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به قلم 
مدیرمسئول

اکنون که بیش از یک ماه از طرح هدفمند سازي یارانه ها مي گذرد مي توان امیدوار بود که با عنایت ویژه ي 
دولت و همکاري و همیاري بسیار خوب مردم به آرزوی دیرینه ي کشور یعنی فقرزدایی و برقراری عدالت 
و رفاه عمومی در جامعه دست پیدا کرد. در این مدت تمامي آحاد جامعه نشان دادند که به اهمیت و ارزش این 

طرح و اثرات و برکات آن واقفند و در این راستا بیش ترین همکاري را با دولت در اجراي طرح داشته اند.
توجه به وضعیت معیشت دهک های پایین جامعه و توزیع عادالنه ي یارانه در میان مردم یکی از مهم ترین 
اهداف قانون هدفمندسازي یارانه ها در جامعه است. اگر توزیع یارانه ها به شیوه ي قبلي ادامه پیدا مي کرد، قشر 
ضعیف و دهک های پایین جامعه همچنان کم ترین استفاده را از یارانه ها مي بردند. این نابرابری موجب شد تا دولت 

به فکر تعدیل نظام اقتصادی کشور بیفتد و تصمیم بگیرد تا طرح هدفمند سازي یارانه ها را به اجرا در آورد.
هدفمند سازي و تعدیل قیمت ها  افزایش کارایي نظام اقتصادي را در پي خواهد داشت و به شدت در کاهش 
فساد، رانت و اتالف منابع تاثیر گذار است. مصرف بهینه ي انرژي، کاهش قاچاق، اصالح ساختار تولید، کاهش 
مخارج عمومي و شفافیت مالي دولت و شرکت هاي دولتي نیز از دیگر فواید و اثرات این طرح است. توسعه ي 
زیر ساخت هاي تولید به ویژه در بخش کشاورزي، بهبود وضعیت معیشت روستاییان، کم کردن فاصله ي طبقاتي 
میان شهر و روستا و باالخره زمینه سازي جهت مهاجرت معکوس از مهم ترین اثرات این طرح ملي در حوزه ي 

روستایي کشور است.
اما در این خصوص دهیار به عنوان رابط بین حاکمیت و اهالي روستا مي تواند در پیشبرد و رسیدن به اهداف 
طرح هدفمند سازي نقش بسیار مهمي را ایفا نماید. دهیار با اطالع رساني درست به مردم و آگاه سازي آنان نسبت 
به اثرات و فواید این کار، و نیز نظارت بر حسن اجراي قوانین و مقررات مرتبط مي تواند در رسیدن این طرح به 
نتایج مطلوب تاثیر به سزایي داشته باشد. در این راستا و جهت آشنایي هرچه بیشتر دهیاران و اعضاي محترم 

شوراهاي اسالمي در این شماره به ابعاد طرح هدفمندسازي یارانه ها خواهیم پرداخت.
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اهل قلم

*N32*1

منوچهر فراقي 
معاونت امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها 

و دهياري هاي کشور
است  دولت  ها  ابزارهای مهم حمایتی  از  یکی  یارانه 
که برای حمایت از مصرف  کنندگان، تولید  کنندگان و 
صادر  کنندگان پرداخت می  شود. در یک تعریف کلی، یارانه 
از  حمایت  به  منظور  که  گویند  را  انتقالی  پرداخت  هرگونه 
خزانه  ي  محل  از  درآمد،  توزیع  بهبود  و  درآمد  کم  اقشار 
واریز  دولت  خزانه  ي  به  می  تواند  که  آن  چه  هر  و  دولت 
و  خانوارها  به  غیر  نقدی  یا  و  نقدی  به  صورت  گردد، 
تولید  کنندگان کاال و خدمات تعلق گیرد. در این راستا در 
قیمت  ها  نوسانات  از  جلوگیری  به  منظور  دهه  های گذشته، 
ارزیابی  اما  پرداخت مي  شد.  به  صورت غیر  مستقیم  یارانه  ها 
این  یارانه  ها نشان می  دهد که  سیاست پرداخت غیر  نقدی 
گروه  های  ناعادالنه  بهره  مندی  به  منجر  نهایتا  روش 
درآمدی از یارانه  ها، تشدید مصرف بی  رویه، افزایش واردات، 
قاچاق کاالهای یارانه  ای، اتالف منابع و به  طور کلی مختل 
کشور  در  سرمایه  گذاری  و  تولید  مصرف،  الگوی  کردن 
از  ریال  میلیارد  هزاران  سالیانه  صرف  علی  رغم  و  مي  شد 
بودجه  ي کشور، اهداف مورد  نظر تحقق نمي  یافت. یکي از 
مصادیق عمده  ي این امر مصرف سوخت در کشور بود. چرا 
که طبق آمار، 20 درصد افراد ثروتمند جامعه، بیش از 50 

رو  این  از  می  کردند.  مصرف  را  سوختی  یارانه  های  درصد 
قدیم  نظام  نقاط ضعف  شناسایی  با  نهم  خدمتگزار  دولت 
پرداخت یارانه  ها و بررسی تجارب سایر کشورها، با صرف 
هزاران ساعت کار کارشناسی در  صدد اصالح نظام پرداخت 

یارانه  ها برآمد.
کشورهای  به  خصوص  کشورها  سایر  تجربه  ي  بررسی 
توسعه یافته نشان داد که هدفمندسازی یارانه  ها به روش 
است.  گرفته  قرار  استقبال  مورد  بیشتر  نقدی  پرداخت 
به  طوری که بر  اساس تخمین سازمان جهانی کار در سال 
از 80 درصد جمعیت کشورهای صنعتی،  2000، در بیش 
تا   15 آفریقایی،  و  آسیایی  کشورهای  جمعیت  درصد   10
60 درصد از کشورهای آمریکای التین و باالخره 50 تا 80 
از  اروپای شرقی، شکل خاصی  درصد جمعیت کشورهای 

یارانه  ي نقدی پرداخت شده است.
نتیجه  ي بررسی  های کارشناسی نهایتا منجر به تهیه  ي 
الیحه  ي هدفمندسازی یارانه  ها و تصویب آن توسط مجلس 
شورای اسالمی در تاریخ هشتم دی ماه سال 1388 شد. 
در این قانون روش پرداخت یارانه به سرپرستان خانوارها 
از روش غیر  مستقیم به روش نقدی اصالح شد. به اعتقاد 
می  تواند  یارانه  ها  هدفمندسازی  قانون  اجرای  کارشناسان، 
ایران  بزرگ  ملت  برای  بی  شماری  منافع  و  برکات  منشاء 

باشد که از آن جمله می  توان به موارد زیر اشاره کرد:

رسالت دهیاران در اجرای قانون 
هدفمند سازی يارانه ها
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آزادسازی  طریق  از  اقتصادی  نظام  کارایی  افزایش 
قیمت.

کاهش فساد، رانت و اتالف منابع ناشی از یارانه  های 
غیر هدفمند.

و  انرژی  تولید  بنگاه  های  درآمدی  ساختار  اصالح 
تغییر نظام توجیه فنی-  اقتصادی طرح  های تولید انرژی.

اصالح ساختار تولید در راستای به  کارگیری فن  آوری 
با شدت انرژی پایین.

تامین  پروژه  های  شدن  اقتصادی  احتمال  افزایش 
انرژی از منابع تجدید  پذیر.

مصرف بهینه  ي انرژی و کاهش قاچاق.
تعادل  های  عدم  رفع  و  عمومی  مخارج  کاهش 

بودجه  ای.
گروه  های  بین  انرژی  مصرف  شکاف  کاهش 

درآمدی.
به  دلیل  محیطی  زیست  شاخص  های  بهبود 

صرفه  جویی در انرژی  های فسیلی.
رشد  کنترل  به  دلیل  کشور  صادراتی  توان  افزایش 

داخلی.
بهبود شفافیت مالی دولت و شرکت  های دولتی.

افزایش سرمایه  گذاری در کاالهای خارج شده از سبد 
حمایتي.

سطح  به  یارانه  مشمول  کاالهای  مصرف  کاهش 
تعادلی آن  ها.

حد  از  بیش  مصرف  از  ناشی  آلودگی  های  کاهش 
فرآورده  های نفتی که 5 برابر میانگین سرانه  ي جهانی است.

افزایش کیفیت کاالهای خارج شده از سبد حمایتی.

توزیع عادالنه  تر یارانه  ها.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه  ها در راستای جامه  ي 
عمل پوشاندن به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز 
به  صورت  و صرفه  جویی  مالی  انضباط  داشتن  و  اسراف  از 
گسترده، در اولویت  های کاری دولت نهم و دهم قرار گرفت 
و نهایتا این قانون در تاریخ 28 آذر 1389 با دستور ریاست 
محترم جمهور عمال وارد فاز اجرایی شد. مقام معظم رهبری 
با بیان مطلب “همکاری کنید، کمک کنید و برای آن کسی 
که در وسط میدان اجرا قرار دارد، تسهیالت فراهم کنید”، 
را  طرح  این  اجرای  در  سه  گانه  قوای  همکاری  ضرورت 
مورد تاکید قرار دادند. لذا وظیفه  ي قانونی و شرعی همه  ي 
دستگاه  های اجرایی و نیز آحاد مردم، پشتیبانی و همکاری 

در اجرای این قانون می  باشد.
در این راستا دهیاران به  عنوان بازوی اجرایی شوراهای 
مهمی  بسیار  نقش  می  توانند  روستاها  مدیران  و  اسالمی 
در اجرای موفق این قانون ایفا نمایند. در انجام کارآمد و 
اثربخش وظایف عمرانی و خدماتی، دهیاران باید همکاری 
نزدیک با مدیران و مسئوالن بخشداری  ها، فرمانداری  ها و 
استانداری  ها و سایر دستگاه  های وظیفه  مند داشته و اطالع 

رسانی به روستاییان عزیز را مورد توجه قرار دهند.
تمامی  همراهی  با  و  الهی  قوه  و  حول  به  امیدواریم 
دستگاه  های اجرایی و هم  چنین با مشارکت مردم عزیزمان، 
ایجاد تحول  در تداوم راهی که دولت خدمتگزار به  منظور 
اقتصادی کشور در آن گام نهاده و مصمم است تا به اصالح 
نظام پرداخت یارانه  ها مبادرت ورزد، موفق بوده و با عبور 
از این فراز مهم تاریخی، نوید بخش آینده  ای روشن برای 

فرزندان و نسل  های بعدی این مرز و بوم باشیم.

