
 

 

 

 

 

 
 

 

 نامهـناسـش

 

 اـروستای چشمه احمدرض

 رونـش کـبخ

 شهرستان تیران و کرون

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     کرونبخش                   چشمه احمدرضا:  نام روستا 

 کرونتیران و شهرستان                      :  کرون علیادهستان 

 
 

 

 :  وضعیت جغرافیايي روستا -1

امامزاده واجب التعظیم و وجود  به دلیل وجود وجه تسميه روستا :-الف 

 قتات با آبدهی خوب چشمه احمدرضا نام گرفته است

 



 

 

 

 
 

 
 ش هزار وپانصد وسی ویک متر مربعدویست وچهل وشمساحت روستا : -ب

-ای الورشمال به روست-جنوب به چادگانز چهارجهت :اهمسايه ها  - ج

 غرب به کوه احمدر ضاو شرق به روستای حسن آباد علیا

 هزارو هشتصد مترارتفاع از سطح دريا : -د

کیلومتر و تا  تابخش دوازده :فاصله تا مركز بخش و شهرستان  -ه

 شهرستان سی و پنج کیلومتر



 

 

روستا ب شناسي و پوشش گياهي و حيات جانوري اكولوژي ، آ -و

آب کشاورزی ازقنات تامین می شودودر عمق بیست متری زمین است و  :

 -گل بنفشه و حیات جانوری آن گرگ-قدومه –پوشش گیاهی آن خاکشیر 

 استوکبک شغال وروباه -گراز

 :  آمار واطالعات روستا -2

 130...(..-عدادخانوارت -معيت روستا به تفكيك )زن ومرد ج-الف 

 نفر400جمعیت کل  مرد180 –نفر زن 220 -خانوار

ضعيت ساختمان )متراژ و و -سال تاسيس -درجه دهياري -ب

می متر 350طبقه اول ر کهدساختمان دارد -1382تاسیس -4درجهمشخصات(

 باشد

 
 



 

 

 
متر طول کل جاده ها  64310 ول جاده هاي روستا )آسفالته و...(ط -ج

 می باشد. متر37310متروخاکی 27000جاده آسفالته که

 وضعیت آب ،برق ،گاز و سوخت  -3

ب و تاسيسات مربوطه ، نحوة تامين آب شرب وضعيت آب شر -الف

)شبكه ، چشمه ، چاه( وضعيت كلرزني، مسئول آب روستا )نام و نام 

توسط زیر نظر سازمان آبفاروستایی و ازسد زاینده رودو خانوادگي وتلفن(

 آقای رحیمی کلرزنی میشود

توسط  :ربوطهمات ها و...( و تاسيسات قن -چاههاآب كشاورزي ) -ب

 ماه ازچشمه مرغاب8قنات وحق آب درطول



 

 

 
 

 
 

بادوعدد ترانس تامین می شود وبعضی  :ت برق و انشعابات روستا وضعي-ج

 واحتیاج به تعویض دارند. از تیر برقها فرسوده می باشند

 گاز شهری ومطلوب است :ت گاز و انشعابات روستا وضعي-د

اما دارد مطلوب می باشد :مراه ( ه -ضعيت مخابرات روستا )ثابت و-ه

 مخابرات روستا تعطیل می باشد.



 

 

 
 ماره تلفن(ش -ضعيت ساير انرژي هاي موردنياز روستا )مسئول شعبه و -و

 گازوئیل جهت ماشین آالت کشاورزی

 وضعیت آموزشي و بهداشتي روستا  -4

 ندارد :هدكودك )به تفكيك ( دختر وپسر و تعداد م -الف

پسر( و تعداد و درصد افراد با سواد  طع تحصيلي به تفكيك )دختر ومقا -ب

مدرسه  که %70نفر وافراد باسواد روستا 10نفر وپسر13ابتدایی دختر  :روستا 

 باشد. ل میابتدایی دایر می باشد اما مدرسه راهنمایی به دلیل جمعیت کم تعطی

 



 

 

 

 
 متر20حل مسجد روستا  به مساحت در مدارای یک کتابخانه :كتابخانه ها-ج

  .مربع می باشد
رنامه زمانبندي ب -رائه اخدمات قابل  -افراد فعال  -ي روستا )تعداد مركز بهداشت -د

 وحضور دکتر در هفته خانه بهداشت داردو حضور درساعات اداری :حضور(

 یک روز می باشد.

