
م 
رد

س م
جن

از 
ی 

رد
، م

یار
ده

ها 
ی 

یار
ده

ی 
ها

ی 
اون

 تع
ی با

نای
آش

رز 
الب

ن 
گی

س ن
لو

ند
 ک

ی
ستا

رو

ی 
هان

 ج
ی

صت
فر

ی ، 
ران

 ای
زم

ب

ف
کثی

ی 
طال

د 
رزن

، ف
گاز

یو
ب

ان
یر

ی ا
ها

ستا
رو

نه 
آیی

ز ، 
یو

تا ن
وس

ر

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي
سال ششم/ مهرماه 1389/ شماره 30

30



رهبر معظم انقالب :
» روستا ، پشتوانه تولید ، حیات ، غذا و موجودیت کشور است 

و در برابر این حقیقت باید به این سوال جدی پاسخ داد
 که براساس چه استداللی زندگی در روستا نباید به روانی

 و خوشی شهر باشد.«
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امروزه وزنه ی سنگین جوانان در ترکیب جمعیت 
کشورهای در حال رشد، پدیده ای عمومی است و 
کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و در این 
میان بخش بزرگی از نرخ رشد جمعیت کشور به روستاهای 
کشور اختصاص دارد. با افزایش روز افزون جمعیت جوان،  
به صورت طبیعی نیاز به کار و اشتغال افزایش پیدا می کند؛ 
عناصر  اصلی ترین  عنوان  به  زمین  و  آب  محدودیت  اما 
تولید از یک سو  و عدم توجه کافی و وافی به توسعه ی زیر 
سرمایه گذاری  نبود  نیز  و  کشور  روستاهای  ساخت های 
مناسب از سوی دیگر باعث ایجاد محدودیت  در اشتغال 

روستایی شده است.  
در سالیان گذشته محرومیت حاکم بر روستاهای کشور 
پیدا  افزونی  روز  روند  شهرها  به  مهاجرت  اوال  شد  باعث 
کند و ثانیا عمال تمرکز دولت ها به رفع محرومیت و تامین 
توسعه ی  قرار گرفت و عمال در خصوص  معیشت مردم  
پذیرفت.  صورت  کمتری  سرمایه گذاری  روستایی  اشتغال 
باز واردات خصوصا در زمینه ی  از سوی دیگر دروازه های 
داخل  بازار  رقابت  امکان  عدم  و  پروری  دام  و  کشاورزی 
بین  از  را  شغلی  فرصت های  از  بخشی  کشور  از  خارج  با 
برد و بیکاری مضاعف تولید شده به دغدغه جدیدی برای 

مسئولین کشور بدل گردید. 
حداقل  تامین  به  عنایت  با  و  اخیر  سال های  در  اما 
چون  هم  نیاز  مورد  رفاهی  و  عمومی  خدمات  و  امکانات 
تغییر  نیز  و  فرهنگی  درمانی،  بهداشتی،  آموزشی،  مراکز 
از  بسیاری  با مسکن،  در  بنیادین در سیاست های مرتبط 
باقی ماندن  در روستا  به  روستاهای کشور دلگرمی نسبی 
بعضا در برخی  به شهر فراهم گردیده و  و عدم مهاجرت 
از مناطق باعث مهاجرت معکوس نیز گردیده است.  این 
موضوع مبارک هرچند بسیاری از دغدغه های دلسوزان این 
حوزه را کاهش داد اما هنوز این نگرانی وجود دارد که اگر 
معضل اشتغال روستایی به شکل مطلوب رفع نشود باز هم 

مهاجرت از روستا به شهر و در نتیجه آن از بین رفتن تولید 
روند افزایشی پیدا کند. 

و  کشور  روستاهای  در  اسالمی  شوراهای  شکل گیری 
راه های  از  یکی  دهیاری  عنوان  با  نهادی  ایجاد  آن  در پی 
برون رفت از مشکل نبود مدیریت واحد در روستاهای کشور 
بوده است که روز به روز با افزایش تعداد دهیاری ها امکان 
خدمات رسانی بیشتر به روستاها و نیز برنامه ریزی هر چه 
بویژه بحث اشتغال فراهم  امور جاری روستا و  بهتر برای 

می گردد. 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سال های 
اخیر تالش نموده است جایگاه دهیاری بعنوان رکن اصلی 
نمودن  فرابخشی  با  و  نماید  تقویت  را  روستایی  مدیریت 
مدیریت روستایی فرصت استفاده ی بهینه از پتانسیل های 
موجود در روستاها را فراهم نماید.  تبدیل دهیاری به نهادی 
به  دهیاری  راه اندازی  مجوز  اعطای  روستاها،   در  اجرایی 
درصدی  صد  افزایش  کشور،   روستای   23000 از  بیش 
تعاونی های  اندازی  راه  به  کمک  و  دهیاری ها  بودجه 
پایدار  راه کارهای توسعه ی   از  به عنوان یکی  دهیاری ها 
در  سازمان  مجّدانه  تالش  از  کوچک  گوشه ای  روستاها،  

این راستا می باشد. 
اما در دور جدید فعالیت نشریه دهیاری ها همکاران من 
تالش خواهند نمود تا این نشریه به عنوان  رسانه ی فعال در 
حوزه دهیاری های سراسر کشور عالوه بر نمایاندن  زحمات 
بعنوان  می پذیرد،  دهیاری ها صورت  در  که  تالش هایی  و 
بازوی علمی و آموزشی دهیاران عزیز نیز ایفای نقش نماید  
اطالعات  سطح  ارتقای  و  افزایی  دانش  راستا  این  در  که 
اشتغال  حوزه ی  در  فرصت هایشان  و  وظایف  از  دهیاران 
روستایی دست مایه این شماره از نشریه گردیده است.  امید 
است محتوای  نشریه جهت توسعه ی اشتغال روستایی برای 
دهیاران عزیز مفید واقع گردد و ما را از نظرات ،  پیشنهادها 

و انتقادات خود بهره مند سازند.  انشاء اهلل. 

یادداشت 

مدیرمسئول

دهیاری 
و اشتغال روستایی
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گفتگو

دهیاری ها:  دور جدید فعالیت نشریه دهیاری ها با حضور فردی تازه نفس اما پر تجربه در معاونت دهیاری های 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها هم زمان شد.  بد ندیدیم که در این شماره و در ماه های آغاز فعالیت ایشان در این 

معاونت گفتگویی با ایشان داشته باشیم تا مخاطبین نشریه با برنامه ها و فعالیت های سازمان بیشتر آشنا شوند. 
 آقای منوچهر فراقی سرپرست معاونت دهیاری های سازمان که از اردیبهشت ماه امسال در سمت جدید مشغول 
به کار شده اند متولد سال 1338 در شهرستان بروجرد هستند و دارای مدرک مهندسی راه و ساختمان.  ایشان 
مسئولیت هایی هم چون معاونت عمرانی استاندار لرستان، و مشاورت وزیر مسکن و شهرسازی و مدیریت مسکن 

مهر را در کارنامه خویش دارند.
بعد از گپی دوستانه،  علت حضور در این مسئولیت را از ایشان جویا شدیم و در پاسخ چنین شنیدیم که:  » دلیل 
من شناخت 28 ساله ای است که از روستاها پیدا کردم و مهم تر از همه عالقه ای که به جامعه ی زحمت کش، فعال، 

بی توقع، تولید کننده، با انگیزه و دوستدار امام و انقالب روستایی دارم.«
گفتگوی ما با ایشان هرچند کوتاه بود اما حاوی نکات بسیار خوبی بود که در ادامه خالصه ای از آن را مرور 

می کنیم:

دهیار
 مردی از 
جنس مردم
گفتگویی صمیمانه با 
معاونت دهیاری های سازمان

دهیاری ها: آقای مهندس مسئولیت و وظیفه ی اصلی 
معاونت دهیاری ها چیست؟ 

فراق��ی: ه��دف راهبردی ای��ن معاونت، توانمندس��ازی 
دهیاری ها در زمینه فرهنگی، عمرانی و اقتصادی به منظور 

توسعه ی روستاهای کشور می باشد.
دهیاری ه�ا: با توجه ب�ه این هدف کلی ک�ه بر عهده 
معاونت شماست، قانون چه وظایفی را بر عهده شما 

گذاشته است؟ 
فراق��ی: ببینید وظایف کالنی را  ک��ه قانون برای ما در 
راس��تای این اه��داف پیش بینی کرده اس��ت  می توان در 
حدود بیست محور ذکر کرد که شاید از حوصله این گفتگو 
خارج باشد اما اگر بخواهیم به اهم این وظایف اشاره کنیم،  
ارائه خطوط راهبردی در تدوین سیاست های مرتبط با امور 
دهیاری ها، ایجاد بس��ترهای الزم برای توسعه موسسات و 

نهادهای اجتماعی و فرهنگی در روستاها،  پیشنهاد و اقدام 
الزم جه��ت صدور مجوز تاس��یس دهیاری ها،  شناس��ایی 
مش��کالت و تعارض��ات قانون��ی در زمین��ه برنامه ریزی و 
مدیریت روس��تایی،  هماهنگی و ایج��اد زمینه الزم برای 
ایجاد مدیریت واحد روس��تایی،  فراه��م نمودن زمینه های 
الزم جه��ت تقویت جای��گاه دهیاری ها در بی��ن نهادها و 
دس��تگاه های اجرایی و تدوین معیارها و ضوابط طرح های 
عمران��ی و مبلم��ان روس��تایی از جمله وظای��ف مهم این 

معاونت است.  
دهیاری ها: اگر ممکن اس�ت بفرمایید در حال حاضر 
چه تعداد از روس�تاهای ما دارای دهیاری هستند و ما 

چه تعداد دهیاری فعال داریم؟
فراقی: براس��اس آمار گیری رسمی سال 85 ما 63125 
آبادی دارای سکنه در کشور داریم که از این تعداد 33800 

*N30*1
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روس��تا دارای شورای اسالمی می باش��ند تا پایان شهریور 
امس��ال نی��ز در مجم��وع 23293 مج��وز جهت تاس��یس 
دهیاری صادر شده است.  استان خراسان رضوی با 2174 
دهیاری و اس��تان قم با 84 دهیاری به ترتیب بیش��ترین و 
کمترین دهیاری را در کش��ور دارا هستند.  در مورد بخش 
دوم س��والتان هم باید عرض کنم که اصال ما دهیاری غیر 
فعال در کشور نداریم و تمامی دهیاری ها الحمدهلل در حال 

فعالیت هستند. 
می فرمایی�د  توضی�ح  مهن�دس  آق�ای  دهیاری ه�ا: 
درجه بن�دی دهیاری ها چیس�ت و چه کاربردی دارد و 
اشاره ای هم به مالک های این درجه بندی بفرمایید: 
فراقی: به اس��تناد ماده 48 آیین نامه اجرایی تشکیالت، 
انتخابات داخلی و امور مالی ش��وراهای اس��المی روستا و 
نحوه انتخاب دهیار،روس��تاهای دارای دهیاری را بر اساس 
میزان درآمد،  جمعیت و وس��عت روس��تا  به ش��ش درجه 
تقس��یم می کنند و ش��رایط انتخاب دهیار نیز براساس این 
درجه بن��دی متفاوت می باش��د بطوریک��ه در دهیاری های 
درج��ه 5 و 6 دهی��ار باید دارای مدرک کارشناس��ی بوده و 
حض��ور او در منطقه الزامی اس��ت. در دهیاری های درجه 
3 و 4 دهیار باید حداقل دارای مدرک فوق دیپلم باش��د و 
در دهیاری های درجه 1 دهیار منتخب می بایس��ت حداقل 

دارای مدرک دیپلم باشد.  
اش�اره ای  ه�م  دهی�اران  وظای�ف  ب�ه  دهیاری ه�ا: 

می فرمایید؟
فراق��ی: وظایف تفصیلی دهیار و دهی��اری جهت اداره،  
حفظ و توس��عه ی پایدار روستا، براساس قانون شوراها و با 
رعایت قوانین و مقررات مربوطه  47 مورد می باشد که این 

وظایف در چند گروه قابل دسته بندی می باشند:  
بخش��ی از آنها وظایفی است که دهیار نسبت به شورای 
اسالمی روستا و نیز دستگاه هاو نهادهای دولتی و عمومی 

فعال در روستا دارد که اهم این وظایف عبارتند از: 
کمک به شورای اسالمی در خصوص بررسی و شناخت 
کمبوده��ا،  نیازها و نارس��ایی های روس��تا و ارائه طرح ها و 
پیش��نهادهای اصالحی و عملی به مس��ئوالن ذی ربط و 
نیز کمک به شورای روستا جهت اجرای طرح های عمرانی 
در روس��تا، همکاری با نیروی انتظامی در راستای وظایف 
آن س��ازمان و نیز همکاری با سازمان ثبت احوال در جهت 
ثب��ت موالی��د و متوفیات،  اعالم فرمانه��ا  و قوانین دولتی 
و پیگیری حس��ن اج��رای آنها و همکاری با س��ازمان ها و 
نهادهای دولتی و ایجاد تسهیالت الزم برای ایفای وظایف 
آنها، همکاری مستمر با شورای اسالمی و ارائه گزارش کار 
مستمر به آن ش��ورا. تهیه پیش نویس تعرفه ی عوارض و 

وصول عوارض مصوب و مصرف آن در موارد معین.
      بخش دیگری از این وظایف ناظر به وظایف اداری و 
اجرایی دهیار است که از میان این دسته از وظایف می توان 
به  تامین اراضی مورد نیاز دهیاری،  اجرای مصوبات شورا، 

 مراقب��ت و نگهداری اموال دهی��اری،  فراهم نمودن زمینه 
ایجاد معابر عمومی،  فضاهای س��بز،  زمین های ورزش��ی،  
مراک��ز خدم��ات عموم��ی و تفریحی در روس��تا،  تنظیف، 
 نگه��داری و تس��طیح معابر و انهار عموم��ی،  تامین آب و 
روش��نایی در محیط عمومی روس��تا،  صدور پروانه ساخت 
س��اختمان،  هم��کاری با واحدهای امداد رس��انی در وقوع 

حوادث و... اشاره نمود 
      دسته سوم وظایف دهیار به مسائل زیست محیطی،  
بهداشتی و درمانی اشاره دارد.  بهبود وضع زیست محیطی 
روس��تا،  مراقبت بر وضعیت بهداشتی اماکن عمومی روستا 
و بهینه س��ازی فضا و مبلمان عمومی روستا و نیز مراقبت 
بر بهداش��ت ساکنان روس��تا و همکاری با وزارت بهداشت 
برای واکسیناس��یون عمومی و نی��ز همکاری در جلوگیری 
از ش��یوع بیماری های انس��انی و حیوانی واگیر،  پیگیری و 
ایجاد زمینه نظارت بر امور بهداش��تی روستا از قبیل کشتار 
بهداشتی دام و عرضه گوشت از جمله وظایف دهیار در این 

حوزه هستند. 
    دس��ته چهارم وظایف دهیار نیز ناظر به بعد توس��عه 
پایدار روس��تا اس��ت که اهم این وظایف عبارتند از تشویق 
و ترغیب روس��تاییان به توس��عه صنایع دستی و اهتمام به 
ترویج،  توس��عه و بازاریابی محصوالت کش��اورزی و دامی 
روس��تا و مس��اعدت و همکاری با روستاییان جهت معرفی 
محص��والت در بازاره��ای مصرف.  شناس��ایی زمینه های 
اش��تغال و مساعدت در جهت تامین کار برای افراد جویای 

کار با همکاری دستگاه های ذی ربط و...
  دهیاری ه�ا: توضیح می فرمایید که اساس�اً مالک 
اعطای  مجوز جهت راه اندازی یک دهیاری چیست؟ 
در واقع روس�تا باید چه ویژگی هایی داشته باشد که 

به آن دهیاری تعلق گیرد؟
فراقی: در حال حاضر به پیش��نهاد استانداری هر استان، 
روس��تاهایی که دارای جمعیتی بیش از 50 خانوار باش��ند، 
به س��ازمان دهیاری ها و ش��هرداری ها معرفی ش��ده و بعد 
از بررس��ی و بازدید از منطقه، با حکم وزیر محترم کش��ور، 
دهیاری تشکیل می گردد. البته این کار به تدریج و با تامین 

اعتبارمورد نیاز انجام می شود.
دهیاری ها: آیا دقیقاً مش�خص است که چند دستگاه 
دولتی، عمومی و یا خدماتی در روستاها فعالیت دارند 
و آیا شما به عنوان متولی اصلی امور اجرایی روستاها 

با این دستگاه ها تعامل کاری دارید؟ 
فراقی: تعداد 25 دس��تگاه اجرایی در روس��تاها، عماًل 
کارهای روستایی را عهده دار هستند. سازمان دهیاری ها 
و ش��هرداری ها جه��ت هم افزایی با این دس��تگاه ها، به 
امض��ای تفاه��م نامه در هر مس��ئله می پ��ردازد و بدین 
ص��ورت در کاره��ای مختلف ب��ا دس��تگاه های مربوطه  

مش��ارکت می کند.
دهیاری ه�ا: آقای مهندس، دهیاری ه�ا در برنامه پنج 

در حال حاضر به 
پیشنهاد استانداری 
هر استان، روستاهایی 
که دارای جمعیتی 
بیش از 50 خانوار 
باشند، به سازمان 
دهیاری ها و 
شهرداری ها معرفی 
شده و بعد از بررسی 
و بازدید از منطقه، 
با حکم وزیر محترم 
کشور، دهیاری تشکیل 
می گردد
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ساله چه جایگاهی دارد؟ 
فراقی: در فصل شش��م الیحه برنامه پنجم توس��عه به 
ص��ورت مفصل به بحث تکالیف دولت در حوزه روس��تایی 
و عش��ایری پرداخته شده است که به صورت طبیعی دهیار 
به عنوان متولی امور اجرایی روس��تا می تواند در تمامی این 
موضوعات نقش داشته باشد  اما اهم اقداماتی که دولت بر 
اساس این الیحه می بایست در روستاها و مناطق عشایری 

به اجرا  درآورد این موارد است: 
ایجاد س��اختار مناس��ب فرابخش��ی ب��رای مدیریت 

هماهنگ توسعه روستایی و عشایری
حمایت از کش��اورزی صنعتی و صنایع روس��تایی با 

اولویت توسعه ی خوشه ها و زنجیره های صنعتی 
تعیین الگ��وی مدیریت در آبادی های فاقد ش��ورای 

اسالمی روستا 
حمایت از صندوق های محلی و قرض الحس��نه های 

توسعه ی اشتغال روستایی
ایجاد بانک تامین مالی خرد در حوزه روستایی

بهس��ازی،  نوسازی و  ایمن سازی س��اختار کالبدی 
محیط و مسکن روستایی

آموزش فنی و حرفه ای مستمر روستاییان 
ساماندهی و استقرار فعالیت های کارآفرینی و اشتغال 

زای کوچک در مناطق روستایی
ساماندهی روستاها در قالب مجموعه های روستایی

س��اماندهی حمل و نقل بار و مس��افر در روس��تاهای 
باالی 50 خانوار 

دهیاری ها: ش�ما در  س�فر اخیرتان به استان سمنان 
به اهمیت تعاونی های دهیاری ها اش�اره کرده اید؛ اگر 
ممکن اس�ت به صورت خالص�ه در خصوص کارکرد 

این تعاونی ها توضیح دهید.
فراقی:  تعاون��ی دهیاری ها، راهکار مناس��بی برای هم 
افزایی ت��وان دهیاری ها، افزایش قدرت س��رمایه گذاری و 
درآمدزایی آنها، از طریق انجام پروژه های مختلف عمرانی، 
خدمات��ی، صنعت��ی، آموزش��ی و. .. اس��ت در ضمن چون 
قانون گ��ذار نه��اد دهیاری را نهادی عموم��ی و غیر دولتی 
تعریف کرده که بایس��تی به صورت خود کفا و خود گردان 
اداره ش��ود، تعاونی دهیاری ها این مهم را میس��ر می کند. 
یعن��ی تعاونی می تواند به عن��وان بازوی اقتصادی دهیاری 

جهت خودکفایی مالی آن عمل کند 
دهیاری ه�ا: آق�ای مهن�دس معاون�ت دهیاری ها چه 

برنامه هایی در سال 89 داشته و دارد؟
فراق��ی: برنامه های معاونت در 5 س��ر فص��ل گنجانده 
ش��ده  که هری��ک دارای زیر بخش هایی اس��ت که یا به 
اتم��ام رس��یده اند و یا در حال انجام بوده و تا پایان س��ال 
89 به اتمام خواهند رس��ید که بنده به طور مختصر به آنها 

اشاره خواهم کرد:
بخش اول بحث ارتقای شاخص های مدیریت روستایی 

اس��ت که در این بخش  به موارد مختلفی از جمله بس��تر 
س��ازی برای تحقق مدیریت مطلوب روس��تایی،  پاالیش 
و س��اماندهی قوانین در حوزه مدیریت روس��تایی،  استقرار 
نظام درجه بن��دی دهیاری ها، راهبری نظ��ام برنامه ریزی 
می��ان م��دت در دهیاری ها،  توس��عه ی پوش��ش مدیریت 
روس��تایی،  اس��تقرار نظام برنامه ریزی مشورتی در سطوح 
ملی، منطقه ای و محلی،  پش��تیبانی از نوآوری و طرح های 
برگزی��ده ی مدیریت روس��تایی و تقویت س��امانه ارزیابی 

عملکرد دهیاری ها توجه شده است. 
بخش دوم بحث ساماندهی و ارتقای خدمات عمومی در 
روستاها است که بحث توس��عه  سیستم مدیریت پسماند، 
برنامه ری��زی برای ارتقای ایمنی،  توس��عه ی فضای س��بز 
روس��تایی و حفظ، احیا و اس��تفاده بهین��ه از منابع طبیعی،  
برنامه ری��زی جهت ایجاد پایانه های حمل و نقل روس��تایی 
و تجهی��ز دهیاری ها به خودروهای حمل و نقل،  گس��ترش 
خدمات شرکت های حمل و نقل درون شهری به روستاهای 
حریم و کمک به توس��عه و استقرار سامانه های حمل و نقل 
روس��تایی از جمله موضوعاتی است که پروژه های مختلفی 

در مورد آنها در حال اجرا است. 
بخش سوم بحث س��اماندهی وضعیت فنی- عمرانی و 
کالبدی روس��تاها است. س��اماندهی نظام هدایت و کنترل 
ساخت و س��ازها در روس��تاها،  طراحی و ساماندهی سیستم 
نظارت بر پروژه های عمرانی،  هدایت و س��اماندهی اجرای 
پروژه های عمرانی دهیاری ه��ا، برنامه ریزی  جهت تجهیز 
دهیاری ه��ا به ماش��ین آالت عمرانی و خدماتی،  اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای طبیعی و تاریخی روس��تاها و س��اماندهی 
فضاهای اداری دهیاری و. .. در این بخش در حال پیگیری 

است. 
بخش چهارم فعالی��ت معاونت در خصوص تحقق نظام 
درآمدی پای��دار در دهیاری ها اس��ت در حال حاضر بحث 
توس��عه زیر ساخت های نرم افزار مالی دهیاری ها،  توسعه ی 
بازارچه های محلی و هدایت هزینه کرد اعتبارات دهیاری ها 
در چارچوب قوانین و مقررات باال دس��تی از موضوعات در 

حال پیگیری است. 
و باالخ��ره بخش پنج��م برنامه ها به بسترس��ازی برای 
ارتقای شاخص های اجتماعی و فرهنگی روستا باز می گردد 
بحث توس��عه ی زیر س��اخت های اجتماع��ی و فرهنگی از 
جمله موضوعات کالنی اس��ت که در معاونت در مورد آنها 

کار می شود. 
دهیاری ه�ا: آقای مهن�دس از وقتی ک�ه در اختیار ما 
گذاش�تید سپاس�گزاریم.  و جمله آخر آقای مهندس 

فراقی. .... 
فراق��ی: دهیار از جنس مردم اس��ت و به همین دلیل به 
راحتی می تواند مشارکت مردمی در روستا ایجاد کند. همه 
می دانن��د دهی��ار در راه رضای خ��دا کار می کند، به همین 

دلیل اهالی برای رضای خدا به حرفش گوش می دهند...

تا پایان شهریور 
امسال نیز در مجموع 

23293 مجوز جهت 
تاسیس دهیاری 

صادر شده است. 

تعیین الگوی مدیریت 
در آبادی های فاقد 

شورای اسالمی  از 
برنامه های دولت در 
برنامه پنجم توسعه 

است
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جمشید رضایی
و  شهرداری ها  سازمان  حقوقی  دفتر  معاون 

دهیاری های کشور
محترم  اعضای  و  دهیاران  کلیه  دهیاری ها:  
کشور  سراسر  روستاهای  اسالمی  شوراهای 
با  را  اداری خود  و  و مشکالت حقوقی  می توانند سواالت 
نشریه در میان بگذارند تا کارشناسان نشریه در شماره های 
آتی پاسخگوی آنها باشند.  شما می توانید از طریق یکی از 
روش هایی که در بخش ارتباط با نشریه اعالم شده است 

سواالت خود را برای ما ارسال فرمایید. 

مجلس  تصویب  با  می دانید  که  همان گونه   -1
شورای اسالمی، دوره ی مسئولیت شوراهای اسالمی 
تمدید شده است. یکی از سواالت مهمی که فرا روی 
شوراهای اسالمی روستا ها قرار گرفته این است که 
آیا فعالیت دهیاران نیز ادامه می یابد یا این که فعالیت 

آن ها منوط به مصوبه جدید می باشد؟
پاسخ: متن قانون اصالح قانون تجمیع انتخابات دوره ی 
چهارم شوراهای اسالمی با دوره ی یازدهم ریاست جمهوری 
مصوب 89/4/2در خصوص سوال فوق واضح و روشن است 
به همین جهت،  متن ماده  واحده ی  قانون یاد شده که ناظر 

به شهرداران و دهیاران نیز می باشد بدین شرح است:
چهارم  دوره ی  انتخابات  تجمیع  قانون  واحده-  ماده 
جمهوری  ریاست  یازدهم  دوره ی  با  اسالمی  شوراهای 

مصوب 1387/2/28به شرح زیر اصالح می گردد:
با افزایش طول دوره ی سوم شوراهای اسالمی شهرداران 
ریاست  یازدهم  دوره ی  انتخابات  برگزاری  تا  دهیاران  و 
جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسالمی و دوره 
برگزار می گردد. تمدید  یازدهم ریاست جمهوری همزمان 
اختیار شوراها  از  مانع  دهیاران  و  مدیریت شهرداران  دوره 

برای نظارت و استیضاح نیست. 
همان گونه که مالحظه گردید دوره ی مدیریت دهیاران 
که  نیست  معنی  این  به  تمدید  این  اما  شده  تمدید  نیز 
شوراهای اسالمی روستاها نمی توانند در چارچوب مقررات،  

دهیاران را استیضاح و عنداللزوم برکنار کنند. 
کاری  انجام  در  رای  اختالف  در صورت وجود   -2
نافذ  یک  کدام  رای  اسالمی،  شورای  و  دهیار  میان 
است؟ آیا دهیاری می تواند بدون توجه به نظر شورا،  

نظر و رای خود را به اجرا درآورد؟
پاسخ: حقوق و تکالیف متقابل شورا و دهیار در مقررات 
چارچوب  در  آن ها  از  یک  هر  و  است  شده  تعیین  قانونی 
این مقررات مکلف به انجام حقوق و تکالیف خود هستند. 
به  این سوال،  که سوالی کلی می باشد  به  بنابراین پاسخ 
معامالت  مثال  عنوان  به  نیست.  میسر  واضح  صورت 
عمده ی دهیاری می بایست با تشریفات مناقصه یا مزایده ی 
ترک  اگر  و  شود  انجام  محدود  مناقصه ی  یا  و  عمومی 

تشریفات مناقصه ضروری تشخیص داده شود باید با رعایت 
انجام شود. حال  مالی دهیاری  نامه  آیین  ماده 7  مقررات 
بدون  ای  معامله ی عمده  که  باشد  این  اگر شورا خواهان 
نظر  قطعا  انجام شود  توسط دهیار  مقررات مذکور  رعایت 
شورا در این خصوص قانونی نیست و دهیار نمی تواند آن 
را اجرا نماید و می بایست مقررات قانونی را اعمال نماید. یا 
اگر دهیار از اجرای یک مصوبه شورا که مراحل قانونی آن 
طی شده و الزم االجرا است، خودداری نماید قطعا طبق 
بند 9 ماده ی 10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها 
مصوب 1380 نظر شورا مطاع است و دهیار حق ندارد از 

اجرای مصوبات قانونی شورا امتناع نماید. 
مورد  موضوع  می بایست  محترم  کننده ی   سوال  لذا  
اختالف بین دهیار و شورا را به صورت واضح مطرح نموده 

تا امکان پاسخگویی به آن فراهم شود. 

3- مرجع تعیین،  افزایش و کاهش حقوق دهیار 
کیفیت  به  عنایت  با  می تواند  دار  آیا بخش  کیست؟ 
فعالیت دهیار حقوق وی را افزایش و یا کاهش دهد؟

پاسخ: از ابتدای تهیه و تصویب مقررات مربوط به شورای 
روستا و دهیاری تا کنون سه حکم در خصوص حقوق و 

مزایای دهیار به شرح ذیل وارد شده است:
الف- ماده 45 آیین نامه ی اجرایی تشکیالت، انتخابات 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه ی انتخاب 
دهیار مصوب سال 1378: "فعالیت دهیار در سمت دهیاری 
تمام وقت می باشد و حقوق ماهیانه ی وی از محل بودجه 

ماده 36 این آیین نامه با تصویب شورا تامین می شود." 

قی
قو

ح
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 تبصره- در حوزه ی انتخابیه کمتر از 1500 نفر جمعیت، 
فعالیت دهیار نیمه وقت می باشد و در صورت نیاز به کار 
تمام وقت، با توافق شورای بخش و ارائه ی راهکار،  تامین 

حقوق وی امکان پذیر می باشد. 
سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه،   16 و   15 ماده  ب- 

دهیاری ها مصوب سال 1380:
شورا  بودجه  محل  از  دهیار  ماهانه ی  حقوق   -15 ماده 
مندرج در ماده ی 37 آیین نامه اجرایی تشکیالت، انتخابات 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوه انتخاب 
دهیار مورخ 1378/1/24 و به استناد ماده 94 قانون شوراها 

و با توجه به درجه ی دهیاری و دستورالعمل مربوط که از 
طریق وزارت کشور ابالغ خواهد شد، تعیین می شود. 

ماده 16- صدور احکام حقوقی و ماموریت و مرخصی 
دهیار با موافقت شورا از طریق بخش دار صورت می گیرد.

دهیاری های  استخدامی  نامه ی  آیین   11 ماده ی  ج- 
اساس  بر  دهیار  مزایای  و  حقوق   " کشور مصوب 1382: 
مقررات قانون کار و در چارچوب اعتبارات مصوب شورای 
اسالمی روستا تعیین و به موجب قراردادی که بین دهیار و 

ذی حساب دهیاری منعقد می شود پرداخت خواهد شد." 
با توجه به مقررات اخیرالذکر دستورالعملی تحت عنوان 
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دهیاران"  مزایای  و  حقوق  تعیین  نحوه ی  دستورالعمل   "
برای سال 1389 توسط سازمان تهیه و به استانداری های 
سراسر کشور ارسال شده است. در این دستورالعمل نحوه 
محاسبه ی حقوق و مزایای دهیاران به صراحت مشخص 
شده است. بدیهی است هرگونه تعیین، افزایش یا کاهش 
حقوق دهیاران می بایست در چارچوب دستورالعمل یاد شده 
بند هجدهم دستورالعمل پیش گفته که  صورت گیرد. در 
برگرفته از ماده ی 16 اساسنامه دهیاری هاست صدور حکم 

حقوقی دهیار به بخش دار محول شده است.
و  اقارب  از  می توانند  دهیاری  کارمندان  آیا   -4

بستگان نسبی و سببی دهیار انتخاب شوند؟
پاسخ: ساز و کار و نحوه ی به کارگیری افراد در دهیاری 
و همچنین شرایط و اوصاف داوطلبان استخدام در دهیاری 
استخدامی دهیاری های کشور مصوب سال  نامه  آیین  در 
1382 تعیین شده است. در ماده ی 5 آیین نامه ی مذکور که 
احصاء می نماید،  را  استخدام در دهیاری  داوطلبان  شرایط 
داشتن قرابت نسبی یا سببی بین داوطلب با دهیار را مانعی 
بنابراین اقارب  برای استخدام در دهیاری قرار نداده است 
با رعایت  دهیار نیز در صورت داشتن شرایط و صالحیت 

مقررات می توانند در دهیاری استخدام شوند.
5- مرجع تعیین و اخذ مالیات و عوارض از صنایع 
و کارگاه های فعال در روستاهای کشور کیست؟ نقش 

دهیار در این فرایند چیست؟
شورای  مجلس  مالیات  وضع  و  تعیین  مرجع  پاسخ: 
اسالمی است و مرجع وصول آن سازمان امور مالیاتی کشور 
است و دهیاری در این فرایند هیچ نقشی ندارد به جز آن 
که در صورت لزوم می تواند وفق بند 5 ماده ی 69 قانون 
شورا ها با سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام این وظیفه 
مجلس  عوارض،   وضع  و  تعیین  مرجع  نماید.  همکاری 
)یعنی  آن  سوی  از  شده  تعیین  مرجع  یا  اسالمی  شورای 
شورای اسالمی بخش مستند به تبصره ی یک ماده ی50 
قانون مالیات بر ارزش افزوده( می باشد. برخی از عوارض 
که توسط مجلس شورای اسالمی وضع می شود و در قانون 
مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده اند توسط سازمان امور 
مالیاتی کشور وصول و با ساز و کار خاصی توزیع می شوند. 
برخی از عوارضی که در چارچوب اختیارات محوله توسط 
و  وصول  دهیاری  توسط  می شوند  وضع  بخش  شورای 

مصرف می شوند. 
برای  که  پیمانکارانی  از  می تواند  دهیاری  آیا   -6
انجام پروژه های مختلف برای مدتی در روستا مستقر 

هستند عوارض دریافت نماید؟
این که عوارضی وصول شود می بایست  از  قبل  پاسخ: 
در  برسد.  قانونی  مرجع  تصویب  به  آن  ماخذ  و  نوع،مقدار 
وضع عوارض محدودیت ها و ممنوعیت هایی وجود دارد که 
در هنگام تصویب تعرفه ی عوارض می بایست مد نظر قرار 
غیر  اخذ عوارض مضاعف  و  مثال وضع  عنوان  به  گیرند. 

قانونی است. 
بنابراین سوال کننده ی محترم می بایست به طور شفاف و 
جزیی اعالم نماید که چه نوع عوارضی می خواهد از پیمانکار 
اخذ نماید و آیا عوارض مورد نظر به تصویب شورای بخش 
ارائه ی  اصولی  و  دقیق  طور  به  بتوان  تا  خیر...  یا  رسیده 

طریق نمود. 
و  اموال  فروش  اجازه ی  راسا  دهیار  آیا   -7
دارایی های دهیاری را دارد؟ مرجع تصمیم گیری در 

این خصوص کیست؟
فروش اموال دهیاری طبق ماده ی 35 آیین نامه مالی و 
معامالتی دهیاری ها از طریق مزایده و کسب نظر شورای 
اسالمی انجام می گیرد.  بنابراین دهیاری می بایست دالیل 
و مستندات خود برای ضرورت فروش اموال دهیاری را به 
شورا تقدیم و پس از تصویب شورا از طریق سازو کار ماده ی 
35 به فروش رساند. دهیار حق فروش اموال دهیاری بدون 

اخذ مصوبه ی شورا را ندارد.  
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روستای مصر
جزیره ای کوچک در میان شنهای روان

عکاس:  جعفر نصیر زاده

روستای مصر در 40 كيلومتري شرق جندق،  از 
توابع شهرستان نایين،  یکی از روستاهایی است 
تعداد  پذیرای  آن همه ساله  اندک  رغم جمعيت  كه علی 
زیادی از گردش گران داخلی و خارجی است. بافت سنتی 
این روستا و قرار گرفتن آن در وسط كویر از جمله عواملی 
پيدا  این روستا شهرت جهانی  باعث شده است  است كه 
كند.  تصاویر ذیل كه از مصر و جندق گرفته شده است 

گوشه ای كوچک از زیبایی های این نگين كویر است. 

