز کاهش یافت ودر حال حاضر
تنها چند خانوار در روستا می باشند که به پرورش دام (گوسفند و گاو ) مشغول هستند .

 -8وضعیت ایثارگری در روستا :
 -1شهید سید جواد حسینی  -2شهید سید مجید حسینی
اسامی شهدای روستای
خیرآباد

 -3شهید سید سعید حسینی  -4شهید غالمرضا طوسی
 -5شهید محمود طوسی  -6شهید عباس مظاهری
 - 7شهید حاج اصغر مظاهری  – 8شهید اصغرکریمی

-9

شهید مدافع حرم شهید علیرضا نوری درلشگرزرهی  8نجف اشرف در سوریه به شهادت رسیدندکه اولین شهید
مدافع حرم در شهرستان می باشد .

ب -تعداد ایثارگران  :آقای ابراهیم علی آبادی  ،رضا مؤیدی  ،سید محمد حسینی  ،محمد اکبری و حسن
مؤیدی اولین فرمانده در دیوان دره کردستان می باشد .
ج -تعداد آزادگان  :آقای مسلم غالمی
 -9وضعیت طرح هادی روستا :
الف -سال تصویب :طرح هادی این روستا به همراه روستاهای هومان و خرمنان به صورت مشترک در سال
 1384مصوب گردید.
ب -مسائل،مشکالت و پیشنهادات :طرح هادی این روستا نیاز به بازنگری داشته و همچنین رنگهای مشخص
کننده کاربری ها اشتباه می باشد.
 -10شخصیت های سیاسی  ،اجتماعی و فرهیخته روستا :

الف -نام و نام خانوادگی :مهدی اکبری
تحصیالت :فوق دیپلم
ویژگی :رتبه اول مسابقات علمی کاربردی کشوری رشته مکانیک
 -11وضعیت میراث فرهنگی  ،گردشگری و جاذبه های مرتبط در روستا :
الف  -خدمات گردشگری و مذهبی  :در  1500متری این روستا و در محدوده روستای خیرآباد
امامزاده شاهزاده حسین بن عدنان بن موسی بن جعفر وجود دارد که خود نعمتی درروستای خیرآباد به
شمار می رود و در روزهای پنج شنبه و جمعه پذیرای زائران فراوانی در این مکان می باشد  .همچنین
تعداد  9نفر شهید از این روستا تقدیم نظام جمهوری اسالمی گردیده که تعداد  3نفر از آنها در کنار
امامزاده به خاک سپرده شده اند و بقیه درگلزار شهدای نجف آباد و اصفهان به خاک سپرده شده اند..
ب -بازی های سنتی و محلی  :هفت سنگ،چوب و پل.
ج  -غذاهای محلی  :آش کشک،کاله جوش،کوفته کشکی،آش بلغور،قیمه ریزه و...
د  -صنایع دستی  :با توجه به عدم اسقرار صنایع و کارگاه و کارخانه های کوچک در روستا تنها صنایع
دستی روستا را می توان فرش دستباف که توسط زنان و دختران روستا بافته می شود نام برد .
 -12مسئولین روستا :
الف -دهیار آقای سیدحشمت اله انور الحسینی
ب -شورای اسالمی  :آقای سید عباس انورالحسینی آقای اسداله علی آبادی  ،وآقای سید محسن انور
الحسینی

 – 13وضعیت بودجه روستا :
الف -بودجه مصوب  ، 1392مبلغ تحقق یافته :

 1013/000/ 000ریال

ب -بودجه مصوب  ، 1393مبلغ تحقق یافته :

 1315/000/ 000ریال

پ -بودجه مصوب  ، 1394مبلغ تحقق یافته :

 1643 /000/000ریال

ت -بودجه مصوب :، 1395

1/258/500/000ریال

ج -بودجه تحقق یافته:1395

 1/488/134/ 847ریال

ح-بودجه مصوب :1396

 1/050/000/000ریال

د-بودجه تحقق یافته  1396تا آذر ماه :1396

 2/911/562/875ریال

 – 14مهمترین اقدامات و برنامه های انجام شده در دوره فعالیت شورای اسالمی و
دهیاری تاآذر ماه :96
الف -زیرسازی و جدول گذاری جهت آسفالت تعدادی از معابر روستا

ب -تعریض پلهای روستا و توسعه فضای سبز درسال 93
ج  -مرمت حمام درسال 92
د -احداث خانه عالم
ه_جتهیز و تکمیل پارک روستا حدود 90درصد

 -15پروژه ها و برنامه های در دست اقدام و پیش بینی شده 96
الف -احداث ساختمان دهیاری
ب -توسعه و تکمیل پارک روستا
ج -زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت خیابان  16متری ضلع جنوبی روستا
د -تعویض لوله های آب شرب و سنگ فرش کوچه ها و معابر
ه-آزاد سازی و اجرای تاسیسات گاز و آب و آسفالت جاده امامزاده شاهزاده حسین(ع)
 -16پتانسیلها و توانمندی های موجود ،مطالبات و مشکالت موجود
 –1-16مرتبط با اداره منابع طبیعی  :کمبود یک مکان یا معدن جهت خاک برداری و دادن مجوز
جهت این امر
 – 2-16اداره ورزش و جوانان  :عدم همکاری جهت احداث یک مکان ورزشی
 -3-16اداره گاز  :مشکل افت فشار گاز
 -4-16اداره ارشاد اسالمی  :کمبود کتابخانه و مجتبع فرهنگی درروستا

 -5-16اداره شبکه بهداشت  :کمبود مرکز درمانی و داروخانه برای سه روستا بعد از ساعات کاری
شبکه بهداشت خرمنان  ،کمبود نیروی بهداشت و عدم حصار کشی و محوطه سازی خانه بهداشت
روستا
 -6-16اداره راه و شهرسازی  :کمبود زیر گذر جاده اصلی خیرآباد – خرمنان – هومان  ،کوتاهی در
بحث تابلوی نام روستای خیرآباد در مسیر تیران – داران
 -7-16ادره اوقاف و امور خیریه  :عدم رسیدگی به امامزاده شاهزاده حسین ( فاقد سرویس بهداشتی )
نداشتن آب شرب بهداشتی جهت استفاده از زوار  ،نداشتن نقشه جامع امامزاده  ،آزادسازی مسجد ولی
عصر خیرآباد به دلیل سد معبر جاده اصلی
 -8-16اداره آب و فاضالب روستایی  :عدم توسعه شبکه آب در سراسر روستا  ،عدم هماهنگی جهت
حفاری و از بین بردن آسفالت معابر بدون پرداخت هزینه  ،عدم واگذاری انشعاب آب به اهالی با
وجود کلیه مدارک الزم
 -9-16اداره برق :عدم جابجایی تیرهای فشار قوی برق به پشت کانال ،عدم اجرای دوترانس جداگانه
برای دو محله و ضعیف بودن شبکه برق
 -10-16اداره بنیاد مسکن :عدم پیگیری طرح تفکیکی زمینهای معروف به باغ پائینی  ،عدم نظارت
برامور مهندسین ناظر و طراح و دفاتر خود که کلیه مشکالت خالف سازی و ...بر اثر نبود نظارت می
باشد .
 -11-16اداره جهاد کشاورزی  :ادامه کانال باغها  ،ادامه کانال مرغاب مشترک خیرآباد و خرمنان به
طول  2کیلومتر

پایان