4
شماره 32 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



اسماعيل زيارتي نصرآبادي
کارشناس ارشد توسعه روستايي

ez@dehyariha.com
مقدمه: در تمامي نظام هاي اقتصادي شناخته شده در 
جهان، یکي از مهم ترین وظایف دولت فراهم نمودن 
زمینه هاي الزم به منظور دستیابي به عدالت اجتماعي، توزیع 
طریق اعمال  از  جامعه  پایین  طبقات  به نفع  ثروت  مجدد 
سیاست هاي مالي و پولي و تخصیص بهینه ي منابع جامعه در 

راستاي تولید کاالهاي مورد نیاز مردم مي باشد.
در دهه ي 1950 با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه 
به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت ها 
در فعالیت های اقتصادی پر رنگ تر شد. در این دوران از دولت 
به عنوان عامل و موتور محرک توسعه یاد می شد. این نقش را 
اقتصاددانان کالسیک توسعه برای دولت تعریف کرده بودند و از 
آن جا که این گروه از نظریه پردازان الزمه ي توسعه ي اقتصادی 
را صرفاً در سرمایه گذاری های کالن فیزیکی و زیرساخت های 
اقتصادی می دیدند، بیشتر دولت ها را به دخالت در این زمینه ها 
توصیه می کردند. ولی از دهه ي 1970 با شکل گیری تفکر 
برای  که  ایجاد شد  آگاهی  این  توسعه،  در  انسان  محوریت 
مواجهه با مسائل مبتال به توسعه نیافتگی کشورها، سرمایه ي 
فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه ي سرمایه ي فیزیکی، 
مسایل و سیاست های اجتماعی و شکل گیری سرمایه ي انسانی 
هم ضرورت دارند. بنابراین در این دوره سیاست های حمایتی 
اجتماعی در قالب دولت های رفاه، سیاست های یارانه ای و ... 
سرلوحه ي برنامه های توسعه اي کشورها قرار گرفت. آن چه در 
زمینه ي پرداخت یارانه ها مورد غفلت قرار گرفت، هدف گیری 
صحیح این سیاست ها بود؛ به نحوی  که بیشتر کشورها یارانه ها 
را به صورت همگانی و عمومی پرداخت می کردند. اما در دهه ي 
1980 به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه ي 
کشورهای شرق آسیا، آمریکای التین، جنوب آسیا و صحرای 
آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد 
و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب 
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این رویکرد جدید، اکثر کشورها نسبت به اصالح و تغییر در 
برنامه و شیوه های پرداخت یارانه ها اقدام کردند.

دلیل عمده ي این کشورها جهت اجراي برنامه ي اصالح، 
پرهزینه بودن یارانه ي عمومي به جهت فراگیر بودن آن بود. با 
توجه به افزایش جمعیت و افزایش قیمت کاالها و خدمات در 
بازارهای جهاني، بار مالي دولت ها افزایش قابل توجهي یافته 
بود. عالوه بر این ناکارآیي نظام توزیع دولتي و اثرات منفي 
کنترل قیمت محصوالت بر تولید کنندگان از دالیل دیگر انجام 

اصالحات بوده است.
بررسي هاي انجام شده در کشورهاي منتخب نشان مي دهد 
که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه ي خود از 
شیوه اي خاص، و یا ترکیبي از شیوه هاي مختلف بهره جسته اند. 
غالب کشورها انتخاب خانوارهاي فقیر را در دستور کار خود 
قرار داده و برای بهره مندی بیشتر آن ها از منابع درآمدی و 
توزیع مجدد درآمد به نفع اقشار آسیب پذیر برنامه ریزی و اقدام 
براي  شاخصي  به عنوان  خانوارها  درآمد  بدین گونه  نموده اند. 
انتخاب افراد محق )جامعه ي هدف(، مورد استفاده قرار گرفته 
دست  یارانه ها  هدفمندي  به  که  کشورهایي  جمله  از  است. 

زده اند مي توان از هندوستان، برزیل و اردن نام برد.
بررسي توانمندي ها و پتانسیل هاي موجود در اقتصاد ایران 
نشان مي دهد که این اقتصاد از ظرفیت هاي قابل توجهي برای 
عملکرد  بررسي  حال،  این  با  است.  برخوردار  توسعه  و  رشد 
و  اقتصادي  رشد  از  اعم  کالن  اقتصاد  کلیدي  مؤلفه هاي 
با  این است که  نمایان گر  دیگر شاخص هاي توسعه یافتگي، 
وجود برخورداري از ظرفیت هاي باال و نیز تالش مسئوالن 
ایران  اقتصاد  توسعه، همچنان  باالتر  به سطوح  در دستیابي 
تورم  رشد،  نوسان  و  کندي  چون  ساختاري  مشکالت  با 

مشکالت  بی شک،  روبروست.  درآمد  توزیع  نابرابري  و  باال 
اقتصادی،  متعدد  بسیار  عوامل  به  کشور  اقتصاد  روی  پیش 
اجتماعی، فرهنگی و حتی اقلیمی وابسته است. ولی همواره 
بحث توزیع ناعادالنه و غیر منطقی یارانه ها به عنوان یکی از 
مهم ترین چالش های پیش روی توسعه ي اقتصاد ملی از سوی 

اقتصاددانان و صاحب نظران مطرح بوده است. 
یکي از اهداف اصلي پرداخت یارانه در جوامع مختلف از 
جمله ایران، حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم  درآمد و بهبود 
توزیع درآمد است. اما وضعیت کنوني و شاخص ها بیان گر این 
واقعیت هستند که با توجه به پرداخت قابل توجه یارانه ها و 
بهره مندي همگاني اقشار جامعه از این یارانه ها، سهم اقشار 
مرفه و ثروتمند به دلیل مصرف بي رویه به نسبت سایر اقشار 
جامعه بیشتر بوده و با ادامه ي این روند، اهداف حمایتي دولت 
از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد تحقق نمی یابد.  به طور کلي، 
یارانه بهایي است که دولت ها براي رساندن کاال و خدمات به 
دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت 
تولیدکنندگان پرداخت مي کنند. بررسي نظام یارانه ي کاالها 
از  بسیاري  برخالف  که  مي دهد  نشان  کشورمان  خدمات  و 
کشورها، سهم عمده ي یارانه ها را “یارانه ي مصرفي” تشکیل 
درآمدهاي  افزایش  برکت  به  نیز  اخیر  دهه هاي  مي دهد.  در 
نفتي، یارانه ي غذا از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده و از  
4/5میلیارد ریال در سال 1352 به 7   /    901‚31 میلیارد ریال در 
سال 1384 افزایش یافته که رشد ساالنه اي معادل 32 درصد 
را نشان مي دهد. اعطاي یارانه بدون هیچ قید و بندي موجب 
بروز مشکالتي نظیر افزایش هزینه هاي دولت، ناکارایي و فساد 
نظام توزیع و افزایش ضایعات مي شود. بیشتر کشورهایي که 
پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام مي داده اند از دهه ي 
1980 به دالیل مختلفي چون پرهزینه بودن یارانه ي فراگیر 
ناکارآیي  غذایي،  مواد  قیمت  افزایش  و  رشد جمعیت  اثر  در 
نظام توزیع دولتي و اثرات منفي کنترل قیمت محصوالت بر 
تولیدکنندگان محصوالت یارانه اي، اقدام به هدفمند نمودن 

یارانه ها کرده اند.
در  که  داشته  اعالم  گزارشي  در  انرژي  جهاني  سازمان 
صورت حذف یارانه هاي انرژي در ایران، مصرف آن در این 
کشور 47 درصد و تولید گاز دي اکسید کربن 49 درصد کاهش 
و در مقابل بهره وری در بخش اقتصاد به میزان 22 درصد تولید 
ناخالص این کشور افزایش مي یابد. سازمان بین المللي انرژي 
در همین گزارش از آمارهاي میانگین پرداخت یارانه به بنزین 
در چند اقتصاد جهان اعالم کرده است که مقایسه ي این آمار با 

وضع موجود ایران تاسف برانگیز است.
بر اساس این آمار، میانگین پرداخت یارانه ي بنزین در ایران 
1480 درصد قیمت واقعي آن است. در چین 910 درصد، در 
ونزوئال 657 درصد، در روسیه 532 درصد، در اندونزي 527 
آفریقاي جنوبي 46 درصد  درصد، در هند 214 درصد و در 

است.
یکي از شایع ترین یارانه هاي غیرمستقیم در اقتصاد  ایران، 
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از  نفتي است.  فرآورده هاي  انرژي، خصوصاً  یارانه در بخش 
اهداف اصلي و اولیه ي یارانه هاي بخش انرژي، تامین حداقل 
پرداخت هزینه ي  توانایي  است که  اقشاري  و  افراد  نیازهاي 
عدالت  به  نیل  دقیق تر  به عبارت  ندارند.  را  انرژي  واقعي 
اجتماعي از مهم ترین دالیل وجود یارانه ها در بخش انرژي 
ساالنه  شده است،  ادعا  گرفته  برآورد صورت  بر اساس  است. 
بیش از 20  میلیارد دالر یارانه در ایران به بخش انرژي پرداخت 
مي شود که به علت نبود بستر مناسب و الگوي صحیح مصرف، 
بخش قابل توجهي از  این منابع هدر مي رود. حال باید دید 
که نحوه ي توزیع یارانه ي انرژي و سهم خانوارهاي فقیر و 
غني از کل یارانه ها، چگونه است تا مشخص شود چه اندازه 
عدالت اجتماعي تحت  این سیستم محقق شده است. بدین 
منظور خانوارها را از نظر مقدار هزینه ي ساالنه ي خود به ده 
دهک تقسیم مي کنیم. دهک اول نشان دهنده ي ده  درصد از 
را داشته اند.  خانوارهایي است که کم ترین هزینه ي ساالنه 
بنابراین مي توان گفت که  این دسته از خانوارها جزو فقیرترین 
اقشار جامعه محسوب مي شوند. در نقطه ي مقابل دهک دهم، 
ده  درصد از خانوارهایي را نشان مي دهد که بیش ترین مبلغ را 
صرف هزینه ي ساالنه ي خود کرده اند، لذا  این دسته از خانوارها 

از مرفه ترین اقشار جامعه هستند.
با  فرآورده ها  باالتر  مصرف  که  مي شود  باعث  امر  همین 
باالتر  مصرف  که  آن  حال  باشد،  همراه  بیش تري  یارانه ي 
علي القاعده مربوط به اقشار ثروتمند جامعه است. به طور نمونه 
فردي که از نظر درآمدي در دهک دهم است و لوکس ترین 

از  خود  سهمیه ي  میزان  است  داراست،  ممکن  را  اتومبیل 
یارانه ي بنزین را تا اردیبهشت ماه مصرف کند و براي ماه هاي 
باقي مانده تا انتهاي سال، سهمیه ي افرادي که در دهک هاي 
اول و دوم و بعضاً در نقاط دورافتاده ساکن هستند را مصرف 

کند.
بررسي اطالعات هزینه هاي خانوارهاي شهري و روستایي 
نشان مي دهد که سهم خانواده هاي ثروتمند از یارانه ي تمامي 
جامعه  فقیر  خانوارهاي  از  بیش تر  بسیار  نفتي  فرآورده هاي 
است. براي مثال خانوارهاي شهري دهک دهم 23/6  درصد 
که  حالي  در  داده اند.  اختصاص  به خود  را  بنزین  یارانه ي  از 
بدین  بوده است.  تنها 5  درصد  اول  سهم خانوارهاي دهک 
ترتیب ثروتمندترین خانوارهاي شهري نزدیک به 4/7 برابر 
در  شده اند.  بهره مند  بنزین  یارانه هاي  از  خانوارها  فقیرترین 
خصوص گازوییل نیز بررسي هزینه ي خانوارها نشان مي دهد 
که سهم ثروتمندترین و فقیرترین اقشار از یارانه هاي  این حامل 