گزارش
تصویری

*N30*3
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صندوق مهر امام رضا)ع(،  یکی از مراجعی است 
قرض  صورت  به  مناسبی  بسیار  تسهیالت  که 
الحسنه و در حوزه اشتغال زایی به متقاضیان اعم از حقیقی 
و حقوقی ارائه می نماید »که با توجه به سیاست های کالن  
حوزه  در  تسهیالت  اعطای  رضا)ع(  امام  مهر  صندوق 

روستایی کشور در اولویت کاری این صندوق قرار دارد.  
اما از آنجا که آشنایی دهیاران محترم با فرایند اعطای این 
تسهیالت می تواند کمک شایانی به معرفی این خدمات به 
متقاضیان وام در روستاهای کشور داشته باشد،  در ادامه به 
معرفی این تسهیالت و شیوه دریافت آن خواهیم پرداخت: 

 کلیات 
تسهیالت اشتغال زایی صندوق مهر امام رضا)ع( شامل 
توانایی  و  بوده  دارای مهارت  فاقد کاری می شود که  افراد 
انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی،  
فنی،  کشاورزی و بازرگانی داشته باشند. از نظر این صندوق 
مدرک  دارای  یا  که  می شوند  تلقی  مهارت  دارای  افرادی 
دانشگاهی باشند و یا دوره های آموزش فنی و حرفه ای را 

گذرانده و مدارک مورد نیاز را کسب کرده باشند.  
البته این موضوع بدان معنا نیست که افراد دارای شغل از 
دریافت این تسهیالت محروم هستند،  بلکه برخی از شاغلین 
)با رعایت برخی نکات که بعدا به شرح آنها خواهیم پرداخت( 
نیز می توانند از این وام های قرض الحسنه بهره مند گردند.  
که  است  آن  است  اهمیت  حائز  اینجا  در  که  نکته ای  اما 
متقاضی وام باید برای وام دریافتی برنامه داشته باشد یعنی 
الزم است متقاضی قبل از دریافت وام طرحی از فعالیتی که 

در نظر دارد به انجام برساند را به صندوق ارائه نماید.   
 شرایط عمومی و اختصاصی دریافت 

تسهیالت: 
الف – شرایط عمومی  

اسالمی  جمهوری  تابعیت  باید  وام  دریافت  متقاضی 
ایران را داشته باشد بدیهی است اتباع بیگانه نمی توانند از 

کارآفرینان  همچنین  نمایند  دریافت  وام  صندوق  این 
نمی توانند جهت ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع بیگانه 

از این صندوق وام دریافت کنند.
نظام  خدمت  پایان  کارت  دارای  باید  مرد  متقاضیان 

وظیفه یا معافیت دائم باشند.
متقاضی وام  باید دارای حداقل 18 سال و حداکثر 50 

سال سن باشد.
متقاضی قبال از تسهیالت اشتغال صندوق مهر امام 

رضا)ع( استفاده ننموده باشد.
و  کارگری  صورت  به  یا  و  باشد  کار  فاقد  متقاضی 
متقاضی  به هر شکل  اما  باشد.   کار  به  شاگردی مشغول 

نباید دارای بیمه اشتغال باشد. 
اگر طرح اشتغال زایی متقاضی نیازمند مجوزهای خاص از 

آشنایی با شیوه ی دریافت تسهیالت 
اشتغال زایی صندوق مهر امام رضا )ع(  

آموزش

*N30*4
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مراجع ذی صالح باشد،  متقاضی می بایست قبل از دریافت 
وام این مجوزها را ارائه نماید.   به عنوان مثال اگر متقاضی 
قصد راه اندازی صنایع تبدیلی را در روستای خود داشته باشد 
می بایست مجوز های الزم را از دهیاری،  فرمانداری و سایر 

دستگاه های ذی ربط اخذ و به صندوق ارائه نماید.  
ب- شرایط اختصاصي: 

سکونت  طرح  اجرای  محل  در  می بایست  متقاضی 
داشته باشد. به عنوان مثال فردی که در شهر زندگی می کند 
این صندوق  از  روستا  در  شغل  اندازی  راه  برای  نمی تواند 

تسهیالت دریافت نماید.
تحصیل  به  وقت  تمام  صورت  به  نباید  متقاضی 

مشغول باشد.   
کسب و کاری که متقاضی وام آن را انتخاب نموده 
است نباید با کسب و کارهای مجاز اعالم شده در منطقه ی 
مورد نظر در تناقض باشد.  به عنوان مثال ممکن است مثال راه 
اندازی کارگاه آجر پزی به علت آلودگی های زیست محیطی آن 
در روستا و شهری ممنوع باشد.  طبیعتا متقاضی نمی تواند در 

منطقه مورد نظر کارگاه آجر پزی راه اندازی نماید.
با  مرتبط  مهارتي  و  تحصیلي  مدرک  باید  متقاضی 
کسب و کار پیشنهادي از دانشگاه ها و مراکز آموزش دولتي 
سازمان  و  علوم  )وزارت  دولت  تایید  مورد  خصوصي  یا  و 
آموزش فني و حرفه اي( و یا گواهي سابقه تجربي معتبر به 

تایید کارفرمای مورد وثوق داشته باشد 
طرح  و  ایده  خود  فعالیت  شروع  برای  باید  متقاضی 

مناسبی را به صندوق ارائه نماید
متقاضی باید توانایی مدیریت کسب و کار مورد نظر را 

داشته باشد.  
 انواع کسب و کار مشمول دریافت 

تسهیالت
کسب و کارهایی که می توانند مشمول دریافت تسهیالت 
قرض الحسنه از صندوق مهر امام رضا)ع( شوند را می توان 

در پنج دسته کلی تقسیم کرد: 
کسب و کارهای خانگی 

کسب و کارهای خویش فرمایی و یا خود اشتغالی 
کسب و کارهای کارفرمایی
کسب و کارهای کارآفرینی 

کسب و کارهای تعاونی  
الف - کسب و کار خانگي:  

اعضای یک  از  نفر  یا چند  فعالیت هایی که توسط یک 

خانواده و در فضای مسکونی خانه منجر به تولید یک خدمت 
و یا کاالی قابل عرضه به بازار می گردد،  جزء مشاغل خانگی 
دسته بندی می گردد. البته طرحی که به عنوان شغل خانگی 
به صندوق معرفی می گردد نباید برای واحدهای مسکونی 
مجاور مزاحمت ایجاد نماید و درصورتی که طرح مورد نظر 
از  نمی تواند  شود  داده  تشخیص  همسایگان  آرامش  مخل 
تسهیالت استفاده نماید. طرح هایی که در این قالب پذیرفته 
می شوند می توانند حداکثر تا سقف 50 میلیون ریال تسهیالت 

قرض الحسنه دریافت نمایند. 
ب- کسب و کار خویش فرمایي و خود اشتغالي: 

در این نوع از اشتغال متقاضی مالکیت و مدیریت کسب و 
کار پیشنهادی خود را عهده دار خواهد بود و مي تواند عالوه 
برخود براي افراد دیگري نیز ایجاد اشتغال کند. در صورتي 
که این کسب و کار براي خود متقاضی  و یک شاگرد ایجاد 
شغل نماید، به این نوع شغل،  اشتغال خویش فرمایي اطالق 
می شود.  صندوق مهر امام رضا)ع( برای این نوع از مشاغل 

حداکثر تا سقف 150 میلیون ریال وام اعطا می نماید. 
ج- کسب و کار کارفرمایي: 

در این نوع از اشتغال متقاضی  مالکیت و مدیریت کسب 
و کار خود را عهده دار خواهد بود  و عالوه بر خود براي افراد 
دیگري نیز ایجاد اشتغال مي نماید. چنان چه براي افرادي 

تسهیالت اشتغالزایی 
صندوق مهر امام 

رضا)ع( شامل افراد 
فاقد کاری می شود که 
دارای مهارت بوده و 

توانایی انجام فعالیت 
و شروع کسب و 

کار را در رشته های 
خدماتی،  فنی،  

کشاورزی و بازرگانی 
داشته باشند.
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دیگر به عنوان کارگر نيز ایجاد اشتغال نماید، این نوع اشتغال 
نوع  این  در  بود.  کارفرمایي خواهد  نوع  از  نظر صندوق  از 
اشتغال، دو یا چند نفر مي توانند در قالب اشخاص حقوقي به 
صورت شراکتي یا تعاوني نسبت به راه اندازي یک کسب 
وکار مبادرت نمایند.  سقف تسهيالت این نوع از کسب و کار 

بر اساس طرح های ارائه شده یک ميليارد ریال می باشد.
د- کسب و کار  کارآفريني:  

اما در تعریف صندوق مهر امام رضا)ع( به فعاليت هایي 
کارآفریني گفته مي شود که منجر به ارائه ی کاالهاي جدید 
یا ارائه ی روش جدید در فرآیند توليد یا گشایش بازاري تازه، 
یافتن منابع جدید یا ایجاد هرگونه تشکيالت جدید در زمينه 
صنعت، خدمات و کشاورزي مي شود. کارآفرین مي بایست  
کارشناسان صندوق را درخصوص مطلوبيت نوآوري خویش 
متقاعد سازد.  سقف تسهيالت این نوع از کسب و کار نيز 

یک ميليارد ریال می باشد. 
هـ - کسب و کار تعاونى: 

افرادی است که به طور  از  تعاونی یک اجتماع مستقل 
داوطلبانه برای رفع نيازها و آرمان های مشترك اقتصادی، 
اقتصادی  بنگاه  یک  وسيله  به  خود  فرهنگی  و  اجتماعی 
می آیند.  هم  گرد  همگانی  نظارت  و  مشترك  مالکيت  با 
بنگاه های  از  نمونه ای  دهياری ها  تعاونی  مثال  عنوان  به 
دریافت  مشمول  که  است  مشترك  مالکيت  با  اقتصادی 
تسهيالت از صندوق مهر امام رضا)ع( می باشد.  تعاونی ها نيز 
با ارائه ی طرح های توجيهی می توانند تا سقف یک ميليارد 

ریال تسهيالت قرض الحسنه دریافت نمایند.  
 نحوه ی بررسي درخواست هاي تسهيالت 
امام  مهر  در صندوق  تسهيالت  دریافت  درخواست های 
رضا)ع( به دو شکل مستقيم و یا غير مستقيم ارائه می گردد. 
درخواست های مستقيم مربوط به افرادی است که شخصا 
و  درخواست  تحویل  به  نسبت  و  نموده  مراجعه  به صندوق 
مدارك مورد نياز به صندوق اقدام می نمایند.  هم چنين این افراد 
می توانند با مراجعه به سایت صندوق به صورت غير حضوری 
نيز برای دریافت تسهيالت ثبت نام نمایند.  اما درخواست های 
غير مستقيم،  متقاضيانی را شامل می شود که از طریق نهادهای 
مختلف که با صندوق طرف قرار داد می باشند معرفی شده اند.  
هم چنين افراد حقيقی و یا حقوقی که از طریق مسئولين محلی 
و استانی معرفی می شوند نيز می توانند از این تسهيالت استفاده 
برای  ارجحيتی  دستگاه ها هيچ  توسط  معرفی  البته  نمایند.  
متقاضی ایجاد نمی نماید و این دسته از متقاضيان نيز می بایست 
مانند متقاضيان شيوه ی مستقيم مراحل دریافت وام را طی نموده 

باشند. 
در  است  ممکن  که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  البته 
برخی شهرها و شهرستان ها به علت نبود اعتبارات،  در بازه 

زمانی کوتاهی روند اعطای وام متوقف گردد. 
اولویت های واگذاری تسهيالت

امام  مهر  صندوق  اجرایی  العمل های  دستور  براساس 
رضا)ع(  این دسته از متقاضيان در اولویت واگذاری تسهيالت 

قرار می گيرند: 
زنان سرپرست خانوار و یا بد سرپرست

بانوان مجرد تحت پوشش خانواده که از درآمد کافی 
برخوردار نمی باشند. 

مبتکران و نوآوران 
خانواده شهدا و ایثار گران 

افراد بيکار دارای مدرك تحصيلی دانشگاهی و یا فنی 
و حرفه ای 

اولویت دادن در پرداخت تسهيالت به افراد فوق الذکر منوط 
به ارائه ی اسناد و گواهی از مراجع ذی صالح می باشد.  

 سقف تسهيالت،  نرخ کارمزد و شيوه باز 
پرداخت

همان طور که قبال به آن اشاره شد تسهيالت این صندوق 
در راستای گسترش فرهنگ بانک داری اسالمی و نيز کمک 
الحسنه  قرض  به صورت  کشور،   در  اشتغال  توسعه ی  به 
پرداخت می گردد و تنها از متقاضی چهار درصد تسهيالت 
به عنوان کار مزد دریافت می گردد.  سقف تسهيالت این 

صندوق را می توان در جدول ذیل خالصه نمود: 
عنوان  تحت  دوره  یک  از  وام  دریافت  از  پس  متقاضی 
تنفس و سازندگی بهره می گيرد تا از این تسهيالت برای 
عملياتی کردن فرآیند اشتغال زایی خود استفاده نماید.  در 
این دوران وام گيرنده به صندوق اقساط پرداخت نمی نماید 
تا بتواند در این مدت شغل خود را تا حد ممکن به سودآوری 
نزدیک نماید. حداکثر زمان دوره ی تنفس و سازندگي براي 
مشاغل خانگي 3 ماه، خویش فرمایي 4 ماه و کارفرمایي و 
ازاین  ماه مي باشد. پس  تعاونی ها حداکثر 6  و  آفرینی  کار 
دوره مرحله ی باز پرداخت اقساط آغاز می گردد که تسهيالت 
به صورت  کار  و  کسب  نوع  به  بسته  صندوق  از  دریافتی 
ماهانه، فصلي)سه ماهه( و ساالنه با اقساط برابر قابل تقسيط 
مي باشد. البته در صورتی که وام گيرنده اقساط را در دوره ی 
مند  بهره  تنفس  دوره ی  از  نمی تواند  نماید  تقسيط  ساالنه 
احتساب  با  اعطایی  تسهيالت  پرداخت  باز  مدت  گردد. 
دوره ی سازندگی و تنفس برای کليه مشاغل حداکثر 5 سال 

 سقف تسهیالت 
صندوق برای مشاغل 
خانگی 50 میلیون 
ریال،   مشاغل خویش 
فرما و خود اشتغالی 
150 میلیون ریال 
و برای مشاغل کار 
فرمایی و کار آفرینی 
تا سقف یک میلیارد 
ریال می باشد

مشاغل خویش مشاغل خانگین
تعاونی ها کارآفرینیکارفرماییفرما 

سقف 
150 ميليون 50 ميليون ریالتسهيالت

ریال

یک 
ميليارد 

ریال

یک ميليارد 
یک ميليارد ریالریال
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می باشد. 
شیوه ی ضمانت تسهیالت دریافتی: 

مانند سایر تسهیالت بانکی دریافت تسهیالت از صندوق 
معتبر  ضمانت های  ارائه ی  به  مشروط  رضا)ع(  امام  مهر 
ضمانت  ارائه ی  روش های  شرح  به  ادامه  در  که  می باشد 

توسط متقاضی خواهیم پرداخت:  
الف: تسهیالت از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال:

متقاضی به ازای هر 50 میلیون ریال تسهیالت دریافتی 
می بایست یک نفر کارمند رسمی دارای گواهی کسر از حقوق 
معرفی نماید.  یعنی فردی که 150 میلیون ریال تسهیالت 
دریافت می نماید باید سه نفر کارمند رسمی معرفی نماید.  هم 
چنین وام گیرنده باید معادل 150 درصد )یک و نیم برابر(  
تسهیالت دریافتی چک و یا سفته ارائه نماید و ضامنین وی 

نیز بایستی پشت چک و یا سفته را امضا  نمایند.  
تاسقف  و  ریال  میلیون  باالي 150  تسهیالت  ب: 

500 میلیون ریال: 
در این نوع از تسهیالت ضمانت وام با ترهین سند ملک 

بنا  ملکي  وثیقه ی  و  رسمي  کارمند  ضمانت  از  ترکیبي  یا 
انجام  مربوطه،   استان  در   مدیریت صندوق  به تشخیص 

می شود.  
ج- تسهیالت اعطایي بیش از 500 میلیون ریال و 

تا سقف یک میلیارد ریال: 
ضمانت این دسته از تسهیالت صرفا باترهین سند ملکي 

امکان پذیر مي باشد. 
 نظارت پس از پرداخت 

صندوق پس از ارائه ی تسهیالت نیز بر حسن هزینه کرد 
این وام ها به صورت اولیه،  ادواری و فصلی نظارت خواهد 
اشتغال زایی  وام  از  متقاضی  استفاده ی  سو  چنانچه  و  کرد 
باز  بر  عالوه  می بایست  گردد،  وام گیرنده  محرز  صندوق 
پرداخت تسهیالت دریافتی جرایمی را نیز بر اساس چار چوب 

توافق نامه در وجه صندوق واریز نماید.
منبع:  سایت اطالع رسانی صندوق مهر امام رضا)ع( و 
بروشورهای صندوق

تسهیالت این صندوق 
در راستای گسترش 

فرهنگ بانکداری 
اسالمی و نیز کمک 

به توسعه ی  اشتغال 
در کشور، به صورت 

قرض الحسنه پرداخت 
می گردد و تنها از 

متقاضی چهاردرصد 
تسهیالت بعنوان 

کارمزد دریافت 
می گردد.

ضمانت ارائه شده کافی است 

خیر

بله

ی 
کاف

ده 
 ش

ائه
ت ار

مان
ض

ت
س

نی

پایان فرایند دریافت وام

معرفی متقاضی توسط دستگاه ها به صورت غیر مستقیم  ارائه ی تقاضا توسط متقاضی به صورت مستقیم

بررسی صالحیت های عمومی و اختصاصی 

متقاضی واجد شرایط است؟ 

بررسی طرح،  تایید نوع طرح و تعیین سقف وام

ارائه ضمانت های الزم توسط متقاضی

بررسی ضمانت های ارائه شده

پرداخت وام به متقاضی بر اساس طرح وسقف و 
پرداخت  
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قانون   44 اصل  سياست هاي  اجراي  راستای  در 
و  روستايي  تعاوني هاي  توسعه ی  دولت  اساسي، 
دهياران را در دستور کار خود قرار داده است و  با توجه به 
اين که دولت نگاه ويژه اي به مناطق محروم روستايي دارد، 
با تشکيل شرکت هاي تعاوني توسعه روستايي و شرکت هاي 
توسعه ی  راستاي  در  ارزشمندي  گام های  تعاوني دهياران، 
ظرفيت هاي  و  قابليت ها  از  استفاده  و  فقرزدايي  روستاها، 
بين  نامه اي  تفاهم  اساس  اين  بر  است.  برداشته  روستا ها 
بر  امضا رسيده است که  به  تعاون  وزارت کشور و وزارت 
واحد  نامه سعي خواهد شد ساالنه 500  تفاهم  اين  طبق 
شرکت تعاوني دهياري ها و 9500 شرکت تعاوني توسعه ی 

روستايي در کشور تشکيل شود.
موضوع اين تفاهم نامه برنامه ريزي و اقدام جهت تشکيل 
شرکت تعاوني دهياري ها و شرکت تعاوني توسعه ی روستايي 
است. اين امر اهداف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي زيادي 

را در بر مي گيرد که برخي از آن ها عبارتند از:
کاهش تصدي گري در بخش هاي دولتي

و  اقتصادي  فعاليت هاي  در  مردم  مشارکت  ازدياد 
اجتماعي

کمک به عمران و آباداني و رشد اقتصادي روستاها
کمک به اجراي برنامه هاي عمراني و خدماتي دولت 

در مناطق روستايي
جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها

مناطق  در  تعاون  بخش  توسعه ی  و  اشتغال  ايجاد 
روستايي کشور

و  شهرداري ها  سازمان  نامه،  تفاهم  اين  موجب  به 
تعاون  وزارت  و  وزارت کشور  از  نمايندگي  به  دهياري ها 
دانش  خصوصا   – روستاييان  و  دهياري ها  دارد  وظيفه 
آموختگان دانشگاه ها – را با روند تشکيل تعاوني آشنا کند 

و آموزش هاي مناسب را به آن ها ارائه دهد.
سازمان شهرداري ها و دهياري ها، فضاها و امکانات مورد 
نياز براي اجراي برنامه هاي ترويجي و برگزاري کالس ها 
اندازي  راه  و  تشکيل  جهت  الزم  آموزشي  دوره هاي  و 
شرکت هاي تعاوني را تامين و در اختيار قرار خواهد داد و از 
طريق دهياري ها نسبت به اطالع رساني مناسب در سطح 
روستا و هم چنين شناسايي، ترغيب و سازماندهي جوانان 

جوياي کار اقدام خواهد نمود تا بسترهاي الزم جهت ايجاد 
تعاوني در روستا را فراهم نمايد.

استان  درهر  نامه،  تفاهم  مفاد  اجراي  هماهنگي  براي 
کميته اي متشکل از مدير کل دفتر امور شهري و روستايي 
استانداري به عنوان رئيس کميته، مدير کل تعاون استان 
به  استان  تعاون  دبير کميته، سرپرست صندوق  عنوان  به 
عنوان عضو و نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط حسب مورد 
شدن  اجرايي  و  موانع  رفع  هماهنگي،  وظيفه  ضرورت،  و 
مفاد تفاهم نامه در سطح استان مربوطه را عهده دار خواهند 
بود و اين کميته گزارش فعاليت هاي استاني تفاهم نامه را 
مقامات  به  و  تهيه  يکبار  ماه  ادواري هر شش  به صورت 

ذي ربط ارسال مي نمايد. 
شرکتهايتعاونيدهياريها

ساماندهي  منظور  به  تعاوني  شرکت هاي  تشکيل 
بيشتر  رساني  و خدمات  زايي  اشتغال  راستاي  در  روستاها 
در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است. شکل 
توسعه ی   به  مي تواند  دهياران  تعاوني  شرکت هاي  گيري 
همه جانبه ی روستاها کمک شاياني کرده و آن را سرعت 

بيشتري بخشد.
هدف از تشکيل شرکت هاي تعاوني دهياري ها درآمدزايي، 
خودکفايي و کاهش هزينه هاي اجرايي و افزايش کيفيت فني 
پروژه ها و به طور کلي مشارکت دهياري ها در بخش هاي 

عمراني و خدماتي است. 
شرکت های تعاونی دهياری ها براساس اهداف ذکر شده 
در موضوعات متنوعی فعاليت می نمايد که مهم ترين آنها 

عبارتند از:  
در  سرمايه گذاري  و  اقتصادي  فعاليت هاي  انجام  1ـ 

بخشهاي توليدي و خدماتي 
2ـ انجام فعاليتهاي فني و مهندسي و اجراي پروژه هاي 
وظايف  اجراي  راستاي  در  خصوصاً  خدماتي  و  عمراني 

دهياري ها 
تجهيزات  و  اقالم  خريد  و  بازرگاني  فعاليت  انجام  3ـ 
بخش  نياز  مورد  کاالهاي  اولويت  با  خصوصاً  ملزومات  و 

روستايي و دهياري ها 
4ـ انجام فعاليت کشاورزي، باغداري، دامداري، پرورش 

طيور و آبزي پروري 
خدمات  از  اعم  گردشگري  حوزه  فعاليتهاي  انجام  5ـ 

آشنایی با
تعاونی های دهیاری ها

*N30*5
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گردشگري و تورگرداني و نيز انجام عمليات مشاوره بخش 
با  خصوصاً  گردشگري  پروژه هاي  اجراي  و  گردشگري 

رویكرد طبيعت گردي و گردش روستایي 
و  پژوهشی  آموزشی،  فعاليت هاي  انجام  6ـ 
دهياران،  روستایيان،  آموزش  اولویت  با  تحقيقاتي 
انجام  و  دهياري  با  مرتبط  كاركنان  و  اسالمي  شوراهاي 
اولویت هاي  گرفتن  نظر  در  با  تحقيقاتي   پروژه هاي 

دهياري هاي عضو تعاوني  
7ـ انجام خدمات اداري و مالي و حسابداري و حسابرسي 
به  محوله  معامالتي  و  مالي  وظایف  انجام  اولویت  با 

دهياري هاي عضو تعاوني
 8ـ انجام خدمات اداري درخصوص تدوین برنامه ها از 
عوارض  و  تعرفه  تدوین  دهياري،  ساله   5 برنامه ی  جمله 
موضوع  برنامه هاي  سایر  و  اسالمي  شوراي  پيشنهادي 

وظایف دهياري ها 
كارگذاري  مجوز  اخذ  و  بيمه اي  خدمات  انجام  9ـ 

شركتهاي بيمه رسمي 
10- مشاركت دادن اعضا و خصوصاً مدیران تعاوني در 
دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليدات و 

خدمات 
در بسياري از پروژه هاي توليدي و عمراني، تعاونی های 
دهياري ها قادرند پروژه را با هزینه ی  بسيار كمتري نسبت 
به پيمان كاران و دستگاه هاي دولتي انجام دهند. در نتيجه 
هزینه هاي ذخيره شده از این محل نيز مي تواند به چرخه ی 
اعتبارات دهياري ها بازگردد و در عين حال مي تواند درصد 

مشاركت مردم و ایجاد اشتغال را براي بومي ها باال ببرد.
تعاونی  در  حاضر  حال  در  كه  فعاليت هایي  جمله  از 
انجام  به   می توان  مي شود،  انجام  استان ها  دهياري هاي 
كارهاي كشاورزي، جمع آوري و دفن بهداشتي پسماندهاي 
روستاها، انجام پروژه هاي عمراني مانند احداث پل، احداث 
ساختمان دهياري،  بهسازي معابر، تعریض و جدول سازي 
اشاره  دهياري  فاقد  روستاهاي  به  خدمات  ارائه ی  و  معابر 

نمود.
 مراحل تشکيل و ثبت تعاوني

عضویت در تعاوني براي كليه دهياري هاي واجد شرایط 
به تشخيص و تأیيد دفتر امور روستایي امكانپذیر مي باشد. 
دهياری متقاضی می بایست مجوز تاسيس از وزارت كشور 
داشته باشد و در محدوده ی بخش تعاونی مورد نظر قرار 
را  تعاونی  آن  بتواند درخواست عضویت در  تا  باشد  گرفته 
باشند  داشته  را  اوليه  شرایط  كه  باشد.دهياری هایی  داشته 
شركت  ثبت  به  اقدام  زیر  مراحل  كردن  طي  با  مي توانند 
تعاوني نمایند تا گام مثبتي در راه توسعه ی روستاي خود 

بردارند: 
به  توجه  شركت با  فعاليت  مناسب  موضوع  1-تعيين 

توانمندي هاي متقاضيان و نياز منطقه اي
2- ارائه ی درخواست تشكيل تعاوني و دریافت مجوز از 

اداره ی  كل تعاون یا اداره تعاون شهرستان ذي ربط 
3- تشكيل مجمع موسسين، تصویب طرح پيشنهادي و 

انتخاب هيات موسس
4- جلسه هيات موسس جهت انتخاب نماینده

5- ارائه ی مدارک زیر به اداره ی تعاون:
موسس  هيات  مدارک  درخواست،  شده ی  تكميل  فرم 
)تصویر شناسنامه، مدرک تحصيلي و عدم سوء پيشينه( و 

ليست اعضا
اداره  توسط  تعاوني  تشكيل  نامه  موافقت  صدور   -6

تعاون 
7- صدور آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي 

8- افتتاح حساب و واریز حداقل یک سوم سرمایه اوليه
9- استعالم نام از اداره ی ثبت شركت ها

10- برگزاري اولين مجمع عمومي عادي 
11-  ارائه ی مدارک زیر به اداره ی تعاون:

فهرست مشخصات اعضا،  رسيد پرداخت وجه سرمایه، 
اسامي  ليست  عادي،  عمومي  مجمع  اولين  دعوت  آگهي 
جلسه  صورت  عادي،  عمومي  مجمع  اولين  در  حاضرین 
اولين مجمع عمومي عادي، اساسنامه مصوب اولين مجمع 
عمومي عادي، صورت جلسه هيات مدیره دال بر انتخاب 
مدیر  تعيين  و  مدیره  هيئت  منشي  و  رئيس  نایب  رئيس، 

عامل و تعيين صاحبان امضاي مجاز 
12- ثبت تعاوني در اداره ی ثبت شركت ها و صدور آگهي 

تاسيس تعاوني
13- صدور پروانه تاسيس شركت تعاوني توسط اداره ی 

كل یا ادارات تعاون شهرستان ذي ربط
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اسماعيل زيارتي نصرآبادي
كارشناس ارشد توسعه روستايي

مقدمه
يكي  جزو  مناسب  شغل  از  برخورداري  امروزه 
يا  و  مردم  حقوق  دهنده ی  تشكيل  اجزاي  اصلي ترين  از 
به طوري كه  به شمار مي رود.  به عبارتي حقوق شهروندي 
ازجمله  كامل،  اشتغال  همان  يا  بيكاري  كردن  ريشه كن 
وظايف بنيادين و دغدغه اصلی دولت ها محسوب مي شود. 
ازطرفي اشتغال با توسعه ی  سياسي، اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي هر جامعه در ارتباط مستقيم بوده و ميزان موفقيت 
هر جامعه در روند توسعه، تاحدود زيادي با وضعيت اشتغال 

در آن جامعه ارتباط دارد.  
در عصرحاضر مشكل اشتغال زايي يكي از دغدغه هاي 
مهم مديران و برنامه ريزان جوامع بشري محسوب مي  شود. 
در گزارشي كه در سال 2000، توسط سازمان جهاني كار 
منتشر شد، تاكيد شده است كه كشورهاي جهان تا سال 
موقعيت  ميليون   500 ايجاد  به  قادر  بايد  ميالدي   2010

شغلي جديد باشند.

در كشور ما نيز وضعيت اشتغال در مناطق روستايي در 
مقايسه با مناطق شهري به مراتب نامطلوب تر و نامناسب تر 
روستاهاي  در  بيكار  نفر  ميليون   2/5 بر  بالغ  وجود  است. 
كشور، ناشي از عوامل مختلف است كه يكي از مهم ترين 
عدم  و  توسعه اي  برنامه ريزي هاي  در  بخشي نگري  آن ها 
توجه به توسعه ی متوازن و پايدار است. به طوري كه توسعه 
شهري  توسعه ی  با  مرتبط  فعاليت هاي  و  سنگين  صنايع 
موجب كاهش سرمايه گذاري در مناطق روستايي شده است. 
توليد  حالي كه حدود 23درصد  در  موجود،  آمارهاي  طبق 
ناخالص داخلي و 30درصد صادرات غيرنفتي كشور از بخش 
سرمايه گذاري ها  درصد   5 تنها  مي شود  حاصل  كشاورزي 
است  شده  موجب  امر  اين  مي گيرد.  بخش صورت  دراين 
تا طي دهه گذشته، 85درصد فرصت هاي شغلي در مناطق 
روستاها  در  شغلي  فرصت هاي  15درصد  فقط  و  شهري 

ايجاد شود.
مناطق  به  روستاييان  گسترده  مهاجرت  شرايط،  اين 
شهري، توسعه ی حاشيه نشيني، گسترش مشاغل كاذب و 
بسياري از مسايل و مشكالت اجتماعي، فرهنگي و امنيتي 

دهياري و اشتغال روستايي 
از منظر قوانين و مقررات 

اهل قلم

*N30*6
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را درپي داشته است.  
دهياري  قانوني  وظايف  پيرامون  بحث  به  ورود  از  قبل 
در زمينه ی توسعه اشتغال در مناطق روستايي، الزم است 
به منظور شناخت دقيق تر موضوع مروري داشته باشيم بر 
روند تغييرات جمعيتي در روستاهاي كشور. چراكه الزمه ی 
حركت به سمت توسعه پايدار روستا و به تبع آن توسعه ی  
روستاهاست.  وضعيت  موشكافانه  و  دقيق  شناخت  ملي، 
مايكل تودارو، يكي از انديشمندان بزرگ توسعه معتقد است 
كه؛ ريشه ی تمامي مشكالت و عوامل عقب ماندگي جوامع، 
مثل فقر گسترده، نابرابري، رشد سريع جمعيت و بيكاري 

فزاينده را بايستي در مناطق روستايي جستجو كرد.
مروري هرچند كوتاه و اجمالي به روند تغييرات جمعيتي 
در مناطق روستايي كشور به خوبي تصويري از آنچه را كه 
هم  و  است  گذشته  كشور  روستايي  مناطق  بر  گذشته  در 
و  بي توجهي  را كه در صورت  آينده  از  چنين چشم اندازي 
به ما  بنشينيم   انتظار آن  بايد در  اشتباهات گذشته  تكرار 

ارايه مي دهد.
همان طور كه در جدول  مشاهده مي شود جمعيت كل 
كشور در سال 1335 معادل 18ميليون و 954 هزار و 704 
نفر بود. اين تعداد 10 سال بعد در سال 1345 به مرز 26 
ميليون نفر نزديك شد و در سال 1355 از حدود 33 ميليون 
و 708 هزار نفر گذشت. جمعيت كشور در سال 65 به مرز 
49 ميليون و 445 هزار نفر رسيد و ظرف 10 سال به بيش 
از 60 ميليون نفر و در سال 1385 نيز به 70 ميليون و 495 

هزار و 782 نفر رسيد.
جمعيت روستايي كشور در سرشماري سال 1335 برابر 
سال  سرشماري  در  بعد  سال  ده  در  بود.  نفر  ميليون   13
1345 به مرز 16 ميليون نفر نزديك شد و در سرشماري 
سال 1355 از حدود 17 ميليون و 800 هزار نفر گذشت، در 
اولين سرشماري بعد از انقالب )1365( به 22 ميليون 600 
هزار نفر افزايش يافت و در سرشماري 1375 به 23 ميليون 
237 هزار نفر رسيد. تا اين زمان كه جمعيت روستايي كشور 

همراه با جمعيت كشور هر چند با آهنگ كندتري افزايش 
مي يافت اما نتايج سرشماري 1385 نشان داد كه جمعيت 

روستايي به 22 ميليون 235 هزار نفر كاهش يافته است. 
در سال 1335 جمعيت روستايي كه بيش از 68 درصد 
از كل جمعيت را تشكيل مي داد در طول دوره هاي بعدي 
همواره كاهش يافته و به 31/5 درصد در سرشماري 1385 
طور  به  ساالنه   1375 85ـ  دهه  طي  است.  كرده  نزول 
متوسط 0/44 درصد از جمعيت روستايي كشور كاهش يافته 
كه ناشي از مهاجرت به شهرها و تبديل روستاها به شهر 
بوده است. به اين ترتيب در دهه 1385 ـ 1375 بيشترين 
را شاهد  به شهرها  تبديل روستاها  نيز  و  جريان مهاجرت 

بوده ايم.
بنابر اعالم سازمان ملل متحد، در حالي كه ايران در 30 
سال پيش يكصد و چهارمين كشور جهان از لحاظ جمعيت 
و  يكصد  به  اكنون  هم  مي شد،  محسوب  روستايي  باالي 
بيست و چهارمين جمعيت روستانشين جهان تبديل شده 
است و پيش بيني مي شود تا سال 2015 به يكصد و سي 
و دومين كشور روستايي نشين جهان تبديل شود. سازمان 

جدول: تعداد جمعيت کشور در طي سرشماريهاي 1335 تا 1385، به تفکيک نقاط شهري و روستايي

نسبت جمعيت روستايي از كل كشورجمعيت نقاط روستاييجمعيت نقاط شهريجمعيت كل كشورسال

13351895470459535631300114168.59

13452578872297942461599447662.02

135533708744158546801785406452.97

136549445010268445612260044945.71

137560055488368177892323769938.69

138570495782482599642223581831.54

ماخذ- مرکز آمار ايران. نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسکن.
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ملل متحد هم چنين پيش بيني مي کند روند رو به کاهش 
جمعيت روستايي ايران طي سال هاي آينده نيز ادامه يابد و 
تا سال 2015 با کاهش قابل توجهي به 26 درصد برسد 
که در سطح جهان جزو کمترين جمعيت هاي روستايي قرار 

خواهد گرفت.
و  بزرگ  اتفاق  اين  داليل  مورد  در  دهيد  اجازه  حال 
بيشتر  کشور  روستايي  مناطق  در  جمعيتي  شديد  تغييرات 
و هوشمندانه تر بينديشيم. واقعيت اين است که در دوران 
پهلوي روستاييان را مي توان قشر فراموش شده در ذهن 
شهري  نقاط  بين  زياد  بسيار  شكاف  دانست.  حاکميت 
از  برخورداري  سطح  لحاظ  از  دوران  اين  در  روستايي  و 
زيرساخت هايي هم چون؛ راه دسترسي، برق، آب آشاميدني 
سالم، تلفن، مراکز آموزشي، بهداشتي، درماني و... به خوبي 
گوياي فراموش شدگي و کم توجهي به جامعه روستايي و 
تغييرات جمعيتي  روند  آن ها مي باشد. شايد  اوليه  نيازهاي 
گسترده  فقر  با  زيادي  تاحدود  بتوان  را  پهلوي  دوران  در 
موجود در مناطق روستايي و عدم برخورداري از حداقل هاي 

سكونت در مقايسه با جامعه شهري تبيين و توجيه نمود.
به  اسالمي بنا  انقالب  پيروزي  با  که  است  اين  واقعيت 
کم  و  محروم  مناطق  به  ويژه اي  توجه  انقالب،  ماهيت 
در  ويژه  به  ارزشمندي  بسيار  اقدامات  و  شد  برخوردار 
گاز  راه،  تلفن،  برق،  )آب،  زيرساخت ها  توسعه ی  راستاي 
اين  گرفت.  صورت  کشور  روستايي  مناطق  در  و...( 
قابل  ميزان  به  و  زياد  بسيار  تاحدود  توانست  اقدامات 
خصوص  اين  در  را  روستا  و  شهر  بين  شكاف  توجهي 
کاهش دهد. به عنوان نمونه ميزان برخورداري جمعيت 
روستايي کشور از نعمت برق در حال حاضر به باالتر از 
 51 به  انقالب  از  در سال هاي پس  و  رسيده  درصد   97
هزار روستاي کشور برق رساني صورت گرفته است در 
در  روستا   2360 فقط  انقالب  پيروزي  از  قبل  که  حالي 
کشور از نعمت برق برخوردار بوده اند. ميزان برخورداري 
جمعيت روستايي از آب آشاميدني از حدود 21 درصد در 
سال 1355 به بيش از 81 درصد در سال 1385 افزايش 
سال  در  روستايي  راه هاي  طول  چنين  هم  است.  يافته 
1355 حدود 26 هزار کيلومتر راه از نوع شوسه و خاکي 
کيلومتر  هزار   100 از  بيش  به   1385 درسال  که  بوده 
راه  مابقي  و  آسفالته  آن  درصد   56 که  يافته  افزايش 

شوسه است. 
 حال پرسش اساسي که در ذهن متبادر مي شود اين 
است که چرا علي رغم اقدامات بسيار ارزشمند انجام شده 
کاهش  شهر  به  روستا  از  مهاجرت  روند  تداوم  تنها  نه 
نيافته، بلكه در دهه هاي اخير شاهد رشد شتاب زده آن 
که  تمام  تعلقاتي  علي رغم  روستاييان  چرا  بوده ايم؟  نيز 
دوستان  خانواده،  تمامي خاطرات،  دارند،  خود  زادگاه  به 
و... را رها نموده و عزم سفر به ناکجاآباد مي کنند؟ چرا 
و  حاشيه نشيني در شهر، مشاغل پست و کاذب، سختي 

رواني،  تنهايي و صدها مشكل روحي،  و  مشقت، غربت 
با آن همه  را  و روستا  به جان مي خرند  را  و...  فرهنگي 

تعلقات، خاطرات، صفا، صميميت ترك مي کنند؟
اگرهاي  و  اما  و  سواالت  و  شده  مطرح  پرسش هاي 
اصلي  دليل  ولي  دارد.  نيز  را  متعددي  پاسخ هاي  ديگر، 
بايد  را  ناخواسته  اين مهاجرت هاي  از  اساسي بسياري  و 
پايين  کار،  و  کسب  فرصت  نبود  چون  هم  عواملي  در 
شدن   کوچك  کشاورزي،  بخش  در  بهره وري  بودن 
مشاغل  نبود  نسل،   تغيير  با  کشاورزي  اراضي  قطعات 
تكميلي  و  تبديلي  صنايع  دستي،  صنايع  جمله  از  جانبي 
بخش کشاورزي، بي کاري هاي فصلي و دايمي و در يك 
عوامل  اين  همه ی  نمود.  جستجو  روستا  اقتصاد  کالم،  
توسعه ی  ابعاد  به  همه جانبه  نگاه  و  کرد  روي  فقدان  به 
روستايي در سال هاي گذشته مربوط است. اشتباهي که 
نيز  ديگر  کشورهاي  از  بسياري  در  ما  کشور  بر  عالوه 
تجربه شده و امروزه انديشمندان توسعه را به اين نتيجه 
رهنمون ساخته است که تحقق توسعه ی پايدار روستايي 
مستلزم توجه همه جانبه به ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، 
فرهنگي و کالبدي جامعه ی روستايي است. اگر قرار است 
توسعه، زندگي بشر را بهبود بخشد پس بايد به تمامي ابعاد 
زندگي بشر نيز توجه جدي داشته باشد. واقعيت آن است 
که در سال ها و دهه هاي گذشته ما کمتر به ابعاد اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي روستا توجه داشتيم و نتيجه اين شد 
که نه تنها توسعه ی روستايي محقق نشد بلكه شاهد افزايش 
آبادي ها،  از  بسياري  شدن  سكنه  از  خالي  مهاجرت،  روند 
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مهاجرت  دليل  به  روستا  ساكنين  سني  ميانگين  باالرفتن 
نيروهاي جوان، تحصيل كرده و موثر در توسعه و... بوديم.