 



 

 

توسط ماشین حمل زباله به پاچال  :ي دفع زباله در روستاچگونگ -ه

 دفن می شودب هصورت بهداشتی مخصوص انتقال و 
 

 وضعیت امور رفاهي ، ورزشي ،خدماتي و مذهبي روستا  -5

می  دارد بال استفادهخورشیدی حمام :مام ، غسالخانه و گورستان ح -الف

 متر می باشد.1000که متراژ آن حدودباشد

 
 ع می باشد.متر مرب250که بازسازی شده وحدود غسالخانه دارد -

 

 500ا وقدمت آن تقریب متر مربع 20000که مساحت آن حدود  گورستان  دارد 

 .سال می باشد



 

 

 
مکانات ورزشی و ا -پارک دارد :ارك ، امكانات ورزشي و رفاهي پ -ب

 رفاهی ندارد

 
   :ضعيت مسجدها ،حسينه ها ، هياتهاي مذهبي و پايگاههاي بسيجو-ج



 

 

ا در ه مراسم همتر مربع می باشدوکلی500یک مسجد دارد که مساحت آن حدود 

 .مسجد روستا برگزار می گردد

 
 متر مربع می باشد. 400ودارای یک حسینیه به متراژ حدود 

  
سیار بهیات مذهبی به نام هیات حضرت ابوالفضل )ع( می باشد که دارای یک 

 فعال می باشد.



 

 

 
 

 
اتي ، بانكي ،كسبه ، نانوايي ،پست بانك ، انتظامي ، واحدهاي خدم -د

شركت تعاوني هاي روستايي ، قرض الحسنه ، دارالقرآن ، تيمهاي ورزشي 

 پست بانک دارد ( و.... )نام ونام خانوادگي مسئولين مربوطه و تلفن تماس

 غیر فعال و تیم ورزشی دارد 

 :ضعيت دريافت شبكه هاي تلويزيوني )تمامي شبكه ها درج شود( و -ه

  شبکه تلوزیونی20

 
 



 

 

 

 وضعیت صنعت ،معدن و تولید در روستا:  -6

تي )درحال ساخت، فعال ، ميزان توليد، تعداد افراد واحدهاي صنع -الف

 ندارد :شاغل ، نوع محصول و... ( 

يدي )درحال ساخت، فعال ، ميزان توليد، تعداد افراد واحدهاي تول -ب

 ندارد :شاغل ، نوع محصول و... (

 :نوع كاربري و... (  -شتغال ا -يزان بهره برداري م -وع معدن ن -دمعادن )تعدا -ج
 ندارد

 وضعیت کشاورزی ، باغداری و دامداری روستا  -7

 اراضي سنتي( -چه اراضي يكپار -تحت فشار اضي )اراضي سطح زيركشت  ار -الف

هکتار و 100اراضی سنتی ( ويژگيها-يزان محصول ساليانه م-محصوالت زراعي 

بالو وکشت زعفران آلبادام –گردو -نگورا-محصوالتی ازقبیل:سیب گالب

 هکتاراز زمین ها زیر کشت زعفران می باشد.3که حدود  و.....دارد

 
 



 

 

 
 

 
  يژگيها(و -حصوالت باغي و ميزان توليد روستا درطول سال م -باغات )سطح باغات  -ب



 

 

 
 

به دلیل  اراي پروانه و يا فاقد پروانه(د -ضعيت آب كشاورزي روستا)چاههاي فعال و غيرفعال و -ج

  وجود چشمه هیچگونه مجوز حفر چاه داده نمی شود.
يزان م -عاليت فنوع  -احدهاي فعالو -امداري و ماكيان )تعداد واحد موجودد -د

 راس دام سنگین دارد10راس دام سبک و500 فعاليت( )صنعتي و سنتي (

 
 



 

 

 
 

 وضعیت ايثارگری در روستا :  -8

یدحسین تن از آنهابه نام شه2نفر می باشندکه 9تعداد:نام  تعداد شهداء با ذكر -الف

 نوروزی وشهیدحسن بابایی درروستا دفن هستند

 
 



 

 

 
رج از نفر آنها خا5علی باقری و ذبیح اهلل کریمی و :كرنام ذتعداد جانبازان با  -ب

 روستا هستند

 داراب کریمی:كر نام تعدادآزاده ها با ذ -ج

 وضعیت طرح هادی روستا :  -9

 می باشد. 1384 سال تصويب -الف 

 به دلیل کمبود بودجه کامال اجرا نشده است :يشنهادات پمسائل ،مشكالت و  -ب

 شخصیت های سیاسي ، اجتماعي وفرهیخته روستا :-10         

حجت االسالم حاج سید عبداهلل :ام و نام خانوادگي ، تحصيالت ، ويژگي ن -الف

ودند بسید یداهلل آیت کرونی که دفتر دار بخش کرون  وجعفر باقری  -طباطبایی

 بسیار فعال بودند 58و 57و درسالهای
 

 بط در روستامیراث فرهنگي ،گردشگری و جاذبه های مرتوضعیت -11           

امامزاده :وجود (وضعيت م -تراژم -ماكن ،توريستي ، تاريخي موجود )تعداد ا -الف

  .دندار هسال 250ودرختانی که قدمت متر مربع15000احمدرضا)ع(با متراژ



 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 گردو بازی – هفت سنگ:بازي هاي سنتي ومحلي  -ب

 کاال جوش -قیمه ریزه -نان سیبی–قیمه برنجی :غذاهاي محلي  -ج

 وزیدگل سازی و کاموا –قالی بافی :صنايع دستي  -د

 