به ترتیب 6/4 و 0/6  درصد بوده است.
قانون  اجرای  کشور،  تاریخ  از  مقطع  این  در  حال  هر  به 
هدفمند سازي یارانه ها با توجه به آثار آن در بهبود وضعیت 
اقتصاد کشور و زندگي مردم، از اولویت هاي اجراي طرح تحول 
اقتصادي قرار گرفته و اجرای آن از سوی دولت دهم رسمًا 
در  پرداختي  یارانه هاي  قانون،  این  براساس  است.  آغاز شده 
بخش هاي مختلف طي پنج سال آینده لغو خواهد شد که این 
موضوع به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اقتصاد و توسعه، 
در  آن  شدن  رقابتي  نتیجه ي  در  را  ایران  اقتصاد  شکوفایي 
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بازارهاي جهاني سبب خواهد شد.
مهم ترین اهداف اجرای این قانون، موارد متعددی همچون؛ 
دادن  اقتصادي،  شفاف سازي  تبعیض،  رفع  و  عدالت  اجراي 
فرصت مدیریت درست، اصالح قیمت ها و کاهش وابستگي 
دولت به درآمدهاي نفتی، افزایش حجم فعالیت هاي عمراني، 
بهینه سازی مصرف انرژي در کشور، اصالح و بهبود فرهنگ 
مصرف، توسعه ي اشتغال زایی، کاهش شکاف طبقاتي و بهبود 

ضریب جیني و . . . می باشد.
 نقش و جایگاه دهیاری ها در هدفمند سازی 

یارانه ها
به هر حال اکنون از یک سو شاهد شکل گیري و استقرار 
نهاد دهیاري در 23371 روستای کشور هستیم که شاید بتوان 
آن را نقطه ي عطفي در تاریخ توسعه ي روستایي و مدیریت 
روستایي کشور دانست و از سوی دیگر در آستانه ي تحولی 
عظیم در اقتصاد کشور با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
روستا  نوین  مدیریت  مقطع حساس،  این  در  گرفته ایم.  قرار 
کشور  مدیریتی  حلقه ي  آخرین  به عنوان  شورا(  و  )دهیاري 
و متولی تحقق توسعه ي پایدار در مناطق روستایی، رسالتی 
عظیم را در کمک به پیشبرد اهداف نظام در راستای اجرای 
بهینه و موثر این قانون عهده دار می باشند. به گونه ای که 
این عرصه را می توان عرصه ي آزمون مدیریت روستایی کشور 

قلمداد نمود.
از  این شماره  بهانه ي محور اصلي  به  بر همین اساس و 
ماهنامه، قصد داریم تا در ادامه ي این نوشتار، وظایف تعیین 
شده براي دهیاري را با دقت بیشتري مورد بررسي و کنکاش 
قرار دهیم. همچنین سعي مي شود ضمن بررسي و مرور وظایف 
مربوطه، راه کارها و پیشنهاداتي براي اجرایي شدن هر یک از 

این وظایف مطرح شود.
قانون  تشکیالت ،  ماده ي 69  در   همان طور که مي دانیم 

وظایف  و انتخاب  شوراهاي  اسالمي  کشور و انتخاب  شهرداران 
)مصوب 1375/3/1( و اصالحات بعدی آن که از این به بعد قانون 
شوراها نامیده می شود 10بند وظیفه و در ماده ي 10 اساسنامه، 
تشکیالت و سازمان دهیاري ها )مصوب 1380/11/21 هیات 
محترم وزیران( که از این به بعد اساسنامه ي دهیاری ها نامیده 
می شود 47 بند وظیفه در ابعاد مختلف و در راستای اداره  و 
حفظ  توسعه ي  پایدار روستا براي دهیاري تعیین شده است. 
بررسي این وظایف حاکي از آن است که 11 بند از این وظایف 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم با مقوله ي هدفمندسازی یارانه ها 
در ارتباط است. به منظور بررسي بهتر و مطلوب تر، این وظایف 

را در قالب سرفصل هایي مجزا مورد بررسي قرار مي دهیم:
الف- توانمندی از طریق آموزش

پرداخت یارانه در کشور ما ده ها سال است که به عنوان یک 
اقدام حمایتي در حال اجرا است. اصلي ترین اهداف پرداخت 
و  پذیر  آسیب  اقشار  از  حمایت  مي توان  را  کشور  در  یارانه 
نظیر  مواردي  اگرچه  دانست،  قیمت ها  افزایش  از  جلوگیري 
حمایت از تولید و صادرات، تأمین امنیت غذایي و موارد دیگر 
نیز به میزان کمتري مورد توجه بوده اند ولي تداوم این وضعیت 
در دهه هاي اخیر، گذشته از بار مالي فزاینده ي این یارانه ها که 
به نوبه ي خود موجب افزایش هزینه ي دولت و کسري بودجه 
و تورم گردیده، هزینه هاي هنگفت دیگري را به یک یا چند 

شکل از اشکال زیر بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است:
مورد  در  را  آن  تبعات  که  بي رویه  مصرف  افزایش   )1
کاالهاي اساسي به صورت ضایعات باال و در مورد حامل هاي 
انرژي به صورت باال بودن سرانه ي مصرف انرژی در مقایسه با 

سایر کشورها می توان مشاهده کرد.
از یارانه ي  2( برخورداري تبعیض آمیز اقشار غني جامعه 

حامل هاي انرژی.
3( ایجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
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4( کاهش رشد اقتصادي.
5( آلودگي محیط زیست در اثر مصرف بي رویه ي انرژي.

در  سرمایه گذاري  از  جلوگیري  و  قیمت ها  تحریف   )6
تکنولوژي هاي جدید تولید کاال و مصرف بهینه ي انرژي.

ضربه پذیر  و  انرژي  حامل هاي  واردات  شدید  افزایش   )7
شدن اقتصاد کشور.

چنانچه دهیاری ها بخواهند تسهیل کننده و بازوی اجرایی 
قبل  باشند  یارانه ها  هدفمندسازی  قانون  اجرای  در  دولت 
قوانین و مقررات مربوطه  به کلیت  بایستی  از هر چیز خود 
و جزییات و نحوه ي اجرای آن آشنا باشند؛ منافع حاصل از 
اجرای این قانون را به خوبی بشناسند، با نقش آن در افزایش 
رفاه اجتماعی، توزیع درآمد، کمک به اقشار آسیب پذیر )که 
غالباً نیز در مناطق روستایی سکونت دارند(، آشنا شوند و تاثیر 
آن در فرآیند توسعه ي ملی را بدانند. بدیهی است که دهیاران 
تا خود با این مقوله ها آشنایی الزم را نداشته باشند، نخواهند 
توانست به وظایف خود در راستای اجرای این قانون به خوبی 
این عرصه نخواهند  فعالی در  بازیگران  یقیناً  نموده و  عمل 
مربوطه  مطالعات  انجام  طریق  از  آشنایی  این  بی شک  بود. 
با  از ماهنامه ي دهیاری ها که  این شماره  )از جمله مطالعه ي 
محوریت هدفمندسازی یارانه ها و نقش آن در توسعه ي مناطق 
روستایی کشور تهیه شده است(، شرکت در دوره های آموزشی 
)که شایسته است متولیان آموزش دهیاران به این امر توجه 
ذی ربط  مسئولین  با  تعامل  و  ارتباط  باشند(،  داشته  ویژه ای 
)به ویژه بخشداری ها( و مطالعه ي قوانین و مقررات مرتبط با 
این قانون حاصل خواهد شد. پس خالصه ي کالم این که 
در گام اول، مهم ترین خدمت و اقدامی که دهیاران بایستی 
در این عرصه انجام دهند، توانمند نمودن خود از طریق کسب 
آموزش های مورد نیاز خواهد بود. چگونه می توان از دهیارانی 
که خود آشنایی الزم با قانون هدفمندسازی یارانه ها را ندارند 
انتظار داشت تا در این راستا اقدامات موثری را انجام داده و 
تسهیل کننده ي اجرای این قانون در مناطق روستایی کشور 
باشند؟ البته توجه ویژه ي مسئولین و متولیان امور دهیاری ها 
در راستای توانمند سازی دهیاران از طریق ارائه ي آموزش های 

الزم و به موقع به آن ها بر کسی پوشیده نیست.
الزم به ذکر است که اقدام دهیاران در راستای آشنایی با 
کلیات قانون هدفمندسازی یارانه ها و جزییات اجرایی آن از 
جمله وظایف نانوشته ي دهیاران و از جمله بدیهیات برای انجام 

مطلوب تر وظایف ذاتی و قانونی دهیاری محسوب می شود.
ب- آموزش اهالی و تشریح سیاست ها و برنامه های 

دولت:
در گام بعدی پس از آشنایی با کلیات قانون هدفمندسازی 
یارانه ها و جزییات اجرایی و منافع حاصل از اجرای این قانون، 
به  درآمد، کمک  توزیع  اجتماعی،  رفاه  افزایش  در  آن  نقش 
اقشار آسیب پذیر و تاثیر آن در فرآیند توسعه ي ملی، دهیاران 
می توانند در راستای کمک به اجرای این قانون عموم اهالی 
روستا را نسبت به این قانون آشنا نموده و آثار و پیامدهای 

مترتب بر آن را برای آن ها تشریح نمایند.
نظام  و  انقالب اسالمی  این است که  انکار ناپذیر  واقعیت 
جمهوری اسالمی ایران در گذر از شرایط سخت و گردنه های 
بوده  مردم  تعیین کننده ي  نقش  ایفای  مرهون  صعب العبور، 
است. طرح هدفمندسازي یارانه ها نیز یکی از گردنه هایی است 
که نظام برای تحول اقتصادی باید از آن عبور کند و حضور 
موثر و هوشمندانه ي مردم در این حرکت نیز مانند سایر مراحل 

نقش تعیین کننده دارد.
اغلب اقتصاددانان داخلی و خارجی بر این باورند که با اجرای 
اقتصاد  برای  پیش  از  بیش  پویایی  و  رشد  این طرح، شاهد 
ایران، گسترش رفاه عمومی، توسعه ي عدالت اجتماعی و ارتقاء 
چنان چه  مردم  بنابراین  بود.  خواهیم  جامعه  برای  بهره وری 
بدانند که منتفعین اصلی اجرای این طرح، خود مردم و به ویژه 
این  در  روستایی هستند، بی شک همچون گذشته  جامعه ي 
و سربلند خواهند  موفق  و هوشیاری،  بصیرت  با  نیز  عرصه 
بود. طرح هدفمندسازي یارانه ها گردنه ای است برای دستیابی 
به قله ي تحول اقتصادی، عدالت اجتماعی، رفاه و بهره وری 
و چنان چه موانع و مشکالتی در این مسیر باشد، ملت مانند 