 دهياري و اشتغال:
از زمان شاهد شكل گيري و  اين مقطع  به هر حال در 
هستيم.  كشور  روستايي  مناطق  در  دهياري  نهاد  استقرار 
تاريخ  در  عطفي  نقطه ی  را  آن  بتوان  شايد  كه  اتفاقي 
توسعه ی روستايي و مديريت روستايي كشور دانست البته 
چه  چنان  حساس  مقطع  اين  در  شروط ها.  و  شرط ها  به 
مديريت نوين روستا )دهياري و شورا( از تجربيات گذشته 
نمي توان  نسازد  آينده خود  راه  را چراغ  نگيرد و آن  درس 
آينده  روشني را  براي اين نهاد نوپا و به تبع آن توسعه ی 
مناطق روستايي كشور تصور نمود. همان طور كه پيش از 
اين مطرح شد و در صدر وظايف قانوني مشخص شده در 
ماده ی 10 اساسنامه، تشكيالت و سازمان دهياري ها نيز به 
بايد در پي تحقق توسعه ی  آن اشاره شده است، دهياري 
پايدار و همه جانبه ی روستا باشد. نگاه تك بعدي به توسعه و 
ناديده انگاشتن ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مناطق 
روستايي آينده ی مطلوبي را در پي نخواهد داشت. در اين 
مقطع حساس شايسته است دهياري هاي كشور اولويت اول 
كاري خود را توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي 

روستا قرار دهند.
شماره  اين  اصلي  محور  بهانه ی  به  و  اساس  همين  بر 
وظايف  نوشتار،  اين  ادامه  در  تا  داريم  قصد  ماهنامه،  از 
تعيين شده براي دهياري را با دقت بيشتري مورد بررسي و 
كنكاش قرار دهيم. هم چنين سعي مي شود ضمن بررسي و 

مرور وظايف مربوط، راه كارها و پيشنهادهايی براي اجرايي 
شدن هر يك از اين وظايف مطرح شود.

همان طور كه مي دانيم در ماده ی 10 اساسنامه، تشكيالت 
و سازمان دهياري ها )كه به اختصار از اين به بعد اساسنامه ی 
دهياري ها ذكر مي شود( جهت  اداره  و حفظ  توسعه  ی پايدار 
روستا 47 بند وظيفه در ابعاد مختلف براي دهياري تعيين 
شده است. بررسي اين وظايف حاكي از آن است كه حدود 
با  يا غير مستقيم  به طور مستقيم  اين وظايف  از  بند   10
مقوله ی اشتغال و توسعه ی اقتصادي روستا در ارتباط است. 
به منظور بررسي بهتر و مطلوب تر، اين وظايف را در قالب 

سرفصل هايي مجزا مورد بررسي قرار مي دهيم:
الف- شناسايي زمينه هاي اشتغال در روستا:

در بند 47 ماده ی 10 اساسنامه ی دهياري ها، شناسايي  
زمينه هاي  اشتغال  و مساعدت  در جهت  تامين  كار براي افراد 
جوياي  كار با همكاري  دستگاه هاي  ذي ربط از جمله وظايف 

دهياري تعريف شده است. 
بانك  بهتر است دهياري  اين وظيفه،  اجراي  به منظور 
اطالعات كاملي از مشاغل موجود در روستاي خود را تهيه 
نموده و در اختيار داشته باشد. هم چنين دهياري مي تواند 
بر همين اساس، نيازهاي شغلي روستا را شناسايي و افراد 

جوياي كار را راهنمايي نمايد.
نسبي  مزيت هاي  شناخت  زمينه  اين  در  اساسي  نكته 
است  الزم  هرچيز  از  قبل  است.  سكونت  محل  منطقه ی 
با تعريف مفهوم مزيت نسبي بيشتر آشنا شويم. در فرهنگ 
علوم اقتصادي تأليف دكتر منوچهر فرهنگ، مزيت نسبي 
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به اين ترتيب تعريف شده است كه هرگاه كشوري بتواند 
دو كاال را نسبت به كشور ديگر به قيمتي نسبتاً كمتر توليد 
كند و صرفه ی نسبي در مورد يكي از دو كاال نسبت به سود 
مزيت  از  اين كشور  باشد مي گويند  تر  بيش  ديگر  كاالي 
و  ايران  كشور  دو  نمونه  عنوان  به  است.  برخوردار  نسبي 
آلمان را در نظر مي گيريم و فرض مي كنيم كه آلمان براي 
توليد يك متر پارچه،  6 ساعت كار و براي توليد يك جفت 
كفش، 4 ساعت كار هزينه مي كند، در مقابل، كشور ايران 
براي توليد يك متر پارچه،  10 ساعت كار و براي توليد يك 
جفت كفش،  8 ساعت كار هزينه مي كند. مالحظه مي شود 
كه براي توليد اين دو كاال،  آلمان نسبت به ايران از برتري 
مطلق برخوردار است چرا كه پارچه و كفش را با هزينه اي 

به مراتب پايين تر از ايران توليد مي كند. 

داراي  مي تواند  نيز  روستا  يا  و  منطقه، شهر  كشور،  هر 
از  برخي  ارايه ی  يا  و  توليد  زمينه ی  در  نسبي  مزيت هاي 
باشد. دهياري به عنوان متولي مديريت  كاالها و خدمات 
روستا بايد مزيت هاي نسبي روستا و منطقه خود را به خوبي 
بهره گيري  و  تقويت  دنبال  به  بعد  مرحله ی  در  تا  بشناسد 
روستاي شما مي تواند  نسبي  باشد. مزيت  اين مزيت ها  از 
مواردي هم چون جاذبه هاي گردشگري، تفريحي، تاريخي، 
دارويي،  توليد گياهان  توليد محصوالت كشاورزي خاص، 
فرهنگ و آداب و رسوم، صنايع دستي، ويژگي هاي آب و 
هوايي و جغرافيايي )مثل قرار گرفتن در يك تنگه ی زيبا( 
زمينه  در  اقدام  و  برنامه ريزي  هرگونه  شود.  شامل  را  و... 
توسعه ی اشتغال و رونق اقتصادي روستا مستلزم شناسايي 

دقيق و عالمانه ی  مزيت نسبي روستا است.
دهياري ها  اساسنامه ی   10 ماده ی   2 بند  در  چنين  هم 
نيز  كمك  به  شورا در خصوص  بررسي  و شناخت  كمبودها، 
و  طرح ها  تهيه   و  روستا  اقتصادي   نارسايي هاي   و  نيازها 

پيشنهادهاي  اصالحي  و عملي  در اين زمينه   و ارايه  ی آن  
به  مسئوالن  ذي ربط  جهت  اطالع ، برنامه ريزي و اقدام  الزم  
اين  تحقق  است.  برشمرده شده  دهياري  از جمله وظايف 
بند از وظيفه دهياري مستلزم شناخت دقيق و عالمانه وضع 
موجود، بررسي علل و عوامل و ارايه پيشنهادهای كاربردي 
براي حل مسايل و مشكالت مربوطه است. در اين زمينه و 
به منظور جلب مشاركت اهالي و به ويژه افراد صاحب نظر و 
كارآفرين، پيشنهاد مي شود دهياري كميته اي را تحت عنوان 
"كميته اشتغال روستا" با  عضويت افراد مذكور )ساكن يا غير 
ساكن در روستا( تشكيل داده و مسايل مربوط به اشتغال و 
رونق اقتصادي روستا را از طريق اين كميته مورد بررسي و 
ارزيابي قرار دهد. الزم به ذكر است كه توسعه ی  اشتغال در 
روستا به عوامل بسيار متعدد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، 
طبيعي و حتي امنيت روستا بستگي دارد كه در هر روستا 
قابل بحث و بررسي است. به عنوان مثال ممكن است در 
يك روستا روحيه كار جمعي، همدلي و تعاون ضعيف باشد 
تشكيل  سرمايه ها،  تجميع  تعاوني ها،  تشكيل  از  مانع  كه 
صندوق ها و موسسه هاي مالي و در نتيجه رونق اقتصادي 
دليل  به  است  ممكن  ديگري  روستاي  در  يا  شود.  روستا 
فقدان امنيت الزم، تمايل به سرمايه گذاري در روستا حتي 
براي ساكنين روستا نيز وجود نداشته باشد. دهيار در صورت 
شناسايي اين مشكالت و يا مشكالت متعدد ديگر، مي تواند 
راهكارهايي را براي برون رفت از اين وضعيت اتخاذ نموده 

و به مسئولين ذي ربط نيز ارايه دهد.
 ب- كمك به اجراي سياست هاي اشتغال زايي دولت:

اعالم   دهياري ها،  اساسنامه ی   10 ماده ی   11 بند  در 
فرمانها  و قوانين  دولتي  مربوط  و پيگيري  حسن  اجراي  آن ها 
از جمله وظايف دهياري ها برشمرده شده است. همچنين بند 
13 اساسنامه ی موصوف نيز دهياري ها را ملزم به همكاري  
با سازمان ها و نهادهاي  دولتي  و ايجاد تسهيالت  الزم  براي 

 ايفاي  وظايف  آن ها نموده است. 
دهياري به عنوان حلقه ی رابط بين دولت و مردم نقش 
به سزايي در پيشبرد اهداف و سياست هاي دولت در مناطق 
و  سريع  اطالع رساني  طريق  از  دهياري  دارد.  روستايي 
خدمات  و  برنامه ها  سياست ها،  مورد  در  اهالي  به  مناسب 
و  هدايت  روستايي،  اشتغال  توسعه ی  زمينه ی  در  دولت 
بر  نظارت  و  همكاري  متقاضي،  افراد  و  جوانان  راهنمايي 
اجراي صحيح سياست ها و فرمان های دولتي در اين زمينه، 
داشت.  خواهد  دولت  اهداف  برد  پيش  در  را  مهمي  نقش 
اعتبارات  و  تسهيالت  كه  مقطع  اين  در  نمونه  عنوان  به 
به  امام رضا )ع(  از طريق صندوق هاي مهر  قابل توجهي 
زودبازده  صندوق هاي  ويژه  به  و  اشتغال  توسعه ی  منظور 
رساني  اطالع  ضمن  مي تواند  دهياري  مي يابد،  تخصيص 
با  تعامل  كار،  راهنمايي جوانان جوياي  و  مناسب، هدايت 
صندوق مهر امام رضا )ع( و نظارت بر هزينه كرد صحيح 
اعتبارات تخصيص يافته  در محل مورد نظر و جلوگيري از 
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سودجويي هاي احتمالي، نقش به سزايي در توسعه ی اشتغال 
اقتصادي روستا و هم چنين تحقق اهداف دولت  و رونق 
داشته باشد. هماهنگي با سازمان آموزش فني و حرفه اي به 
منظور بهره گيري از ظرفيت هاي اين سازمان در راستاي 
توسعه آموزش هاي شغلي و حرفه اي )به عنوان پيش نياز 
و اولين گام در راستاي توسعه ی اشتغال پايدار( و هم چنين 
اطالع رساني مناسب به جوانان روستايي و تشويق و ترغيب 
آنها و... از ديگر مصاديق نقش دهيار در تحقق اهداف و 

برنامه هاي دولت در زمينه اشتغال مي باشد.
ج( کمک به بازاريابي توليدات روستا

در كشور ما با توجه به گسترش شهرنشينی در دهه های 
اخير و گذار كشاورزی از وضعيت سنتی به مرحله ی نوين 
و در نتيجه با افزايش سهم محصوالت عرضه شده به بازار 
مصرف از كل محصوالت توليدی، موضوع بازاريابي مناسب 
محصوالت كشاورزي اهميت فزاينده ای يافته است. در حال 
حاضر شکوه ي اصلی كشاورزان درباره ی چگونگی عرضه 
محصوالت توليدی آنان در بازار مصرف، پايين بودن سهم 
پرداخت  كننده  مصرف  كه  است  قيمتی  از  آن ها  دريافتی 
ناشی  را  امر  اين  كارشناسان،  و  كشاورزان  بيشتر  می كند. 
كشاورزی  محصوالت  بازار  ساختار  در  موجود  نقايص  از 
بودن ميزان محصول عرضه  اندک  نمونه،  برای  می دانند؛ 
تا  گرديده  سبب  كشاورز  هر  توسط  مصرف  بازار  به  شده 
و  مزرعه  سر  در  را  خود  كشاورزان،  محصول  از  بسياری 
با قيمتی پايين در معرض فروش گذارند. عالوه بر اين در 
نبود  به سبب  از محصول  زيادی  نيز حجم  برداشت  زمان 
انبار برای نگهداری، روانه بازار شده و موجب كاهش شديد 
در  نيز  واسطه ها  زياد  تعداد  از سويی  است.  قيمت ها شده 
بازاريابی شده  هزينه ی  افزايش  بازاريابی سبب  مسيرهای 

است.
بازاريابي محصوالت كشاورزي بنا به ويژگي هاي خاص 
اين محصوالت اعم از فسادپذيري محصوالت كشاورزي، 
فصلي بودن و حجيم بودن توليدات و محصوالت كشاورزي 

از ضرورت و اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

به طور كلي عمليات بازاريابی مشتمل بر 3 وظيفه؛ ۱(جمع آوری 
محصوالت كشاورزی2( آماده ساختن محصوالت برای مصرف 3( 

توزيع محصول يا فرآورده های توليد شده مي باشد. 
آن  انتقال  و  كشاورزی  محصول  توليد  مازاد  جمع آوری 
به محل های نگهداری، از جمله عمليات مهمی هستند كه 
بايد در نظام بازاريابی مورد توجه قرارگيرند. زيرا همواره در 
منطقه  آن  نياز  از  بيش  زمانی خاصی  دوره  در  منطقه  هر 
محصوالت توليد می شوند كه بايد با وسايل گوناگونی حمل 
گردند كه در اين مرحله حمل محصول بايد سريع، درست و 
با رعايت نکات ايمنی انجام گيرد و محصوالت توليدی بايد 

توسط نظام بازاريابی توزيع شوند.
كوتاهی  ارتباطی،  راه های  حمل و نقل،  وسايل  وجود 
فاصله توليدكننده و مصرف كننده و كمی واسطه ها می تواند 
بازاريابی  زمينه  اين  در  نمايد.  كمک  محصول  توزيع  به 
محصوالت كشاورزی در ايران با مشکالت گوناگونی  روبه 
واسطه ها  زيادی  كه  گفت  می توان  جمله  از  می باشد.  رو 
ارتباطی  راه های  نبود  و  توليدكنندگان  سود  كاهش  سبب 
كيفيت  كاهش  موجب  نيز  مناسب  ونقل  حمل  وسايل  و 

محصول شده است.
و  تشويق   دهياري ها،  اساسنامه ی  ماده ی ۱0   8 بند  در 
اهتمام   و  دستي   صنايع   توسعه ی   به   روستاييان   ترغيب  
و  كشاورزي   محصوالت   بازاريابي   و  توسعه   به  ترويج ، 
دامي  روستا از جمله وظايف دهياري برشمرده شده است. 
دهياري ها  اساسنامه ی   ۱0 ماده ی   37 بند  چنين  هم 
معرفي   جهت   در  كشاورزان   با  همکاري   و  مساعدت   نيز 
دستي   صنايع   و  صنعتي   توليدات   و  محصوالت كشاورزي  
روستا را در مراكز شهري  و نمايشگاه هاي  ذي ربط از جمله 

وظايف دهياري دانسته است.
می تواند ضمن  روستا  مديريت  متولی  عنوان  به  دهياری 
پيگيری از مراجع ذی ربط، اقدام به برپايی نمايشگاه و فروشگاه 
عرضه مستقيم محصوالت كشاورزی، دامی و غذايی روستای 

خود در سطح شهرستان، استان و يا ملی نمايد.
ظرفيت ها  به  توجه  با  دهياری ها  از  بعضی  چنين  هم 
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برگزاری  به  اقدام  می توانند  خود  روستای  نسبی  مزیت  و 
همراه  روستا  محل  در  محصوالت  فروشگاه  و  نمایشگاه 
و  معرفي  ضمن  اقدام  این  نماید.  جشنواره  برگزاری  با 
بازاریابی  به  تولیدات روستا و کمک  فروش محصوالت و 
فراهم  نیز  را  روستایی  گردشگری  توسعه ی  زمینه ی  آنها، 
می نماید. در این زمینه می توان به برگزاری جشنواره ی انار، 
سال های  طی  که  و...  انگور  پنبه،  برنج،  برداشت  شکرانه 
برگزار  کشور  مختلف  مناطق  دهیاری های  توسط  گذشته 
عملی  الگوی  می تواند  هریک  که  نمود  اشاره  است،  شده 

مناسبی برای سایر دهیاری ها باشد.
ایجاد بازارچه های محلی در روستا )مثل بازار روز: شنبه 
بازار، یکشنبه بازار و...( نیز می تواند زمینه ی مناسبی برای 
به  ضروری  غیر  ترددهای  کاهش  اهالی،  نیازهای  رفع 
مراکز شهری، کاهش هزینه ی خانوار، ایجاد اشتغال برای 
جوانان روستا، پویایی و رونق اقتصادی روستا بوده  و هم 
چنین فرصت مناسبی برای فروش محصوالت و تولیدات 
مناطق  در  دیرباز  از  که  نیکو  اقدام  این  باشد.  روستایی 
مختلفی در کشور رونق داشته است در صورت ساماندهی 
یا شهرستان  و  بین دهیاری های یک بخش  و هماهنگی 
)به صورتی که در هر یک از ایام هفته، فروشندگان بازار 
روز در یکی از روستاها به فروش کاالهای خود بپردازند(، 
زمینه ی اشتغال کامل تعداد قابل توجهی از جوانان روستایی 

را فراهم نماید.
ایجاد سایت هاي اینترنتي در زمینه ی معرفي، تبلیغ و حتي 
فروش محصوالت کشاورزي روستا نیز از جمله  اقدامات 

مناسب و متناسب با نیاز امروز مي باشد که دهیاري در ایجاد 
چنین ظرفیتي مي تواند نقش موثري داشته باشد.

پیگیري دهیاري از طریق مراجع ذي ربط براي توسعه ی 
شبکه ی راه هاي بین مزارع و هم چنین راه هاي دسترسي 
روستا به بازارهاي فروش محصوالت کشاورزي نیز نقش 
بازاریابي و کاهش ضایعات  به سزایي در تسهیل و تسریع 

محصوالت کشاورزي خواهد داشت.
د( کمک به تامین سرمایه:

سرمایه گذاري  میزان  به  بستگي  کشوري  هر  در  تولید 
داخلي  از  اعم  بستر سرمایه گذاري  در  اشتغال فقط  و  دارد 
و یا خارجي ایجاد مي شود. براساس گزارشي که از سوي 
موسسه کار و تامین اجتماعي انتشار مي یابد، کمبود سرمایه 
عوامل  مهم ترین  از  یکي  عنوان  به  اقتصادي  مباحث  در 
پس انداز  میان  شکاف  است.  شده  مطرح  نیافتگي،  توسعه 
بازارهاي  توسعه،  حال  در  کشورهاي  در  سرمایه گذاري  و 
با مشکل نداشتن نقدینگي براي  را  مالي در این کشورها 

سرمایه گذاري مواجه کرده است. 
قابل  گوناگون  دیدگاه های  از  سرمایه گذاری  مفهوم 
بهادار  اوراق  بازار  معامله گران  اقتصاددانان،  است.  بررسی 
به  متفاوتی  نگاه های  یک  هر  مالی  امور  کارشناسان  و 
واژه ی  مورد  در  بیایید  ابتدا  دارند.  سرمایه گذاری  واژه ی 
سرمایه تعریف مشخصی داشته باشیم. سرمایه آن بخش 
و  کاالها  تولیدکننده  مي تواند  خود  که  است  کاالهایی  از 

خدمات دیگر در اقتصاد باشد.
براي  متفاوتي  تعاریف  شد،  ذکر  که  همان طور   
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فراگیري  تعريف  بخواهیم  اگر  دارد.  وجود  سرمايه گذاری 
"سرمايه گذاری  بگويیم:  بايد  دهیم  ارايه  سرمايه گذاري  از 
تصمیمی است که بر اساس آن سرمايه گذار مصرف کنونی 
آينده  در  بیشتر  مصرف  آوردن  دست  به  ازای  در  را  خود 
به تاخیر می اندازد." خانوارها به عنوان کوچک ترين واحد 
اقتصاد در مورد درآمد خود می توانند دو تصمیم بگیرند. يا 
درآمد خود را به طور کامل صرف کاالها و خدمات کنند و 
يا بخشی از آن را پس انداز کنند. خانوارها با انگیزه به دست 
آوردن منافع و بازده در آينده، از مصرف کنونی خود چشم 

پوشی می کنند و آن را سرمايه گذاری می کنند.
بدين ترتیب سرمايه گذاري، الزمه ی ايجاد اشتغال در روستا 
محسوب مي شود که اين سرمايه گذاري ممكن است از سوي 
گروهي  يا  انفرادي  صورت  به  اشتغال  ايجاد  متقاضي  افراد 
)درقالب تعاوني و تشكل( و يا از طريق جلب سرمايه ی افراد 

غیر ساکن در روستا و سرمايه گذاران صورت پذيرد.
روستا  در  سرمايه گذاري  توسعه ی  زمینه ی  در  دهیار 

مي تواند اقدامات پیشنهادي ذيل را انجام دهد:
بین  در  سرمايه گذاري  و  پس انداز  روحیه ی  تقويت 

اهالي از طريق فعالیت هاي فرهنگي و آموزشي مناسب.
الحسنه  ايجاد موسسات  خیريه  و صندوق هاي قرض  
اين  )که  کار  افراد جوياي  نیاز  مورد  اعتبارات  تامین  براي 
اقدام به استناد بند 38 ماده ی 10 اساسنامه دهیاری ها يكي 

از وظايف تعیین شده براي دهیاري نیز مي باشد(.
شناسايي سرمايه گذاران و خیرين و تشويق و ترغیب 

آنها به سرمايه گذاري در روستا.
شناسايي ظرفیت ها، پتانسیل ها و مزيت نسبي روستا 

و اطالع رساني به سرمايه گذاران براي جلب توجه آنها.

تشويق و ترغیب جوانان و افراد جوياي کار به ايجاد 
تعاوني هاي توسعه ی روستايي )اعم از تعاوني هاي تولیدي، 

خدماتي و...(.
تشويق اهالي روستا به تشكیل صندوق هاي اعتبارات 

خرد و صندوق هاي خانوادگي.
 نتيجه گيري:

دهیاري به عنوان تجربه اي نوظهور در عرصه ی مديريت 
تبديل  دفاع  قابل  و  موفق  تجربه  به  در صورتي  روستايي 
به  روستايي  پايدار  توسعه ی  تمامي ابعاد  به  که  خواهد شد 
ويژه بعد اقتصادي و رونق اشتغال و کارآفريني در روستا ها 
توجه الزم را داشته باشد. البته به دلیل کم توجهي هاي انجام 
شده در دهه هاي گذشته به اين مقوله ی مهم، که برآيند 
آن را به خوبي مي توان در روند تغییرات جمعیتي مناطق 
روستايي کشور طي دهه هاي گذشته و خالي از سكنه شدن 
تعداد قابل توجهي از آبادي هاي کشور مشاهده نمود، شايسته 
است دهیاري ها توجه به اين مقوله را در راس برنامه هاي 
خود قرار دهند. بي شک کم توجهي به اين مهم، عواقب 
توسعه ی  تحقق  و  داشته  همراه  به  را  ناخوشايندي  بسیار 

پايدار روستايي را دور از انتظار مي نمايد.
منابع و ماخذ:

ابزری مهدی و هادی تیموری )1386( جريان سرمايه گذاری خارجی 
در کشورهای توسعه نیافته. ماهنامه ی تدبیر، سال هجدهم-شماره ی 

179
اکبري، صادق و مجید عبدالهي )1387(مجموعه قوانین و مقررات 

ده و دهیاري. تهران: انتشارات قلمستان هنر.
در  نوين  رويكردی  اطالعـات،  )1388(فنــاوری  مهدی  فهیمی، 

اشتغال زايی. ماهنامه ی تدبیر، سال چهاردهم-شماره143
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پیمان پوررجب میاندوآب
کارشناس ارشد توسعه روستایی

peyman.azar@gmail.com
مقدمه

قشر عظیمی از فقیرترین مردم دنیا در مناطق 
روستایی زندگی می کنند. مطابق آمار منتشرشده از طرف 
را  دنیا  کل  جمعیت  از  درصد   62 تقریبا  ملل  سازمان 
روستاییان تشکیل می دهند که در آسیا و آفریقا این نسبت 

گاهی به 76 درصد می رسد. 
به توسعه  توجه  تقدم و  تودارو ضرورت  به نظر مایکل 
روستایی نسبت به توسعه شهری بدین علت است که راه 
حل نهایی مسئله ی بیکاری شهری و تراکم جمعیت، بهبود 

محیط روستایی است.
پیوند  گذشته  با  مقایسه  در  روستاها  توسعه  امروزه   
گسترده تری با مفهوم کارآفرینی یافته است در حال حاضر 
روستایی،  توسعه  در  نظر  صاحب  اشخاص  و  موسسات 
در  جویانه  مداخله  شیوه ای  عنوان  به  را  کارآفرینی  ایجاد 
را  روستاها  توسعه ی  روند  است  قادر  که  می دانند  توسعه 
به  کارآفرینی  که  تفکر  این  پذیرش  لیکن  کند.  تسریع 
تنهایی توسعه روستایی و افزایش مشاغل روستایی را به 
وجود  است.  گوناگونی  نیازهای  پیش  نیازمند  دارد  دنبال 
روستایی  مناطق  در  کارآفرینی  کننده  فراهم  محیط  یک 
مناطق  در  کارآفرینی  توسعه  نیازهای  پیش  مهمترین  از 

روستایی است.

آسیب شناسی 
کارآفرینی روستایی 

در ایران
*N30*7
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 ضرورت و اهمیت مساله
بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
برابر 14/74 درصد  روستایی  مناطق  بیکاری  نرخ   ،1385
جمعیت  است،  40/85درصد  کار  نیروی  مشارکت  نرخ  و 
فعال روستایی در سال 1385 حدود 7.494.000 نفر بوده 
 1.104.000 و   شاغل  نفر   6.390.000 تعداد  این  از  که 
نفر بیکار جویای کار هستند. علت اشتغال پایین به توسعه 
اندک فعالیتهای کشاورزی در روستاها ارتباط دارد زیرا هر 
ساله از جمعیت شاغل در این بخش کاسته شده)متوسط 
کاهش ساالنه 14هزارنفر(  و به بخشهای صنعت و خدمات 
اضافه )متوسط افزایش ساالنه به ترتیب 18 و 27 هزار نفر( 
می شود. اضافه شدن جمعیت شاغل روستایی به جمعیت 

شهری موجب افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تشدید 
مشکالت شهرنشینی توسعه نیافته مانند کمبود مسکن و 
خالی  روند  است.  شده  اخیر  دهه های  در  آلودگی ها  انواع 
شدن روستاها در دهه های اخیر نیز تسریع شده است به 
درصد   68/5 به   1385 سال  در  شهرنشینی  نرخ  طوریکه 

رسیده است.  
در ارتباط با بیکاری زنان بررسی آمارهای نسبتا جدیدی 
که از سوی مرکز آمار ایران درباره توزیع کل زنان بیکار 
و  شهری  جوامع  در  متوسطه  و  عالی  تحصیالت  دارای 
روستایی منتشر شده است، از سهم 88/7 درصدی این نرخ 
در شهرها و نیز سهم 59/4 درصدی در روستا خبر می دهد. 
هم چنین نرخ بیکاری زنان دارای تحصیالت متوسطه و 
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عالی در جامعه روستایی، برابر 2/43 درصد و نرخ بیکاری 
بافت  بدلیل  دیگر  سوی  از  است.  درصد   3/5 زنان  بقیه 
اشتغال سنتی، تاثیر افزایش سطح تحصیالت بر باال رفتن 
نرخ بیکاری در مناطق روستایی مشهودتر است هم چنین 
تحوالت خوداشتغالی در دوره 1375-1335 نشان می دهد 
که خود اشتغالی در نقاط روستایی ایران از 61 درصد در 
یافته  کاهش   1375 سال  در  درصد   21 به   1335 سال 

است.
از سوی دیگر در شهرها فعالیت های خوداشتغالی بیشتر 
در بخش خدمات است اما در روستاها عمده فعالیت های 
نتیجه  در  است،  کشاورزی  بخش  به  مربوط  خوداشتغالی 
باالتری نسبت  از اهمیت  پدیده در روستاهای کشور  این 
به شهرها برخوردار است و هم چنین باالبودن سهم بخش 
کشاورزی در اشتغال کشور، دولت را موظف به گسترش 
روستاهای  در  کارآفرینی  و  خوداشتغالی  بخش  تقویت  و 

کشور می نماید.
به  و رونق بخشیدن  این رو حفظ جمعیت روستایی  از 
رشد آن به منظور رسیدن به ابعاد مختلف توسعه اقتصادی 
متوسط  و  مقیاس کوچک  در  روستایی  کارآفرینی  نیازمند 

می باشد.
 كارآفريني و كارآفرين 

 Entreprendre فرانسوی  کلمه  از  کارآفرینی  واژه 
تعریف  بنابر  است.  گرفته  نشات  شدن  متعهد  معنای  به 
واژه نامه دانشگاهی وبسترکارآفرین کسی است که متعهد 
می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، 

اداره و تقبل کند.
کارآفرینی فرآیندی است که به کمک آن فرصت هایی 
و  ارزیابی  کشف،  آتی  خدمات  و  محصوالت  خلق  برای 

بهره برداری می شوند. به عبارت دیگر، کارآفرینی فرآیندی 
است که به کمک آن، سازمان ها و افراد دانش جدید خود 
را به فرصت های جدیدی در قالب محصوالت و خدمات 

تبدیل می کنند. 
مدیریت  روش  را  کارآفریني  بازرگاني هاروارد  دانشکده 
کارآفریني  فرصت  پس  مي داند.  گذر  حال  در  فرصتهاي 
فرصت  مثابه  به  است  بیني  پیش  قابل  غیر  فرصت  یک 
اقتصادي که تاکنون ارزش گذاري نشده است. فرصت هاي 
متفاوت  عامالن  که  خاطر  این  به  دارند  وجود  کارآفریني 
که  زماني  دارند،  منابع  نسبي  ارزش  از  متفاوتي  تصورات 
منابع به مثابه دروندادهایي که ایجاد کننده ارزش هستند 
مي آید.صاحب  وجود  به  کارآفریني  فرصت  شود   درك 
نظران عقیده دارند این کارآفرین است که به علت دارابودن 
برخي از صفات که اورا از بقیه جامعه جدا مي سازد قادر به 

کشف و بهره برداري از این فرصت هاست.
فرانک کارنی کارآفرینان را افرادی خوش بین، ریسک 
پذیر و پرانگیزه معرفی کرده و تاکید می کند که کارآفرینان 
همواره نیمه ی پر لیوان را می بینند و تالش می کنند تا به 
ابزاری  مثابه  به  خود  شکست های  از  آنان  برسند،  کمال 

برای موفقیت های آتی استفاده می کنند.
جان کاو ده ویژگی برای کارآفرینان ذکر می کند:

1. متعهد، مصمم، با پشتکار و پراستقامت؛
2. انگیزه باال برای رسیدن به هدف و رشد؛

3. افرادی هدف گرا و فرصت گرا؛
4. نوآور و مبتکر؛

5. در حل مشکالت مصر و سخت کوش؛
6. واقع بین؛

7. دارای موضع کنترل درونی؛
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8.ریسکپذیرومحاسبهکنندهریسکها؛
9.نبودنیازبهقدرتوموقعیتچندانقوی؛

10.درستکاروقابلاعتماد.
مفهوم به شده داده اختصاص اهمیت رغم علی
کارآفرینوکارآفرینیبهطورکلی،تالشدرجهتتعریف
کارآفرینیروستاییوشناساییعواملموثربرآنبهعنوان
مجموعهایازمسایلمرتبطبانیروهاوتاثیراتمختلفبه
کارگرفتهشدهتوسطروستانشینیبهعنوانیکمحیط

کارآفرینانهیککارسختخواهدبود.
بافت در کارآفرینی که دارد تاکید نکته این بر روی
روستاییمتوجهایجادفرصتهایشغلیجدیددرمناطق
نیز آمیزجدیدمیباشد.ورتمن ایجادکارهایمخاطره و
ایجاد میکند: ارائه روستایی کارآفرینی از جالبی تعریف
یکسازمانجدیدکهمحصولجدیدیرامعرفیمیکند،
یکبازارجدیدرابهکارگرفتهیاایجادمیکند،یاازیک

تکنولوژیجدیددرمحیطروستابهرهبرداریمیکند.
بسیاریازمحققینتوسعهعقیدهدارندحمایتاز
کسبوکارهایکوچکدراجتماعاتدارایدرآمداندک
نظیرروستابهتریناستراتژیبرایمبارزهبافقرمیباشد.
ازهمینروضرورتتوجهبهکارآفرینیروستاییبهمثابه
حافظامنیتاقتصادیروستابهعنوانموضوعتحقیقاتی
صاحب این است. شده مطرح جهانی سطح در مهمی
اجتماعات در روستایی کارآفرینی دارند تاکید نظران
روستاییدارایدرآمداندک،درصورتیموفقیتحاصل
مینمایدکهابتکاراتوتنوعاتمشاغلجدیدازدرونخود

روستابرخیزد.
 چالشهای کارآفرینی روستایی در ایران

اصالحاتارضیبهعنوانمهمترینمنبعدگرگونیدر
اقتصادی،سیاسی، روابط شالوده  ایران، روستایی جامعه
این پیامدهای از یکی زد. برهم را فرهنگی و اجتماعی
در کار برای مهارت فاقد روستاییان تحولسرازیرشدن
بودکهموجب تهران بهویژهکالنشهریمثل شهرها
رو و آن از ناشی اجتماعی آسیبهای و  نشینی حاشیه
از بعد شد. کاذب مشاغل به مهاجر روستاییان آوردن
دوبارهجامعهروستاییشاهدتحوالتیمشابه نیز انقالب
این روند بود. اراضی احیا و زمین واگذاری زمینه در
وجود یا شغلی فرصتهای کاهش داد نشان تحول دو
مشاغلبادرآمداندکسببشدهاستروستائیانبهسوی
یک حدود تنها که آن با امروزه کنند. مهاجرت شهرها
سومجمعیتکشوردرروستاهازندگیمیکنندلیکنباز
کارآفرینی دارند. را مردم مایحتاج تولید توان روستاها
روستاییبهعنوانگزینهایکهتوانایجادمشاغلمتنوع
بابهرهگیریازپتانسیلهاوفرصتهایروستاییرادارد
برای لیکن است. گرفته قرار نظران صاحب تاکید مورد
حصولبهاینمهموجلوگیریازرشدبیکاریدرروستا
وبهتبعآنمهاجرتبهشهر،شناختآسیبهاومسائلو

مشکالتیکهکارآفرینیدرجامعهروستاییداردضروری
بهنظرمیرسد.