 

 

 مسئولین روستا با ذکر شماره های تلفن تماس-12            

   پرویز بابایی:دهيار  -الف 

   
 رئیس: اصغر بابایی :شوراي اسالمي  -ب

 

  بهمن باقری: شوراي كشاورزي  -ج

 وضعیت بودجه روستا -13

    وضعیت بودجه

    بودجه مصوب

    بودجه تحقق يافته

 

وره فعالیت شوراهای دمهترين اقدامات و برنامه های انجام شده در -14            

 99اسالمي تا پايان سال 

ر چند دکیلومتر برای آب کشاورزی و الیروبی قنات 12کانال کشی  :آب-الف

 کشاورزاننوبت با همیاری 

 یگیری وآزادسازی خیابان اصلیپ-6جرپیگیری وآزادسازی کوچه والف -ب

 400یني شده بپروژه ها و برنامه های در دست اقدام و پیش -15            

 

 تکمیل طبقه فوقانی ساختمان دهیاری -الف

 تکمیل پارک روستا -ب

 زیرسازی وآسفالت خیابان امام خمینی )ره(-ج



 

 

 اراضی و آبیاری تحت فشاریکپارچه سازی -د

 

) در تمامي ت ومشكالت موجودپتانسیلها و توانمندی های موجود ، مطالبا-16             

 ابعاد(

موسیر -لخانه گبرای کشت دارای زمین مسطح وخاک حاصلخیز :زمين  -الف

 می باشد: وسیر وزعفران 

 
 

 
 



 

 

 
  دارد مآب کشاورزی خوب وسال :آب -ب

  ندارد :معادن -ج

 درحال حاضر بیکار اما جویای کار هستند :و تحصيل كردگان  نيروي انساني -د

وکشت زعفران با توجه به  ث گلخانهاحدا :ظرفيتهاي سرمايه گذاري -ه

 درجوار امامزاده یر و احداث بازارچهساخت مهمانپذ -خشکسالی های اخیر

 احمدرضا با توجه به  پتانسیل گردشگری و زیارتی روستا

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
ظرفیت های موقعیت ها و -مشکالت -مسائل 

 روستای چشمه احمدرضا

 
وستای چشمه احمدرضاباتوجه به وجودامامزاده ر-1

واجب تعظیم دراین روستادرروزهای تعطیل پذیرای 

درصدجمعیت 70زائرمی باشدونزدیک به 5000الی 4حدود

این روستامهاجرت نموده اندکه درتابستان وفصل 

گشته وبه کشاورزی مشغول می کشاورزی به روستابر

نفرمی 400شوندباتوجه به اینکه جمعیت روستا

باشدوبودجه ایی که اختصاص داده می شود برحسب 

جمعیت می باشد که این بودجه جوابگوی ارائه خدمات 

 به مسافران وزائران نمی باشد.

 

ح هادی این روستابه تصویب طر1384درسال -2

ه طرح به پایان رسیدوباتوجه به اینکه افق ده سال

رسیده است وباتوجه به مذاکرات انجام شده 

مقررگردیدبه عنوان یک روستای گردشگری طرح آن 

بازنگری گرددکه متاسفانه به دلیل عدم وجود بودجه 

 این طرح مقررنگردیده است.

 

هکتارازاراضی 36اداره ی محترم منابع طبیعی حدود-3

است  کشاورزان این روستارادراختیارخودقرارداده

درصورتی که کلیه ی کشاورزان سندمالکیت نسبت به 



 

 

زمین های فوق دارندامامتاسفانه هیچ مرجعی تاکنون 

این مشکل رابرطرف ننموده است وزمین هایی که 

کشاورزان مالک می باشندرابه آن هاتحویل نداده اند 

 که یکی ازبزرگترین مشکالت این روستامی باشد.

 

ب مناسب ظرفیت احداث ک حاصلخیزوآباتوجه به خا-4

گلخانه واشتغالزایی وکشت زعفران دراین روستا 

مهیامی باشدکه مستلزم حمایت دولت ومسئولین ربط می 

 باشد.

 

رین مشکالت این روستامشکل مردم یکی ازعمده ت-5

بااداره ی اوقاف وامورخیریه شهرستان می 

باشدزیراباوجودمشکالت عدیده ی این 

ی واین اداره روستاوکمبودکاربرای اهال

افرادغیربومی رابه کارگرفته درصورتیکه حتی جمع 

آوری زباله های روستا رادهیاری انجام میدهدوهیچ 

مبلغی دریافت نمیکندلذاخواستاربرگزاری جلسه ای 

 بااین اداره می باشیم.

 

ورزائران ومسافران وگردشگران دراین باتوجه به حض-6

زائرسراوسوئیت روستاظرفیت احداث مجتمع خدماتی 

دراین روستاوجودداردکه این امرفقط بامساعدت 

وپیگیری مسئولین شهرستان محقق می گرددکه یکی 

ازمهم ترین وضروری ترین برنامه های این روستا می 

 باشد.

 