گذشته با قدرت و استقامت آن ها را پشت سر خواهند نهاد.
زندگی  به  یارانه ای  زندگی  از  گذار  که  است  این  واقعیت 
تولیدی و مولد و به عبارت دیگر گذار از ارتزاق از سرمایه های 
ملی به ارتزاق از بازده های سرمایه گذاری سرمایه های ملی، 
امری است که نیاز به یک مدیریت جدید زندگی، مصرف بهینه 
و صرفه جویی از طرف آحاد ملت دارد. ترک عادت از زندگی 
توام با اسراف و عدم وجود الگوی صحیح مصرف مستلزم آن 
است که الگوی مصرف خود را تصحیح و با صرفه جویی و 
برنامه ریزی دخل و خرج خود را براساس شرایط جدید قیمت ها 
تنظیم نموده و دیدگاه مصرف گرایانه به سرمایه ي ملی را به 
دیدگاه تولیدی و مولد تغییر دهیم. تحقق همه ي این موارد 
تا حدود زیادی در گرو اطالع رسانی صحیح و موثر و ارائه ي 
آموزش های متناسب به اهالی است که دهیاری می تواند نقش 
به سزایی در این امر داشته باشد. دهیاری با رعایت صرفه جویی 
و مدیریت بهینه ي منابع در نهاد دهیاری اواًل می تواند خود 
الگوی عملی و عینی برای جامعه ي روستایی باشد و از سوی 
دیگر با استفاده از روش های متفاوت آموزشی از قبیل؛ ارائه ي 
سخنرانی، استفاده از افراد ریش سفید و رهبران محلی )مثل 
روحانیون(، تهیه و توزیع بروشور، پخش فیلم های آموزشی برای 
مردم و دانش آموزان، برگزاری مسابقات مرتبط با این طرح در 
مدارس )از قبیل نوشتن انشاء یا نقاشی با موضوع هدفمندسازی 
یارانه ها( و . . . آموزش های مورد نیاز را به عموم اهالی منتقل 
نموده و فرهنگ مصرف صحیح و مدیریت منابع در زندگی 

شخصی، تولید، بخش کشاورزی و . . . را ایجاد نماید. 
اعمال  طرح،  این  موفقیت  در  مهم  عوامل  از  دیگر  یکی 
نظارت و کنترل بر اجرای صحیح آن است. بی شک مهم ترین، 
مردم  خود  نظارت،  و  کنترل  عامل  بهترین  و  گسترده ترین 
هستند. مردم نباید نسبت به طرح، نگاه منفعالنه داشته باشند، 
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بلکه باید با نظارت و نقد سازنده، مشارکت و نقش فعالی در 
اجرای این طرح ایفا نماید. مردم باید بدانند اگرچه دولت موظف 
است با مدیریت دقیق و صحیح، طرح را به نحو احسن اجرا 
نماید اما مشارکت عمومی و نقد سازنده ي مردم دارای جایگاه 

مهمی در تحقق اهداف طرح می باشد.
ماده ي 10  بند 11  و  قانون شوراها  ماده ي 69  بند 3  در 
اساسنامه ي دهیاري ها، اعالم  فرامین  و قوانین  دولتي  مربوط  و 
پیگیري  حسن  اجراي  آن ها از جمله وظایف دهیاري ها برشمرده 
بند  و  قانون شوراها  ماده ي 69  بند 5  است. همچنین  شده 
13 اساسنامه ي موصوف نیز دهیاري ها را ملزم به همکاري  
با سازمان ها و نهادهاي  دولتي  و ایجاد تسهیالت  الزم  براي 

 ایفاي  وظایف  آن ها نموده است.
نقش  مردم  و  دولت  بین  رابط  حلقه ي  به عنوان  دهیاري 
به سزایي در پیشبرد اهداف و سیاست هاي دولت در مناطق 
روستایي دارد. دهیاري از طریق اطالع رساني سریع و مناسب 
در  دولت  خدمات  و  برنامه ها  سیاست ها،  مورد  در  اهالي  به 
زمینه ي ضرورت اجرای این طرح، آثار و پیامدهای کوتاه مدت 
و بلند مدت آن، نقش مردم در پیشبرد اهداف و برنامه های این 
طرح، تاثیر اجرای این طرح بر اقشار آسیب پذیر و رفع فقر و 
محرومیت از جامعه، اهداف و برنامه های دولت برای کمک به 
محرومین از محل منافع حاصل از اجرای این طرح و . . . نقش 

مهمي در پیشبرد اهداف دولت خواهد داشت.

ج- کمک به اجراي سیاست هاي دولت و همکاری با 
دستگاه ها و نهادهای دولتی

شوراهای اسالمی روستا به استناد بند ج ماده ي  68 قانون 
شوراها، وظیفه ي »جلب  مشارکت  و خودیاري  مردم  و همکاري  
با مسئوالن  اجرایي  وزارتخانه ها و سازمان هایي  که  در ارتباط  
با روستا فعالیت  مي کنند و ایجاد تسهیالت  الزم  جهت  پیشبرد 
امور آن ها« و در بند »د « همین ماده نیز وظیفه ي »تبیین  و 
توجیه  سیاست هاي  دولت  و تشویق  و ترغیب  روستاییان  جهت  

اجراي  سیاست هاي  مذکور« را عهده دار می باشند.
در ماده ي 69 قانون شوراها نیز وظایف مشابهی را برای 
دهیار مطرح نموده است که وظایفی با عنوان »اعالم  فرامین  
و قوانین  دولتي « و »همکاري  با سازمان ها و نهادهاي  دولتي  و 
ایجاد تسهیالت  الزم  در جهت  ایفاي  وظایف  آنان » از جمله ي 

این وظایف می باشد.
از  حاکی  دهیاری ها،  اساسنامه ي   19 ماده ي  بر  مروری 
وظیفه   دهیاری در راستای کمک به اجراي سیاست هاي دولت 

و همکاری با دستگاه ها و نهادهای دولتی می باشد.
از جمله وظایف دیگر دهیاری در این راستا می توان به بند 
اشاره نمود که تشویق   اساسنامه ي دهیاری ها  3 ماده ي 10 
و ترغیب  روستاییان  به  انجام  اقدامات  الزم  در جهت  رعایت  
سیاست هاي  دولت  را از جمله وظایف دهیاری برشمرده است.

همچنین بند 11 ماده ي موصوف نیز اعالم  فرامین  و قوانین  
دولتي  مربوط  و پیگیري  حسن  اجراي  آن ها را از جمله وظایف 

دهیاری می داند.
با سازمان ها و  نیز بر همکاري دهیاری   بند 13 این ماده 
نهادهاي  دولتي  و ایجاد تسهیالت  الزم  براي  ایفاي  وظایف  

آن ها تاکید نموده است.
بررسی وظایف قانونی که در باال مورد اشاره قرار گرفت به 
خوبی وظایف و مسئولیت های شورای اسالمی روستا و دهیاری 
در راستای کمک به اجراي سیاست هاي دولت و همکاری با 
دستگاه ها و نهادهای دولتی در اجرای تمامی فرامین، قوانین 
و سیاست های دولت )ازجمله طرح هدفمندسازی یارانه ها( را 

تبیین می نماید.
دهیاران می توانند با تشریح صحیح و منصفانه ي وضعیت 
گذشته توزیع یارانه ها در کشور و اشکاالت و ایرادات و مسائل 
مرتبط با آن در گام اول مردم را نسبت  به ضرورت و اهمیت 
مطلع  یارانه ها  هدفمندسازی  زمینه ي  در  شده  آغاز  حرکت 
نمایند در گام بعدی با انعکاس صحیح سیاست ها و فرامین 
دولت در زمینه های مختلف مرتبط با اجرای این طرح، از انتشار 
شایعات بی اساس در این زمینه جلوگیری نمایند و ضمن تنویر 
افکار عمومی روستا، مشارکت و همراهی مردم را در اجرای 
این طرح بیش از پیش جلب نمایند. همان طور که قباًل نیز 
و  مرتبط  آموزش های  ارائه ي  با  می تواند  دهیاری  شد  اشاره 
متناسب به عموم اهالی و فرهنگ سازی مناسب، کمک شایانی 
به پیشبرد اهداف دولت در این زمینه داشته باشد. همچنین 
دهیاری به عنوان حلقه ي رابط دولت و مردم در سطح روستا 
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می تواند با رصد نمودن دقیق، هوشمندانه و صادقانه ي مسائل، 
مشکالت، پیامدها و نقاط قوت را برای پیگیری و اقدام، به 
مسئولین مربوط منعکس نماید. بی شک انعکاس صحیح این 
موارد به مسئولین در صورت بهره گیری و چاره اندیشی مناسب، 
می تواند نقش موثری در پیشبرد اهداف این طرح عظیم ملی 

داشته باشد.
د( نظارت و کنترل

یکی از ارکان مهم و عناصر حیاتی در یک مدیریت سالم 
و کارآمد، وجود نظامی کامل و دقیق برای نظارت و کنترل 
قانون  اجرای  متولیان  اصلی  وظایف  از  یکی  بنابراین  است. 
هر  انجام  می باشد.  کنترل  و  نظارت  یارانه ها  هدفمندسازی 
فعالیتی در صورتی موفق و اثر بخش خواهد بود که کنترل های 

الزم نسبت به آن به عمل آمده باشد.
نحوه ي  به  نسبت  می توان  نظارت  و  کنترل  وسیله ي  به 
تحقق هدف ها و انجام عملیات، آگاهی یافته و در صورت وجود 
هرگونه انحراف از اهداف و برنامه ها و تخطی از انجام عملیات، 
به اصالح آن ها دست زد. صاحب نظران مدیریت بر این باورند 
جامع  و  دقیق  سیستم  یک  داشتن  بدون  سازمانی  هیچ  که 
نظارت و کنترل، نمی تواند از منابع و امکانات خود به درستی 

استفاده کند و در تحقق هدف های خود موفق باشد.
نظارت و کنترل، تنها جستجو و تکاپو برای دست یابی به 
نظارت  در  بلکه  نیست.  برنامه ها  کاستي های  و  نقاط ضعف 
صحیح و اصولی، هم باید به دنبال یافتن نقاط قوت برنامه ها و 
توانایي های افراد بود و هم در پی یافتن نقاط ضعف برنامه ها و 
کاستي های آن ها؛ زیرا شناخت نقاط مثبت و استعدادها، نقش 

به سزایی در پیشبرد اهداف و برنامه ها خواهد داشت.
از آن جا که دین مبین اسالم، دینی جامع و کامل است و 
پاسخ گوی تمام نیازهای تکامل انسان و جوامع بشری می باشد 
و هر آن چه که سعادت انسان و تکامل جوامع بشری در گرو آن 
باشد، در منابع و آموزه های دینی یافت می شود، در مورد نظارت 
و کنترل در سازمان نیز دستورهای صریح و روشنی وجود دارد 
و  دقیق، جدی  نظام  داشتن یک  به  را  مدیران مسلمان  که 
می کند.  سفارش  سازمان  بر  کنترل  و  نظارت  برای  عادالنه 
نخست، خداوند متعال و فرشتگان الهی در همه حال، ناظر 
بر اعمال و رفتار و نیات انسان ها معرفی می شوند و به انسان 
هشدار می دهد که همواره در محضر خدا است؛ بنابراین باید 
مواظب اعمال و رفتار و نیات خود باشد. بر همین اساس، بحث 
نظارت انسان بر عملکرد خویش و یا به عبارت دیگر، مسئله ي 
»خود کنترلی« مطرح می شود؛ یعنی به انسان توصیه می شود 
که همواره بر اعمال و رفتار خود نظارت داشته باشد و قبل از 
این که عملکرد او مورد ارزیابی و سنجش دیگران قرار گیرد، 
ارزیابی و حساب رسی  را مورد  رفتار خود  خودش عملکرد و 

قرار دهد.
را  همگانی  و  عمومی  نظارت  مسئله ي  اسالم،  همچنین 
مطرح می کند و به همه ي مسلمانان دستور می دهد که در 
مقابل دیگران احساس مسئولیت کنند و در صورت مشاهده ي 

به  امر  و  دهند  تذکر  وظایف،  از  تخلف  و  اهداف  از  انحراف 
معروف و نهی از منکر نمایند.