مهمترینچالشهایپیشرویکارآفرینیروستاییدر
4عرصهتامینمنابعمالیواعتباری،آموزشومهارت
قرار بررسی مورد زنان اشتغال و دولت، نقش آموزی،

میگیرد.
1-  تامین منابع مالی و اعتباری

دنبالکردنیکطرحکارآفرینیدریکمحیطکوچک
باشد، محدود مالی منابع که زمانی مخصوصا روستایی
میشود. وام متقاضیان بین اقتصادی رقابتهای موجب
دسترسی برای مشخصی سیستم ایران روستاهای در
کارآفرینانروستاییبهمنابعمالیبهصورتسهلوآسان
وباتاکیدبرمنابعمالیخودآنروستایاتجمیعچندین
اعتباری موسسه چندین میان این در ندارد. وجود روستا
رسمیوغیررسمیتهیهاینمنابعرابرعهدهدارندکهدر

ذیلاشارهمیشود:
الف-درکشورهایدرحالتوسعهبهویژهدرایراناز
یکسوبانکهابرایپرداختواموثیقههایسنگینی)البته
باسودهایسنگین(راطلبمینمایندکهبرایراهاندازی
کسبوکارهایکوچکدرمحیطروستاییمشکلبزرگی
استوازسویدیگربانکدرصورتتوجیهاقتصادیطرح،
خودرادرمنافعومضارآنشریکنمیداندبلکهصرفابه
سودبرگشتیحاصلازاعطایآنمنبعتوجهمینمایدکه

عمالریسکپذیریکارآفرینیراپایینمیآورد.
ب-خدماتمالیغیررسمیبااهدافانتفاعی.اینمنابع
در میباشند. خواران ربا و گیران سپرده دسته دو شامل
سپردهگیرانپساندازکنندگانمعموالازطریقنرخبهره
میآورند. بدست را خدمات میپردازند که وجوهی منفی
رباخواراننرخبهرهایسنگینهمراهومعموالبایکوثیقه
ازوامگیرندهطلبمیکنند.معموالکارآفرینانکمترتمایل
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به دریافت این گونه وام ها به علت بهره های سنگین دارند، 
ارایه خدمات برای  و به عالوه این منابع بیشتر در جهت 
به علت ریسک  و  نیازهای معیشتی کشاورزان است  رفع 
پذیر بودن طرح های نوآورانه،  کمتر تمایل به دادن وام به 

کارآفرینان روستایی وجود دارد.
سنت  این  کارآفرین.   خانواده  و  دوستان  اقوام،  ج-  
وجود دارد که در محیط روستا خویشاوندان به افراد نیازمند 
با توجه  کمک می کنند لیکن کمک های مادی خانواده ها 
به شرایط اقتصادی شان به کارآفرینان متغیر است اما در 

مجموع چندان زیاد نمی باشد.
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد کارآفرینان شهری 
اعتباری  موسسات  به  روستایی  کارآفرینان  با  مقایسه  در 

تخصصی بیشتری برای دریافت اعتبار دسترسی دارند.
منبع  مهم ترین  که  کشاورزی  بانک  جز  به  ایران  در 

فعالیتهای  توسعه  زمینه  در  خرد  اعتبارات  پرداخت 
کشاورزی است موسسه مالی واعتباری مختص روستائیان 
تاسیس  رغم  به  همچنین  ندارد.  وجود  کارآفرینی  برای 
شرکت های  ارضی  اصالحات  زمان  از  تعاونی  شرکتهای 
تعاونی اعتباری چندان مود توجه قرار نگرفته اند.  تاسیس 
تعاونی های اعتباری می تواند از یک سو منابع اعتباری را 
بین کارآفرینان روستایی با شرایط سهل و آسان تری توزیع 
نماید و از سوی دیگر در زمان اختصاص وام نوعی خرد 
جمعی برای چگونگی تخصیص آن وجود داشته باشد، که 

به هر متقاضی در بهینه مصرف کردن اعتبار کمک کند.
2. آموزش و مهارت آموزی

فعالیت های کارآفرینانه نیاز به آرایش وسیعی از مهارت ها 
دارد. در ادبیات کارآفرینی 17 مهارت در 4 طبقه رده بندی 

شده است. مهارت های فنی و حرفه ای، مهارتهای مدیریتی، 
شخصیتی  بلوغ  مهارتهای  و  کارآفرینی  خاص  مهارتهای 

چهار طبقه مهارتی الزم برای کارآفرینی هستند.
بعد از انقالب اسالمی سازمان فنی و حرفه ای با گسترش 
آموزش های فنی و حرفه ای در سراسر کشور گام خوبی در 
کارآفرینی  مهارت  ترین  ضروری  کردن  نهادینه  راستای 

برداشت. 
تحقیقات نشان داده است مهارتهای فنی و حرفه ای)یا 
فرآیند  در  موفقیت  برای  ضروری  مهارت های  تکنیکی( 
کسب و کار فرد هستند. و مهارتهای فنی کارآفرینان موفق 

فراتر از تولید کاال یا خدمات متعارف در بازار می باشد. 
برای ایجاد کسب و کارهای جدید به مهارت و دانش 
ترین  انسانی مهم  و سرمایه  است  نیاز  فردی  به  منحصر 
نقش را بازی می کند. مهم ترین معیارهای سرمایه انسانی 
عبارتند از: تحصیالت، تجربه کاری، تجربه نظارتی، تجربه 
سرمایه  سرمایه،  این  کنار  در  مشابه.  و  قبلی  مشاغل  در 
کارآفرینی  تجربه  به  مشخصا  که  است  الزم  کارآفرینی 
این  با آموزش های کارآفرینی می توان  اطالق می شود. و 

سرمایه را ایجاد نمود. 
یا  نظارتی  کاری،  تجارب  روستا  محیط  در  سو  یک  از 
شغلی روستائیان عمال محدود است و در قالب فعالیتهای 
که  می کند  پیدا  بروز  خدماتی  کارهای  بعضا  و  کشاورزی 
نسلی  به  نسلی  از  بازتولید شده  تکراری  نیز کارهای  آنها 
این  می تواند  که  است  عالیه  تحصیالت  تنها  می باشند. 
از  بدهد  روستایی  جوانان  به  در محیط شهری  را  تجارب 
طرف دیگر نو بودن آموزشهای کارآفرینی در ایران سبب 
شده است که روستاییان این آموزشها را در محیط و فرهنگ 
شهری ببینند که عمال تناسب چندانی با ویژگی های محیط 

روستایی ندارد.
به طور خاص  کارآفرینی  آموزشهای  به  توجه  ضرورت 
پتانسیل های  که  می شود  ناشی  آنجا  از  روستا  محیط  در 
طبیعی، انسانی و. .. روستایی می تواند زاینده ایده های نو 
باشد. که شاید در  برای کسب و کارهای جدید  و بکری 
این  لیکن  نکنند.  پیدا  بروز  و  محیط شهری مجال ظهور 
آموزش ها به رغم عمر کمتر از یک دهه اش با چالش های 
سه  کارآفرینان  آموزشی  فعالیتهای  در  روبروست.  جدی 

محور اصلی عبارت است از: دانش، مهارت و نگرش.
 لیکن در ایران برنامه های آموزشی کارآفرینی:

عموما دوره ی افزایش آگاهی و درک و بینش نسبت 
به کارآفرینی بوده و صرفا جنبه آگاهی دهنده داشته است. 
قرار  توجه  مورد  کمتر  آن  نگرشی  و  مهارتی  جنبه های  و 

می گیرد. 
در برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی تنوع روش 

وجود ندارد و صرفا اولویت با سخنرانی است.
منابع آموزشی و کمک آموزشی در زمینه کارآفرینی 

به حد نصاب مطلوب نرسیده است.
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اغلب شرکت کنندگان در این دوره ها از نظر وضعیت 
کاری، سطح تحصیلی و. .. ناهمگون می باشند

نتیجه این که آموزشهای کارآفرینی در ایران در مرحله 
طفولیت به سر می برند، و رساندن این آموزشها به جامعه 
روستایی نیازمند شناخت روستا، برنامه ریزی، و سازماندهی 
آگاهی ها،  در  عمیق  تغییرات  برای  آموزشها  این  درست 

مهارت ها و نگرشهای روستاییان باشد.
3. دولت

طی چند دهه گذشته دولت ها به طور جدی به تشویق 
کارآفرینی پرداخته اند، زیرا کارآفرینی موجب بهره مندی 
بتوانند  مردم  آنکه  از  قبل  لیکن  می شود.  کشور  و  مردم 
تکنولوژی،  سرمایه،  دارای  باید  کنند،  شروع  را  کاری 
تسهیالت الزم برای تولید کاال و نیروی کار مناسب باشند. 
هم چنین باید دارای روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل 
نیازهای  از  آگاهی  با  باشند.  کارآفرینی  در  موفقیت  برای 
نظر  به  دارند،  حمایت  به  نیاز  که  مشاغلی  و  کارآفرینان 
می رسد دولت در بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و 

طراحی برنامه ها با هدف تشویق کارآفرینی باشد.
قالب های  در  کارآفرینی  و  اشتغال  مسئله  نیز  ایران  در 
زمینه  در  لیکن  است.   می شده  دنبال  متعدی  و  متنوع 
اشتغال روستایی مشکالت عدیده ای از قبل انقالب تا به 
حال وجود داشته است که عمال سبب مهاجرت و تخلیه  
مشکالت  این  جمله  از  است.  شده  روستاها  از  بسیاری 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
عدم ایجاد فرصتهای شغلی جدید در روستاها
باالبودن ناامنی در حوزه فعالیتهای اقتصادی

و  مهارت ها  و  کار  نیروی  وری  بهره  بودن  پایین 
پایین بودن سطح سواد و آموزش فنی و حرفه ای

محیط  در  برای جذب سرمایه  سازوکار الزم  فقدان 
روستایی و به کارگیری آن در زمینه های تولیدی
 و عدم بهره برداری مناسب از منابع موجود

در قانون برنامه سوم توسعه نیز لزوم توجه به آموزش و 
ترویج کارآفرینی)برای اولین بار( مورد تاکید قرار داده شد. 
در برنامه سوم مواد مختلفی)در حدود 32 مورد( به موضوع 
کارآفرینی و کارآفرینان پرداخت که نشان از اهمیت فزاینده 

کارآفرینی در زمینه ایجاد اشتغال دارد.
برنامه های  اجرای  و  سیاستگذاری  زمینه  در  دولت 
اجرا  اولویت  در  را  زیر  مورد  دو  باید  کارآفرینی  آموزشی 

قرار دهد:
ایجاد  کارآفرینی:  روحیه  ترویج  و  سازی  فرهنگ  الف. 
و تقویت ارزشها، نگرشها و رفتارهای کارآفرینانه، به طور 
کلی تحت عنوان فرهنگ سازی کسب و کار از مولفه های 
اصلی استراتژی دولتها در توسعه کارآفرینی است. بار اصلی 
فرهنگ سازی بر دوش نظام آموزشی و بخش دیگری از 

آن بر دوش رسانه های ارتباط جمعی است.
دولت  کارآفرینی  اقدامات  تداوم  و  آغاز  با  نیز  ایران  در 

برگزاری  کارآفرینی،  دانشکده  تاسیس  نظیر  اقداماتی 
مراکز  و  کار  وزارت  طریق  از  کارآفرینی  دوره های 
دانشگاهی، تاسیس مراکز کارآفرینی دانشگاهی، برگزاری 
کارآفرینی  همایش های  و  سال  برتر  کارآفرینان  جشنواره 
امور  و  کار  وزارت  بار  اولین  برای  و  است  داده  صورت 
اجتماعی با جهت گیری روستایی اولین همایش کارآفرینی 

روستایی را سال گذشته برگزار نمود. 
منظور  به  روستایی  کارآفرینی  به  ویژه  توجه  لیکن 
راس  در  باید  روستاییان  رویه  بی  مهاجرت  از  جلوگیری 
تخصصی  کتابهای  و  رشته  نبود   باشد.  دولتی  اقدامات 
کارآفرینی برای دانش آموزان روستایی، عدم وجود مراکز 
رشد و توسعه کارآفرینی روستایی به منظور ارائه خدمات 
روستایی،  کارآفرینی  نشریات  نبود  مشاوره ای،  و  آموزشی 
نیازهای  و  خدمات  رسانی  اطالع  جامع  پایگاههای  نبود 
از ضعف های  می توان  را   ... و.  روستاها،  در  کار  و  کسب 

گسترش و ترویج کارآفرینی روستایی دانست.
از  منظور  نهادسازی:  و  ساختاری  اصالحات  ب- 
قوانین،  در  اصالح  بر  ناظر  عمدتا  ساختاری  اصالحات 
مختلف،  ابعاد  بر  حاکم  حقوقی  چارچوب های  و  مقررات 
از  مولفه  این  در  کارهاست.  و  کسب  راهبری  و  تاسیس 
فعالیتهای  و  برنامه ها  اصلی  بار  اگرچه  کارآفرینی،  توسعه 
خاستگاه  اما  دارد،  قرار  دولتی  نظام  دوش  بر  اجرایی 
اصالحات، تعامالت و مذاکرات منظمی است که بین دولت 
می گیرد.  صورت  کارآفرینان  انجمنهای  و  تشکیالت  و 
بنابراین با افزایش میزان مشارکت اجتماعی در استراتژی 
توسعه کارآفرینی، داده های عینی تر و بیشتری برای انجام 

اصالحات الزم در مقررات و قوانین فراهم می گردد. 
سو  یک  از  انقالب   از  بعد  توسعه ای  برنامه های  در 
پایین  به  باال  از  خصلتی  چنان  هم  روستایی  برنامه ریزی 
و صورتی متمرکز داشته و از سوی دیگر برنامه ها موفق 
به گسترش مشارکت موثر مردم در فرایند توسعه روستایی 
مشارکتی  نهادهای  و  سازمان ها  نتیجه  در  و  اند  نگردیده 

موثر در فرایند توسعه نیز به وجود نیامدند.
با جلب مشارکت مردم  راستا دولت می تواند  در همین 
در قالب اعطای تسهیالت و معافیت ها به جوانان بیکار با 
همکاری مدیریت محلی)دهیاری( به گسترش کارآفرینی 
در جامعه روستایی بپردازد، لیکن قبل از آن پیش زمینه های 
دولتی-  آموزشی  موسسات  ایجاد  با  باید   دولتی  اقدامات 
آموزش  کوچک،  کار  و  کسب  پرورشگاههای  خصوصی، 
از راه دور و رسانه ای، مشاوره های مالی- فنی و مدیریتی 

و... تکمیل شود.
4. زنان

به  توجه  کشور  روستایی  توسعه  برنامه ریزی  فرایند  در 
گروههای مختلف اجتماعی از جمله زنان که حدود نیمی 
از جمعیت روستایی را تشکیل می دهند، اهمیت و ضرورت 
اساسی دارد. زنان به عنوان عامل توسعه و نیز بهره برداری 
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از توسعه نقش مهمی در فرایند توسعه دارند.
وضعیت  می تواند  که  محرک هایی  ترین  مهم  از  یکی 
بیکاری در جوامع را کاهش دهد، حمایت از زنان کارآفرین 
می باشد. لیکن در برخی از جوامع  شرایط اجتماعی مانع 
زن  یک  برای  می باشند.  کار  و  کسب  شروع  برای  زنان 
شروع و اداره یک کسب و کار جدید می تواند مشکل باشد، 
زیرا اغلب آنها فاقد مهارت، تحصیالت و حمایت منابع مالی 
هستند. از این رو در کشورهای در حال توسعه بخش غیر 
رسمی به عنوان بخشی که می تواند فرصت های اقتصادی 

را برای زنان ایجاد نماید دارای اهمیت روزافزونی است.
نگاهی به وضع کارآفرینی زنان در جهان نشان می دهد، 
نیمی از جمعیت 2/4 میلیاردی نیروی کار در جهان را زنان 
تشکیل می دهند. زنان در اقتصاد کشورهای پیشرفته بیش 

از 25 درصد کسب و کارها را در اختیار دارند.

درصد   9 تنها  زنان  میدهد  نشان  پژوهش ها  نتایج     
این در حالی است  تعاونی ها را تشکیل می دهند.  اعضای 
دستی  صنایع  و  کشاورزی  فعالیت های  در  ویژه  به  زنان 
نقش مهمی در مراحل مختلف تولید دارند. طبق آمارهای 
است،  درصد   10 روستایی  اشتغال  در  زنان  سهم  رسمی، 
ولی سهم واقعی آنان در این زمینه طبق بررسیهای موردی 

40 تا 50 درصد است. 
از موانع مهم کارآفرینی زنان روستایی می توان به عدم 
زمین،  جمله  از  دارایی ها  و  تولید  منابع  به  زنان  دسترسی 
نیز کم سوادی  فناوری ها و خدمات ترویجی و  اعتبارات، 
از  نمود  اشاره  مردان  با  مقایسه  در  آنان  سوادی  بی  و 
و  تشکل ها  به  روستایی  زنان  دسترسی  عدم  دیگر  سوی 
دلیل ضعف عملکرد  به  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های 

این سازمان ها در رابطه با زنان و نیز عدم ایفای نقش موثر 
از سوی زنان روستایی عضو این سازمانها با توجه به نبود 
برخورداری از آموزشهای الزم، از دیگر موانع توانمند سازی 

زنان روستایی محسوب می شود.
تحقیق صورت گرفته در مورد 140 زن کارآفرین ایرانی 
دوستان  انجمن ها،  با  شبکه ای)ارتباط  عوامل  داد،  نشان 
ویژگیهای  اهداف،  فردی)انگیزه ها،  عوامل  و  مشاوران(  و 
تجربه  شناختی)تحصیالت،  جمعیت  عوامل  و  شخصیتی( 
زنان  کارآفرینی  در  موثر  عوامل  از  ادراکی(  مهارتهای  و 

ایرانی است.
یکی از حوزه هایی که می تواند در کارآفرین شدن زنان 
روستایی ایرانی موثر واقع شود توریسم روستایی است. از 
چند دهه ی گذشته توریسم روستایی برای کشورهای در 
برخوردار  مضاعفی  اهمیت  از  یافته  توسعه  و  توسعه  حال 
برای  مکمل  ابزار  عنوان  به  توریسم   امروزه  است.  شده 
حساب  به  روستایی  نواحی  اجتماعی  و  اقتصادی  تجدید 

می آید. 
 توریسم روستایی از این جهت برای اشتغال روستایی 
ویژه  به  روستایی  زنان  که  دارد  کننده ای  تعیین  اهمیت 
فعالیت های  از  عمده ای  بخش  سوم  جهان  کشورهای  در 
بررسی  دارند.  بر عهده  را  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
وضعیت مشارکت زنان در 52 کشور در حال توسعه نشان 
درصد   40 از  بیش  زنان  که  است  واقعیت  این  دهنده 
فعالیت های کشاورزی را انجام می دهند. از این رو توریسم 
از  جذابی  کارهای  و  توسعه کسب  در  می تواند   روستایی 
قبیل ایستگاه های خدماتی نظیر اغذیه های سنتی یا کسب 
و کارهای جدیدی از قبیل صنایع دستی موثر باشد و این 
باشند.  مفید  توریست ها  جذب  و  جلب  در  کارها  و  کسب 
زنان  این کسب و کارها مختص  اغلب  اینکه  به  توجه  با 
می باشند، توریسم روستایی می تواند در کارآفرین شدن زن 

روستایی موثر باشد.
با  بازرگانی، قوانین مالیاتی کشور  اصالح قوانین کار و 
جریان  سازی  آسان  مالیاتی،  معافیت های  گرفتن  نظر  در 
صدور پروانه ی کسب و کار برای زنان کارآفرین، برگزاری 
منفی  برخوردهای  اصالح  کارآفرین،  زنان  جشنواره ی 
برخی سازمان ها، موسسات اقتصادی و اجتماعی و دولتی 
و خصوصی با زنان کارآفرین، ایجاد تسهیالت برای تامین 
منابع مالی زنان کارآفرین از راه حذف سپرده و ضمانتهای 
ورود  موانع  از  برخی  می تواند  اصولی  غیر  و  منطقی  غیر 
و  کارآفرینی  به حوزه  روستایی  زنان  ویژه  به  ایرانی  زنان 

خوداشتغالی را تسهیل نماید.
 بحث و نتیجه گیری

جامعه روستایی به رغم تحوالت عمیقی که از نیم قرن 
تامین  به  قادر  است همچنان  تجربه کرده  تا کنون  پیش 

نیازهای اساسی جامعه ایرانی می باشد. 
اصالحات  از  بعد  روستایی  جامعه  چالش های  از  یکی 
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پیدا  برای  روستاییان  رویه  بی  مهاجرت  کنون  تا  ارضی 
باعث  روند  این  است.  بوده  شهری  محیط  به  کار  کردن 
از سکنه شده و عمال  از روستاها خالی  برخی  شده است 

ضربه های جبران ناپذیری بر اقتصاد روستایی وارد سازد.
امروزه از یک سو با گسترش ابزارهای پیشرفته کشاورزی 
نگهداشتن نیروی مازاد در کشاورزی امکان پذیر نیست. از 
سوی دیگر متنوع ساختن فعالیت های اقتصادی در روستا با 
دسترسی به منابع و فرصت های موجود باید در اولویت های 
سیاستگذاران و برنامه ریزان کشوری قرار گیرد. کارآفرینی 
روستایی به عنوان راهی مناسب برای حل مشکل بیکاری 
جامعه روستایی در نظر گرفته می شود. لیکن این مهم به 
پیش نیازها و اقداماتی در عرصه های مختلفی نیاز دارد تا 

بتوان بر مشکل بیکاری فائق آمد.
کارآفرینی  روی  پیش  عمده  چالش   4 مقاله  این  در 

روستایی مورد بحث قرار گرفت.
1. دسترسی آسان به منابع مالی و اعتباری برای شروع 
کسب و کار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. بسط و گسترش 
موسسات اعتباری نظیر شرکتهای تعاونی اعتباری می تواند 
افراد  یا  و  شهرها  مالی  منابع  به  را  روستاییان  وابستگی 

قدرتمند روستا و رباخواران را کاهش می دهد.
2. مهارت آموزی در قالب آموزشهای کارآفرینی و فنی 
و حرفه ای یکی از اساسی ترین پیش نیازهای کارآفرینی 
زمینه  در  دولتی  اقدامات  خوشبختانه  می باشد.  روستایی 
به  و  است  بوده  آمیز  فنی و حرفه ای موفقیت  آموزشهای 
در  موثری  اقدامات  کارآفرینی  آموزش های  تازگی  رغم 
و.  کارآفرینی  دانشکده  تاسیس  جشنواره،  برگزاری  زمینه 
این  که  می شود  احساس  جدی  نیاز  لیکن  است  شده   ..
آموزش ها عالوه بر تخصصی شدن در کارآفرینی روستایی 
از  بسیاری  امروزه  یابد.  گسترش  نیز  روستاها  عمق  به 
کش  زحمت  روستاییان  از  کشور  کرده  تحصیل  جوانان 
اختیار  در  را  عظیمی  انسانی  نیروی  عمال  که  می باشند 
این جامعه قرار داده است. آموزش های کارآفرینی نه تنها 
می تواند موجب ایجاد اشتغال برای این گروه عظیم باشد 

بلکه هویت و پیوستگی روستا را نیز حفظ نماید.

3. اقدامات دولتی در زمینه سیاستگذاری، اصالح قوانین 
و مقررات نیز قدم بسیار موثری در این زمینه می باشد. البته 
وظیفه دولت به مراتب سنگین تر است و این مهم نیز جز با 
جلب مشارکت خود مردم روستا امکان پذیر نمی باشد. دولت 
باید از یک سو زمینه های فرهنگی و ترویجی کارآفرینی را 
در کشور بسط و گسترش دهد و از سوی دیگر با اصالح 

قوانین و ساختارها این روند را تسریع نماید.
4. امروزه اگر به دنبال اشتغال پایدار هستیم باید نیمی 
اقتصادی  از کارآفرینان روستا را زنان بدانیم. فعالیت های 
زنان نقش تعیین کننده ای در اقتصاد خانواده های روستایی 
زنان  با  برخوردها  و  اجتماعی  نگرش های  اصالح  دارد. 
کارآفرین، ارائه تسهیالت ویژه به زنان کارآفرین، برگزاری 
جشنواره های تخصصی زنان کارآفرین، و صدور مجوزهای 
آسان کسب و کار برای این قشر می تواند عالوه بر ایجاد 
اشتغال پایدار برای نیمی از جامعه روستایی، عامل مهمی 
نیز در جلوگیری از مهاجرت مردان باشد. بخصوص نقش 
کارآفرینی زنان در مناطق توریستی روستایی بسیار مهم و 

حیاتی است.
اگر چه صرفا چالش های کارآفرینی روستایی را نمی توان 
به موارد 4 گانه باال منحصر نمود، لیکن ضعف های عمده 
در این گزینه ها بیشتر به چشم می خورد و چالش هایی نظیر 
بازاریابی و حمل و نقل یا امثالهم با برطرف شدن اقدامات 

زیربنایی مذکور قابل حصول است.
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مهندس رامین امینی زارع 
کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه تهران

Email:Amini@Aiiri.Gov.Ir
منظور  به  گوناگون  سياست هاي  اعمال  مقدمه:  
توسعه فرصت هاي شغلي در برنامه هاي توسعه اي 
از  بوده كه يكي  كشور همواره مورد توجه سياست گذاران 
با  روستايي  اشتغال  توسعه  صندوق  ايجاد  سياست ها،  اين 
كشور  روستايي  مناطق  در  اشتغال  ميزان  افزايش  هدف 
آن  فرآيند  در  تغيير  يا  و  مزبور  سياست  ادامه  مي باشد.  
نيازمند ارزيابي از عملكرد آن در روستا و در ميان روستائيان 
مي باشد.  اثر تعداد افراد خانوار و سواد بر ميزان وام دريافتي 
به  توجه  رو  اين  از  است.   ديگر  متغيرهاي  از  بيش 
منظور  به  تخصصي(  و  )همگاني  آموزشي   برنامه هاي 
اعطاي  سياست هاي  كنار  در  روستاها  در  مشاغل  توسعه 
توصيه هاي  جمله  از  است.   ضروري  اشتغال زا  تسهيالت 
سياستي در راستاي توسعه فرصتهاي شغلي در روستا -از 

و  معيار  تعيين   - اشتغال زا  تسهيالت  اعطاي  طريق 
اولويت بندي  براي  مناسب  و  دقيق  علمي،   شاخص هاي 
روستاها و افراد متقاضي وام بر حسب منطقه و شرايط آن،  
شناسايي فرصتهاي شغلي پايدار در روستاها و ارائه آن به 
متقاضيان وام،  توجه به روستاهاي كوچك از نظر جمعيتي 
فراهم  اشتغال زا،  تسهيالت  از  سهمي  داشتن  جهت  در 
و  جوانان  استفاده  تمهيدات الزم جهت  و  امكانات  سازي 
تحصيل كرده ها از تسهيالت صندوق، فراهم سازي امكانات 
صندوق،   اعتبارات  از  زنان  بيشتر  استفاده  براي  مناسب 
ساير  فعاليت  توسعه  براي  مناسب  زمينه هاي  فراهم سازي 
بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت و خدمات در روستا و 
روستاهاي  گيري  بهره  براي  مساعد  زمينه  سازي  فراهم 
از  مي باشد.  صندوق  تسهيالت  از  فقير  روستاييان  و  فقير 
آنجايي كه در اكثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحي 
و  انديشمندان  مي شوند،  محسوب  درحال فرسايش  فقير 
را  خاصي  توجه  دنيا  كشورهاي  تمامي  سياست گذاران 

روستاییاشتغال زایی 
*N30*8
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معطوف به امر توسعه روستايي و رفع مشكالت و معضالت 
آن ها نموده اند. امروزه صاحبنظران بين المللي بر اين اعتقاد 
هستند كه بايد جداي از سياست ها و استراتژي هاي كالن 
اقتصادي )كه بسيار مهم هم هستند( به  توسعه و توسعه 
ريشه كني  و  روستاها  توسعه  امر  به  و مشخص  ويژه  طور 

فقر گسترده اي كه بر آن ها حاكم است نيز پرداخت.
 مشكالت و معضالت روستاها در تمامي جهان ناشي 
اجتماعي  امكانات  يكي كمبود  است:  اساسي  مساله  دو  از 
)ضعف  درآمد  كمبود  ديگري  و  زيرساخت(  )ضعف 
امكانات اجتماعي مي توان به خدمات  از جمله  اقتصادي(. 
بهداشتي، آموزشي، بيمه و تامين اجتماعي، خطوط ارتباطي 
)حمل ونقل و مخابرات(، امنيت، آب آشاميدني، سوخت، برق 
و امثالهم اشاره كرد. اگرچه بسياري از دولت ها برنامه هاي 
گسترده  و پرهزينه اي را براي بهبود اين زيرساخت ها انجام 
امر خود  اين  آن است كه  نشان گر  اما مشاهدات  داده اند 
به تنهايي نتوانسته است معضالت زندگي روستايي را حل 
كرده و آنان را از فقر برهاند و سيل مهاجرت از روستا به 

شهر را كاهش دهد.
كمبود درآمد عامل مهمي است كه اگر براي آن چاره اي 
انديشيده نشود اجازه نمي دهد طرح هاي توسعه روستايي به 
از حركت به سمت  يافته و  بنشيند و روستاها توسعه  ثمر 
شهرهاي بزرگ باز ايستند. كمبود درآمد روستاييان ناشي 

از چندين مساله است:
1. افزايش جمعيت روستاييان )مقدار مطلق(

2. بيكاري )كامل يا فصلي(

3. بهره وري پايين افراد و منابع
4. عدم جذابيت براي سرمايه گذاري

5. ضعف فضاي كسب وكار
مطالعات مختلف نشان داده است كه يكي از مهم ترين 
اهداف توسعه اقتصادي )چه در شهرها و چه در روستاها( 
ايجاد اشتغال و مهم ترين ساز و كار و ابزار آن است. اشتغال 
زايی باعث كاهش بيكاري و افزايش بهره وري افراد و منابع، 

و بالتبع افزايش درآمد مردم جامعه مي گردد. 
اگرچه نبايد گفت كه كارآفريني خصوصي تنها راه كار 
اشتغال زايي و افزايش درآمدهاي مردم روستايي است، اما 
است.  آن  نوع  بهره ورترين  و  بهترين  گفت  مي توان  قطعاً 
اقتصادي  توسعه  پيشران  مهمترين  را  آن  اقتصاددانان 
روستاها، سياست مداران آن را يك استراتژي كليدي براي 
جلوگيري از اغتشاشات و ناآرامي  در روستاها، كشاورزان و 
روستاييان آن را ابزاري براي بهبود درآمد خويش، و زنان 
آن را امكاني براي اشتغال در مجاورت محل سكونت خود 
نيازهاي  از  كاستن  و  استقالل  خودمختاري،  مي تواند  كه 

اجتماعي آنان را در پي داشته باشد می دانند.
 اشتغال روستايي 

 با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان، عقب ماندگی 
مناطق روستايی بيشتر عيان گرديده است. از آن جايی كه 
عمومًا روستاييان نسبت به شهرنشينان دارای درآمد كمتری 
هستند،  برخوردار  ناچيزی  اجتماعی  خدمات  از  و  هستند 
اقشار روستايی فقيرتر و آسيب پذيرتر محسوب می شوند كه 
بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز می شود. 
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علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها، نبود صرفه 
اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی، حرفه ای و تخصصی 
نبودن کار کشاورزی )کم بودن بهره وری(، محدودیت منابع 
صحیح  مدیریت  عدم  و  جمعیت(،  رشد  مقابل  )در  ارضی 
مسؤوالن بوده است. به همین جهت، برای رفع فقر شدید 
مناطق روستایی، ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان، 
ایجاد اشتغال و افزایش بهره وری آنان، بحثی جدید تحت 

عنوان ”توسعه روستایی“ متولد گردید. 
از  جزئی  روستایی  توسعه  برنامه های  تعریف  بر  بنا 
برای  که  می شوند  محسوب  کشور  هر  توسعه  برنامه های 
دگرگون سازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی 
یا  و  دولت ها  که  را  برنامه ها  گونه  این  می روند.  بکار 
عامالن آنان در مناطق روستایی پیاده می کنند، دگرگونی 
امر در  نیز می گویند. این  اجتماعی براساس طرح و نقشه 
میان کشورهای جهان سوم که دولت ها نقش اساسی در 
تجدید ساختار جامعه به منظور هماهنگی با اهداف سیاسی 
از  می کند.  پیدا  مورد  دارند،  عهده  به  خاصی  اقتصادی  و 
بهبود  در  عاملی  می توان  را  روستایی  توسعه  دیگر  سوی 
شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و 

خودکفاسازی آنان در روند توسعه کالن کشور دانست.
و  اقتصاددان  “شومپیتر”،  بیستم،  قرن  اول  نیمه  در 
نظریه پرداز اجتماعي، مطالب گسترده اي پیرامون کارآفریني 
که  بود  این  شومپیتر  تز  نوشت.  اقتصاد  بر  آن  تأثیر  و 
کارآفریناِن نوآور موجب نوعي ”عدم تعادل پویا“ در اقتصاد 
خالق“  ”تخریب گر  یك  را  کارآفرین  فرد  وي،  مي شوند. 
قلمداد مي کرد که با تجاري سازي نوآوري و جاانداختن آن 
بر  را  اقتصادي  تعادل  بوده،  آن  فاقد  قباًل  که  در محیطي 
هم مي زند. کارآفریني روستایي اساساً تفاوتي با کارآفریني 
در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضاي روستا تصور 
نمود. وی اشتغال روستایي را مجموع سه گزاره زیر تعریف 

مي نماید: 
1-  نیرویي که سایر منابع را براي پاسخگویي به یك 

تقاضا بي پاسخ بازار بسیج مي کند
2-  توانایي خلق و ایجاد چیزي از هیچ

3-  فرآیند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدي 
از منابع درراستاي بهره گیري از یك فرصت

آنچه در مجموع مي توان براي تعریف مقوله اشتغال زایی 
روستایي بکار برد عبارتست از:

راستاي  امکانات روستا در  و  منابع  نوآورانه  »بکارگیري 
شکار فرصت هاي کسب وکار«

 نقش دهیاران در توسعه اشتغال 
روستایی

دهیاری سازمانی مدنی  و نیمه دولتی در کشور ایران است 
که درون روستاها به انجام وظیفه می پردازد. این سازمان 
تحت نظر دهیار اداره می شود و عملکردش مشابه سازوکار 
شهرداری در شهرهای کشور است.در سال 1388 در ایران 

بیش از 21 هزار و ۵۰۰ دهیاری فعالیت داشتند. دهیاری ها 
دارای کارکردهای متعددی هستند که از آن جمله می توان 

به این موارد اشاره کرد.
مدیریت  نظام  در  اسالمی  شورای  اجرایی  بازوی   -1

روستایی.
2 – ارائه دهنده خدمات و تسهیالت عمومی.

3 – تقویت کننده روند توسعه ی اجتماعی و فرهنگی.
۴ – بسترساز شهرهای آینده و کنترل کننده روند مهاجرت 

از روستا به شهر.
نواحی  در  شده  احداث  زیربنایی  امکانات  حافظ   –  ۵

روستایی.
۶ – تقویت کننده ی روند توسعه ی کشاورزی.