با توجه به ضرورت و اهمیت نظارت و کنترل که پیش از 
این به آن اشاره شد، بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات 
و برنامه های دولت در اجرای قانون هدفمندسازي یارانه ها در 
خصوص بحث نظارت و کنترل بوده و دستگاه های متعددی 
نیز وظیفه ي نظارت و کنترل را در این زمینه عهده دار می باشند. 
بستر سازی برای اجرای قوانین و مقررات دولتی، مساعدت 
با ایفای نقش و وظایف دستگاه های نظارتی می تواند نقش 
به سزایی در پیشبرد اهداف این طرح، جلوگیری از تضییع حقوق 

مردم و خدمت رسانی مطلوب تر به مردم داشته باشد.
همچنین اهتمام دهیار به اجرایی نمودن بند 42 مادهِ ي 10 
اساسنامه در خصوص مراقبت  و اهتمام  کامل  در نصب  برگه  ي 
اسالمي   اجراي  تصمیمات  شوراي   و  اجناس   روي   بر  قیمت  
بخش  و روستا نسبت  به  ارزاني  و فراواني  خواروبار و مواد مورد 
احتیاج  عمومي  نیز در همکاری و تعامل با دستگاه ها و نهادهای 

مسئول از ضرورت و اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.
به طور کلی با توجه به تعدد و پراکندگی مناطق روستایی 
نهادهای  و  دستگاه ها  ظرفیت  و  توان  محدودیت  و  کشور 
و  همکاری  ورود،  کنترل،  و  نظارت  امر  در  مسئول  اجرایی 
مساعدت دهیاری ها در این عرصه می تواند نقش به سزایی در 
پیشبرد اهداف نظام در زمینه ي هدفمندسازی یارانه ها داشته 
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باشد.
ه( پیگیری مسائل و مشکالت اهالی

یکی از وظایف تعیین شده برای شوراهای اسالمی روستا 
در ماده ي  68 قانون شوراها عبارت  است  از »بررسي  و شناخت  
تهیه  ي  و  روستا  در  موجود  نارسایي هاي   و  نیازها  کمبودها، 
این  زمینه ها و  طرح ها و پیشنهادهاي  اصالحي  و عملي  در 
ارائه ي  آن  به  مقامات  مسئول  ذي ربط«. همچنین اولین بند از 
وظایف تعیین شده برای دهیاران نیز در ماده ي 10 اساسنامه ي 
دهیاری ها بر همکاری و کمک به شوراها در خصوص بررسي  
و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایي هاي  اجتماعي ، اقتصادي ، 
عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي  و امور رفاهي  روستا و 
تهیه  ي طرح ها و پیشنهادهاي  اصالحي  و عملي  در زمینه هاي  
و  اطالع   مسئوالن  ذي ربط  جهت   به   آن   ارائه ي   و  یاد شده  

برنامه ریزي  و اقدام  الزم ، تاکید شده است.
بر اساس این بند از وظیفه ي قانونی دهیاری و شورای اسالمی 
و با توجه به وظیفه ي کالن مدیریت روستا، دهیاری وظیفه دارد 
در راستای بهبود وضعیت زندگی اهالی و کمک به توسعه ي 
پایدار و ایجاد رفاه عمومی و توسعه ي خدمات روستایی، به طور 
مداوم و به ویژه در این مقطع که با اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه ها تقارن یافته است به طور هوشمندانه و مسئوالنه نیازها، 
کمبودها و نارسایی های موجود در محیط روستا در زمینه های 
مختلف را با همکاری و تعامل با اعضای شورای اسالمی روستا 

شناسایی و به مسئوالن ذی ربط ارائه نمایند.
در این راستا قبل از هر چیز الزم است تا دهیار  به عنوان 
و  سازمان ها  دستگاه ها،  تمامی  با  روستا،  مدیریت  متولی 
نهادهای ذی ربط با مسائل و مشکالت مختلف روستا آشنایی 
داشته و شرح وظایف و حدود اختیارات و راه کارهای قانونی 
مربوطه رابشناسد تا در مواقع نیاز از ظرفیت ها و قابلیت های 
به  مطلوب تر  خدمت  ارائه ي  راستای  در  دستگاه ها  این 

روستاییان بهره گیری نماید. هرچند که مسئولین اجرای قانون 
یارانه ها تمامی تمهیدات الزم را برای اجرای  هدفمندسازی 
اندیشیده اند و تمامی تالش خود را برای  مطلوب این طرح 
رضایت مندی و برخورداری از مزایای اجرای این طرح به ویژه 
در مناطق روستایی به کار گرفته اند ولی احتمال دارد بنا به 
کشور،  روستایی  مناطق  پراکندگی  و  تعدد  همچون  دالیلی 
برخی سودجویی های افراد فرصت طلب و . . . در آغاز اجرای 
این طرح مسائل و مشکالتی برای روستاییان در زمینه هایی 
نیاز  بار، تامین سوخت مورد  همچون حمل و نقل مسافر و 
بخش کشاورزی و مصرفی خانوارها، تهیه ي آرد و نان و . . . 
پیش آید. در این زمینه دهیاری ها می توانند با انعکاس صحیح 
به  توجه  با  اجرایی  راه کارهای  ارائه ي  و  مسائل و مشکالت 
شرایط روستا، کمک شایانی را در راستای اجرای مطلوب این 

قانون به مسئوالن ذی ربط ارائه دهند.
اساسنامه دهیاري ها  بند 42 ماده 10  استناد  به  همچنین 
اهتمام دهیاران در زمینه کنترل قیمت و همکاري با مسئوالن 
ذی ربط نظارتی می تواند امر نظارت و کنترل قیمت ها در مناطق 
روستایی را تسهیل نماید. هرچند همان طور که پیش از این نیز 
بیان شد، اقدام در این خصوص و جلوگیری از سوء استفاده ي 
برخی از افراد فرصت طلب به تنهایی نمی تواند وظیفه ي یک یا 
چند دستگاه نظارتی باشد، بلکه تمامی مردم هر یک به سهم 

خود بایستی در این امر مشارکت فعال داشته باشند.
 نتیجه گیري

مدیریت  عرصه ي  در  نوظهور  تجربه اي  به عنوان  دهیاري 
روستایي و به عنوان رابط بین مردم و دولت در مناطق روستایی 
در این مقطع که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مقارن شده 
است و با توجه به وظایف قانونی خود، می تواند نقش مهمی در 
راستای اجرای مطلوب تر این طرح عظیم ملی ایفا نماید. دهیاری ها 
با استفاده از توانمندی خود برای ایفای نقش موثر و فعال در این 
انقالب اقتصادی از طریق کسب آموزش های الزم و همچنین 
ارائه ي آموزش های الزم به اهالی در خصوص ضرورت و اهمیت 
اجرای طرح، تشریح سیاست ها و برنامه های دولت و وظایف مردم 
در قبال این طرح، شیوه های مدیریت صحیح و مطلوب منابع، 
پیگیری مسائل و مشکالت اهالی، کمک به دستگاه های اجرایی 
و نظارتی برای ایفای وظایف خود و . . . می توانند نقش به سزایی در 
پیشبرد اهداف مقدس نظام در زمینه ي توزیع عدالت، رفع فقر و 
محرومیت، گسترش عدالت اجتماعی و در یک کالم توسعه ي 

همه جانبه و پایدار بردارند.
منابع و ماخذ:

و  ده  مقررات  و  قوانین  مجموعه   )1387( عبدالهي  مجید  و  صادق  -اکبري، 
دهیاري. تهران: انتشارات قلمستان هنر 

-دبیرخانه کارگروه طرح تحول اقتصادي،)1387(، طرحي براي مهار نفرین منابع 
www.tahavolateeghtesadi.irطبیعي

-گزارش دبیرخانه کارگروه اقتصادي )1387( مقدمه اي بر طرح تحول اقتصادی. 
www.tahavolateeghtesadi.ir

-عرب مازار، عباس، )1383( توسعه و امنیت سرمایه گذاري. مجموعه مقاالت 
دومین همایش علمي بیمه کشاورزي.

-نجفي، بهاءالدین، )1386( سیاست غذا. ماهنامه اقتصاد ایران، شماره 105
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مهندس رامين امينی      
amini@aiiri.gov.ir /کارشناس ارشد کشاورزی

مقدمه: این نوشتار بر آن است تا نگاهی کوتاه و تا 
به  آن  از  که  روز  موضوع  به  در  برگیرنده  توان  حد 
مهم  ترین  )که  اقتصادی  تحول  طرح  گوناگون  نام  های 
بخش آن هدفمند سازي نظام یارانه ای کشور با اتکا بر دو 
استوانه ي کالن انرژی و غذاست( یاد مي شود، داشته باشد 
سازي  هدفمند  تاثر  و  تاثیر  به  مدخلی  به عنوان  آن  از  و 
یارانه ها در توسعه ي بهره وری تولید در بخش کشاورزی، 
به عنوان  ریسک  مدیریت  به  نگاهی  همچنین  برد.  بهره 
سیاستی کارآمد و آزموده در افزایش بهره وری مشتمل بر 
کاهش داده ها و افزایش ستانده های بخش با ابزار بیمه ي 

کشاورزی، خواهد داشت.
 اقتصاد کشاورزی ایران

و  جنگل داری  شکار،  همراه  به  کشاورزی  بخش 
اقتصادی  بخش های  افزوده ي  ارزش  کل  از  ماهی گیری 
توسط  شده  ارایه  آمار  طبق  داخلی  ناخالص  محصول  در 
از  و  درصد   11/2 سهم   1386 سال  در  ایران  آمار  مرکز 
میان شاغالن 10 ساله و بیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران 

فصلی 22/8 درصد را به خود اختصاص داده است.
از مجموع 3/47 میلیون واحد بهره بردار در کشور حدود 
86/7 درصد آن ها را واحدهای زیر 10 هکتار تشکیل داده 
و متوسط اندازه ي واحدهای زیر 10 هکتار طی سال های 
مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز 

تحلیل 
هدفمند سازي   
یارانه ها در بخش 
كشاورزي

*N32*3
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طی این دوره از 6/05 به 5/07 هکتار رسیده است.
از 90  بیش  پژوهش های مجلس،  مرکز  گزارش  به  بنا 
قرار  استفاده  مورد  کشاورزي  بخش  در  کشور  آب  درصد 
مي گیرد که اگر تنها مصرف آب در این بخش به میزان 5 
درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویي شده معادل با کل 

نیاز بخش هاي دیگر خواهد بود.
در  روستایي  جمعیت  کاهش  روند  دیگر  دیدگاهي  از 
فضایي  ایجاد  به دنبال  باید  که  است  پیام  این  بردارنده ي 
عبارتي  به  باشیم.  پدیده  این  با  مواجهه  براي  مناسب 
دیگر باید ظرفیت هاي جدیدی در اقتصاد کشور و مناطق 
روستایي تعریف شود و به طور منطقي با این روند کاهشي 

براي بالندگي معیشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
واقعیت  دو  پذیرش  به  مجبور  را  ما  همچنین  آمارها 
مي کند، یکي این که سرانه ي دستیابي به زمین در بخش 
کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران اندک 
در  میزان  این  است که  در حالي  این  و  )0/7هکتار(  است 

کشورهاي توسعه یافته  59/6 هکتار است.
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت 
شاغل  هر  برای  زمین  سرانه ي  کاهش  غذا،  تامین  به 
کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور، وضعیت رو به 
گذار از اقتصاد معیشتی، سهم باالی مصرف آب در بخش 

کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و 
به طبع آن  افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها علل عدم 

افزایش بهره وري در این بخش را واضح می سازد.
 وضعیت تخصیص یارانه هادر بخش 

کشاورزی
بررسي نظام یارانه ي کاالها و خدمات کشورمان نشان 
عمده ي  سهم  کشورها،  از  بسیاري  برخالف  که  مي دهد 
یارانه ها را “یارانه ي مصرفي” تشکیل مي دهد. در حالي که 
یارانه ي  بابت  در بخش کشاورزی پرداخت مستقیم دولت 
کود شیمیایي در سال 1383 معادل 650 میلیارد ریال بوده، 
پرداخت یارانه ي خرید گندم 14/8 میلیارد ریال بوده است. 
نفتي،  درآمدهاي  افزایش  برکت  به  نیز  اخیر  دهه هاي   در 
یارانه ي غذا از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده و از 5/4 

جدول 1 – یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های 85-81 )میلیون ریال(

13811382138313841385یارانه های اعطاییردیف

15943002038500399760070270006950000کود1

756100643500654400654400763000سم و بذر2

-6725006725007111001641100تراکتور و کمباین3

381000354600335000609000400000واکسن و سموم4

20000088593090472520000001218370سود و کارمزد تسهیالت5

94008/3226097/12102551211007351421152بیمه )سهم دولت(6

102002500025000--خدمات هواپیمایی ویژه7

خاک فسفات و اسید 8
2592002592002800003325000-فسفریک

100000----انواع نهال9

تجهیز آزمایشگاه برای 10
50000----عوامل تولید

3697908/35062427/1278977371345253511252522جمع11

مأخذ: مؤسسه ي پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه ي روستایی

بررسي نظام 
يارانه ي كاالها و 
خدمات كشورمان 
نشان مي دهد كه 
برخالف بسیاري 
از كشورها، سهم 
عمده ي يارانه ها را 
“يارانه ي مصرفي” 
تشكیل مي دهد
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میلیارد ریال در سال 1352 به 7   /    31 میلیارد ریال در سال 
1384 افزایش یافته که رشد ساالنه اي معادل 32 درصد را 

نشان مي دهد.
بروز  موجب  بندی  و  قید  هیچ  بدون  یارانه  اعطای 
مشکالتی نظیر افزایش هزینه هاي دولت، ناکارایي و فساد 
نظام توزیع و افزایش ضایعات می شود. بیشتر کشورهایی که 
پرداخت یارانه را بصورت فراگیر انجام می داده اند از دهه ي 
1980 به دالیل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر 
در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناکارآیي 
نظام توزیع دولتي و اثرات منفي کنترل قیمت محصوالت بر 
تولیدکنندگان محصوالت یارانه اي اقدام به هدفمند نمودن 

یارانه ها کرده اند.
به بخش کشاورزی طبق  داده شده  یارانه ي تخصیص 
قانون بودجه ي سال 1388 مبلغ 8550 میلیارد ریال بوده 
تراکتور،  نهال،  بذر،  نهاده های کود شیمیایی،  به  است که 

کمباین، بهینه سازی در مصرف سموم و دفع آفات نباتی 
توسعه ي  جهت  شده  اداره  وجوه  تامین  شیمیایی،  کود  و 
فعالیت های کشاورزی، توسعه ي خدمات بهداشتی درمانی 
نژاد  اصالح  و  دام  خوراک  روستایی،  و  عشایری  دام های 
دام روستایی، واکسن دام، سموم و مواد ضدعفونی کننده، 
پیدا  اختصاص  ویژه  هواپیمایی  خدمات  و  بیولوژیک  مواد 

کرده است .
طي  تولیدي  بخش  یارانه هاي  که  مي شود  مشاهده 
براي  ولي  داشته  افزایشي  روند   1381-1384 سال هاي 
سال 1385 دچار کاهش شده است. ذکر این نکته ضروري 
سازمان  توسط  یارانه  عمده ي  بخش  پرداخت  که  است 
مي شود.  انجام  تولیدکنندگان  و  کنندگان  مصرف  حمایت 
یارانه ها توسط سازمان حمایت به سازمان هایي مانند  این 
سازمان غله، سازمان تعاون روستایي، سازمان امور عشایر 
و .... وزارتخانه هاي مختلفي مانند وزارت جهاد کشاورزي، 
وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت بازرگاني و ... تحت عناوین 
آن  داده مي شود که عمده ي  و خدماتي  تولیدي  مصرفي، 
یارانه براي مصرف کنندگان مي باشد. در عین حال دولت به 
صندوق بیمه و بانک کشاورزي نیز بخش دیگري از یارانه 
را پرداخت مي نماید، لذا با  توجه به اینکه همه ي اقالم یارانه 
توسط یک دستگاه پرداخت نمي شود، دسترسي به اطالعات 
کامل و شفاف در مورد میزان و نحوه ي پرداخت با مشکل 

مواجه است.
 اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق 

پرداخت بخشی از حق بیمه 
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت 
دولت است و دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری 
و افزایش تولید در این بخش سیاست های مختلفی اعمال 
کرده است که در این راستا برخی از مهم ترین سیاست ها 

عبارت است از:
 اعطای یارانه به نهاده های تولید

ه هنارای81-85 ه لاس یط یزرواشک شخب یدیلوت بوصم یا  یا
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نمودار 1- یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های 85-81 )میلیون ریال(
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امور  جهت  تسهیالت  و  اعتبارات  به  یارانه  اعطای   
جاری و سرمایه ای

تعیین قیمت های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
بر  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  محدودیت های  اعمال 

واردات محصوالت کشاورزی
پرداخت یارانه به صادرکنندگان محصوالت کشاورزی

ارائه ي رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی
پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بالیای طبیعی

اختصاص یارانه به بیمه ي کشاورزی
برای  مختلف  زیر بنایی  سرمایه گذاری های  انجام 

توسعه ي روستایی
با توجه به اهمیت بیمه ي کشاورزی در مدیریت ریسک و 
تثبیت درآمد کشاورزان، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت 
باالیی برخوردار است و اختصاص بخش زیادي از یارانه های 

کشاورزي  به بیمه ي کشاورزی در کشورهای توسعه یافته 
مطلوب  گسترش  با  کشورهای  در  است.  امر  این  نشانگر 
نظام بیمه، دولت یارانه هایی را به این بخش اختصاص داده 
است که این یارانه ها شامل درصدی از حق بیمه ي محاسبه 
شده و غرامت پرداختی توسط صندوق بیمه )در صورت عدم 
پوشش هزینه های اجرایی و غرامت های آن ها توسط حق 

بیمه های دریافت شده( می باشد.
از آن جایی که این یارانه ها به عنوان منابع عمومی هستند 
و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به 
بهره مندی  بر  عالوه  تا  باشد  هدفمند  مختلف  بخش های 
از  اصولی  و حمایت  اقشار مختلف  غیر مستقیم  و  مستقیم 
کشاورزي، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی جلوگیری 
به عمل آمده و موجبات توسعه ي پایدار کشاورزی را فراهم 

سازد.
بدین منظور طرح گروه بندی محصوالت زیر پوشش بیمه 

توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه ي کشاورزی، 
ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه ي 
توانسته   86-87 زراعی  سال  در  آن  اجرای  و  کشاورزی 
موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصوالت عمده و 
اساسی کشاورزی گردد. همچنین این امر می تواند موجب 
بهره وری عوامل تولید کشاورزی و افزایش تولید از این راه 

گردد.
طرح گروه بندي محصوالت زراعي نگاهی جامع از زوایای 
به طوری که  است؛  کرده  یارانه  نمودن  به هدفمند  مختلف 
براساس حداقل درصدهای پیشنهادی در این طرح، بار مالی 
پیدا کرده  از میزان 744 میلیارد ریال کاهش  دولت بیش 

است.
 بحث، تحلیل و نتیجه گیری 

آن چه از مطالب فوق برمی آید این است که با توجه به 
ماهیت ریسک پذیری باالی بخش کشاورزی، لزوم حمایت 
دولت از این بخش ضروری است و اعطای یارانه به بیمه ي 
کشاورزی به عنوان یکی از سیاست های اعمال شده از سوی 
دولت به منظور حمایت از تولید و تولیدکننده باعث ایجاد 

نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.
نگاهی اجمالی به حق بیمه های اخذ شده از کشاورز و حق 
بیمه ي سهم دولت در کنار هزینه های غرامت های پرداختی 
به عالوه ي هزینه های اجرایی در ربع قرن تالش بیمه ي 
کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه های دولت است که در 
آینده نیز رو به افزایش است. لذا لزوم هدفمند سازي این 
یارانه ها در قالب طرح گروه بندی محصوالت احساس شده 
و عالوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و 

تخصیص بهینه ي عوامل تولید خواهد شد.
بیمه ي کشاورزی و  به رسالت صندوق  با توجه  بنابراین 
رسیدن به اهداف برنامه ي پنجم، هدفمند نمودن یارانه های 
مالی  بار  کاهش  بر  عالوه  کشاورزی  بیمه ي  تخصیصی 
و  راندمان  افزایش  موجب  قبل  سال های  به  نسبت  دولت 

بهره وری عوامل تولید گردیده است.
براساس آن چه در این نوشتار آمد؛ با ورود به عرصه ي 
و   )WTO(جهانی تجارت  سازمان  در  عضویت  جهانی، 
واقعی شدن قیمت ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید 
ممکن  این  و  باشد  سودآور  که  شود  مدیریت  گونه ای  به 
نیست مگر با افزایش بهره وری عوامل تولید. بدین منظور 
باید سرمایه گذاری در این بخش با ضریب امنیتی باال انجام 
با  افزایش امنیت ایجاد رقابت  از راه کارهای این  گیرد که 
دیگر بخش ها یعنی صنعت و خدمات بوده تا انگیزه و رغبت 
سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایجاد 
گردد تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با 
صنعت و خدمات وارد رقابت شود. ایجاد درآمد مطمئن و 
قابل قبول برای تولید کننده ي بخش کشاورزی به صورت 
راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می تواند ما را در 

نیل به این هدف یاری رساند.
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دکتر مصطفي اوحدي حائري
مشاور حقوقي رياست سازمان شهرداري ها و 

دهياري ها

یک ماه است که بخشدار طي نامه اي بنده را )دهیار 
روستا( از کار برکنار نموده است. درحالي که اعضاي 
مخالف اند،  موضوع  این  با  روستا  اسالمي  شوراي 
آیا قانوناً بخشداري مي تواند چنین کاري را انجام 

دهد؟
مطابق تبصره ماده ي 68 قانون تشکیالت و وظایف و 
انتخاب شهرداران،  و  اسالمي کشور  اختیارات شوراهاي 
اسالمي  شوراي  اعضاي  اکثریت  رأي  با  دهیار  عزل 
مي شود  انجام  مربوطه  نامه ي  آیین  بر اساس  و  روستا 
مي گردد  اعالم  عزل  حکم  صدور  جهت  بخشدار  به  و 
روستا  اسالمي  شوراي  تصویب  بدون  و  رأسًا  بخشدار  و 

نمي تواند دهیار را عزل نماید.