۷ – قابلیت تصدی بسیاری از وظایف بخش دولتی.
دهیاری ها،  سازمان  تشکیالت  اساسنامه ی،  اساس  بر 
اجتماعی،  مختلف  زمینه های  در  و  بند   ۴8 در  وظایفی 
اقتصادی،  فرهنگی،  عمرانی،  بهداشتی،  آموزشی وامور 
رفاهی روستاها،  جهت اداره وحفظ توسعه پایدار روستایی 
برای دهیار و دهیاری تعریف شده است، بنا به عواملی چون 
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ناكام  وظایف،   تنوع  دهیاری،   نهاد  بودن  جدیدالتأسیس 
ومهارت  نگرش  بینش  دانش،   تجارب،   از  برخی  بودن 
بعضًا  و  متنوع  وشرایط  محوله  وظایف  انجام  در  دهیاران 
نامناسب فرهنگی،  اجتماعی واقتصادی روستاها، آموزش 
دهیاران و توانمند نمودن آن ها از اهمیت وضرورت بسیار 

برخوردار می باشد.
 وظایف دهیار 

وظایف دهیار به دو بخش خاص و عام تقسیم می شود:
وظایف خاص: كه صرفاً توسط نهاد دهیاری باید انجام 
خصوص  این  در  دیگری  ودستگاه  موازی  ونهاد  گیرد 
پسماند های  مدیریت  مانند  وظایفی  ندارد.  وظیفه ای 
روستایی،  ایمنی وآتش نشانی، مدیریت آرامستان، اجرای 
مصوب  عوارض  وصول  روستا،  اسالمی  شورای  مصوبات 
این  جمله  از  اراضی  وتفكیك  وساز  ساخت  مجوز  وصدور 
ودهیاری  دهیار  توسط  ذاتًا  كه  می شوند  وظایف محسوب 

انجام می گیرد.
وظایف عام: در این گونه وظایف،  دهیاری بستر ساز  
توسعه  متولی  دستگاه های  سایر  وظایف  كننده  وتسهیل 

عمران در سطح روستا می باشد. وظایفی مانند ثبت احوال،  
صیانت  روستاها،   در  طبیعی  منابع  وتوسعه  احیاء  حفظ، 
اجرای  گردشگری،  توسعه  فرهنگی،   میراث  از  وحفاظت 
فرامین دولتی، حفظ نظم و امنیت محیط روستا، كمك به 
احداث تأسیسات آب، برق، گاز و تلفن در روستاها،  پیگیری 
وایجاد زمینه نظارت بر امور بهداشت عمومی روستا از قبیل 
محصوالت  وبازاریابی  معرفی  نانوایی هاو...،  كشتارگاه ها، 
زمینه های  سازی  فراهم  روستا،  دستی  وصنایع  كشاورزی 
روستا  عمومی  فضاهای  سازی  مناسب  روستا،  در  اشتغال 
برای تردد جانبازان ومعلولین جسمی – حركتی مساعدت 
به خانواده های بی سرپرست وبی بضاعت روستا و... در این 
معاضدتی  خاصیت  وظایف  این  می گیرد.  جای  بسته بندی 
با  آن ها  انجام  برای  بایستی  دهیار  كه  دارند  وهمكاری 
نموده  همكاری  ربط  ذی  متولی  وسازمان های  دستگاهها 

وشرایط ایفای وظایف آن ها در روستا را فراهم نماید.
از جمله وظایف اقتصادی دهیاران می توان به موارد زیر 

اشاره كرد:
ومساعدت  روستا  در  اشتغال  زمینه های  - شناسایی 
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همكاری  با  كار  جویای  افراد  برای  كار  تأمین  جهت  در 
دستگاههای ذی ربط؛

-    همكاری با مراجع در جهت تسهیل دسترسی مردم 
روستا با آرد ونان مرغوب؛

برروی  قیمت  برگه  نصب  در  كامل  واهتمام  - مراقبت 
وروستا  اسالمی بخش  واجرای تصمیمات شورای  اجناس 

نسبت به ارزانی وفراوانی خواروبار مورد احتیاج عمومی؛
- پیگیری ومساعدت در جهت ایجاد صندوق های قرض 

الحسنه؛
به  بضاعت  وبی  سرپرست  بی  خانواده های  - معرفی 
سازمان بهزیستی كشور وكمیته امداد امام خمینی ومساعدت 

به آن ها در حد امكانات؛
منظور  به  بخشداری  و  بخش  شوراهای  با  - همكاری 

بررسی وصدور پروانه كسب؛

به  آن  وارائه  شورا  همكاری  با  عوارض  تعرفه  تهیه    -
شورای اسالمی بخش؛

آن  صرف  و  قانونی  مراجع  مصوب  عوارض  - وصول 
درموارد معین؛

دستی  صنایع  توسعه  به  روستاییان  وترغیب  - تشویق 
واهتمام به ترویج؛  توسعه وبازاریابی محصوالت كشاورزی 

ودامی روستا؛
- كمك به شورا در خصوص بررسی وشناخت كمبودها؛ 
نیازها ونارسایی های اقتصادی وتهیه طرح ها وپیشنهادهای 
به  آن  وارائه  شده  یاد  زمینه های  در  وعلمی  اصالحی 

مسئوالن ذیربط جهت اطالع؛ برنامه ریزی واقدام؛
- تعیین نرخ)آب؛برق ومخابرات(تا زمان اقدام مراجع ذی ربط.

 راهكارهاي موثردر توسعه اشتغال در 
روستا 

1.   بدون وجود یك استراتژي كالن توسعه و توسعه 

اقتصادِي مشخص، نمي توان توفیق فراواني در امر توسعه 
روستایي و توسعه اشتغال در روستاها بدست آورد.

2.  استراتژي توسعه اقتصادي كشور باید بخوبي جایگاه 
مشخص  را  مطلوب  روستایي  اشتغال  رویكرد  و  روستاها 

ساخته و براي آن ارزش و اهمیت كافي قایل شود. 
 3. اشتغال روستایي صرفاً از طریق توسعه زیرساخت هاي 
عمراني و ارایه خدمات اجتماعي رخ نمي دهد. بلكه نیازمند 
توسعه  تسریع  و  روستاییان  براي  درآمدزا  اشتغال زایي 
فرهنگي-اجتماعي  جذابیت هاي  مقابل  )در  آنان  فرهنگي 

شهرها( است.
4.    ساماندهي به ساختار سلسله مراتبي سكونت گاه هاي 
مركزي تر  روستاهاي  باید  است.  ضروري  بسیار  كشور 
و  روستاهاي كوچك تر  بیشتر(  امكانات  داراي  و  )بزرگ تر 
پراكنده اطراف خود را پوشش داده و این روستاها از طریق 
در  )و  بزرگ  شهرهاي  به  كوچك  شهرهاي  یا  شهرك ها 

نهایت كالن شهرها( ارتباط یابند.
در  آن ها  اشاعه  و  مناسب  فناوري هاي  توسعه     .5
مناطق روستایي نقش بسزایي در توسعه كسب وكارها دارد. 
فناوري هاي  و  )بیوتكنولوژي(  زیستي  فناوري هاي  توسعه 
اطالعاتي و ارتباطي باعث افزایش توانمندي هاي نوآوران 
و كارآفرینان روستایي و شهري )براي فعالیت در روستاها( 
خواهد شد. اشاعه این فناوري ها به روستاها، موجي عظیم 
مناطق سرازیر مي نماید.  این  به  را  اشتغال  از فرصت هاي 
در  ارتباطي  و  اطالعاتي  فناوري هاي  توسعه  امروز  به ویژه 
بهبود  و  باعث تسهیل  این كه  بر  مناطق روستایي عالوه 
كاري  فرصت هاي  مي شود،   روستاییان  شرایط  و  امكانات 
خوبي را نیز در اختیار قشر  تحصیل كرده روستا مي گذارد. 

نقاط  در  مناسب  اقتصادي  و  اجتماعي  خدمات  6.ارایه 
واسطي همچون روستاهاي مركزي و شهرك ها و شهرهاي 
كوچك، از مهاجرت مستقیم روستاییان به شهرهاي بزرگ 
جلوگیري می نماید. بعالوه وجود چنین نقاط میانجي باعث 
خواهد شد كه بسیاري از روستاییان عالوه بر حفظ كار خود 

در روستا از زندگي شهري نیز برخوردار باشند.
7.   نباید توسعه روستایي و توسعه اشتغال روستایي را در 
بافت خود روستا تصور نمود. بلكه باید به آن به صورت ملي 
نگریست. به همین جهت از مهم ترین راهكارهاي توسعه 
كارآفریني و اشتغال زایي در مناطق روستایي مي توان به 

ایجاد شهرك  هاي كسب وكار اشاره كرد.
8.   صنایع تبدیلي از جمله مهم ترین زمینه هاي مربوط 
توسعه ی  و  روستایي  توسعه ی  كشاورزي،  توسعه ی  به 
این صنایع،  اصلي  وظیفه  است.  روستاها  در  زایي  اشتغال 
فرآوري محصوالت كشاورزي و دامي روستا و تبدیل آن ها 

به كاالهایي نهایي تر و باارزش تر است. 
صنایع  دیگر  از  نیز  )توریسم(  گردشگري  صنعت     .9
فوق العاده اي  رشد  زمینه  كه  مي شود  محسوب  فرهنگي 
روستایي  مناطق  زیباي  طبیعت  دارد.  روستایي  مناطق  در 
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همراه با جاذبه هاي سنتي روستانشينان، زمينه مورد عالقه 
گردشگران داخلي و خارجي محسوب مي شود. توسعه اين 
صنعت كه با هزينه قابل توجه اي همراه نيست، در حاشيه 

خود باعث توسعه كسب وكارهاي فراواني خواهد شد. 
اجراي  و  طراحي  برنامه ريزي،  با  مي تواند  دولت     .10
مناطق  در  دولتي  خدمات  ارايه  براي  مختلف  طرح هاي 
روستايي، زمينه اشتغال زايي و كارآفريني فوق العاده اي را 
در روستاها ايجاد نمايداين امر از طرف ديگر باعث كاهش 
دريافت  براي  شهرها  به  روستاييان  مهاجرت  و  حركت 
در  الكترونيكي  دولت  تحقق  شد.  خواهد  خدمات  اينگونه 
كه  است  آينده  براي  روستاها، چشم اندازي مطلوب  سطح 

اكثر كشورها در حال حركت به سمت آن مي باشند.
است  زايي  اشتغال  برای  زمينه ای  نيز  خدمات   .11    
كه حوزه درحال رشدي در اكثر كشورهاي جهان محسوب 
مي شود خدمات اجتماعي، خدمات بهداشتي، خدمات فني، 
و  مالي،   و  اقتصادي  خدمات  تجارت،  آموزشي،  خدمات 
خدمات ارتباطي از جمله مهم ترين زمينه هاي قابل توسعه و 
اشتغال زا در مناطق روستايي هستند. قطعاً مشاركت دولت 
در اين زمينه مي تواند تسهيل كننده و تسريع كننده فرآيند 

توسعه خدمات در روستاها باشد.
12. سه استراتژي اساسي براي توسعه اشتغال روستايي 
مناطق  ديگر  از  كارها  و  كسب   جذب  يكي  دارد:  وجود 
مجموع  در  كه  روستاها،  به  شهري(  مناطق  )به خصوص 
توسعه  و  حفظ  دوم  نيست.  مفيد  چندان  ملي  نگاه  از  و 
كسب وكارهاي موجود از طريق سياست های حمايتي، كه 
عموماً سياست گذاران و مديران به آن كم توجهي مي كنند. 
از دل  تولد كسب وكارهاي جديد  و  ايجاد  از  سوم حمايت 
خود مناطق روستايي، كه معمواًل مدنظر مي باشد اما نيازمند 

برنامه ريزي منسجم و بلندمدت مي باشد.
حوزه  در  خانگي  مشاغل  از  حمايت  طرح  اجراي    .13
فعاليت  تعاوني هاي روستايي زنان، نحوه پرداخت، نظارت و 
موضوع تحت پوشش قرار گرفتن افراد داراي مشاغل خانگي 
و موارد مربوط به پرداخت بيمه شاغالن از موارد مهمي 
امر  مي تواند  الزم،  پيش بيني هاي  صورت  در  كه  است 
سامان دهي و هدايت فعاليت هاي مشمول طرح را توسط 
تعاوني هاي روستايي زنان ميسر نموده و نقش و جايگاه 
كند.  روشن  طرح  پيشرفت  روند  در  را  تعاوني ها   واقعي 
اشتغال زايی در مناطق روستايی سهم به سزايی در رشد 
و شكوفايی مناطق دارد ايجاد فرصت شغلی مناسب در 
مناسب  امكانات  و  اعتبارات  كردن  لحاظ  و  روستاها 
از  و  داشته  به سزايی  تاثير  روستاييان  ماندگاری  در 

می كند. جلوگيری  آنان  مهاجرت 
امری  زايی  اشتغال  برای  الزم  شرايط  كردن   فراهم 
آئين  از  گيری  بهره  با  بايد  روستاها  در  است  مهم 
از  استفاده  با  را  قديمی  شغل های  سنتی  فرهنگ  و 
بيشتری  افراد  اشتغال  شرايط  و  احياء  روز  تكنولوژی 

منحصربه  جاذبه های  و  موقعيت  كرد.روستاها  ايجاد  را 
اجرای  با  بايد  كه  دارند  گردشگری  توسعه  برای  فردی 
و شوراها  دهياران  طرح های مختلف گردشگری ازسوی 
و ساير مسئوالن شرايط جذب گردشگر و رونق اقتصادی 
روستاها مهيا شود. شناسايی روستاها و تشويق و ترغيب 
روستاييان برای ايجاد مكان های گردشگرپذير در توسعه 

صنعت گردشگری روستايی و جذب مسافر مؤثر است
 نتیجه گیری

در  يافتگی  توسعه  الگوهای  به  رسيدن  جهت  به 
جمله  من  اقتصادی  بخش های  كليه  به  توجه  ايران 
بررسی  به  ما  جا  اين  در  دارد.   اهميت  روستايی  اقتصاد 
ارتقا وضع كشور می شود  مولفه هايی پرداختيم كه سبب 
سطح  در   1404 افق  در  توسعه  اهداف  به  بتوان  تا 
مبحثی  غذايی  امنيت  كه  كرديم  اشاره  رسيد.  روستاها 

حل  كه  است  روستايی  و  شهری  اقتصاد  در  گذار  تاثير 
آن و تامين آن در گرو توجه به روستاهاست.  به صنايع 
مشكل  حل  برای  مولدی  منابع  عنوان  به  روستايی 
توسعه  و  كرديم  اشاره  شهرها  به  روستاييان  مهاجرت 
را  خانگی  توليدات  فروش  و  گردشگری  دستی،   صنايع 
گفتيم  و  نموديم  بيان  روستايی  اشتغال  عامل  عنوان  به 
پايداری  بحث  به  روستاها  در  توسعه  روند  در  بايد  كه 
بود  امان  در  توسعه  منفی  عواقب  از  تا  كرد  توجه  نيز 
توانمند  در جهت  تا  است  كه ضروری  گفتيم  همچنين  
سازی روستاييان و افزايش قدرت تاثير گذاری در جوامع 
آفرينی  كار  كه  شد  ذكر  انتها  در  و  شود  تالش  محلی 
به  روستاها  در  نو  ايده های  گسترش  حل  راه  روستايی 
جهت حل مشكالت آنها می باشد و اين موضوع در گرو 

حمايت همه جانبه دولت از كارآفرينان است. 
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حسن بخشی زاده
کارشناس ارشد جامعه شناسی توسعه روستایی

Hassan.shahroz@gmail.com
مقدمه: گردشگری روستایی از موضوعاتی است که 
حوزه ی  در  گسترده  به طور  اخیر  سال های  طی  در 
توسعه ی  روستایی و توسعه گردشگری مطرح گشته است و 
دارد  روستایی  جامعه ی  بر  که  اقتصادی   اثرات  به  توجه  با 
جهت  دولت  و  مردم  طرف  از  نیز  زیادی  برنامه ریزی های 
توسعه ی آن صورت گرفته است. با توجه به اهمیت اشتغال 
در جامعه ی روستایی و جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و 
بی مورد،  ضرورت برنامه ریزی و توسعه ی  مشاغل مرتبط با 
توسعه روستایی در بسیاری از روستاها احساس می شود. در 
واقع با توسعه گردشگری در روستاها بسیاری از موضوعات و 
قرار  دوباره  بازساخت  و  تعریف  مورد  روستایی  مسائل 

و  مزارع  ظرفیت های  از  استفاده  مثال  برای  می گیرند. 
پتانسیل های  از  استفاده  زراعی،  گردشگری  در  کشاورزی 
زمین شناختی و اکولوژیکی و آب و هوایی در گردشگری 
طبیعت گردی، استفاده از ظرفیت های فرهنگی، آداب و رسوم 
سنتی در گردشگری فرهنگی، استفاده از هویت ها و منابع 
مذهبی نظیر امام زاده ها برای گردشگری مذهبی و خیلی از 
موارد دیگر گردشگری که ظرفیت های فوق العاده ایی برای 

توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دارند.
بررسی  ضمن  که  است  شده  سعی  مقاله  این  در  لذا 
گردشگری روستایی به رابطه ی گردشگری روستایی و اشتغال 
نیز پرداخته شود و در آخر نتیجه گیری نماییم که گردشگری 
روستایی فرصت جدیدی برای احیای روستاها ضمن احترام 
به تمام ابعاد فضایی و مکانی روستاها است. برای توسعه ی 
گردشگری باید ضمن مدیریت ابعاد منفی آن به توسعه ی 

گردشگری روستایی 
و اشتغال

*N30*9
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مؤثر و مستمر ابعاد مثبت آن پرداخت.
 گردشگری روستایی

گردشگری روستایی را معمواًل به عنوان یکی از مردمی ترین 
گردشگریها محسوب کنند و آن را عبارت از انجام فعالیت ها 
و گونه های مختلف گردشگري در محیط هاي روستایی و 

پیرامون آن ها تعریف میکنند.
گردشگري روستایي به طور مشخص از دهه ی  1950 به 
بعد گسترش یافته است. گردشگري روستایي در اوایل بیشتر 
از لحاظ ابعاد اقتصادي آن براي جوامع محلي مورد توجه قرار 
گرفت. بعد از آن توسعه ی گردشگري به عنوان ابزاري براي 
توسعه جوامع روستایي مطرح گردیده است. در زمینه ی ارتباط 
بین گردشگری و توسعه ی روستایی سه دیدگاه مطرح شده 
برای  راهبردی  عنوان  به  را  گردشگری  اول،  دیدگاه  است. 
توسعه روستایی بکار می گیرد. این دیدگاه با توجه به روند 

روز افزون تخریب روستاها و افول کشاورزی سعی در ارائه 
راهبردی جدید برای احیاء نواحی روستایی از طریق ایجاد 
فعالیت های مکمل و یا متحول نمودن این نواحی با توجه 
به منابع طبیعی و انسانی آنها دارد و تنها راه احیا مجدد این 
روستاها را ارائه ی  برنامه هایی می دانند که بتوانند هم از منابع 
طبیعی و انسانی آن ها بهره ببرند و هم باعث ایجاد درآمد 
دیدگاه  در  گردند.  روستایی  نواحی  ساکنان  رفاه  افزایش  و 
دوم، گردشگری به عنوان سیاستی برای باز ساخت سکونت 
این  قرار می گیرد. طرفداران  توجه  مورد  روستایی  گاههای 
دیدگاه معتقدند که می توان از اتکا بیش از حد تولیدکنندگان 
فرصت های  در  را  آنها  و  کاست  کشاورزان  به  روستایی 
اقتصادی جدیدی مشارکت داد. در کشورهای اروپای شرقی 
ابزاری  این دیدگاه یعنی توسعه ی گردشگری به عنوان  بر 
کشاورزی  فروپاشی  از  پس  روستاها  مجدد  بازسازی  برای 
به  روستایی  گردشگری  دیدگاه سوم،  در  است.  تاکید شده 
عنوان ابزاری برای توسعه ی پایدار و حفاظت از منابع طبیعی 
مطرح است. این دیدگاه خواهان رشد بلند مدت گردشگری 

بدون اثرات مخرب بر زیست بوم های طبیعی است.
بنابراین، توریسم روستایی واقعاً به یک فرصت نوین  از 
تقاضا برای توریسم تبدیل شده و بطور جدی توسط همه ی  
سیاست مداران مورد موافقت قرارگرفته و پیگیری هایی جهت 

توسعه ی مقاصد توریسم روستایی صورت می گیرد.
بیشتر صاحب نظران به طور کلی از این ایده که توریسم 
روستایی پایدار منجر به یک تعامل متقابل بین اقتصاد، محیط 
و اجتماعات روستایی می شود، حمایت می کنند، بنابراین توریسم 
روستایی پایدار یک فرصت بی نظیر برای اجتماعات روستایی 

جهت حفظ یا افزایش کیفیت زندگیشان فراهم می نماید.
زمینه ی  در  مختلف  نظریات  و  دیدگاه ها  به  توجه  با 
گردشگری  که  داشت  ابراز  می توان  روستایی  گردشگری 
جدید  فرصت های  آوردن  فراهم  با  سو  یک  از  روستایی 
به  که  است  عنوان وسیله ای  به  روستاها،  از  بسیاری  برای 
جوامع روستایی حیات دوباره بخشیده و موجب توسعه ی این 
نواحی می شود و از سوی دیگر توسعه ی بدون برنامه ریزی 
اجتماعی و زیست محیطی در  شده ی آن سبب آسیب های 

سکونت گاه های روستایی شده است.
 گردشگری روستایی و اشتغال

برای  که  بیشتری  محرکهای  با  روستایی  گردشگری 
توسعه ی کارآفرینی و ابتکارات محلی ایجاد کرده، به طور 
کلی محصور در توسعه منطقه ای است که می تواند وسیله 
روستایی  اقتصادی جوامع  اجتماعی-  توسعه  برای  مناسبی 
باشد و در بسیاری از کشورها، با سیاست های کشاورزی در 
ارتباط بوده و غالبا به عنوان وسیله ای در جهت حمایت از 

فرهنگ و محیط زیست روستایی مطرح است. 
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از  وسیعی  طیف  روستاها  در  گردشگران  فعالیت های 
هجده  اروپا  جامعه  کمیسیون  می گیرد.  بر  در  را  فعالیت ها 
 فعالیت گردشگری را در روستا ها بیان می کند که به تعدادی 
از آنها اشاره می کنیم: سفر به دریاها، سواحل یا صخره های 
یا  موزه ها  خانه ها،  مانند  تاریخی  بناهای  از  بازدید  دریایی، 
باغ ها، دیدن پارک های روستایی، بازدید از جاذبه های طبیعی 
روستا، پیاده روی و گشت در مسافت های طوالنی و گشت 
زدن در روستا، ماهی گیری، اسب سواری یا قاطر سواری، تیر 

اندازی، شکار و....
بار )1994( عقیده دارد که »توسعه ی توریسم لزوماً باید با 
مواردی شروع شود که به یک استراتژی توسعه ی اقتصادی 
مناسب رشد و ترقی« برای اجتماعات روستایی منجر شود، 
در حالی که بورک و اللوف معتقدند که »توریسم یک وسیله 
است«.  روستاها  اقتصادی  تنّزل  دادن  نشان  برای  مهمی 
بنابراین، سرمایه گذاری توریسم فقط به عنوان ابزاری برای 

بلکه  اجتماع نیست،  اوقات فراغت گردشگران در  تفریح و 
روشی برای توسعه جامعه ی روستایی نیز می باشد. 

بول  معتقد است که اگر گردشگری داخلي در مناطق متعدد 
پراکنده شده باشد، موجب توزیع مجدد درآمد و اشتغال خواهد 
شد.  میزان تراکم یا تمرکز گردشگری داخلي در مناطق قابل 
محاسبه است و تمرکز شدید آن در چند منطقه ی خاص، 
مازاد تقاضا در این مناطق و افزایش قیمت ها را پدید مي آورد 
و درمقصدها عمال ممکن است درآمد واقعي را کاهش دهد. 
 شارپلي در خصوص رابطه گردشگري روستایي و اشتغال 
معتقد است از آن جا که گردشگري روستایي منبع مهم و 
بنابراین در  براي جوامع روستایي است،  ایجاد درآمد  جدید 
کارهایي که با گردشگري مرتبط هستند، مثل آماده کردن 
اتاق براي گردشگران، تهیه غذا،خرده فروشي، حمل ونقل و 

ایجاد سرگرمي، شغل هاي جدید به وجود مي آیند. 
    الند برگ در زمینه نقش گردشگري در اشتغال مي نویسد: 
»اگر منطقه مورد بررسي جهت توسعه گردشگري داراي میزان 
بیکاري باالیي باشد، مزایاي گردشگري آشکارتر خواهد شد. 
درآمد حاصل از گردشگري، هر چند ممکن است از درآمد به 
دست آمده از سایر منابع کمتر باشد، اما بهترین گزینه ی ممکن 
در شرایط موجود خواهد بود، چرا که ضمن افزایش درآمدهاي 
مالیاتي، بیکاري را کاهش داده و بر کیفیت زندگي شهروندان 
خواهد افزود. و از طرفی هزینه ی فرصت گردشگري تحت چنین 

شرایطي ممکن است اندک ویا حتي صفر باشد «.
توریسم دارای پتانسیل های سودمند بسیاری برای مناطق 
روستایی است و به عنوان یک منبع مهم برای ایجاد شغل در 
کشورهای غیرصنعتی و خصوصاً برای کشورهایی که از نظر 
اقتصادی توسعه نیافته اند تلقی می شود زیرا مشاغل در صنعت 
توریسم روستایی اغلب به مهارت پیشرفته تری نیاز ندارند و افراد 
بومی محل با مهارت کم می توانند کارهای خدماتی، آماده کردن 

غذا، مغازه های خرده فروشی و کارهای مسافرتی را انجام دهند. 
در ادامه به برخی از عوامل کاهش تأثیرات توریسم روستایی 

اشاره می گردد:
تعداد محدود سرمایه گذران در مناطق روستایی؛

بعضی سرمایه گذاری های در حفاظت از منابع طبیعی؛
مقیاس کوچک و پراکندگی  در مناطق روستایی که تعداد 

سرمایه گذاران کوچکی را در بر می گیرد؛
ناقص بودن بازار و تهیه کردن محصول؛

توریسم  بازار  و  توسعه  مدیریت  برای  سیاستی  فقدان 
روستایی 

نتیجهگیری
توسعه ی صنعت توریسم نشان داده که توریسم به تنوع و 
بهبود اقتصاد اجتماعات روستایی کمک می کند. همانطور که این 
اجتماعات تأثیرات اقتصادی و منافع اجتماعی سودمند بسیاری را 
از توریسم دریافت می کنند،  با تأثیرات منفی همراه با آن نیز روبرو 
می شوند. به منظور کاهش تأثیرات منفی توریسم در کنار اثرات 
مثبت آن، باید قبل از توسعه ی توریسم فاکتورهای متعددی را در 

44

شماره 30 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



نظر بگیریم. 
توریسم قادر است که منافع بالقوه ی  متعددی را برای مقاصد 
روستایی فراهم نماید. بر این اساس تعداد زیادی از مردم از مناطق 
روستایی دیدن کرده و مقادیر زیادی نیز پول صرف این مسافرت 

می کنند و در آمد حاصل از آن در اجتماع توزیع می شود. 
اهمیت اقتصادی توریسم نقش تعیین کننده ای در نگرشهای 
ساکنان بازی می نماید. هم چنین افزایش فرصت های اقتصادی، 
باعث مطلوبیت بیشتر نگرش های ساکنان محلی می شود.آگاهی 
از اثرات اقتصادی در تعیین نگرش های مطلوب به سمت توریسم، 
خیلی مؤثر است و بیش از ادراک واژگون کردن مهمتر است. 
واقعیت این است که تا آن جا که به مقاصد توریستی مربوط 
می شود، توریسم عمدتاً یک فعالیت اقتصادی است. در جهان 
توسعه یافته، اکثر اجتماعات به محرک هایی که اقتصادی اند 
واکنش مثبتی داشته اند. به طور کلی، توریسم بواسطه ی توسعه ی 
اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به همین خاطر به آن،  لقب 

صادرات نامرئی داده اند.
 اثرات اقتصادی منفی منتج از توریسم

توسعه ی توریسم نباید فقط براساس پتانسیل ایجاد منافع 
اقتصادی در نظر گرفته شود. بسیاری از نتایج اقتصادی منفی 
است که می تواند در نتیجه وقوع و تکرار توریسم یا افزایش 
توریسم اتفاق افتد. یکی از این نتایج، افزایش هزینه هایی است 
که برای اصالح کردن صنعت توریسم صرف می شود. یکی از 
هزینه های مستقیم خیلی آشکار، ساختن و نگهداری از تسهیالت 
توریستی است. این ها ممکن است شامل مراکز گردشگری، 
رستورانها و استحکام باالی مکان های مورد استفاده باشد. با 
افزایش گردشگران به این مناطق هم چنین نیاز به خدمات 
بیشتری نظیر اقدامات قانونی، جستجو و نجات، خدمات آتش 
نشانی، تمیز کردن و نظافت مناطق توریستی احساس می شود. 

اغلب مواقع، این ساکنان محلی هستند که باید هزینه های 
اضافی این خدمات را بپردازند.  و این افزایش هزینه های زندگی 
دلیلی می شود برای افزایش هزینه واقعی امالک. از آن موقع 
که یک منطقه به عنوان یک مقصد توریستی شناخته می شود، 
همواره هزینه منزل و زمین باال می رود، که این مسئله اغلب 
و  بازار  از  بیرون  در  ساکنان  مدت  بلند  قیمت گذاری  در 

اجتماعاتشان علناً موثر است
در  محلی  مردم  مشارکت  توریسم،  بخش  انداز  چشم  در 
و  توریستی  تولیدات  تنوع  به  توریستی  فعالیت های 
ویژه  به  می انجامد،  توریستی  تجربیات  کردن  غنی 
سنتی  صورت  به  که  کوچکی  اجتماعات  میان  در 
سبکهای  یا  عالی  دستی  صنایع  مهارت های  دارای 
مردم  مشارکت  هرحال  در  هستند.  مشخصی  زندگی 
مهمان نوازی  فرصت های  افزایش  باعث  می تواند 
مشارکت  نتیجه،  در  بشود.  توریستی  مقاصد  برای 
ذی  ارزشهای  همه  به  نسبت  باید  توریسم  صنعت  در 
افراد  عالیق  جمله  از  توریستی  مقاصد  در  نفعان 
و  آگاهانه  هستند  حساس  خیلی  که  محل  مقیم 

باشد. هوشیارانه  
برخی از منابع:

بخشی زاده، حسن )1387(. بررسي امکان برنامه ریزي گردشگري 
روستاي  )موردمطالعه  اردبیل  شهرستان  روستاهاي  در  روستایي 
دانشکده  تهران،  دانشگاه  ارشد،  کارشناسي  پایان نامه  وکیل آباد(، 

اجتماعی. علوم 
برگ و دیگران )1383(، اقتصاد گردشگری،  محمدرضا فروتن، 

بازرگانی تهران، شرکت چاپ و نشر 
علی  ترجمه  نیروی جهانگردی،   اقتصاد   ،)1379( آدریان  بول، 

تهران پویان  آینده  فرهنگی  موسسه  تهران،  محمدبیگی،   اعظم 
 ،)1381( اسماعیل  قادری،  و  عبدالرضا  افتخاری،  الدین  رکن 
فصلنامه  روستایی،  توسعه  در  روستایی  گردشگری  نقش 

تربیت  دانشگاه  دوم،  دوره ششم، شماره  انسانی(،  مدرس)علوم 
دکتر  ترجمه  روستایی،   گردشگری   ،)1380( ریچارد  شارپلی، 

زاده و همکاران، تهران، منشی رحمت اهلل منشی 
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كشور  اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان 
این  است   اجتماعي  امور  و  كار  وابسته به وزارت 
به  و  در سال 1359  آموزشي  نهاد  ادغام سه  از  سازمان  
منظور ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي تشكيل گردیده  
است و بر اساس بيش از 10 قانون موضوعه و ماده 151 
متولي  چهارم،  برنامه  در  آن  تنفيذ  و  سوم  برنامه  قانون 
آموزش هاي فني و  حرفه اي كوتاه مدت است.  سازمان 
فنی و حرفه ای  مسئول كميته تخصصي آموزش هاي فني 
و حرفه اي غير رسمي با عضویت 16 وزارتخانه و سازمان 
است و فعاليت هاي آموزشي خود را در دو بخش دولتي و 

غير دولتي اجرا می نماید.
     این سازمان عالوه بر ستاد مركزي، داراي 31 اداره 
كل در سطح كشور و یك مركز تربيت بدني مي باشد و به 
منظور دست یابي به تازه هاي علوم و فن آوري روز و هم 
گامي با استانداردهاي بين المللي، همواره سعي بر گسترش 
 )ILO( روابط بين المللي از جمله با سازمان بين المللي كار

و سازمان بين المللي آموزش حرفه اي  نموده است.
یكی از دفاتری كه در معاونت آموزش سازمان فعاليت 
از  رسمًا  كه  است  روستایي  آموزش  امور  دفتر  می نماید 

ارتقاء  روستاها،  در  اشتغال  افزایش  هدف  با   1386 سال 
مهارت روستایيان و نيروهاي شاغل در بخش هاي مختلف، 
كشاورزي،  شده  فرآوري  مواد  توليد  وري  بهره  افزایش 
جلوگيري  و  روستایي  مناطق  در  آموزش  متناسب  توزیع 
پایگاه هاي  ایجاد  منظور  به  نيز  و  روستایيان  مهاجرت  از 
آموزش روستایي در دهستان ها و یا روستاهاي پر جمعيت 

تشكيل یافته است.
اگر بخواهيم تيتر وار وظایف سازمان در حوزه روستایی 
كشور را مرور كنيم می توانيم به موارد ذیل اشاره نمائيم: 

و  مشاغل  شناسایي  طرح هاي  راهبري  و  هدایت 
بخش هاي  در  روستایي  مناطق  آموزش  نيازهاي 

توليد)كشاورزي و صنایع تبدیلي وابسته( و خدمات.
شناسایي و احصا قابليت هاي توسعه اقتصاد روستایي.

برقراري ارتباط و هماهنگي با ارگان ها و دفاتر ذي 
ربط در امر توسعه ی روستایي.

اي  و حرفه  فني  آموزش هاي  كيفي  و  توسعه كمي 
مورد نياز جوامع روستایي با رویكرد كارآفریني در چارچوب 

سياست هاي سازمان.
نظارت بر عملكرد كليه واحدهاي استاني در رابطه با 

آشنایی
 با سازمان 
فنی و حرفه ای

معرفی 

سازمان ها

*N30*10
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آموزش روستايي.
اقتصادي  و  فني  تيپ  طرح هاي  ارائه  و  تدوين 

متناسب با مشاغل و آموزش هاي روستايي.
در  مناطق  آموزشي  برنامه هاي  تصويب  و  بررسي 

بخش روستايي.
بخشي  اثر  ميزان  و  پيامدها  تحليل  و  بررسي 

آموزش هاي ارائه شده درمناطق روستايي.
با  مرتبط  استانداردهاي  تدوين  زمينه  در  همكاري 

آموزش روستايي.
روستايي  جوامع  آمار  و  اطالعات  كليه  آوري  جمع 

كشور در حوزه آموزشهای حرفه ای. 
بررسي و پيگيري رفع مشكالت و چالش هاي كليه 

عناصر اجرايي زير مجموعه بخش آموزش روستايي.
 سوابق اقدامات سازمان در روستاها 

عليرغم آنكه دفتر امور آموزش روستايی دفتری نوپا در 
اين سازمان می باشد،  با اين حال فعاليت های بسيار خوبی 
 305 حدود  استقرار  است  نموده  ثبت  خود  كارنامه  در  را 
امكانات  تامين  پايگاه آموزش روستايي در مراكز معين و 
روستاييان،ساماندهي  آموزش  براي  روزي  شبانه  استقرار 
10 مركز آموزش تخصصي كشاورزي واقع در استان هاي 
كشور، ايجاد حدود 1000 كارگاه مستقر در روستاها  كه 
تحت پوشش مراكز معين مي باشندو تشكيل كارگاه هاي 
كشوري در 6منطقه از كشور از مهم ترين اقدامات اين 
با  نامه  تفاهم  امضا  با  دفتر  اين  دفتر می باشد. همچنين 

سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی و غير دولتی انجام 
انواع آموزشهای فنی و حرفه ای را در روستاهای كشور 

و به ويژه روستاهای محروم بر عهده داشته و دارد. 
استخدامي  نامه  آيين   8 ماده  تبصره  طبق  همچنين 
جامعه  نيازهاي  اساس  بر  سازمان  اين  دهياري ها، 
اجراي  به  نسبت  مصوب  استانداردهاي  و  دهياران  
اقدام  دهياري ها  كاركنان  برای  آموزشي  دوره هاي 

می نمايد.
 برنامه های آتی سازمان در حوزه 

روستایی
پذيرش  اولويت  در  ذيل  گروه های  جاری  سال  در 

جهت آموزش های فنی و حرفه ای قرار دارند: 
روستا اقتصادي  مختلف  بخش هاي  شاغلين 

آموختگان دانشگاهي و ساير مراكز علمی  دانش 
زنان سرپرست خانوار  

اشتغال در مشاغل خانگي متقاضيان   
كارجويان  

  با توجه به پيش بيني هاي انجام شده در اليحه برنامه 
پنجم توسعه، سازمان می بايست نسبت به استقرار 1400 پايگاه  
مهارت آموزي در دهستان هاي كشور اقدام نمايد و شاخص 
آموزش هاي ارائه شده به روستاييان را به طور متوسط از 1/5 
ساعت به ازاء هر روستايی به 4/5 ساعت در پايان برنامه پنجم 
ارتقا دهد. همچنين سازمان موظف است نسبت به قطب بندی 

مهارت آموزی منطقه ای اقدام نمايد.
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سمیه باقری
از روستاهاي نمونه و گردشگر  روستاي كندلوس 
توابع  از  كندلوس  است.  مازندران  استان  در  پذير 
قرار  نوشهر  كيلومتري جنوب شرقي  در 75  بخش كجور 
دارد. اين روستا از شمال به روستاي پيده، از غرب و جنوب 
به  شرق  از  و  زانوس  دره ی  و  البرز  كوه  رشته  به  غرب 
روستاي ميركال محدود مي شود. اين روستا در محدوده اي 
كوهستاني و در يکي از دره هاي زيباي رشته كوه هاي البرز 

استقرار يافته و ارتفاع آن از سطح دريا 1650 متر است.

اين روستا همراه با سه روستاي پيده، گيل كال و ميركال 
مجموعه ی روستايي ميخ ساز را تشکيل مي دهند. روستاي 
كندلوس با بافت مسکوني متراكم در شيب ماليم دامنه ی 
كوه پناه گرفته است. كوچه هاي روستا پيچ در پيچ و سنگ 
فرش است. خانه هاي قديمي بيشتر در دو طبقه با سقفي 
شيرواني ساخته شده اند و پوشش سفالي دارند. ديوارهاي 
گلي، ايوان هاي كوچک، پنجره هاي چوبي و معماري ساده، 

زيبايي اين روستا را دو چندان كرده است. 
 اگر چه امروزه آن حال و هواي روستايي جاي خود را 

كندلوسنگين البرز معرفی 
روستا
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با فرهنگ  بيگانه  را  و نسل جديد  داده  زندگي شهري  به 
ديرينه ی خود كرده، اما افراد سالخورده ی دهكده هم چنان 
در حفظ آداب و رسوم خود پافشاري مي كنند. مردم روستاي 
مازندراني  زبان  به  و  هستند  شيعه  مذهب  پيرو  كندلوس، 

)كجوري( سخن مي گويند.
 جاذبه هاي گردشگري

روستاي كندلوس در ميان دره ی بسيار زيبايي در رشته 
نظيري  بي  اندازهاي  يافته و چشم  استقرار  البرز  كوه هاي 
ميوه،  باغ هاي  جلوه ی  دارويي،  گياهان  مزارع  رنگ  دارد. 
سرسبزي ارتفاعات سر به فلک كشيده ی البرز، آب و هواي 
مطبوع و چشمه هاي آب معدني، شكوه و جذابيت خاصي 
به روستاي كندلوس بخشيده است. ديوچشمه بزرگ ترين 
چشمه ی آب معدني سرد منطقه است كه اطراف آن را انواع 
گل ها و گياهان و درختان فرا گرفته اند. حواشي رودخانه ی 
كندلوس و دره ی زانوس با انواع گونه هاي گياهي و جانوري 
از ديگر جاذبه هاي طبيعي روستاست. بافت مسكوني سنتي،  
تپه هاي باستاني چندين گورستان مربوط به دوره پيش از 
اسالم و فرهنگ غني محلي، روستاي كندلوس را به فضاي 

متمايزي تبديل كرده است. 
 موزه ی مردم شناسي

مردم  موزه هاي  از  يكي  اكنون  كه  كندلوس  موزه ی 
مردم  هنري،  تاريخي،  آثار  است،  ايران  معروف  شناسي 
شناسي و فرهنگي گوناگوني را در خود جاي داده است كه 
هر يک از آن ها، داراي اهميت و ارزش علمي، پژوهشي و 
فرهنگي زيادي هستند. موزه كندلوس با الهام از داستان هاي 

شاهنامه ساخته شده است. 
بر  موزه، عالوه  اين  در  موجود  تاريخي  و  فرهنگي  آثار 
منحصر  و  نظير  بي  خود  نوع  در  اغلب  گوناگوني،  و  تنوع 
به فرد مي باشند و همين ويژگي، باعث تمايز و برتري اين 

مجموعه نسبت به موزه هاي مشابه شده است.
در قسمتي از موزه، اشياي مختلف و ارزشمند دوران هاي 
و  آداب  از  جلوه هايي  ديگر  قسمتي  در  و  تاريخي  مختلف 
رسوم و ويژگي اجتماعي و فرهنگي مردم منطقه به نمايش 

گذاشته شده است.
معماري موزه ی كندلوس به گونه اي طراحي شده است 
كه مشرف بر دهكده زيباي كندلوس مي باشد و در مسير راه 
پله هاي آن نيز عطر خوش و دل انگيز گياهان دارويي مشام 
گردش گران را نوازش مي دهد و شكوه و عظمت خاصي از 

موزه را در ذهن آنان ترسيم مي كند.
البسه  آن  در  است كه  بنا گشته  در دو طبقه  موزه  اين 
و  چيني  ظروف  سكه،  آبگينه،  سفال،  اختراعات  قديمي، 
دوره ی  تا  ميالد  از  قبل  دوم  هزاره ی  از  روشنايي  وسايل 
كتب  و  اسناد  بخش  در  است.  شده  آوري  جمع  قاجاريه 
خطي، نسخ خطي كالم اهلل مجيد، ديوان اشعار، عقدنامه، 
اسناد و قباله هاي ازدواج در گذشته هاي دور جمع آوري شده 
است. انواع چپق و قيچي و قفل ها و ابزار و آالت زندگي 

بازديد كنندگان قرار مي دهد و  گذشتگان را در پيش روي 
آن ها را با فرهنگ و سنن مردم روستايي سرزمين كجور 

آشنا مي سازد. 
 موزه ی گياهان دارويي

در  كندلوس  كشاورزي  مجتمع  دارويي  گياهان  موزه ی 
بسته بندي  و  توليد  پرورش،  كشت،  هدف  با   ۱۳۶۵ سال 
گياهان اصلي دارويي و معطر و هم چنين توليد  عصاره ها، 

اسانس ها و روغن هاي گياهي تأسيس شد.
زير  هكتار  يكصد  بر  بالغ  كندلوس  كشاورزي  مجتمع 
كشت گياهان ژنتيک را به خود اختصاص داده است كه به 
دليل برخورداري از اقليم هاي گوناگون و دارا بودن بالغ بر 
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8200 گونه گياهي ارزشمند جايگاه ويژه اي از اين صنعت را 
مي تواند به خود اختصاص دهد. 

بوتانيک  باغ  برپايي  مجتمع  اين  فعاليت هاي  جمله  از 
)موزه ی گياهان دارويي(  در زميني به مساحت 10 هکتار 
با تعداد دويست گونه گياه ژنتيک است که از سراسر دنيا 
به اين موزه گياهي آورده شده است. الزم به ذکر است که 
آفات  دفع  و  سم  شيميايي،  کود  از  استفاده  بدون  گياهان 
توليد مي گردند. پاره اي از گياهان توليد شده در اين مجتمع 
به روش هاي مدرن امروز ضد عفوني، گردگيري، پاک شده 

و بسته بندي مي گردد و بصورت دارو، چاشني، چاي و مواد 
غذايي و شيريني سازي به بازار عرضه مي شود.

 مراسم و آيين هاي خاص
 مراسم سال مج 

    ازجمله مراسم بسيار زيبايي که در حلول سال نو اجرا 
شرح  به  که  است  قدم(  )خوش  مج  سال  مراسم  مي شود 

ذيل است:
و  انتخاب  را  خانواده  نوجوان  يا  کودک  چند  نام  ابتدا   
به  آمد  خوب  که  يک  هر  نام  مجيد  قرآن  از  استخاره  با 
عنوان سال مج انتخاب مي شود. اين کودک يا نوجوان به 
محض تحويل سال نو با سيني محتوي کالم اهلل مجيد، 
سبزه، شيريني و يک ظرف پر آب قبل از ديگران وارد خانه 
مي شود و با ظرف آبي که در دست دارد در گوشه اتاق ها آب 
مي ريزد و به اين ترتيب سالي پربار و پربرکت براي خانواده 

به ارمغان مي آورد.
جشن فردينما شو

اين جشن که يکي از مراسم سنتي اين روستا محسوب 
روستاهاي  و  کندلوس  مردم  گسترده  حضور  با  مي شود، 
اطراف و بسياري از گردشگران داخلي و خارجي در ميدان 

مرکزي دهکده انجام مي شود. 
اعتقاد مردم کندلوس بر اين است که با برگزاري اين جشن در 
 حقيقت شادي را به خودمان و سپس به ديگران هديه مي دهيم. 
بسيار  فردينماشو  در  مشارکت  و  همکاري  و  تعاون  روح 
پررنگ ديده مي شود و هرکس با آوردن چيزي نظير سبزي 
آواز خواندن  با  و  و دوغ در شادي ديگري سهيم مي شود 
و ني زدن لحظات شادي را رقم مي زند. زنان روستايي با 
آش محلي، تخم مرغ هاي رنگي و شيريني پرساق از تمام 

حاضران در جشن پذيرايي مي کنند.
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كوچه هاي  پس  و  كوچه  در  فردينماشو  شادي  كاروان 
درب  به  را  جشن  اين  شادي  تا  مي افتند  راه  به  دهكده 
فردينماشو  شادي  كاروان  ببرند.  روستا  اهالي  خانه هاي 
با نواي طبل و سرنا در نقاط مختلف روستا توقف  همراه 
ميان سال كندلوسي  و مردان  نوجوانان و جوانان  و  كرده 
به اجراي برنامه های  محلي و سنتي مي پردازند و از سوي 
مورد  است  رفته  آنجا  به  شادي  كاروان  كه  خانواده هايي 
استقبال قرار مي گيرند و با پخش شيريني پذيرايي مي شوند 
و سپس به نقطه آغاز حركت رسيده و در آنجا نيز پس از 
اجراي  كشتي سنتي و خوردن آش محلي، جشن به پايان 
رسيده و خاطره اي ديگر از همدلي، يكرنگي و مهر و صفاي 

روستاييان در اذهان نقش مي بندد.
جشن تيرما سيزه شو 

در ايران از كهن ترين زمان، در هر ماه جشني كه نام 
اين جشن هاي دوازده  از  برگزار مي شد.  را داشت،  ماه  آن 
گانه تـنها جشن تيرگان با نام تيرما سيزه شو )شب سيزده 

تـيرماه( هنوز در مازندران برگزار مي شود.
در رابطه با تاريخچه ی اين جشن روايات مختلفي وجود 
دارد. برخي پيروزي كاوه بر ضحاك را مبناي جشن »تير 
ما سيزه شو« مي دانند و برخي ديگر معتقدند كه تيرگان 
جشن  ديگر  برخي  و  است.  )ع(  علي  حضرت  تولد  شب 
تيرگان را سال روز حماسه ی معـين كردن مرز ايران، با 

تيراندازي آرش كمان گير،  مي دانند.
را  خود  قبل  روزها  از  كه  مردم كندلوس  روز  اين  در 
براي اين جشن آماده كرده اند با گرد هم آمدن در مركز 
روستا به جشن و شادماني مي پردازند و با آش،  زرشک 
و نان خوش عطر محلي و دم كردن چاي، همدل و هم 

نوا در كنار هم از آنها تناول مي كنند. 
و  جشن  بر  عالوه  روزي  چنين  در  كندلوس  مردم 
شادماني به مناسبت سيزدهم ماه، معموال سيزده چيز از 
خوردني ها و نوشيدني ها را مي خورند. براي اين كه تعداد 
خوراكي ها به سيزده برسد،  از مواد غذايي همچون كدو،  
صورت  به  زميني  سيب  و  لوبيا  چغندر)چنگل(،   كلم،  

پخته كه آن را هكشي مي نامند،  استفاده مي كنند.
در اين شب همه ی خانواده كنار هم جمع مي شوند و تا 
پاسي از شب را به خوردن تنقالت و گوش دادن به قصه 
با  هم  جوانان  مي كنند،  سپري  بزرگ ترها  افسانه هاي  و 
در دست داشتن تركه اي بلند كه كيسه اي به انتهاي آن 
با  بسته شده است، همراه كودكان به در خانه ها رفته و 
از  الل بازي  و  درخانه ها  به  چوب  كوبيدن  و  صدا  و  سر 
هم  صاحبخانه  و  مي كنند،  هديه  تقاضاي  خانه  صاحب 

اغلب به آن ها پول، ميوه و شيريني مي دهد.
با  گرفتن  فال  شو«  سيزه  »تيرما  ديگر  رسم هاي  از 
ديوان حافظ است. در اين شب همه ی اهل خانه دور هم 
جمع مي شوند و خوب و بد نيت خود را از حافظ، كه “به 

شاخ نبات“ قسمش داده اند، جويا مي شوند.
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در  که  است  مسائلی  جمله  از  گردشگری  صنعت 
سالهای اخیر در کشور بدان توجه بیشتری می شود و 
با عنایت به فراهم ساختن فرصتهای شغلی فراوان در آن از 
یک سو و سود آوری آن از سویی دیگر سبب شده است از 
گردشگری به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار یاد شود و 
سرمایه گذاری های فراوانی نیز در آن می شود اما بعضا دیده 
می شود علیرغم آنکه در یک جاذبه گردشگری سرمایه های 

فراوانی نیز هزینه شده اما نتیجه و سود آوری متناسب در آن 
دیده نمی شود و بالعکس در سوژه ای دیگر با هزینه ای اندک 

سودآوری فراوان و بالتبع اشتغال فراوانی نیز ایجاد می گردد.
بررسی و مقایسه این دو نوع از سرمایه گذاری نشان می دهد 
در هر سوژه ای که در آن نیاز سنجی مناسب از عالقمندی 
گردشگران صورت گرفته باشد و سرمایه ها به درستی و با 
رعایت بهره وری به تامین زیر ساخت های اصلی گردشگری 

توریسم روستایی راهکاری جهت توسعه پایدار

بزم ایرانی، فرصتی جهانی

گزارش 
خبری

*N30*12
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اختصاص پیدا کرده باشد،  نتیجه گیری و سود آوری بیشتری 
حاصل می گردد.

به  وابسته  گردشگری  درحوزه  سرمایه گذاری  دهی  ثمر 
مولفه های گوناگونی همچون وجود جاذبه های کافی جهت 
جلب گردشگر،  وجود امکانات رفاهی مناسب برای گردشگر،  
وجود امنیت و آسایش در حوزه گردشگری و... است.  اما مولفه 
جدیدی نیز به عناصر تاثیر گذار در صنعت توریسم اضافه شده 
است و آن ابتکار و خالقیت در توسعه سوژه های گردشگری 
است در دهه اخیر گردشگران تشنه ی تجربه سوژه های جدید 
گردشگری هستند که در این میان بیش از آنکه جاذبه های 
جاذبه های  شوند،   گردشگر  جذب  باعث  مدرن  و  صنعتی 
طبیعی و بکر و یا جاذبه های فرهنگی سنتی توجه گردشگران 

را به خود جلب می نماید. 
بعنوان مثال در کشورهای مختلف،  صحرا گردی شبانه،  
زندگی در میان حیوانات وحشی در جنگلها و یا حتی زندگی 
در یخچال های طبیعی قطب از سوژه های ابتکاری گردشگری 

می باشد که در سالهای اخیر به آنها توجه ویژه شده است. 
معرفی  برای  مختلفی  تالش های  نیز   ما  کشور  در  اما 
جاذبه های گردشگری موجود به هموطنان و نیز گردشگران 
خارجی انجام شده و می شود اما این تالش ها با نقطه مطلوب 
و پتانسیل موجود در کشور فاصله زیادی دارد. پتانسیل موجود 
و طبیعت متنوع ایران که چهار فصل سال را در خود جمع 
نموده است فرصتی مناسب برای جذب گردشگر و بالتبع آن 
توسعه اشتغال پایدار می باشد و در این میان روستاهای کشور 
که در دامان این طبیعت قرار دارند می توانند بیشترین سهم را 
در این زمینه داشته باشند فرصتی که متاسفانه به دلیل فراهم 
نبودن زیرساخت های اولیه و به ویژه نبود امکانات رفاهی از آن 

به درستی استفاده نمی شود. 
اولین  از گردشگری به میان می آید شاید  وقتی صحبت 
گزینه  و آخرین گزینه ای که به ذهن خطور می کند جاذبه های 
گردشگری اصفهان و کاشان است.  اما کمتر ایرانی یافت 
می شود که برخی از روستاهای گمنامی را که دارای برخی 
آثار تاریخی و طبیعی هم ردیف با اصفهان و کاشان هستند را 
بشناسند و به آنجا سفر کرده باشند.  که  مهمترین علت این 
امر را می توان در ناشناخته بودن این اماکن و نیز نبود امکانات 

دانست.
برای حل این معضل و مشکل معموال راهکاری که ارائه 
می شود بحث توجه بیشترنهادها و سازمان های ذیربط حوزه 
گردشگری به توریسم روستایی است هرچند که این راهکار در 
جای خود بسیار مهم و اثر گذار است اما تمام راه حل نیست.  
قطعا عالوه بر نهادهای حکومتی،  نهادهای عمومی و مدنی،  و 
نیز آحاد مردم نیز می توانند در این خصوص ایفای نقش نمایند.  
گردشگران  با  هموطنان  مناسب  غالبا  برخورد  مثال  بعنوان 
خارجی باعث شده است مردم ایران در دنیا به عنوان مردمی 
میهمان نواز مشهور شوند.  قطعا این امر موضوعی نیست که 
با نگاه حاکمیتی بوجود آمده باشد بلکه فرهنگ حاکم بر جامعه 

و آحاد مردم در این موضوع سهم داشته اند.  
اما سوالی که ما در اینجا بد نیست به آن اشاره کنیم آن 
در  کشور  روستاهای  متولیان  و  روستاییان  نقش  که  است 
امر توسعه گردشگری چیست و به طور مشخص مسئولین 
روستایی همچون دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی چه 
نقشی می توانند در توسعه گردشگری داشته باشند تا در سایه 

آن اقتصاد و معیشت در روستا رونق ویژه پیدا کند؟  
بهترین پاسخی که به این سئوال می توان داد مرور ماجرایی 
است که چندی پیش خبرگزاری ها از آن خبر دادند و آن ابتکار 
یک کارگر ساده روستایی است که با یک میهمانی ساده و 
به هتل  را  توانست خانه خود  از چند خارجی  پذیرایی گرم 
گردشگری تبدیل کند و روستایش را نیز  قطب گردشگری 
در  برسد  نظر  به  خیالی  ابتدا  در  ماجرا که شاید  این  نماید. 
روستای بزم بوانات از توابع استان فارس اتفاق افتاده است که 

بد نیست شرح آن را به نقل از خبرگزاری مهر مرور نماییم: 
» نه سال پیش در یک شب بارانی دو گردشگر موتور سوار 
آلمانی در راه ماندند و برای اینکه بتوانند در یک جای امن شب 
را به صبح برسانند به خانه یک روستایی پناه بردند. عباس 
یک کارگر ساده روستایی همراه خانواده اش تالش کرد تا 
به شیوه خودش از مهمانان خارجی به خوبی پذیرایی کند... 
کلبه آنها محقر بود و به جز چای آتشی و غذای روستایی چیز 
دیگری نداشتند. مهمانان عباس خارجی بودند و امکانات او 
برای پذیرایی اندک. سادگی پذیرایی خانواده عباس و زندگی 
یکروزه در روستای خوش آب و هوا،  رضایت حداکثری دو 
مهمان آلمانی را جلب کرد آنقدر که سه ماه بعد یک گروه هفت 
نفره آلمانی به پیشنهاد دوستانشان به خانه عباس رفتند. آنها 
خواستند تا با همان دم پختک و چای آتشی که دوستانشان 
تعریف کرده بودند در خانه روستایی عباس پذیرایی شوند. 

بزم ایرانی و فرهنگ 
و آداب و رسوم ناب 

ایرانی فقط مخصوص 
بزم بوانات نیست و 

می تواند در جای جای 
ایران تکرار شود. 
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صبح عباس راهنمای آنها شد تا بتوانند مناطق دیدنی و طبیعی 
روستای بزم شهر بوانات فارس را ببینند.

موقع برگشت مهمانان آلمانی 200 هزار تومان به عباس  
هدیه دادند. این پول در آن زمان برای عباس زیاد بود و او را 
به این فکر انداخت که بهترین راه برای کسب و کار می تواند 
پذیرایی از گردشگران در یک روستای با صفا باشد. بنابراین 
شروع به کار کرد. طوری که از نه سال پیش تا امروز 18 هزار 
گردشگر خارجی به روستای بزم در منطقه بوانات فارس آمده 
اند و عباس هم به عنوان کارآفرین برتر در صنعت گردشگری 
توانسته  126 لوح سپاس بگیرد و درآمد روزانه اش از روزی 
سه هزار تومان به 6 میلیون تومان برسد. عباس 35 ساله به 
28 کشور دنیا سفر کرد و خانه 80 متری او االن به 120 هزار 

متر رسیده است!
راهنمایان  او کوچکترین  نیلوفر دو دختر کوچک  زهرا و 
ایرانی معرفی شده اند و تا کنون هم شبکه های تلویزیونی 
آلمان، روسیه، تایلند، شبکه 2 و 4 ایران فیلمهای مستندی با 
موضوع رونق گردشگری در روستای بزم بوانات پخش کرده 

اند.
او تعریف می کند که روزهای اول به آژانس های مسافرتی 
شیراز و اصفهان سر زدم و گفتم که می توانم از گردشگران 
شما در روستا پذیرایی کنم. آنها هم گفتند باید مجانی بیایند 
روستا تا ببینند آیا اوضاع  برای پذیرایی مناسب هست. آرام آرام 
مهمانان من از هفت نفر به چند هزار گردشگر خارجی رسید 
و به یک حمام خانه ام 12 حمام دیگر اضافه شد تا جایی که 
می توانم االن تا چند هزار گردشگر را در روستا اسکان بدهم و 

برای پنج هزار نفر در منطقه بوانات اشتغال زایی کنم.
عباس برزگر قصد دارد تا یک هتل عشایری در ارتفاعات 

روستا بنا کند. او می گوید: این هتل یکی از گرانترین مراکز 
ایران خواهد شد. این کار را با کمک ایل عشایری  اقامتی 

انجام می دهم.
برزگر می گوید: من یکی از کسانی بودم که توانستم هم 
برای خودم و هم اهالی روستای بزم بوانات درآمدزایی کنم. 
هر روز از یک مغازه خرید می کنم تا همه مغازه داران از این 

کار سود ببرند.
او فهمیده که اصالت و نوع غذا و چارچوب خانواده روستایی 
بسیار با ارزش است و می توان از راه معرفی آن به دیگران هم 
ارزش ها را حفظ کرد و هم برای خود و دیگران درآمدزایی و 

در هر سوژه ای که 
در آن نیاز سنجی 
مناسب از عالقمندی 
گردشگران صورت 
گرفته باشد و 
سرمایه ها به درستی 
و با رعایت بهره 
وری به تامین زیر 
ساختهای اصلی 
گردشگری اختصاص 
پیدا کرده باشد،  
نتیجه گیری و سود 
آوری بیشتری حاصل 
می گردد.
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اشتغال زایی نمود.
محصوالت  با  روستا  در  خارجی  گردشگران  از  برزگر 
روستای  اهالی  و  خانواده  می کند.  پذیرایی  خود  کشاورزی 
بوانات همگی در امر کشاورزی موفق هستند و صبحها با 
عسل طبیعی و گردوی زمینهای خودشان از مسافران پذیرایی 

می کنند.
و  سازمان  هیچ  موفقیتش  در  که  می کند  ادعا  برزگر 
مرکزی دخالت نداشته است." سازمان میراث فرهنگی پروانه 
گردشگری به من نمی داد و می گفت که باید تحصیالت عالیه 
داشته باشی. اما زمانی که کارم رونق گرفت پروانه افتخاری 
گردشگری دادند و در همایش هایشان از من و دخترانم تقدیر 

کردند."
او می گوید که همه تجربیاتش را در برخورد با گردشگران 
به دست آورده است." به عنوان یک گردشگر به کشورهای 
به چه چیزهایی  توریست  ببینم یک  تا  اروپایی سفر کردم 
نیاز دارد و آنها برای گردشگران چه کاری انجام می دهند. 
این موضوع کمک زیادی به من کرد. من متوجه شدم که 
بهترین راه پذیرایی از مهمان خارجی رفتار درست با اوست. 
نباید مصنوعی به آنها خوشامد بگویید. درست است که زبان 
شما را متوجه نمی شود اما می فهمد که از او برای چه منظوری 
پذیرایی کرده اید. گردشگر خارجی فقط می خواهد به او توجه 
شود، همه چیز بهداشتی باشد، دروغ نشنود و احساس نکند 
که می خواهید جیب او را خالی کنید. این سادگی در رفتار 
و گفتار باعث شده تا آنها از زندگی روستایی لذت ببرند. ما 
مسافران را به خانه مان راه می دهیم نه برای چاپلوسی بلکه 
می دانم آنها می خواهند یک زندگی واقعی روستایی را ببینند و 
با همان آدمها زندگی کنند. هر کدام از ما که از مسافر خارجی 
پذیرایی می کنیم مانند یک سفیر ایرانی هستیم که ایران را به 
کشورهای دیگر معرفی می کنند. بنابراین باید بهترین رفتارها 

را با گردشگر خارجی داشته باشیم. 
عباس برزگر می گوید: وقتی فعالیت من و خانواده ام مورد 
استقبال دیگران  قرار گرفت و بسیاری از کشورها به استفاده 
از خدمات ما عالقه نشان دادند کارشناسان داخلی و خارجی 
حوزه گردشگری پیشنهاد کردند که پس از این می توانیم در 
برگزاری تورها و دعوت از مسافران و گردشگران خارجی با 
افراد متخصص همکاری کنیم تا بتوانیم موفق تر از گذشته 
عمل کنیم و عالوه بر آن خودمان مجری تورها باشیم؛ این 
بوان  اندازی شرکت خدمات مسافرتی  را ه  به فکر  شد که 
گشت افتادم و با همکاری دوستان این شرکت تشکیل شد. 
البته این را هم بگویم که من از روزی که متوجه شدم بوانات 
قابلیت جذب گردشگر را دارد، به گونه ای برنامه ریزی کردم که 
از ورود تور مردم روستایی و شهری و حتی عشایر از مزایای 

اقتصادی تورها و ورود گردشگران به منطقه بهره مند شوند.
برزگر می گوید: مشکل ما ایرانیان این است که می نشینیم 
تا دیگران برای ما برنامه ریزی کنند. در حالی که جوانان کشور 
ما می توانند به راحتی با کمی ذوق و سلیقه کاری کنند که 

هم خودشان درآمد خوبی داشته باشند هم دیگران از کنار آنها 
سود ببرند.همه اهالی منطقه بوانات و روستای بزم از دهکده 
گردشگری عباس درآمد دارند. دیگران هم می توانند بیایند و 
ببینند که چطور یک پسر ساده روستایی با سواد بسیار کم 
توانست کارآفرینی کند و از صنعت گردشگری به معنای واقعی 

درآمد زایی کند.
روستای بزم در 17 کیلومتری شهر بوانات به سمت استان 
یزد و کرمان آخرین نقطه استان فارس است که به منطقه 
گردشگری بوانات معروف شده است. فاصله این منطقه از 
شیراز و یزد دو ساعت و نیم است.مجموعه گردشگری بوانات 
سه اتاق قدیمی دارد که هرکدام حدود 700 سال قدمت دارند 

و 500 دالر هزینه یک شب اقامت در این اتاقها است.
سوئیت های مدرن و سنتی و 6 اتاق عمومی، ویالهای وسط 
باغ و گالری عکس و موزه مردم شناسی و کشاورزی گوشه ای 
از امکانات این مجموعه است. همچنین امامزاده بزم و در 
کنار آن بارگاه امامزاده شاه میرحمزه )ع(، پل تاریخی سوریان، 
منطقه گردشگری محمد حنیفه و مسجد جامع سوریان و موزه 
بوانات از جمله بناهای تاریخی و مناطق گردشگری منطقه 

بوانات فارس هستند.«
اما بزم ایرانی و فرهنگ و آداب و رسوم ناب ایرانی فقط 
مخصوص بزم بوانات نیست و می تواند در جای جای ایران 
تکرار شود.  طعم خوش غذای ایرانی و ابراز محبت واقعی 
برگرفته از فرهنگ ایرانی دست مایه ای شد برای عباس تا 
برای خود و هم برای عموم روستائیان بزم،  شغلی پردرآمد 
ما  روستاهای  از  بسیاری  در  قطعا  آورد.اما  بوجود  پایدار  و 
عباس های زیادی وجود دارند که می توانند با قدری ابتکار و 

تالش روستاهای بزم جدیدی بوجود آورند. 
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ترجمه امیر تهرانی
 )Agritourism( کشاورزی  گری  گردش 

به   گر  گردش  و  مسافر  جذب  از  است  عبارت 
به جهت  آموزش.  یا  و  تفریح  به قصد  مناطق کشاورزی، 
مشکالت اقتصادی و تغییرات صورت گرفته در کشاورزی 
و صنایع دامی در سرتاسر دنیا، بسیاری از کشاورزان،  به 
ـ  سنتی  شکلی  به  که  کوچک  مزارع  صاحبان  ویژه 
دنبال  به  می باید  که  دریافته اند  می شوند،  اداره  خانوادگی 

راهکارها و الگوهای نوین تولید و کسب درآمد باشند.
هم چنین با توجه به افزایش فاصله میان مصرف کننده 
و تولید کننده ی محصوالت کشاورزی، بسیاری از مصرف 
محصوالت  چگونه  بدانند  که  هستند  عالقمند  کنندگان 
مردم  دیگر  عبارت  به  می شوند.  دامی تولید  و  کشاورزی 
فعالیت های  به  دوباره  گذشته  همانند  که  دارند  تمایل 

کشاورزی نزدیک شوند.
پاسخ این دو نیاز در گردش گری کشاورزی نهفته است. 
به مدد گردش گری کشاورزی رابطه ی میان تولید کننده و 
مصرف کننده که در اثر ظهور روش های  صنعتی از میان 

رفته،  بازسازی شده و بهبود یافته است.
حال باید دید که چه چیز باعث تبدیل یک  مزرعه به 
بررسی  به  مقاله  این  در  می شود؟  گری  گردش  جاذبه ی 
خواهیم  کشاورزی  گری  گردش  جاذبه های  مختلف  انواع 

پرداخت.
 چرا گردش گری کشاورزی؟

اساس صنعت کشاورزی همیشه بر دو بخش استوار بوده 
است: کشت غالت و پرورش محصوالت دامی؛ که یا به 
صورت  مستقیم و یا به شکل کاالیی جهت فرآوری بیشتر 
کنندگان  مصرف  به  کشتارگاه(  به  گوساله  فروش  )مثل 

ایجاد 
اشتغال با 
گردشگری 
کشاورزی

تجربیات 
جهانی

*N30*13
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کشت  هزینه ی  اخیر  سال های  در  لیکن  گشته اند.  عرضه 
افزایش یافته، در حالی که درآمد  و پرورش دام به شدت 

حاصله از این محصوالت کاهش یافته است.
همین معضل به تنهایی فشار اقتصادی زیادی را بر دوش 
بسیاری از کشاورزان تحمیل کرده است. اما دو عامل دیگر 
نیز در سوق دادن کشاورزان به سمت یافتن راه های جدید 

درآمدزایی نقش داشته اند:
تنها  این تمام توجه کشاورزان  از  جهانیسازی: پیش 
بود،  معطوف  محلی  و  منطقه ای  بازارهای  در  رقابت  به 
در  تجارت  و  ارتباطات  حمل و نقل،  پیشرفته  ابزارهای  اما 
بازارها شده  باعث گسترش عرصه ی  الملل  بین  عرصه ی 
و کشاورزان ساکن در دو سوی مختلف جهان را وادار به 

رقابت  مستقیم با یکدیگر کرده است.
صنعتیسازی: امروزه مزارع کوچک نه تنها محکوم به 
رقابت با یکدیگر هستند، بلکه باید توان مقابله با کشاورزی 
صنعتی را نیز کسب نمایند. شرکت های بزرگ کشاورزی 
به لطف به کارگیری فن آوری نوین و تسهیالت در مقیاس 
دارا  را  تر  با هزینه ی کم  تولید محصوالت  توانایی  بزرگ 

هستند. 
کنار  جز  چاره ای  ظاهر  در  مشکل،  در  غرق  کشاورزان 
گذاشتن شغل کشاورزی، یافتن شغل و کاربری جدید برای 
منابع و امکانات موجودشان نداشتند.  درست در این نقطه 
گردش گری کشاورزی وارد عرصه می گردد که در بسیاری 

موارد با سرمایه گذاری اندکی به سوددهی می رسد. 
از نقطه نظر تجاری، گردش گری کشاورزی می تواند در 

سه محور اصلی برای کشاورز نقش آفرینی کند:
1. به عنوان شغلی مکمل،  گردش گری کشاورزی از  
بنیان اصلی کشاورزی، یعنی کشت و پرورش دام حمایت 

چنان  هم  کشاورزی  محصوالت  و  کاال  تولید  می کند. 
و  گشته  محسوب  کشاورز  درآمد  اصلی  منبع  عنوان  به 
گردش گری کشاورزی، مانند تورهای آشنایی با محصوالت 
خواهد  جنبی  درآمدی  دانش آموزی،  گروه های  برای  لبنی 

بود.
و  کشاورزی  گری  گردش  جانبی؛  شغل  عنوان  به   .2
نصیب  مساوی  و  متعادل  نسبتًا  سودی  سنتی  کشاورزی 
کشاورز می کنند. به عنوان مثال نیمی از محصوالت مزارع 
کدو تنبل به صورت عمده جهت عرضه در فروشگاه ها به 
فروش می رسند و نیمی دیگر در جشنواره های پاییزی و یا 
مسابقات ساخت فانوس با کدو تنبل در اختیار گردش گران 
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ومیهمانانقرارمیگیرند.
اصلی،گردشگریکشاورزی  بهعنوانحرفهی  .3
داراست. نیز را مزرعه در محوری نقش داشتن پتانسیل
مکمل میتواند شکلی هر به محصوالت عمده فروش
صنعتگردشگریباشد.بهعنوانمثالمیتوانباغسیبی
میهمانانی از پذیرایی درآمدش اصلی منبع که برد نام را
استکهجهتگذراندنآخرهفتهبهآنجامراجعهمیکنند
ودرعینحالبخشیازمحصوالتشرابهمنظورافزایش

درآمدبهصورتعمدهبهفروشمیرساند.
متفاوتبودنمیزاناستفادهوبکارگیری،باعثگردیده
برای خاصی جذابیت از کشاورزی گری گردش صنعت
کشاورزانبرخوردارباشد،چراکهمیزانهزینههاودامنهی
سرمایهگذاریمیتواندبهطرزچشمگیریمتغیرباشد.به
عالوهبهدلیلکوچکبودنمقیاسفعالیتهایاینصنعت،
تاثیراتمنفیمحیطیآنبسیارکماست.اینبهآنمعنی
استکهکشاورزانیکهمایلهستندبهعرصهیگردش
گریکشاورزیواردشوند،دیگرنیازینیستنگرانزمین

وامکاناتشاندربرابرهجومگردشگرانباشند.
بهلطفگردشگریکشاورزیامکانآشناییگردش
گرانبااسلوبزندگیکشاورزانومیراثکشاورزیآنان
فراهمآمدهاست.دربخشبعدیباقالبواشکالگوناگون

گردشگریکشاورزیآشناخواهیمشد.
 انواع  گردش گری کشاورزی

گسترهگردشگریکشاورزیبهشدتبهنوعمزرعه،
وسعتزمینهایدردسترسومیزانتوجهمبذولشدهبه
اینبازاروابستهاست.لیکنگونههایمختلفاینصنعت

رامیتواندرسهگروهپایهدستهبندینمود:
تبلیغاتی تابلوهای حال به تا اگر مستقیم: بازار   .1
تولیدکنندگاندرکنارجادهرادیدهباشید،پسدرعملبا
ایننوعازگردشگریکشاورزیآشناشدهاید.کشاورزان
مزرعه خود در حتی یا و نمایشگاهها بازارچهها، در
تولیداتشانرابهصورتتازهوکنسروشدهواغلبدرکنار
سایرمحصوالتوجاذبههایگردشگریعرضهمیکنند.
شایدکشاورزهمهمانمحصولارگانیکیراعرضهکند

58

شماره 30 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



که فروشگاه های محلی مواد غذایی عرضه می کنند، لیکن 
تولیدات کشاورزان از امتیاز تولید و پرورش در مزارع محلی 
بیشتر  توجه  جلب  برای  است  ممکن  حتی  برخوردارند. 
این محصوالت تحت عنوان"ارگانیک"،  مصرف کنندگان 
سنتی"  روش های  به  شده  "تولید  یا  و  طبیعی"  "کامال 

بازاریابی و تبلیغ شوند. 
محصول  برداشت  تورهای  تجربی:  و  آموزشی   .2
زندگی  با  گران  گردش  آشنایی  منظور  به  که  آموزشی  و 
روستایی برگزار می گردند، همگی در این گروه دسته بندی 
می شوند. در این نوع، مزرعه  نقش محوری داشته و خود 
هدف و مقصد گردش گری محسوب می گردد. گردش گران 
خواه برای لذت از حال و هوای مزرعه  و خواه برای برداشت 
محصول با دستان خود به مزارع بروند، نتیجه یکسان است: 

کسب تجارب دست اول. 
هنگامی که بازدیدکنندگان با مزارع از نزدیک آشنا شوند، 
برای خرید محصوالت کشاورزی خواهند  بیشتری  رغبت 

داشت. 
3. تفریحی و مناسبتی: هر چند زمین های کشاورزی 
کار گرفته  به  )غیرکشاورزی(  دیگر  تجاری  جهت مصرف 
به  کشاورزی  گری  گردش  جزء  هم  باز  لیکن  می شوند، 
محصول،  برداشت  جشنواره های  برگزاری  می آید.  حساب 
و  ذرت  مزارع  در  تو(  در  تو  )کوچه های  البیرنت  ساختن 
برگزاری مراسم های ازدواج در مزارع به شدت باعث جذب 
نیک،  پیک  نظیر  تفریحاتی  و  کارها  می شود.  گر  گردش 
تیراندازی با کمان و اسب سواری اگر چه وابستگی کمتری 
باعث جذب  لیکن هم چنان  دارند  به مزرعه و کشاورزی 
گردش گرانی می شوند که احتماال دچار وسوسه برای خرید 

محصوالت کشاورزی خواهند شد.
یک بار برقراری ارتباط میان مصرف کننده و تولید کننده، 
می تواند به رابطه ی بلند مدت منجر شود. وفاداری مشتری 
و تکرار داد و ستدها کلید موفقیت بسیاری از تجارت های 
از موارد این فرایند منتج به  گردش گری است. در بسیار 
تشکیل انجمن های حمایت گر کشاورزی می شود. خانواده ها 
و اشخاص عالقه مند به حمایت از کشاورزی محلی در لوای 
این انجمن ها و در قبال دریافت منظم محصوالت و تولیدات 
کشاورزی،  این مزارع را تحت پوشش های حمایتی خود در 
می آورند.  در برخی از این انجمن ها اعضا ملزم به پرداخت 
حق عضویت اند در حالی که در  برخی دیگر، اشخاص در 

نگهداری و برداشت محصول همکاری می کنند.
ارتباطی  غذایی  مواد  تولید  محل  با  کننده  مصرف  اگر 
عاطفی برقرار کند، ماده ی غذایی برایش با ارزش تر خواهد 
بود؛ این ایده و مفهومی است که گردش گری کشاورزی و 

انجمن  های حمایت گر به دنبال آن هستند.
حال باید دید که گردش گر کشاورزی کیست؟ در بخش 
بعدی چرایی جذابیت گردش گری کشاورزی برای بسیاری 

از مسافرین را بررسی خواهیم کرد.