صدمات  دچار  اخیر  زلزله ي  علت  به  ما  روستاي 
برخي  االن  که  این  به  توجه  با  است.  زیادي شده 
خانه ي  احداث  یا  و  بازسازي  به  نسبت  مي خواهند 

مشاوره
 حقوقی

مشاوره
N32*4*حقوقی

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

17
شماره 32 



از  مي بایست  آیا  نمایند،  اقدام  روستا  در  جدید 
آیا  و  کنند؟  دریافت  ساخت  پروانه ي  دهیاري 
دهیاري مي تواند عوارض نوسازي و صدور پروانه ي 

ساختمان را از این دسته از افراد دریافت ننماید؟
 )1386 سال  )الحاقي   11 و   10 بندهاي  به  باعنایت 
اختیارات  و  وظایف  و  تشکیالت  قانون   69 ماده ي 
تشکیل  شهرداران،  انتخاب  و  کشور  اسالمي  شوراهاي 
و  بناها  ایجاد  براي  ساختماني  پروانه ي  صدور  و  پرونده 
به  ارجاع  و  روستا  قانوني  محدوده ي  در  واقع  تأسیسات 
بخشداري جهت صدور مجوز و همچنین هماهنگي با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمي و اخذ نظرات فني نهاد مذکور در 
چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا 
راستا  همین  در  و  مي گردد  محسوب  دهیاري  وظایف  از 
مستلزم  آن(  غیر  و  از مسکونی  )اعم  بناي جدید  احداث 
قسمت  در خصوص  مي باشد.  ساختماني  پروانه ي  دریافت 
قوانین  مطابق  دهیاري  چنان چه  نیز،  مذکور  سؤال  دوم 
به  مکلف  بخش  اسالمي  شوراي  مصوبات  و  مقررات  و 
ساختماني  پروانه ي  صدور  و  نوسازي  عوارض  دریافت 
این  قانوني در  باشد، عدم دریافت عوارض مستلزم جواز 

خصوص مي باشد.

یک  به  را  روستایي  بوستان  احداث  پروژه ي  ما 
توجه  با  نموده ایم.  واگذار  روستایمان  در  پیمانکار 
به بحث هدفمندسازي یارانه ها پیمانکار به ما اعالم 
نموده است که با مبلغ قرار قبلي نمي تواند کار کند 
و درخواست افزایش ده درصدي قرارداد را دارد. آیا 
افزایش این مبلغ مجاز است و با توجه به این که 
است،  گردیده  واگذار  مناقصه  طریق  از  پروژه  این 
نیست؟  تضاد  در  مناقصه  بحث  با  افزایش  این  آیا 

مرجع تصمیم گیري در این خصوص کیست؟
مطابق بند ب ماده ي 12 آیین نامه ي مالي دهیاري ها 
دارد  اختیار  دهیاري  وزیران،  هیأت   1382/5/19 مصوب 
پنج درصد  و  بیست  تا  را  معامله  مورد  کار  یا  کاال  مقدار 
بر  مشروط  دهد،  کاهش  یا  افزایش  معامله  مورد  کل 
یا  افزایش  این  به  نسبت  فني  محاسبات  کلیه ي  این که 
در  و  نماید  تطبیق  و  رعایت  متناسب  به طور  را  کاهش 
نامه ي  آیین   21 ماده ي  چ  بند  به  باعنایت  راستا  همین 
درصد  پنج  و  بیست  حداکثر  تا  مي تواند  دهیاري  مذکور، 
پیمان کسر  یا جنس موضوع  از میان کار  را  پیمان  مبلغ 
انقضاي مدت  از  قبل  باید  در هر حال  و  نماید  اضافه  یا 
پیمان به پیمانکار ابالغ کند. در نتیجه درخواست افزایش 
10 درصدي قرارداد موضوع سؤال آن دهیاري، صرفًا در 

چارچوب مقررات مورد اشاره مجاز خواهد بود.

هادي  طرح  مسکن،  بنیاد  با  قرارداد  با  پیمانکاري 
روستاي ما را اجرا نموده است. اما پس از گذشت 
این  که  آسفالتي  از  نیمي  تقریبا  ماه  از شش  کم تر 
پیمانکار انجام داده، از بین رفته است. ما دسترسي 
پاسخي  هم  مسکن  بنیاد  و  نداریم  پیمانکار  به 
بازدید  به  موکول  را  کار  و  نمي دهد  زمینه  این  در 
هنوز  موضوع  این  که  مي کند،  خود  کارشناسان 
محقق نشده است. آیا راهکاري براي پیگیري این 

موضوع وجود دارد؟
از آن جا که پیمانکار مورد بحث بر اساس قرارداد خود با 
بنیاد مسکن مبادرت به اجرای پروژه نموده است، طبیعتًا 
از  پیمانکار  تخلف  در صورت  که  است  بنیاد مسکن  این 
است  مکلف  قانونًا  و  می تواند  پیمانکاری،  قرارداد  مفاد 
تضمینات  و  پیمانکار  قراردادی  مسؤلیت  به  توجه  با 
و  وارده  خسارات  جبران  به  را  او  الزام  وی،  از  مأخوذه 
ترمیم آسفالت مطالبه نماید. بدیهی است در صورت قصور 
قانونی  تکالیف  ایفای  از  مسکن  بنیاد  محلی  مسئولین 
نظارتی  نهادهای  به  می توان  را  امر  این  گزارش  خود، 

)نظیر سازمان بازرسی کل کشور( منعکس نمود.

براي  امکان  این  دولتي  ادارات  در  که  شنیده ام 
جهت  اوقات  گاهي  که  دارد  وجود  اداره  مسئول 
انجام یک پروژه دستور عدم انجام مناقصه را بدهد 
و این کار را مستقیما به یک پیمانکار انتخاب شده 
واگذار نماید. سئوال من این است که آیا دهیار نیز 

مي تواند چنین کاري را انجام دهد؟
اجاره،  فروش،  خرید،  از  اعم  دهیاري ها  معامالت 
که  مواردي  استثناي  )به  غیره  و  کار  اجرت  پیمانکاري، 
آیین  قالب مفاد  مشمول مقررات استخدامي مي شود( در 
و  مي باشد   1382/5/19 مصوب  دهیاري ها  مالي  نامه ي 
انجام شود.  یا مزایده  از طریق مناقصه  باید حسب مورد 
اهمیت  و  ضرورت  بر حسب  موارد  از  برخي  در  منتها 
بدون  معامله  انجام  یا  مناقصه  تشریفات  ترک  موضوع 
و  شرایط  که  مي گیرد  صورت  مناقصه  تشریفات  رعایت 
ضوابط آن در مواد 7 و 22 آیین نامه ي مذکور به تفصیل 

ذکر شده است:
ماده 7- معامالت عمده باید به طور کلي با تشریفات 
مناقصه یا مزایده ي عمومي  و یا مناقصه ي محدود انجام 
شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروري تشخیص داده 

شود به طریق زیر انجام خواهد شد:

برابر   25 از  کم تر  معامله  میزان  که  درصورتي   - الف 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  جزیي  معامالت  نصاب 

موجه دهیار و تصویب شوراي اسالمي روستا.
برابر   50 تا   25 از  معامله  میزان  که  درصورتي   - ب 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  جزیي  معامالت  نصاب 
تأیید  و  روستا  اسالمي   شوراي  تصویب  و  دهیار  موجه 

شوراي بخش .
برابر نصاب  از 50  پ - در صورتي که میزان معامله 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  بیش تر  جزیي  معامالت 
تأیید  و  روستا  اسالمي   شوراي  تصویب  و  دهیار  موجه 

شوراي بخش و موافقت استاندار ذي ربط .
بین  از  دهیاري  محدود،  مناقصه  مورد  در   -1 تبصره 
توسط   منتخب  شرایط  واجد  مقاطعه کاران  فهرست 
و  راه  وزارت  یا  و  کشور  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان 
را  شرایط  واجد  مؤسسه  یا  شرکت  شش  حداقل  ترابري 

دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه  محدود با تصویب 

شوراي اسالمي  روستا تعیین مي شود.
                    ماده 22 - در موارد زیر دهیاري  مي تواند معامالت را 

بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف - خرید اموال و خدمات و حقوقي که به تشخیص 

دهیار منحصر به فرد باشد.
ب - خرید کاالها و خدمات انحصاري دولتي و کاالها 
و خدماتي که فروشنده آن ها به تشخیص کمیسیون  عالي 

معامالت انحصاري باشد.
و  داخلي  کارخانه هاي  ساخت  کاالهاي  خرید   - پ 
طرف   از  که  زمیني  طریق  از  بار  نقل  و  حمل  کرایه ي 
شده  تعیین  نرخ  آن ها  براي  ذي ربط  دولتي  دستگاه هاي 

باشد.
یا  وزارتخانه ها  معامله  طرف  که  معامالتي   - ت 
و  شهرداري ها  یا  دولتي  شرکت هاي  یا  دولتي  مؤسسات 
مؤسسات وابسته به آن ها و یا دهیاري ها و یا شرکت هاي 

تعاوني و نهادهاي انقالب اسالمي  باشد.
ث - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که 
کارشناس  ترجیحًا  دهیاري  منتخب  کارشناس  نظر  طبق 

رسمي  دادگستري انجام خواهد شد.
ج - در مورد کرایه حمل و نقل ، هزینه ي مسافرت و 

نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 
مستظرفه  و صنایع  هنري  مورد خرید خدمات  در  چ - 
انجام  دهیار  تأیید  با  تقاضاکننده ،  واحد  اعالم  از  پس 

 خواهد شد.
روزانه که  ح - در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف 

در محل ، نرخ ثابتي از طرف دولت یا دهیاري ها یا مراجع 
ذي صالح براي آن ها تعیین شده باشد.

ماده ي  “ب “  بند  در  مندرج  احکام  رعایت   - تبصره 
)12( و بندهاي “ب “ و “ت “ ماده ي )13( این آیین نامه  
درخصوص معامالتي که از طریق ترک تشریفات مناقصه 

انجام  مي گردد نیز الزامي است .