گردش گر کشاورزی کیست؟
گردش گری کشاورزی به چندین روش می تواند برگزار 
گردد، اما واقعا چه کسی حاضر است که تعطیالت آخر هفته 
خود را به گشت و گذار در یک مزرعه و یا برداشت محصول 
بگذراند؟ وقتی بپذیرید که گردش گری کشاورزی چیزی 
کشاورزی  فعالیت های  در  شهرنشین  یک  حضور  از  فراتر 

است، شناخت و فهم این صنعت بسیار ساده تر خواهد بود.
همانند موزه های هنری و یا مکان های تاریخی، گردش 
جای  به  اما  است.  آموزشی  تجربه ای  نیز  کشاورزی  گری 
در  آموزش  تاریخی،  یا  هنری  بصیرت  پرورش  و  خلق 
زمینه ی آشنایی با شیوه های کشاورزی و فرهنگ کشاورزی 
دنبال  به  گر  گردش  که  طور  همان  بود.  خواهد  روستایی 
زیبایی ها و شگفتی های طبیعت است، گردش گر کشاورزی 
نیز به دنبال کشف خاستگاه مواد غذایی مورد عالقه اش و 
یا آشنایی با افرادی است که تنها از زمین ارتزاق می کنند 

)از طریق کشت و کار و شکار(. 
کهن ساالن و متولدین سال های انفجار جمعیتی )1945-
1964( در ایاالت متحده  که ساکن مناطق شهری و حومه 
شهرها هستند و حسی نوستالژیک به زندگی روستایی دارند 
اغلب مجذوب گردش گری روستایی می شوند. این اشخاص 
اگر ردی از فعالیت های کشاورزی در شجره ی خانوادگی خود 
بیابند، حتی ممکن است به گردش گری کشاورزی به چشم 
آشنایی و یادگیری در مورد گذشته ی  خود بنگرند. به عالوه، 
گردش گران خارجی به جای مکان های اصلی توریستی، اغلب 
منطقه  کشاورزی یک  تاریخچه ی  یا  و  روستایی  نواحی  به 

عالقه ی بیشتری نشان می دهند. 
منبع:

http://adventure.howstuffworks.com/
agritourism.htm
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گزارش عملکرد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
در حوزه ی روستایی در طول دولت نهم و دهم 

اعتبارات دهیاری ها  از دو محل قانون مالیات بر ارزش 
از  خارج  گمرکی،  حقوق  سوخت،  اعتبارات  شامل  افزوده 

قانون کل بودجه کشور به شرح جدول  اعتبارات  حریم و 
زیر می باشد:

اعتبارات دهیاری ها 

جدول وضعیت توزیع عواید دهیاری ها طی سال ها 1384 تا 1389)میلیون ریال(

جمع کل قانون بودجه حقوق گمرکی سوخت خارج از حریم سال/عواید

1520000 0 826000 544000 150000 1384

1623750 0 873750 600000 150000 1385

1754000 34000 870000 690000 160000 1386

1702831 100740 602091 660000 340000 1387

3570000 550000 520000 1000000 1500000 1388

5260000 1440000 1220000 1100000 1500000 *1389

15430581 2124740 4911841 4594000 3800000 جمع
* اعتبارات مربوط به سال 1389در جدول فوق در حد پیش بینی می باشد.

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
خارج از حریم سوخت حقوق گمرکی قانون بودجه

سال 84

سال 85

سال 86

سال 87

سال 88

سال 89

صدور مجوز تاسیس دهیاری 

1388 1387 1386 1385 1384 سال

673 1400 1716 2502 2010 تعداد مجوزهای تاسیس دهیاری ها

گزارش
آماری

*N30*14
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3000

2500

2000

1500

1000

500

0
سال 1384 سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388

تعداد مجوز تاسیس دهیاری

ساماندهی گلزارهای شهدای روستایی

1388 1387 1386 1385 1384 سال

40000 38500 38500 35005 17800 اعتبار)میلیون ریال(

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0
سال 1384 سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388

اعتبار ساماندهی گلزار شهدا
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ماشین  انواع  دستگاه   8756 به  دهیاری ها  تجهیز 
آالت و تجهیزات شامل خودرو و حمل زباله، تراکتور، بکهو 
و  عمرانی  فعالیت های  انجام  برای  سیکلت  موتور  و  لودر 

خدماتی در روستاها.

پایگاه   241 اندازی  راه  برای  برنامه ریزی  و  تجهیز 
جمعیتی  پوشش  با  کشور  روستاهای  در  نشانی  آتش 

1344780نفر.
اجرای طرح بیمه جامع مسئولیت مدنی دهیاری ها با 

نهادینه سازی جمع آوری و هدایت وجوهات زکات

1388 1387 1386 1385 1384 سال

120000 90000 30000 30000 10000 اعتبار)میلیون ریال(

2976 1829 961 556 192 تعداد پروژه ها

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
سال 1384 سال 1385 سال 1386 سال 1387 سال 1388

وجوهات زکات جمع آوری شده

کشور:  روستاهای  در  مشکل  حل  نهضت  طرح  اجرای 
ریال  برابر 450میلیارد  اعتباری  اجرای طرح مذکور  جهت 
در نظر گرفته شد که بر این اساس 3556 طرح عمرانی و 
خدماتی در این چارچوب اجرا خواهد شد. پروژه های مذکور 
و  آوری  جمع  و  معابر  شبکه ی  بهسازی  و  اصالح  شامل 
و  گورستان  ساماندهی   ،)1832( سطحی  آب های  هدایت 
تامین  شهدا)4(،  گلزار  ساماندهی  غسالخانه)432(،  احداث 
تاسیسات حفاظتی روستا در  احداث  معابر)379(،  روشنایی 
فرهنگی،  مجتمع های  تجهیز  یا  احداث  سیل)182(،  برابر 

فضاهای  بهسازی  یا  ساخت  ورزشی)513(،  و  تفریحی 
مذهبی)35(، بهداشت محیط زیست و مدیریت پسماند)14(، 
تامین آب و تجهیز شبکه ی  فاضالب)13(، ساخت ساختمان 

دهیاری)145(، سایر طرح ها)7(.
به منظور کمک به بهبود مدیریت پسماند های روستایی 
و حفظ محیط زیست، 105 پروژه با تحت پوشش قرار دادن 
انجام شده است.  همچنین  5000 روستا در سطح کشور 
هفتاد  معادل  اعتباری  صدرالذکر  پروژه های  انجام  برای 

میلیارد ریال از سال 1384 تا کنون تخصیص یافته است.

1389 1388 1387 1386 1385 1384 سال

1500 25000 - 16400 30000 20000 اعتبار)میلیون ریال(

- 87 122 تعداد پروژه ها

جدول تخصیص اعتبارات توسعه سیستم مدیریت پسماند روستایی و اجرای طرح روستای پاک 
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تخصیص اعتباری معادل 7/4 میلیارد ریال برای تحت پوشش 
روستایی)معادل 75  جمعیت  نفر  میلیون  گرفتن 15/5  قرار 

درصد از روستاییان کشور( در سال 1388.
کمک به تجهیز و راه اندازی تعداد 8301 دهیاری: با 
تخصیص 15 میلیون ریال به هر یک از دهیاری های تازه 
 135 مبلغ  کنون  تا   84 سال  از  مجموع  در  که  تاسیس  

میلیارد ریال به این منظور پرداخت شده است.
امور  دفاتر  کل  مدیران  ملی  نشست   9 برگزاری 
گروه  کار   36 برگزاری  و  کشور  استانداری های  روستایی 

تخصصی مدیران کل دفاتر امور روستایی.
برگزاری 220 نشست مشورتی دهیاران، فرمانداران و 

بخش داران در استان های کشور.
مطالعه 90 پروژه گردشگری روستایی با اعتباری معادل 
20 میلیارد ریال در 90 روستای کشور که مقرر شده است در 
سال 1389 پس از تامین اعتبار الزم برای 30روستای الگوی 

گردشگری فاز اجرایی طرح های مذکور آغاز گردد.
توسعه ی فضای سبز چند منظوره در روستاهای کشور؛ 
برنامه ریزی برای افزایش سطح سبز و حفظ محیط زیست در 
روستاها با ایجاد 313 بوستان روستایی و آموزش 10000دهیار 

در زمینه ی منابع طبیعی و فضای سبز روستایی.
اجرای بیش از 55 هزار پروژه ی عمرانی خرد مقیاس 

با محوریت دهیاری ها.
نظارت بر اجرای 3556 پروژه طرح نهضت حل مشکل 

روستاها و 2500ساختمان دهیاری در سطح روستاهای کشور.
کمک به ارتقای سطح فرهنگی و مذهبی روستاها در قالب: 
کشور،  روستاهای  در  عالم  500خانه ی  احداث 

رسیدگی به امور مساجد 20000روستای دارای دهیاری با 
اندازی  راه  و  تجهیز  و  ریال  میلیارد   200 معادل  اعتباری 
میلیارد   50 معادل  اعتباری  با  روستایی  قرآن  خانه های 

ریال.
برنامه ریزی برای ارتقای مبلمان و منظر روستایی با 
ابالغ دستورالعمل اختصاص کدپستی به دهیاری ها، تهیه و 
و  روستایی  معابر  تابلوی   نصب  و  تدوین ضوابط طراحی 
اماکن  گذاری  نحوه ی شماره  نامه ی  تدوین شیوه  و  تهیه 

روستایی.
دستگاه  عنوان  به  دهیاری ها  تعیین  جهت  پیگیری 

اجرایی در بودجه سال 1389 در مجلس شورای اسالمی.
کمک به تشکیل 680 شرکت تعاونی دهیاری ها در کشور.
عضویت و همکاری با کمیته ی فرعی توسعه ی پایدار.

تدوین و تنظیم احکام و شاخص های مصوب خدمات 
نوین روستایی در برنامه پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی کشور.
بررسی و ارزیابی طرح ها و دستورالعمل ها از قبیل:

ارزیابی  روستایی،  بیوکمپوست  دستورالعمل 
پسماندهای  بازیافت  و  جداسازی  پردازش،  دستورالعمل 
عادی در سطح روستاهای کشور، بررسی و ارزیابی پروژه ی 
زیست  منابع  از  استفاده  سنجی  پتانسیل  و  سنجی  امکان 
آبگرمکن  پیگیری نصب  روستایی کشور،  مناطق  در  توده 

خورشیدی در مناطق روستایی و. ..
و  کارگاه ها  برگزاری  در  همکاری  و  سنجی  نیاز 
کارشناسان  و  دهیاری ها  نیاز  مورد  آموزشی  دوره های 

استانداری ها. 
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علیرضا کاردانپور
kardanpour@gmail.com

نوین  دانش  بخش  در  پس  این  از  دهیاری ها:  
به   می تواند  که  روز  تکنولوژی های  ترین  جدید 

آسانی در روستاها مورد استفاده قرار گیرد، معرفی می گردند.  
خصوص  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  مندان  عالقه 
تماس  نشریه  با  می توانند  مورد عالقه خویش  موضوعات 

بگیرند.
یکی از دغدغه های جامعه بشری در حال حاضر  حفظ 
از  آن  و حیات  زمین  نجات کره ی   و  محیط زیست خود 
وآلودگی های  فسیلی  سوخت های  اتمام  و  مصرف  عواقب 
دنیا  کشورهای  بیشتر  اتمی است،   سوخت های  پایدار 
خود  موردنیاز  انرژی  تأمین  برای  گسترده ای  برنامه ریزی 
که  طور  همان  اما  اند.  داده  انجام  نو  انرژی های  ازطریق 
مي شود.  پوسیده  گیاهان  و  حیوانات  اجساد  تمام  می دانیم 
به عنوان مثال در مناطق باتالقي گیاهان خشك شده در 
آب مي افتند و همان طور که رفته رفته مي پوسند، از خود 
گاز،   این  به  اصطالحا  امروزه  که  مي کنند  متصاعد  گازي 

به  نیز  کود  و  فاضالب  زباله،  از  بیوگاز  می گویند.   بیوگاز 
وجود مي آید. تولید بیوگاز در کشورهایي که سوخت در آنجا 
کم یاب و بسیار گران است، با اهمیت مي باشد. دهکده اي 
کوچك مي تواند با استفاده از زباله و فاضالب خود، بیوگاز 
تولید کند. مردم مي توانند فضوالت حیوانات مزرعه را جمع 
به  فضوالت  از  بعضي  بریزند.  مخزني  در  را  آنها  و  کرده 
خود،   از  مایع  که  نمي گذرد  چندي  و  مي شود  تبدیل  مایع 
متان متصاعد مي کند که می توان در مخزنی آنها را ذخیره 
این گاز مي تواند در منازل  استفاده کرد.   آنها  از  و سپس 
براي آشپزي و بخاري و یا به عنوان سوخت براي تقویت 
یك موتور یا یك ژنراتور الکتریکي مورد استفاده قرار گیرد. 
بصورت خالصه علل استفاده از بیوگاز را می توان در موارد 

زیر بر شمرد: 
آلودگی های  کاهش   -2 پذیر  تجدید  انرژی  تولید   -1

زیست محیطی 3- دسترسی آسان به انرژی
کمبود انرژي ، وفور مواد فساد پذیر اعم از مایع یا جامد از 
یك سو و سادگي عمل با توجه به هزینه هاي کم و کاربرد 
متنوع دستگاه هاي بیو گاز از سوي دیگر سبب شده است که 

»بیو گاز« 
فرزند طالی کثیف

دانش 
نوین

*N30*15
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اين سيستم در بسياري از کشور ها به صورت يک تکنولوژي 
ساده مورد بهره برداري قرار گيرد. مثال کشور چين تقريباً با 
هفت ميليون دستگاه بيوگاز مقام اول را در جهان داراست.
البته استفاده از سيستم بيوگاز دراغلب کشورهای جنوب 
کشورها  اين  در  سيستم  اين  از  دارد،  وجود  آسيا  شرقی 
انرژی  توليد  می شود.  استفاده  منظور  سه  برای  بيشتر 
زيست  محيط  بهسازی  ارزان،   قيمت  با  روستاها  برای 
تر  غنی  حيوانی  کود  تهيه  و  آن  ازآلودگی  وجلوگيری 

برای کشاورزی.
متان  گاز  از  چين  و  هندوستان  روستاهای  اغلب  در 
برای پختن غذا وگرمايش استفاده می کنند. جالب است 
که بدانيد به طور نظری از يک وعده فضوالت يک گاو 
يک  غذای  پختن  برای  متان  گاز  کافی  مقدار  می توان 
را  آب  و  گاو  فضوالت  کار  اين  آورد.برای  دست  به  نفر 
به نسبت حجمی 4 به 5 مخلوط می کنند و سپس آن را 
در دستگاه توليد گاز برای تخمير می ريزند. پس از عمل 
تخمير، گازمتان از لوله ای خارج گشته و به مصرف پخت 

و پز می رسد. 
نوزدهم  اوايل سده ی  به  بيوگاز  توليد  تاريخچه  ظاهرا 
برمی گرددکه شخصی به نام ديوی درسال 1808 ازطريق 
تخميرکودگاوی وبااستفاده از تقطير در خالء 0/3ليتر گاز 
متان توليد نمود اما در ايران، حمام شيخ بهايی مربوط به 
قرن يازدهم هجری احتمااًل نخستين حمامی بود که به 
از مرداب پشت حمام بوده  وسيله ی گازمتان که حاصل 

گرم می شده است. 

بيو گاز چيست؟
به  بگوييم  بايد  کنيم  تعريف  را  بيوگاز  بخواهيم  اگر 
طور کلي مجموعه گازهاي توليد شده از تجزيه و تخمير 
فضوالت حيواني ، انساني و گياهي را که در نتيجه ی فقدان 
اکسيژن و فعاليت باکتري ها در يک محفظه اي به نام تانک 
تخمير يا هاضم به وجود مي آيد ، اصطالحا بيو گاز می نامند. 
گاز  است.   متان  بيوگاز،  اشتعال  قابل  و  عمده  ترکيب 
از مزيت هاي مهم  بو.   متان، گازي است بي رنگ و بي 
متان به ديگر سوخت ها اين است که هنگام سوختن، گاز 
سمي و خطرناك منواکسيد کربن توليد نمي کند؛ بنابراين 
محيط  در  سالم  و  ايمن  عنوان سوخت  به  مي توان  آن  از 
خانه استفاده کرد. گفته می شود در جهان ساالنه حدود 74 
ميليون تن گاز متان از فضوالت دام پروری و40 ميليون 
تن از اين گاز تنها از زباله های شهری خود به خود توليد 
زيست  و محيط  پراکنده می گردد  زمين  در جو  و  می شود 
آنها  آلوده می سازد در صورتی که جمع آوري و سوخت  را 
به صورت مناسب به خوبي امکان پذير است. منابع عمده 
برای توليد بيوگاز،  فضوالت دامی،  فاضالب های شهری و 

صنعتی،زباله و مواد زايد کشاورزی می باشند.
ارزش حرارتی بيوگاز برای هر متر مکعب گاز 5000 کيلو 
خانواده  يک  شده  انجام  بررسی های  طبق  و  بوده  کالری 
روستايی مثال 5 نفره  با داشتن سه راس گاو قادر است با 
تخمير فضوالت انسانی و حيوانی کليه سوخت و روشنايی 
خود را با کمک دستگاه بيو گاز تامين نمايد. هم چنين مواد 
باقيمانده از عمليات تخمير و توليد گاز به عنوان کود بسيار 

در اغلب روستاهای 
هندوستان و چین از 
گاز متان برای پختن 

غذا وگرمایش استفاده 
می کنند.
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مناسب جهت کشاورزی قابل بهره برداری می باشد.  
 بیوگاز در ایران:

تولید  دستگاه  اولین  آمده   عمل  به  بررسی های  طبق 
در  لرستان  استان  نیازآباد  روستای  در  ایران  در  متان  گاز 
 5 ظرفیت  با  دستگاه  این  است.  شده  ساخته   1354 سال 
گاوی  از فضوالت  استفاده  با  بود  قرار  روز  در  مکعب  متر 
روستا،  بیوگاز مصرفی حمام آنجا را تأمین کند. هم چنین 
آزمایشی در  بیوگاز  تولید  در سال 1359 دو واحد کوچک 
دانشگاه بوعلی سینای همدان احداث گردید که از فضوالت 
کشتارگاه و فضوالت دامی استفاده می کرد. دانشگاه صنعتی 
شریف نیز در سال 1361 یک واحد 3 مترمکعبی بیوگاز را 
به صورت آزمایشی با فضوالت گاوی مورد مطالعه قرار داد. 
از آن پس معاونت انرژی وزارت نیرو و بخش انرژی های نو 
سازمان انرژی اتمی ایران در این خصوص مطالعات وسیعی 

انجام دادند.
عمده فوایدی که برای تاسیسات بیوگاز در ایران متصور 

است عبارتند از: 
 کمیت و کیفیت نیتروژن موجود درکود حاصله از تاسیسات 
بیوگاز به مراتب برتر از کودی است که از شیوه های معمول 

و متداول کودسازی از مواد گیاهی به دست می آید.  
کود حاصل از بیوگاز عاری از بوی مشمئز کننده ای است 
می شود.   ناشی  حیوانی  یا  گیاهی  کودهای  از  معموال  که 
تفاله ها  انبار کردن  نیز معموال در جریان هضم و  انگل ها 

و فضوالت کشته می شوند. 
تاسیسات بیوگاز باعث صرفه جویی در مواد سوختی از 
جمله نفت و گاز می شود و زباله های گیاهی را که معموال 
انسانی را  با سوزاندن هدر می روند،  وفضوالت حیوانی و 
که بصورت عادی،  خطری جدی برای سالمتی به شمار 

می روند،  به کود آلی فوق العاده ای تبدیل می کنند. 
از بیوگاز می توان برای سوخت موتورهای احتراق داخلی 
استفاده کرد یا آن را به جای گازوییل در ژنراتورهای کوچک 

برق به کاربرد. 
این گاز برای آش پزی خانگی سوختی تمیز و مناسب 

و برای خواندن نوری خوب فراهم می آورد.  
تاسیسات بیوگاز،  مکمل توسعه ی دامداری هستند

بیوگاز بسازیم   دستگاه 
در مناطق روستایی هر خانوار می تواند به طور انفرادی 
یک دستگاه بیوگاز داشته باشد و یا چند خانوار ساکن در 
بیوگاز  دستگاه  اشتراکی یک  به طور  می توانند  کنار هم 
بسازند. یک دستگاه بیو گاز عموما و به طور کلي از یک 
ورودي  محفظه  دو  و  گاز  محفظه  یک  و  تخمیر  تانک 
وخروجي تشکیل شده است که با توجه به شرایط خاص 
مختلف  شکل هاي  به  مالي  و  فني  امکانات  و  اقلیمي 
مي گیرد.براي  قرار  برداري  بهره  مورد  و  شده  ساخته 
خوبي  به  تخمیر  تانک  در  گاز  بیو  تشکیل  فرآیند  اینکه 
صورت گیرد باید درجه حرارت حدود 37 درجه سانتیگراد 
مخلوط  آب  با  خود  حجم  هم  تقریبا  اولیه  مواد  و  باشد 
تخمیر  تانک  در  زن  هم  از  استفاده  اینکه  شده،  ضمن 

بازده تولید گاز متان را افزایش مي دهد.
مجتمع های  و  روستایی  مناطق  در  بیوگاز  تولید  برای 
اقدام به ساخت دستگاه  کشاورزی و دامپروری می توان 
بخش های  از  و  آسان  بسیار  آن  ساخت  که  کرد  بیوگاز 

زیر تشکیل شده است:
 تانک تخمیر:

مجموعه گازهاي 
توليد شده از تجزيه 
و تخمير فضوالت 
حيواني ، انساني 
و گياهي را که در 
نتيجه ی فقدان اکسيژن 
و فعاليت باکتري ها در 
يک محفظه اي به نام 
تانک تخمير يا هاضم 
به وجود مي آيد، 
اصطالحا بيو گاز 
می نامند.
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که  است  بیوگاز  دستگاه  اصلی  بخش  تخمیر،  تانک 
معمواًل به شکل استوانه و از جنس آجر و یا بتون ساخته 
می شود. این تانک را می توان یا به صورت کامل درون 
مواد  زمین ساخت.  روی  در  را  آن  از  بخشی  یا  و  زمین 
ماه  دو  تا  یک  مدت  به  تانک  به  ورود  از  پس  آلی  زاید 
در آن نگهداری می شوند. در طول این مدت، مواد زاید 
آلی درشرایط بی هوازی و براثر فعالیت باکتری ها تجزیه 

می شوند. 
 محفظه گاز:

از  ثابت  یا  شناور  سرپوشی  صورت  به  محفظه  این 
جنس فلزی یا بتونی در روی بخش فوقانی تانک تخمیر 
قرار می گیرد. گازهای تولیدی در تانک تخمیر در بخش 
لوله کشی  طریق  از  که  می شود  جمع  این سرپوش  زیر 
انتقال داد. نکته ی مهم  به نقطه ی مصرف  آنرا  می توان 
افزایش فشار گاز  از  این است که  این محفظه  درباره ی 
فشار  نصب  با  بنابراین  شود؛  جلوگیری  محفظه  این  در 

سنج در این محفظه می توان فشار گاز را کنترل کرد.
 حوضچه های ورودی و خروجی: 

هدف از لوله های ورودی و خروجی در دستگاه بیوگاز، 
باقیمانده فرایند  بیوماس)مواد  ورود مواد خام و تخلیه ی 
تخمیر  تانک  از  است(  استفاده  قابل  کود  عنوان  به  که 
است. جنس لوله ها را می توان از نوع پالستیکی یا بتونی 

انتخاب کرد.
دستگاهی  نوع  دو  هندی  و  چینی  بیوگاز  دستگاه های 
هستند که در ایران وجود دارند و از آنها استفاده می شود. 
شما در صورتی که تمایل داشته باشید که از این دستگاه ها 

استفاده کنید می توانید از مشاوره ی سازمان انرژی های نو و 
سایر منابع موجود بهره برداری نمایید.

منابع و مآخذ:
انتشارات  سوم-  جلد  می دانید؟   چه  نو  انرژی های  از 

سازمان انرژی های نو
پایگاه داده ی انجمن کشاورزی دانش سبز

خبرگزاری شانا 
پایگاه داده ی منطقه ی اقتصادی عسلویه

یک خانواده روستایی 
مثال 5 نفره  با 

داشتن سه راس گاو 
قادر است با تخمیر 
فضوالت انسانی و 

حیوانی کلیه سوخت 
و روشنایی خود را 
با کمک دستگاه بیو 
گاز تامین نماید. هم 

چنین مواد باقیمانده 
از عملیات تخمیر و 
تولید گاز به عنوان 
کود بسیار مناسب 

جهت کشاورزی قابل 
بهره برداری می باشد. 
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افزایش اعتبار دهیاری های 
خراسان شمالی

به  يافته  تخصيص  اعتبار  داد:  خبر  ايسنا  گزاری  خبر 
دهياري های استان خراسان شمالی  58 درصد رشد يافت

شمالی  خراسان  استانداری  روستايی  امور  دفتر  مديرکل 
گفت: اعتبار تخصيص يافته به دهياری های استان در سال 

جاری نسبت به سال گذشته 58 درصد رشد دارد.
داوود صابری وحيد در گفت وگو با خبرنگار ايسنا، ميزان 
اعتبار تخصيص يافته در سال جاری را 217 ميليارد ريال از 

محل منابع استانی ذکر کرد. 
وی ميزان اعتبار سال گذشته را 143 ميليارد ريال عنوان 
کرد و ادامه داد: ميزان اعتبار تخصيصی بر اساس جمعيت 

بين دهياری های استان تقسيم می شود. 
صابری وحيد گفت: در نيمه اول امسال، 18 ميليارد و 120 
ميليون ريال اعتبار به بخش تجهيزات ماشين آالت اختصاص 
يافته که از اين ميزان دو ميليون و 270 هزار ريال از محل 

خودياری محلی بوده  است. 
وی با بيان اين که توزيع ماشين آالت در سال جاری با 
توزيع آن ها در پنج سال گذشته برابری دارد، تعداد خودروهای 
را 158 دستگاه  اين مدت  بين دهياری ها طی  توزيع شده 

عنوان کرد. 
صابری وحيد گفت: در استان 817 روستا با 406 هزارو 
69 نفر جمعيت وجود دارد که از اين تعداد 636 روستا دارای 

دهياری هستند. 
وی افزود: از اين تعداد 155 نفر زير ديپلم، 337 نفر ديپلم، 
61 نفر فوق ديپلم، 66 نفر ليسانس، پنج نفر فوق ليسانس و 

12 نفر دارای تحصيالت حوزوی هستند. 
صابری وحيد خاطرنشان کرد: در سال گذشته 25832 نفر 

ساعت آموزش برای اين افراد برگزار شده است.
بين  دوستی  و  اتحاد  به ضرورت  اشاره  با  ادامه  در  وی 
دهياران و شوراها گفت: بايد برای افزايش همدلی بين اين 
دو گروه تالش کرد به دليل اين که اين عوامل موجب بهتر 
امور  دفتر  مديرکل  می شود.  روستاها  در  کار  اجرای  شدن 
روستايی استانداری خراسان شمالی افزود: نتيجه تعامل بين 

دهيار و شورا بروز خدمات بيشتر و بهتر در روستا است. 
وی وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن 
در موارد معين، بهبود وضعيت زيست محيطی روستا و تهيه 
و تنظيم بودجه ساالنه دهياری ها را از جمله وظايف دهياری  

عنوان کرد.
صابری وحيد از جمله وظايف شوراها به نظارت و پيگيری 
بر حسن اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا، نظارت و 
اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی اختصاص يافته به روستا، 
روستاييان جهت  تشويق  و  دولت  سياست  تبيين  و  توجيه 

اجرای سياست های مذکور اشاره کرد

 تاسیس 41 دهیاری دیگر 
در استان چهارمحال بختیاری

با  بختياري  و  چهارمحال  استانداری  درخواست  پی  در 
تاسيس دهياری در تعدادی از روستاهای اين استان مراتب 
از سوی وزير  بالمانع بودن تاسيس دهياری در 41 روستا 

کشور ابالغ شد. 
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
دهياری های کشور،در پی پيشنهاد استانداری چهارمحال و 
بختياري مبنی بر تاسيس دهياری در تعدادی از روستاهای 
با  کشور  وزير  نجار  محمد  مصطفی  مهندس  استان،  اين 
توجه به ماده واحده ی  قانون تاسيس دهياری های خودکفا 
در روستاهای کشور مصوب 77/4/14  و در صورت تحقق 
دهياری ها؛با  سازمان  و  تشکيالت  اساسنامه ی   11 ماده ی 
اين  استانداری  به  مراتب  و  موافقت  دهياری   41 تاسيس 

استان ابالغ شد. 
که  شده  خواسته  مربوطه  استانداری  از  ابالغيه  اين  در 
طبق قوانين و مقررات مربوطه نسبت به تاسيس دهياری در 
روستاهای مذکور اقدام و شروع به کار دهياری های مذکور را 

به سازمان شهرداری ها و دهياری های کشور اعالم نمايد. 

خرید 2900 دستگاه ماشین 
 آالت عمرانی و خدماتی

در سال 1388 برای دهیاری ها
شهرداري ها  سازمان  روستايي  توسعه ی  و  عمران  دفتر 
از محل  در سال 1388  کرد:  اعالم  دهياري هاي کشور  و 
اعتبارات قانون ماليات بر ارزش افزوده و تملك دارايي هاي 
از 2900 دستگاه  بيش  بودجه سال 88(  سرمايه اي)متمم 
انواع ماشين آالت عمراني و خدماتي مورد نياز دهياري ها 

اخبار 
دهیاری ها
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خريداري شد.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
حمل  خودروی  شامل  خودروها  اين  كشور،  دهياري هاي 
زباله،ميني لودر،وانت،تراكتور و بكهولودر بوده كه با صرف 

بيش از 680 ميليارد ريال اعتبار خريداري شده است.
و  وظايف  واگذاري  و  زدايي  تمركز  سياست  راستاي  در 
استان ها،  خريد ماشين آالت دهياري ها در  به  مسئوليت ها 
قالب دستورالعملي كه به استانداري ها در سال 88  ابالغ شد، 
به صورت غيرمتمركز توسط استانداري ها و دهياري ها صورت 
گرفت. كه به اين منظور اعتبارات مربوطه بين استان ها توزيع 
نقش  كشور  دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  و  شد 

پشتيباني و نظارتي را در اين زمينه ايفا نمود. 
آالت  ماشين  خريد  دستورالعمل  در  چارچوب  اين   در 
توزيع  و  تهيه  دهياري ها در سال 1388، شرايط و ضوابط 
ماشين آالت و شاخص ها و اولويت هاي مورد نظر به استان ها 
ابالغ و مقرر شد استان ها اعتبارات ابالغي را با رعايت مفاد 
دستورالعمل، هزينه و اسناد مثبته ی خريدها و گزارش آن به 

سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور  ارسال نمايند. 
شايان ذكر است كه تا قبل از سال 1388 مجموعاً شش 
هزار و 150 دستگاه انواع خودروهاي عمراني و خدماتي از 
قبيل خودروی  حمل زباله، وانت نيسان، بكهو لودر، انواع 
تراكتور، خودرو آتش نشاني و دو هزار و 368 دستگاه انواع 

موتور سيكلت تهيه و بين دهياري ها توزيع شده است. 

تعاونی دهیاران در بخش های 
استان بوشهر راه اندازی می شود

گفت:  بوشهر  استانداری  روستايی  امور  دفتر  كل  مدير 
تاكنون 16تعاوني دهياري را در 16 بخش از استان بوشهر به 
ثبت رسانديم و در تمام بخش هاي استان تعاوني دهياران را 

راه اندازي مي كنيم.
به گزارش روابط عمومی استانداری بوشهر، حسين عالي نژاد 
دهياري هاي  تعاوني  شركت  راه اندازي  و  تاسيس  آيين  در 
دولت  داشت:  اظهار  كاكي  بخش  و  دشتي  مركزي  بخش 
و حمايت هايي  داشته   تعاوني  به  ويژه اي  نگاه  دهم  و  نهم 

است . بوده  نظير  بي  گذشته  به  نسبت  گرفته  صورت   كه 
براي  مثبتي  گام  و  موثر  نقش  تعاوني ها  افزود:  عالي نژاد 
توسعه و عمران روستاها دارند و تاكنون 16تعاوني دهياري 
را در 16 بخش از استان بوشهر به ثبت رسانديم و در تمام 
مي كنيم. راه اندازي  را  دهياران  تعاوني  استان   بخش هاي 
وي خاطر نشان كرد: نگاه دولت در بحث توسعه و عمران 
روستاها يك نگاه ويژه است و هر چه رو به جلو مي رويم 
و  نهم  دولت  كه  سياست گذاري  با  دهياران  تقويت  در 
است. بوده  بيشتر  قبل  به  نسبت  حمايت ها  داشته   دهم 
اين مقام مسئول با اشاره به بخش اعتبارات عمراني استان 
بوشهر گفت: از  244 ميليارد تومان اعتبارات عمراني استان 
اجراي طرح هاي  براي  امسال  تومان آن  ميليارد  حدود 67 
گرفته  قرار  استان  فرمانداري هاي  اختيار  در  روستايي 
مي شود. شامل  را  استاني  اعتبارات  درصد   30 كه   است 
 مدير كل دفتر امور روستايي استانداري بوشهر افزود: در سال 
اختيار دهياران قرار گرفت كه  گذشته  7 ميليارد تومان در 
 نسبت به مشابه سال قبل 40 درصد افزايش نشان مي دهد.
وي در ادامه گفت: با اختصاص 7 ميليارد تومان به دهياران 
حركت خوبي در كنار بنياد مسكن در بحث به سازي روستاها 
صورت گرفت و امروز تمام تجهيزات اوليه براي دهياري هاي 
دارد. وجود  دهياري ها  در  و  شده  فراهم  بوشهر   استان 
محيط  بهداشت  به  بخشيدن  بهبود  براي   افزود:  عالي نژاد 
روستا از محل اعتبارات سال گذشته مبلغ يك ميليارد و 200 

گانه  دو  نيسان  و 79 دستگاه  لحاظ كرديم  تومان  ميليون 
سوزخريداري و در اختيار تعاوني قرار گرفت كه در هفته دولت 
28 دستگاه خودرو به دهياري ها تحويل و 51 دستگاه خودرو 
نيمه اول مهر ماه تحويل دهياري ها مي شود. تا  نيز   ديگر 

وي ادامه داد: در بحث تقويت تعاوني ها سياست گذاري ما 
اين است كه با همراهي و همكاري دهياران بتوانيم منابع 
كنيم. لحاظ  دهياران  تعاوني  براي  را  پايداري  آمدي   در 

عالي  نژاد افزود: هدف ما در مرحله ی نخست بحث واگذاري 
خوبي  كار  كمك  مي تواند  كه  تعاوني هاست  به  معادن 
باشد. روستاها  به  آبادي  و  زمينه عمران  در  دهياران   براي 
وي يادآور شد: دهياران در مدت كوتاه فعاليت هاي خود با 
تالش مضاعفي كه داشتند گام هاي خوبي را در بحث توسعه، 

عمران و بهسازي روستاها برداشته اند.
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رعایت شرایط احراز  پست 
دهیاری 

سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور بر ضرورت و 
اهمیت اعمال نظارت جدي بر اجراي صحیح قوانین جاري 
در زمینه ی  شرایط احراز سمت دهیار و نقش آن در ارتقاي 
سطح کیفي دهیاران منتخب شوراهاي اسالمي روستا و در 
نتیجه افزایش مطلوبیت خدمت رساني نهاد دهیاري تاکید 

نمود.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دهیاري هاي کشور،در نامه دکتر بمانیان قائم مقام سازمان 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور به معاونان هماهنگي امور 
احراز  شرایط  رعایت  بر  تاکید  ضمن  استانداري ها  عمراني 
سمت دهیار به موجب اصالحیه مورخ1386/12/27 ماده ی 
49 آئین نامه اجرایي تشکیالت،انتخابات داخلي و امور مالي 
هیات  مصوب1378/1/11  دهیار،  انتخاب  نحوه  و  شوراها 
وزیران،شرایط اختصاصي احراز سمت دهیار ذکر شده است.

بر این اساس،  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلي دیپلم 
براي دهیاري هاي درجه یک و دو،  حداقل مدرک تحصیلي 
نهایتا  و  چهار  و  سه  درجه  دهیاري هاي  براي  دیپلم  فوق 
و  پنج  درجه  دهیاري هاي  براي  لیسانس  تحصیلي  مدرک 

شش از جمله شرایط اختصاصي احراز سمت دهیار است.
آیین   49 ماده ی  ج  بخش   3 بند  استناد  به  همچنین 
نامه ی موصوف،  سکونت دهیار در محل خدمت صرفا برای 
دهیاري هاي درجه پنج و شش در محل خدمت الزامي بوده 
و در سایر دهیاري ها الزامي براي سکونت دهیار در روستاي 

محل خدمت وجود ندارد.

 تاسیس دهیاری
 در استان کردستان

در پی درخواست استانداری کردستان با تاسیس دهیاری در 
تعدادی از روستاهای این استان مراتب بالمانع بودن تاسیس 

دهیاری در 156 روستا از سوی وزیر کشور ابالغ شد. 
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
کردستان  استانداری  پیشنهاد  پی  کشور،در  دهیاری های 

مبنی بر تاسیس دهیاری در تعدادی از روستاهای این استان، 
مهندس مصطفی محمد نجار وزیر کشور با توجه به ماده 
واحده ی قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای 
 11 ماده  تحقق  صورت  در  و    77/4/14 مصوب  کشور 
 156 تاسیس  با  دهیاریها؛  سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه 
دهیاری موافقت و مراتب به استانداری این استان ابالغ شد. 
که  شده  خواسته  مربوطه  استانداری  از  ابالغیه  این  در 
طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تاسیس دهیاری در 
روستاهای مذکور اقدام و شروع به کار دهیاری های مذکور را 

به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعالم نماید. 

تعامل دهیاري ها با شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها

راهنماي شیوه ی تعامل دهیاري ها با شرکت هاي تعاوني 
دهیاري ها به منظور مشخص شدن نحوه ی سرمایه گذاري 
دهیاري ها در آن ها و واگذاري ماشین آالت دهیاري ها به این 
شرکت ها از سوي رئیس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور به استانداریها ابالغ شد.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دهیاري هاي کشور،  در این شیوه نامه که مشتمل بر 6 بند 
مي باشد مواردي همچون نحوه ی واگذاري طرح هاي عمراني 
و خدماتي دهیاري ها به شرکت تعاوني دهیاري ها، نحوه ی 
خرید سهام تعاوني،  واگذاري ماشین آالت به تعاوني، خدمات 
قابل استفاده تعاوني ها و شیوه ی نظارت بر تعامل في مابین 

تعاوني و دهیاري ها مشخص شده است. 
سازمان  دهیاري هاي  امور  معاون  فراقي  منوچهر 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور،  ابالغ این شیوه نامه را 
گام موثري در شفاف سازي روابط دهیاري ها با شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها، کاهش اختالفات احتمالي، پایداري و قوام 
تعاوني دهیاري ها، پرهیز از اعمال سلیقه هاي شخصي، ایجاد 
وحدت رویه و سامان دهي و نظام بخشي به روابط و تعامالت 
في مابین دهیاري ها و شرکت هاي تعاوني دهیاري ها دانست. 
حوزه ی   توسط  اولیه  متن  تهیه ی  از  شیوه نامه پس  این 
و  اجتماعي  فرهنگي،  کارگروه  در  دهیاري ها  امور  معاونت 
انساني دهیاري ها مورد بررسي قرار گرفته و نهایتًا  نیروي 
پس از تایید دفتر حقوقي سازمان از سوي رییس سازمان 

شهرداري ها و دهیاریهاي کشور به استانداري ها ابالغ شد.
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تحصیل 162 هزار دانش آموز 
عشایری در سال تحصیلی 

جدید
فارس  خبرگزاری  با  گفت و گو  در  رحیمی  رضا  علی 
در  عشایری  مدارس  دانش آموزی  جمعیت  آمار  درباره ی 
سال تحصیلی جدید اظهار داشت: در سال تحصیلی گذشته 
163 هزار و 20 دانش آموز در دوره های مختلف تحصیلی 
تحت پوشش آموزش و پرورش عشایری بوده اند و در سال 
تحصیلی جدید نیز پیش بینی می شود که 162 هزار و 874 
دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس عشایری 

به تحصیل بپردازند. 
جابجایی های  عواملی هم چون  به  توجه  با  افزود:  وی 
جامعه عشایری و کوچ رو بودن آنها، شهرنشین شدن برخی 
از عشایر و بازگشت برخی دیگر از آن ها از شهرها به زندگی 
عشایری و نیز ثبت نام برخی از دانش آموزان عشایری در 
اوایل مهر، تا پیش از آبان ماه و اتمام کار سامانه ثبت نام 

اینترنتی نمی توان آمار چندان دقیقی از آنها ارائه کرد. 
آموزشی  مجتمع های  تشکیل  وضعیت  درباره  وی 
مقدمات  گفت:  عشایری  دانش آموزان  برای  روستایی 
تشکیل این مجتمع ها برای دانش آموزان عشایری فراهم 
شده است و در سال تحصیلی جدید بسیاری از این مدارس 

به صورت مجتمع اداره می شوند. 
رحیمی با ابراز بی اطالعی از تعداد این مجتمع ها درباره 
اظهار  عشایر  بودن  کوچ رو  به  توجه  با  آنها  فعالیت  شیوه 
مدارس  ساختار  در  تغییری  طرح  این  اجرای  با  داشت: 
ایجاد  دانش آموزان  تحصیل  محل  لحاظ  از  عشایری 
باشد  آنها داشته  با حرکت های دایم  نمی شود که منافاتی 
بلکه صرفاً در سیستم مدیریتی آنها تغییراتی ایجاد می شود 

که به نفع تمام مدارس روستایی و عشایری است.

تصویب 20 روستاي خوزستان 
به عنوان روستاهاي نمونه ي 

گردشگري کشور
به گزارش خبرگزاری ایسنا  از سال 1384 طرحی تحت 
عنوان طرح روستاهای هدف گردشگری از سوی سازمان 
میراث فرهنگی اجرا شده است که در آن، از همه ی استان ها 

روستاهایی با شرایط خاص معرفی شده اند. 
در طرح معرفی روستاهای هدف گردشگری، 20 روستا 
از استان خوزستان شامل مال آقا، شیوند، آرپناه، سوسن و 
از  روستاها  این  بیش تر  به تصویب رسیدند.   .. و.  سرخاب 
از  نیز  روستا  تعدادی  اما  هستند،  خوزستان  استان  شمال 
وجود  آن ها  میان  در  شهرستان شوش  و  خوزستان  مرکز 

دارد. 

شجاعی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی و 
نمونه ی  روستاهای  در  کرد:  اظهار  خوزستان  گردشگری 
کارهای  یک سری  خوزستان،  شمالی  بخش  گردشگری 
زیرساختی مانند ساخت کانکس، سرویس بهداشتی، کاشت 
از  تعدادی  برای  هم چنین  است.  شده  انجام   .. و.  درخت 
شده  اجرا  امکان سنجی  و  تهیه  مطالعاتی  طرح  روستاها 
است. برخی دیگر نیز از سوی مشاور تعریف شده و بعضی 

در مرحله ی ارائه ی طرح است. 

بیش از 9500 نفر روستایي از 
آب سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرگزاری موج،  پروژه های مجتمع آب رسانی 
روستایی گلستان و آزمایشگاه میکروبی در شهرستان مه 
والت در استان خراسان رضوی افتتاح شد و به بهره برداری 

رسید. 
این پروژه برای آب رسانی به پنج روستای گلستان صورت 
گرفته و بیش از 9 هزار و 500 نفر را تحت پوشش قرار 
می دهد. این پروژه با 33 کیلومتر خط انتقال و با اعتباری 
بالغ بر 12 میلیارد و 500 میلیون ریال به بهره برداری رسیده 

است. 
آزمایشگاه میکروبی شهرستان مه والت در  هم چنین 
استان خراسان رضوی با اعتباری بالغ بر 750 میلیون ریال 
به بهره برداری رسید که با افتتاح آن، کار پایش سالمت آب 

25 روستا انجام می شود.

 پایان بي سوادي 
در 116 روستاي اهر

امسال  پایان  تا  گفت:  اهر  آموزی  سواد  نهضت  رییس 
شکرگزاری  جشن  شهرستان  دیگر  روستای   80 در  نیز 
و  برگزار می شود  تا 49 سال  باسوادی در گروه سنی 10 
جمع روستاهای پایان یافته به 196 روستا افزایش می یابد. 
آموزش  شورای  جلسه ی  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
به  سوادآموزی  راهبردی  ستاد  و  شهرستان  پرورش  و 
مدیر  با حضور  و  اهر  فرماندار شهرستان  ریاست صدیقی 
کل نهضت سوادآموزی استان طی ماه جاری گفت: عزم 
و اراده ی مسئوالن منطقه برای اعالم پایان بی سوادی در 
شهرستان جدی است و با همکاری و مساعدت ارگان های 
ذی ربط پیش بینی می شود حداکثر در سال 91 جشن پایان 

بی سوادی در شهرستان اهر برگزار شود. 
به مرام در ادامه ی مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت:  در 
سال  جاری شناسایی اسمی بی سوادان در 80 روستا انجام 
یافته و با همکاری ادارات آموزش و پرورش اهر، هوراند 
اسمی  شناسایی  نیز  دیگر  روستای   52 در  عشایر  امور  و 

بی سوادان اجرا می شود.

مطبوعاتروستا در آیینه 
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4500  ميليارد ريال براي 
راه هاي روستايي کشور 

اختصاص مي يابد
بهمن محمدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعالم این 
که راه های روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردارند ونقش 
حیاتی در توسعه ی روستاها ایفا می کنند، افزود: توسعه ی  
و  ضوابط  که  اقتصادی  توجیه  دارای  روستایی  راه های 
معیارهای توجیه پذیری آن از سوی وزارت راه و ترابری 
تعیین می شود می تواند مزیت های افزایش سطح زیرکشت 
محصوالت کشاورزی، کاهش ضایعات از مرحله ی کاشت 
تا توزیع محصول در بازار مصرف و تسهیل و تسریع مبادله 
کاال بین شهر و روستا و رفع مشکالت عرضه محصوالت 
زراعی باغی و دامی به مراکز مصرف و کاهش هزینه مبادله 

بین شهر و روستا را داشته باشد. 
امکان  روستایی  راه های  توسعه ی  با  داشت:  اظهار  وی 
بازارهای  در  کشاورزی  محصوالت  مستقیم  عرضه ی 
ملی  خدمات  نهادهای  با  ارتباط  افزایش  شهری،  مصرف 
نظیر بانک و بیمه در مناطق شهری، افزایش امنیت فردی 
از  مهاجرت  نرخ  کاهش  روستایی،  مناطق  در  اجتماعی  و 
روستا به شهر و افزایش سطح سواد و سطح آگاهی عمومی 
فراهم می شود. نماینده ی مردم تالش، رضوان شهر و ماسال 
هم چنین با اشاره به مصوبات سفر ریاست جمهوری افزود: 
براساس جدول شماره ی  9 مربوط به مصوبات سفر قرار 
است دو پروژه ی بهسازی راه انزلی – رضوان شهر و پروژه 

فومن، شفت - سراوان اجرایی شود.
وی گفت: هم چنین اجرای حدود 18 پروژه هم مربوط 
به طرح های مطالعه و اجرا در دستور کار قرار دارد که از 
این تعداد 9 پروژه مربوط به طرح های مطالعاتی است که 
باید مجوز ماده32 را اخذ کنند.محمدیاری در ادامه یادآور 
شد: خوشبختانه با تالش و پیگیری مدیرکل راه و ترابری 
و جلسات متعدد در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری نسبت به اخذ مجوز ماده 32 برای تعدادی 
از پروژه های مربوط به سفر هیات دولت به استان اقدام و 

هم اینک این پروژه ها در مرحله اجرا قرار دارند. 

52 هزار و 520 روستاي کشور 
از نعمت برق بهره مند هستند

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهندس مصلحتی شربیانی 
در جمع خبرنگاران افزود: از تعداد روستاهای برق دار کشور، 
 20 باالی  مابقی  و  خانوار  زیر20  روستا  و 500  هزار   11

خانوار جمعیت دارند. 
اینکه  بیان  با  کشور  روستاهای  به  رسانی  برق  مجری 
سال گذشته جشن پایان برق رسانی به روستاهای باالی 

20 خانوار کشور گرفته شد، ادامه داد: بیش از 50 درصد 
از شبکه های برق فشار متوسط ایران در سطح روستاهای 
توانیر  مدیرعامل شرکت  مشاور  است.  احداث شده  کشور 
در ادامه با بیان اینکه تحول واقدامات قابل توجهی پس از 
انقالب در امر برق رسانی صورت گرفته، عنوان کرد: حجم 
گسترده ی عملیات برق رسانی به روستاهای کشور درحالی 
اجرا می شود که پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها 36 

درصد روستاهای کشور دارای برق بودند. 
مصلحتی شربیانی تصریح کرد: 31 درصد از جمعیت کشور 
ساکن مناطق روستایی هستند و  اکنون اغلب روستاهای کشور 
شرکت  مدیرعامل  مشاور  اند.  شده  برخوردار  برق  نعمت  از 
توانیر با اذعان به اینکه برق دار شدن روستاها موجب رونق 
اقتصادی و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی شده و زمینه 
بازگشت روستاییان را فراهم می کند، یاد آور شد: طی دو سال 
گذشته اعتبارات برق رسانی به مناطق روستایی با رشد چشم 
گیری مواجه شده به گونه ای که در سال گذشته یک هزار و 
150میلیارد ریال موافقت نامه برق رسانی امضا شده است؛ از 
این میزان 860 میلیارد جهت توسعه ی شبکه برق در مناطق 

روستایی هزینه شده است. 

پرداخت 10 ميليون ريال 
تسهيالت

اعطای تسهیالت تا سقف 10 میلیون ریال به طرحهای 
می گیرد  صورت  خانگی  مشاغل  و  روستایی  اشتغال زایی 
منعقد  از  اصفهان  استان  اجتماعی  امور  و  کار  مدیرکل 
شدن قرارداد فی ما بین وزارت کار و امور اجتماعی و بانک 
کشاورزی به منظور اعطای تسهیالت به طرحهای اشتغال 

زایی روستایی و مشاغل خانگی خبرداد.
مبلغ  قرارداد مذکور گفت:  به  اشاره  با  قادریان  مهندس 
73 میلیارد ریال به عنوان سهم وزارت کار و امور اجتماعی 
و مبلغ 179 میلیارد ریال به عنوان سهم بانک کشاورزی به 
طرح های اشتغال زایی روستایی و مشاغل خانگی کل کشور 
با معرفی دبیرخانه کارگروه های اشتغال استان ها اختصاص 
یافت. وی با بیان این مطلب افزود:  سهم استان اصفهان 
از مبلغ فوق حدود 14 میلیارد ریال می باشد که ازاین مبلغ 
میلیارد  و 10  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  میلیارد سهم   4
خاطرنشان  قادریان  می باشد.  کشاورزی  بانک  سهم  ریال 
کرد:  کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به ازای 
تحت پوشش قراردادن هرفرصت شغلی روستایی و خانگی 
می توانند تا سقف 10 میلیون  ریال تسهیالت دریافت نمایند. 
وی افزود:  بازپرداخت تسهیالت مذکور بین 3 تا5 سال و بنا 
برتشخیص بانک می باشد. مدیرکل کار و امور اجتماعی سود 
و کارمزد تسهیالت برای سهم بانک را مطابق با مصوبه ی 
شورای پول و اعتبار عنوان کرد و تصریح کرد:  به سهم 

وزارت کار و امور اجتماعی سودی تعلق نمی گیرد. 
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فرهنگی  و  قومی  اقتصادی،   طبیعی،   اقلیمی،   تنوع 
از  متنوعی  اشکال  گیری  شکل  موجبات  ایران  سرزمین 
استقرارهای دیرینه ی روستایی را فراهم آورده است که نوعا 
از جهات مختلف با یکدیگر تفاوت دارند.  در میان هریک از 
استقرارهای فوق،  نمونه های  منحصر به فردی وجود دارند 
که موجب اعجاب و شگفتی آدمی می شوند.  روستاهایی که 
در آغاز قرن بیست و یکم نوع بسیار متفاوتی از زیست گاه و 

سکونت گاه بشری را به نمایش می گذارند.
از میان صدها روستای شگفت ایرانی تنها تعداد معدودی 
مانند ماسوله،  کندوان و... به جامعه ی ایران معرفی شده  و 
شهرتی جهانی یافته اند.  در حالی که بررسی های مقدماتی 
نشان می دهد،  تعداد این روستاها که حداقل از نظر تاریخی 
و طبیعی دارای یک اثر شگفت انگیز می باشند،  به بیش از 

پانصد مورد می رسد. 
صد  چند  میان  از  ایرانی  انگیز  شگفت  روستای  یکصد 
روستای اعجاب آور انتخاب شده اند که عالوه بر ارزش های 
ارزش های درخشان   از  از میراث فرهنگی و طبیعی  ناشی 
اهرم  به  و می توانند  برخوردارند  نیز  و جهانگردی  دیداری 

مهمی در توسعه روستایی تبدیل شوند.
انگیز  شگفت  روستای  »یکصد  کتاب  تدوین  و  تهیه 
ایران« در راستای پاسخگویی به نیاز عالقمندان به حوزه ی 
گردشگری روستایی نگاشته شده است.  در تالیف این کتاب 
عالوه بر بازدیدهای میدانی متعدد،  منابع مهم جغرافیایی و 
تاریخی زیادی مورد استفاده قرار گرفته اند. این کتاب دارای 
تصاویر متعدد از روستاهای مورد نظر و همچنین نقشه های 

مرتبط با روستای مورد نظر است. 

شناسنامه ی کتاب
نام کتاب:  یکصد روستای شگفت انگیز

نوشته:  حسن زنده دل و همکاران
ناشر:  نشر ایرانگردان 

نوبت چاپ:  اول،  بهار 1379
شمارگان:  4200 نسخه در 216 صفحه 

قیمت:  10000 تومان

یکصد روستای شگفت انگیز
از مجموعه کتابهای راهنمای جامع ایرانگردی

 نشرنمایه
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با افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور،  فضای 
مجازی به تدریج تبدیل به فضایی مناسب جهت  

پاسخ گویی به نیازهای مختلف کاربران ایرانی گردید و در 
جایگاه  خبرگزاری ها  و  خبری  پایگاه های  میان  این 
در  که  بطوری  اند،   داده  اختصاص  خود  به  را  ویژه ای 
ایران این دسته از پایگاه ها جزء پر بیننده ترین سایت ها 
در  ایران  خبری  پایگاه های  حضور  چنین  هم  می باشند. 
بازدید-  تعداد  لحاظ  به   – دنیا  برتر  سایت های  میان 
از  یکی  مجازی  فضای  و  اینترنت  می دهد،   نشان 
رسانی  اطالع  جهت  مناسب  بسترهای  و  راه کارها 
این  در  که  زمینه هایی  از  یکی  متاسفانه  اما  می باشد 
سال ها در خصوص آن در فضای مجازی کمتر فعالیتی 
صورت پذیرفته است،  حوزه ی روستایی کشور می باشد 

در  که  دارد  گوناگونی  اسباب  و  علت ها  موضوع  این  که 
حضور  اما  نیست،   آنها  به  پرداختن  برای  مجالی  اینجا 
از جمعیت کشور در روستاها  از سی و یک درصد  بیش 
روستایی  فضای  در  اینترنت  باالی  نفوذ  ضریب  نیز  و 
تی  سی  آی  دفتر  هزار  ده  به  نزدیک  وجود  که  کشور 
حوزه ی  در  کار  اهمیت  است،   آن  نشانه های  از  یکی 

مجازی را دو صد چندان می کند. 
به  است  پاسخی  نیوز«  »روستا  تحلیلی  خبری  پایگاه 
کشور.   روستایی  رسانی  اطالع  حوزه  با  مرتبط  نیازهای 
این پایگاه که از مرداد ماه سال 88 راه اندازی شده است 
طوسی  نصیر  خواجه  خیریه  بنیاد  فعالیت های  از  بخشی 
است که در عرصه ی روستایی و در بستر اینترنت منتشر 
متنوعی  بخش های  دارای  پایگاه  این  است.   گردیده 
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www.roostanews.ir
آن  و خدمات  بخش ها  ترین  مهم  به  ادامه  در  که  است 

می کنیم:  اشاره 
 بخش اخبار 

یکی از بخش های مهم این پایگاه،  بخش اخبار روستایی 
است.  در این بخش به طور متوسط روزانه 25 خبر جدید بر 
روی خروجی سایت قرار می گیرد.  این اخبار که از طریق 
خبرنگاران پایگاه و یا گرد آوری از سایر خبرگزاری ها تهیه 
قرار  کاربران  دید  استان در معرض  تفکیک  به  می گردد،  
می گیرد.  در این بخش تالش می شود جدید ترین اخبار 
زمان  کمترین  در  مختلف  حوزه های  در  کشور  روستاهای 

ممکن در اختیار مخاطبین قرار گیرد. 
 بخش مقاالت و آموزش 

ترین  روز  به  و  آموزش جدیدترین  و  در بخش مقاالت 
مقاالتی که در حوزه های مختلف روستایی اعم از کشاورزی،  
دامپروری،  صنعت و... حاوی نکات آموزشی است و جنبه 
ترویجی دارد جمع آوری و در اختیار کاربران قرار گیرد تا 
کنون بیش از 2000 مقاله گرد آوری و در این پایگاه قرار 

داده شده است. 
 معرفی روستاها

روستاهای  اجمالی  معرفی  پایگاه  این  امکانات  از  یکی 
کشور است.  در این بخش  به معرفی کلی روستاهای کشور 
پرداخته می شود ویژگی مهم این بخش آن است که این 
اطالعات توسط اهالی روستا نوشته شده است و از منابع غیر 

بومی در آنها استفاده نگردیده است. 

  معرفی وبالگ های روستایی
با توجه به افزایش روز افزون استفاده از فضای وبالگ 
از  استفاده  به  روستاییان  مندی  عالقه  به  عنایت  با  نیز  و 
روستا  پایگاه  در  روستای خود،   معرفی  این محیط جهت 
می نمایند  فعالیت  روستایی  در حوزه  که  وبالگ هایی  نیوز 
شناسایی و معرفی می گردند.  تاکنون بیش از  200 وبالگ 

فعال در حوزه روستایی در این پایگاه معرفی شده اند. 
 معرفی کتاب 

در این بخش جدیدترین کتاب های منتشر شده در حوزه ی 
روستایی به عالقمندان معرفی می شوند.  هم چنین بانکی 
کشاورزی،   حوزه ی  در  مختلف  کتاب های  نشر  نمایه ی  از 
دامپروری،  مدیریت و توسعه ی روستایی  تهیه و در این 

پایگاه به مخاطبین عرضه شده است.  
 بانک اطالعات روستاهای کشور

بانک  خبری،   پایگاه  این  مهم  بخش های  از  یکی 
اطالعات روستاهای کشور است.  در این بانک اطالعات 
جمعیتی،  وضعیت علمی،  وضعیت جغرافیایی،  امکانات و. 
... روستاهای کل کشور بر اساس آمارهای  رسمی موجود 

تهیه و در اختیار عالقمندان قرار گرفته است. 
 پیامک اخبار 

حوزه ی  روز  اخبار  ترین  مهم  اخبار  پیامک  بخش  در 
و  مسئولین  از  برخی  همراه  تلفن های  برای  روستایی 
ارسال  روزانه  به صورت  روستایی  حوزه ی  ریزان  برنامه 

می گردد. 
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دهیاران محترم می توانند  برای اطالع از آخرین اخبار و اطالعات مرتبط با حوزه ی اشتغال،  به پایگاه های سازمان کار 
و امور اجتماعی استان خود مراجعه نمایند 

www.kartabriz.ir

www.kar-azgharbi.ir

www.kar-ardebil.ir

www.kar-esfahan.ir

www.karkaraj.ir

www.kar-ilam.ir

www.kar-bushehr.ir

www.kartehran.ir

لیست پایگاه های اینترنتی
وزارت کار و امور اجتماعی

سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربایجان شرقی

سازمان کار و امور اجتماعی استان آذربایجان غربی

سازمان کار و امور اجتماعی استان اردبیل 

سازمان کار و امور اجتماعی استان اصفهان

سازمان کار و امور اجتماعی استان البرز

سازمان کار و امور اجتماعی استان ایالم

سازمان کار و امور اجتماعی استان بوشهر

سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران

*N30*18
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سازمان کار و امور اجتماعی استان چهارمحال بختیاری

سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان جنوبی

سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان رضوی

سازمان کار و امور اجتماعی استان خراسان شمالی

سازمان کار و امور اجتماعی استان خوزستان

سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان

سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان

سازمان کار و امور اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

سازمان کار و امور اجتماعی استان فارس

سازمان کار و امور اجتماعی استان قزوین

سازمان کار و امور اجتماعی استان قم

سازمان کار و امور اجتماعی استان کردستان 

سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمان

سازمان کار و امور اجتماعی استان کرمانشاه

سازمان کار و امور اجتماعی استان کهکیلویه و بویر احمد

سازمان کار و امور اجتماعی استان گلستان

سازمان کار و امور اجتماعی استان گیالن

سازمان کار و امور اجتماعی استان لرستان

سازمان کار و امور اجتماعی استان مازندران

سازمان کار و امور اجتماعی استان مرکزی

سازمان کار و امور اجتماعی استان هرمزگان

سازمان کار و امور اجتماعی استان همدان

سازمان کار و امور اجتماعی استان یزد

www.kar-bakhtiari.ir

www.kar-khjonobi.ir

www.kar-khrazavi.ir

www.kar-khshomali.ir

www.kar-khozestan.ir

www.kar-zanjan.ir

www.karsem.ir

www.kar-sistan.ir

www.farslabour.ir

www.kar-ghazvin.ir

www.kar-ghom.ir

www.kar-kordestan.ir

www.jobs.kr.ir

www.kar-kermanshah.ir

www.kar-kohkiloyeh.ir

www.kar-golestan.ir

www.kar-gilan.ir

www.karlorestan.ir

www.karmazandaran.ir

www.kar-markazi.ir

www.kar-hormozgan.ir

www.kar-hamedan.ir

www.kar-yazd.ir
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نشریه ی دهیاری ها جهت برقراری ارتباط هرچه بیشتر با مخاطبین خود از این شماره اقدام به راه اندازی بخش 
مسابقه در نشریه نموده است.  این مسابقه در سه بخش مجزا و با هدایای نفیس و متنوع )مانند،  کمک هزینه ی  

سفر زیارتی،  سکه ی بهار آزادی،  صنایع دستی،  وام کار آفرینی در روستا و....( برگزار خواهد شد حداکثر مهلت جهت 
شرکت در کلیه ی مسابقات تا روز سی ام آبان ماه خواهد بود: 

بخش اول:  مسابقه ی پیامکی 
در این بخش 5 سئوال چهار گزینه ای مطرح می گردد که کافیست پاسخ های صحیح خود را به صورت ذیل برای ما 

ارسال نمایید: 

شما می باید پاسخ خود را به صورت پیامک )sms(  به شماره 30006271 و به شکل ذیل ارسال فرمایید: 
M30*34112*  : روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M ،  شماره ماهنامه یعنی عدد 30 را وارد می کنید و پس از آن دوباره یک 

ستاره وارد می کنید و پس از این ستاره پاسخ ها را به ترتیب وارد می نمایید.

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

اگر پاسخ سوال مثال به صورت ذیل باشد:  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

34112پاسخ صحیح

اما سوال های  این شماره: 
برای  رضا)ع(  مهرامام  صندوق  تسهیالت  سقف   -1
میزان  چه  حداکثر  فرما  خویش  زایی  اشتغال  طرح های 

است؟ 

1- 150 میلیون ریال 
2- 50 میلیون ریال 
3- یک میلیارد ریال 

با مخاطبین

*N30*19
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4- 100 میلیون ریال 
2- دهیار چگونه می تواند در ایام خدمت خود از مرخصی 

استفاده نماید: 

1- با کسب اجازه ی کتبی از شورای اسالمی
2- با کسب اجازه ی کتبی از بخش دار

با  داری  بخش  طریق  از  مرخصی  برگه ی  صدور   -3
موافقت شورای اسالمی

4- صدور برگه ی مرخصی از طریق شورای اسالمی و با 
موافقت بخش داری 

به  آن  بند  چند  حدودا  دهیاران  وظایف  بند   47 از   -3
صورت مستقیم و غیر مستقیم به بحث اشتغال روستایی 

ارتباط دارد؟

1- 23 بند 
2 – 18 بند  
3- 10 بند   

4- 6 بند 

گردشگری  اشکال  انواع  از  زیر  موارد  از  کدامیک   -4
کشاورزی نیست؟ 

1- آموزشی و تجربی
2- تولید صنعتی  
3- بازار مستقیم 

4- تفریحی و مناسبتی

5- در سال 87 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای 
چند روستا مجوز دهیاری صادر کرده است؟ 

1- 1400 روستا 
2- 1716 روستا  
 3- 673 روستا 
4- 2010 روستا 

 بخش دوم:  مسابقه ی کتبی
در بخش مسابقه کتبی کلیه ی مخاطبین محترم نشریه 
می توانند مطالب خود و نیز تجربیات دهیاریها و شوراهای 
اسالمی در این موارد را در قالب مقاله، عکس،   اخبار  برای 

نشریه ارسال نمایند. 
موضوعات: 

1- کاربرد و فواید بیمه محصوالت کشاورزی 
2- مزایا و معایب طرح پزشک خانواده و بیمه ی روستایی

3-   بیمه ی  دهیار و پرسنل دهیاری 
کلیه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد 
و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت هم چنین مطالبی که 
از نظر کمیته کارشناسی قابل استفاده باشد در شماره های 
آتی نشریه منتشر خواهند شد.  به این دسته از آثار عالوه 
بر شرکت در قرعه کشی مرحله ی اول،  جوایز نقدی تعلق 

خواهد گرفت. 
شما آثار خود را به یکی از روش های ذیل می توانید برای 

ما ارسال فرمائید: 
ارسال از طریق پست  به آدرس تهران – صندوق پستی 

 14565-169
تلفن  شماره  به  ) فاکس(  نمابر  طریق  از  ارسال 

02144056848
ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:

dehyariha@gmail.com   

 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
توسط مخاطبین محترم،   نشریه  ارزیابی محتوای  جهت 
شده  گرفته  نظر  در  مطلب  هر  برای  ویژه ای  نظرسنجی 
است.  کافی است شما بهترین مطلب این شماره را که از آن 
بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده،   کد ویژه پیامک 
آن را برای ما ارسال نمایید.  این کد ویژه در کنار برخی از 
مطالب نشریه و تحت عنوان " کد پیامک " دیده می شود.  
کافیست شما آن کد را به شماره 30006271 ارسال فرمایید 
تا شماره همراه   شما  نیز در قرعه کشی شرکت داده شود.  به 
  *N30* 10 ،عنوان مثال اگر کد ویژه مطلب مورد نظر شما
باشد شما می بایست عین این کد را به شماره اعالم شده 
ارسال فرمایید. به منتخبین این نظر سنجی نیز جوایز نفیسی 

اهدا خواهد شد. 
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دهیاری ها:  پای صحبت شما،  فرصتی است برای طرح و 
ارائه دیدگاه های دهیاران گرامی و بیان سئواالت و مشکالت آنان 
در حوزه مدیریت روستایی.  نشریه دهیاری ها تالش خواهد نمود تا 

منعکس کننده ی نظرات شما عزیزان باشد.
2319.....0917 – بدون نام:  هزینه اشتراک ماهنامه دهیاری ها چقدر 

است و چگونه می توان مشترک آن شد؟  
دهیاری ها:  ماهنامه دهیاری ها با هزینه سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور منتشر می گردد و فعال با توجه به سیاست های سازمان این نشریه برای کلیه 
دهیاران گرامی به صورت رایگان ارسال می شود و دهیاران عزیز  نیازی به اشتراک نشریه 
ندارند. البته برنامه ریزی هایی در حال انجام است تا سایر افراد عالقمند نیز بتوانند از طریق 
اشتراک به نشریه دسترسی داشته باشند.  که در صورت راه اندازی این امکان،  موضوع از طریق 

نشریه  اطالع رسانی خواهد شد. 

7512...0919 – آقای قاسم بهمنی از سمنان:  روستای ما مشکالتی  خصوصا در زمینه راه روستایی 
دارد ما از چه طریق می توانیم این مشکالت را به مسئولین راه استان و کشور منتقل کنیم؟ 

دهیاری ها:  برادر گرامی،  این نشریه بیشتر در حوزه مسایل آموزشی و پژوهشی دهیاران و دهیاری های کشور 
فعالیت می نماید با این حال تالش می کنیم تا مشکالت شما را هم به گوش مسئولین مربوطه برسانیم شما می توانید 
شرح مسائل و مشکالت خود را برای ما ارسال کنید،  تا ما ضمن انعکاس آن در نشریه پاسخ مسئولین محترم را نیز 
به اطالع شما برسانیم.  در ضمن با عنایت به نکته ای که در مورد راه روستای خود اشاره فرمودید شما می توانید از طریق 

شماره تلفن  02732223830 با اداره کل راه و ترابری استان خود تماس حاصل فرمایید 

6312.....0917 – آقای عباس زارعی:  ما برای کارکنان دهیاری و اعضای شورای اسالمی روستا جمعا به 6 شماره از نشریه 
نیاز داریم اما فقط یک نسخه از نشریه به دست ما می رسد چگونه می توانیم تعداد نسخه های بیشتری دریافت نماییم؟

دهیاری ها:  همان طور که اشاره شد فعال یک نسخه از این نشریه به صورت رایگان برای تمامی دهیاری ها ارسال 
می گردد اما انشاء اهلل به زودی و با راه اندازی بخش مشترکین،  کلیه عالقه مندان می توانند با دریافت اشتراک این نشریه 

به تعداد مورد نیاز خود نشریه دریافت نمایند.

4322.....0911 – بدون نام:  من سه ماه است که به عنوان دهیار روستای خودمان انتخاب شدم و به خوبی 
با قوانین  و مقررات و وظایف اداری خودم آشنا نیستم.  بخشداری و فرمانداری هم جز یک سری آیین 

نامه،  چیز دیگری ندارند.  اگر ممکن است کتابی در این خصوص معرفی نمایید. 
دهیاری ها:  ضمن آرزوی موفقیت و بهروزی برای حضرت عالی در این سمت،   اوال شما می توانید 

با پیگیری شماره های این نشریه با قوانین،   مقررات و وظایف خود آَشنا شوید.  ثانیا ما می توانیم به 
شما کتاب  مجموعه قوانین و مقررات ده و دهیاری با آخرین اصالحات نوشته غضنفر اکبری و  

مجید عبدالهی که انتشارات قلمستان هنر آن را منتشر نموده است را پیشنهاد نماییم.  هم 
چنین اگر شما به اینترنت دسترسی داشته باشید این قوانین را می توانید در سایت سازمان 

به آدرسhttp://imo.org.ir نیز مطالعه نمایید. بد نیست این مژده را به شما و 
سایر خوانندگان عزیز بدهیم که سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برنامه هایی 

جهت دسترسی آسان شما به این قوانین و مقررات دارد که به زودی و از طریق 
همین نشریه به اطالع شما خواهد رسید.

پای صحبت شما 
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شماره 30 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



1- محيط زيست روستايي
2- نيازهاي اجتماعي روستايي
3- نيازهاي اقتصادي روستايي

4- نيازهاي عمراني روستايي
5- نيازهاي بهداشتي روستايي
6- نيازهاي فرهنگي روستايي
7- نيازهاي ورزشي روستايي
8- نيازهاي رفاهي روستايي

9- مشاركت اجتماعي-فرهنگي روستايي
10- مشاركت سياسي روستايي

11- مشاركت اقتصادي روستايي
12- مشاركت عمراني و زير بنايي روستايي

13- مديريت اراضي روستا
14- مديريت مراتع و منابع خاكي و حوزه روستا

15- صنايع دستي روستايي
16- بازاريابي توليدات روستايي
17- امنيت و نظم عمومي روستا

18- مديريت پسماند

19- مديريت فضاي عمومي
20- مديريت منابع آبي

21- مديريت بحران و ايمني روستا
22- مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي

23- فقر روستايي و مديريت آن
24- اقتصاد كشاورزي و توسعه كشاورزي

25- صندوق هاي تعاون و توسعه
26- مديريت بازار روستايي

27- اشتغال روستايي و تعاونی 
28- كشاورزي پايدار
ICT -29  روستايي

30- مشاركت زنان در مديريت روستايي

خواننده گرامی، نشريه »دهياری ها« آمادگی دارد تا مقاالت، اخبار، گزارش ها 
و تصاوير شما از روستاهای كشور را در نشريه منعکس نمايد. شما می توانيد 

مطالب خود را در زمينه های زير برای نشريه ارسال نماييد: 
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