فردي در نظر دارد در روستاي ما یک هتل احداث 
نماید، آیا دهیاري مي تواند با توجه به منافع این کار 

براي روستا در عوارض ساخت تخفیفي بدهد؟
همان طور که در پاسخ سوال 3 اشاره گردید، چنان چه 
شوراي  مصوبات  و  مقررات  و  قوانین  مطابق  دهیاري 
عدم  باشد،  عوارض  دریافت  به  مکلف  بخش  اسالمي 
در  قانوني  جواز  مستلزم  آن  تخفیف  یا  عوارض  دریافت 

خصوص مورد مي باشد.

صاحب باغي براي تبدیل اراضي باغي خود به ویال 
قصد از بین بردن درختان آن را به صورت تدریجي 
این  از  نیمي  پاي  گازوییل  ریختن  با  اخیرا  و  دارد 
دهیار  نماید.  خشک  را  آن ها  مي خواهد  درختان 
آیا  و  کند  برخورد  موضوع  این  با  مي تواند  چگونه 
موضوع  این  در  دخالتي  مي تواند  دهیاري  اساسا 

نماید؟
در این گونه موارد با توجه به قانون حفظ کاربري اراضي 
به  منوط  باغات  کاربری  تغییر  هرگونه  باغ ها،  و  زراعي 
رعایت ضوابط مقرر از سوی وزارت جهاد کشاورزی است 
اما، چنان چه روستا  )تبصره ي 2 ماده ي 1 قانون مزبور(. 
دارای طرح هادی باشد با عنایت به تبصره ي 5 ماده ي 1 
آن قانون، اراضي داخل محدوده ي قانوني روستا مشمول 

ضوابط طرح هادي مي باشند.
روستای  محدوده ي  در  باغی  که  درصورتی  بنابراین 
به  منوط  آن  کاربری  تغییر  باشد،  هادی  طرح  دارای 
رعایت طرح هادی و پرداخت عوارض مربوطه بوده و در 
غیر این صورت، منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع 
تبصره ي یک ماده ي یک قانون یادشده خواهد بود و در 
طرق  از  یک  هر  رعایت  عدم  اجرای  ضمانت  حال  هر 

مزبور در قانون مربوطه پیش بینی شده است.

ما مدرسه ي شبانه روزي ساخته  فردي در روستاي 
خوراک  هزینه هاي  و  مي کند  مدیریت  را  آن  خود  و 
نیز  را  آموزان  دانش  التحریر  لوازم  و  پوشاک  و 

مي دهد.
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از  مي بایست  آیا  نمایند،  اقدام  روستا  در  جدید 
آیا  و  کنند؟  دریافت  ساخت  پروانه ي  دهیاري 
دهیاري مي تواند عوارض نوسازي و صدور پروانه ي 

ساختمان را از این دسته از افراد دریافت ننماید؟
 )1386 سال  )الحاقي   11 و   10 بندهاي  به  باعنایت 
اختیارات  و  وظایف  و  تشکیالت  قانون   69 ماده ي 
تشکیل  شهرداران،  انتخاب  و  کشور  اسالمي  شوراهاي 
و  بناها  ایجاد  براي  ساختماني  پروانه ي  صدور  و  پرونده 
به  ارجاع  و  روستا  قانوني  محدوده ي  در  واقع  تأسیسات 
بخشداري جهت صدور مجوز و همچنین هماهنگي با بنیاد 
مسکن انقالب اسالمي و اخذ نظرات فني نهاد مذکور در 
چارچوب ضوابط و مقررات طرح هاي هادي مصوب روستا 
راستا  همین  در  و  مي گردد  محسوب  دهیاري  وظایف  از 
مستلزم  آن(  غیر  و  از مسکونی  )اعم  بناي جدید  احداث 
قسمت  در خصوص  مي باشد.  ساختماني  پروانه ي  دریافت 
قوانین  مطابق  دهیاري  چنان چه  نیز،  مذکور  سؤال  دوم 
به  مکلف  بخش  اسالمي  شوراي  مصوبات  و  مقررات  و 
ساختماني  پروانه ي  صدور  و  نوسازي  عوارض  دریافت 
این  قانوني در  باشد، عدم دریافت عوارض مستلزم جواز 

خصوص مي باشد.

یک  به  را  روستایي  بوستان  احداث  پروژه ي  ما 
توجه  با  نموده ایم.  واگذار  روستایمان  در  پیمانکار 
به بحث هدفمندسازي یارانه ها پیمانکار به ما اعالم 
نموده است که با مبلغ قرار قبلي نمي تواند کار کند 
و درخواست افزایش ده درصدي قرارداد را دارد. آیا 
افزایش این مبلغ مجاز است و با توجه به این که 
است،  گردیده  واگذار  مناقصه  طریق  از  پروژه  این 
نیست؟  تضاد  در  مناقصه  بحث  با  افزایش  این  آیا 

مرجع تصمیم گیري در این خصوص کیست؟
مطابق بند ب ماده ي 12 آیین نامه ي مالي دهیاري ها 
دارد  اختیار  دهیاري  وزیران،  هیأت   1382/5/19 مصوب 
پنج درصد  و  بیست  تا  را  معامله  مورد  کار  یا  کاال  مقدار 
بر  مشروط  دهد،  کاهش  یا  افزایش  معامله  مورد  کل 
یا  افزایش  این  به  نسبت  فني  محاسبات  کلیه ي  این که 
در  و  نماید  تطبیق  و  رعایت  متناسب  به طور  را  کاهش 
نامه ي  آیین   21 ماده ي  چ  بند  به  باعنایت  راستا  همین 
درصد  پنج  و  بیست  حداکثر  تا  مي تواند  دهیاري  مذکور، 
پیمان کسر  یا جنس موضوع  از میان کار  را  پیمان  مبلغ 
انقضاي مدت  از  قبل  باید  در هر حال  و  نماید  اضافه  یا 
پیمان به پیمانکار ابالغ کند. در نتیجه درخواست افزایش 
10 درصدي قرارداد موضوع سؤال آن دهیاري، صرفًا در 

چارچوب مقررات مورد اشاره مجاز خواهد بود.

هادي  طرح  مسکن،  بنیاد  با  قرارداد  با  پیمانکاري 
روستاي ما را اجرا نموده است. اما پس از گذشت 
این  که  آسفالتي  از  نیمي  تقریبا  ماه  از شش  کم تر 
پیمانکار انجام داده، از بین رفته است. ما دسترسي 
پاسخي  هم  مسکن  بنیاد  و  نداریم  پیمانکار  به 
بازدید  به  موکول  را  کار  و  نمي دهد  زمینه  این  در 
هنوز  موضوع  این  که  مي کند،  خود  کارشناسان 
محقق نشده است. آیا راهکاري براي پیگیري این 

موضوع وجود دارد؟
از آن جا که پیمانکار مورد بحث بر اساس قرارداد خود با 
بنیاد مسکن مبادرت به اجرای پروژه نموده است، طبیعتًا 
از  پیمانکار  تخلف  در صورت  که  است  بنیاد مسکن  این 
است  مکلف  قانونًا  و  می تواند  پیمانکاری،  قرارداد  مفاد 
تضمینات  و  پیمانکار  قراردادی  مسؤلیت  به  توجه  با 
و  وارده  خسارات  جبران  به  را  او  الزام  وی،  از  مأخوذه 
ترمیم آسفالت مطالبه نماید. بدیهی است در صورت قصور 
قانونی  تکالیف  ایفای  از  مسکن  بنیاد  محلی  مسئولین 
نظارتی  نهادهای  به  می توان  را  امر  این  گزارش  خود، 

)نظیر سازمان بازرسی کل کشور( منعکس نمود.

براي  امکان  این  دولتي  ادارات  در  که  شنیده ام 
جهت  اوقات  گاهي  که  دارد  وجود  اداره  مسئول 
انجام یک پروژه دستور عدم انجام مناقصه را بدهد 
و این کار را مستقیما به یک پیمانکار انتخاب شده 
واگذار نماید. سئوال من این است که آیا دهیار نیز 

مي تواند چنین کاري را انجام دهد؟
اجاره،  فروش،  خرید،  از  اعم  دهیاري ها  معامالت 
که  مواردي  استثناي  )به  غیره  و  کار  اجرت  پیمانکاري، 
آیین  قالب مفاد  مشمول مقررات استخدامي مي شود( در 
و  مي باشد   1382/5/19 مصوب  دهیاري ها  مالي  نامه ي 
انجام شود.  یا مزایده  از طریق مناقصه  باید حسب مورد 
اهمیت  و  ضرورت  بر حسب  موارد  از  برخي  در  منتها 
بدون  معامله  انجام  یا  مناقصه  تشریفات  ترک  موضوع 
و  شرایط  که  مي گیرد  صورت  مناقصه  تشریفات  رعایت 
ضوابط آن در مواد 7 و 22 آیین نامه ي مذکور به تفصیل 

ذکر شده است:
ماده 7- معامالت عمده باید به طور کلي با تشریفات 
مناقصه یا مزایده ي عمومي  و یا مناقصه ي محدود انجام 
شود و اگر ترک تشریفات مناقصه ضروري تشخیص داده 

شود به طریق زیر انجام خواهد شد:

برابر   25 از  کم تر  معامله  میزان  که  درصورتي   - الف 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  جزیي  معامالت  نصاب 

موجه دهیار و تصویب شوراي اسالمي روستا.
برابر   50 تا   25 از  معامله  میزان  که  درصورتي   - ب 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  جزیي  معامالت  نصاب 
تأیید  و  روستا  اسالمي   شوراي  تصویب  و  دهیار  موجه 

شوراي بخش .
برابر نصاب  از 50  پ - در صورتي که میزان معامله 
و  مستدل  پیشنهاد  به  بنا  باشد،  بیش تر  جزیي  معامالت 
تأیید  و  روستا  اسالمي   شوراي  تصویب  و  دهیار  موجه 

شوراي بخش و موافقت استاندار ذي ربط .
بین  از  دهیاري  محدود،  مناقصه  مورد  در   -1 تبصره 
توسط   منتخب  شرایط  واجد  مقاطعه کاران  فهرست 
و  راه  وزارت  یا  و  کشور  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان 
را  شرایط  واجد  مؤسسه  یا  شرکت  شش  حداقل  ترابري 

دعوت خواهد نمود.
تبصره 2 - موارد استفاده از مناقصه  محدود با تصویب 

شوراي اسالمي  روستا تعیین مي شود.
                    ماده 22 - در موارد زیر دهیاري  مي تواند معامالت را 

بدون رعایت تشریفات مناقصه انجام دهد:
الف - خرید اموال و خدمات و حقوقي که به تشخیص 

دهیار منحصر به فرد باشد.
ب - خرید کاالها و خدمات انحصاري دولتي و کاالها 
و خدماتي که فروشنده آن ها به تشخیص کمیسیون  عالي 

معامالت انحصاري باشد.
و  داخلي  کارخانه هاي  ساخت  کاالهاي  خرید   - پ 
طرف   از  که  زمیني  طریق  از  بار  نقل  و  حمل  کرایه ي 
شده  تعیین  نرخ  آن ها  براي  ذي ربط  دولتي  دستگاه هاي 

باشد.
یا  وزارتخانه ها  معامله  طرف  که  معامالتي   - ت 
و  شهرداري ها  یا  دولتي  شرکت هاي  یا  دولتي  مؤسسات 
مؤسسات وابسته به آن ها و یا دهیاري ها و یا شرکت هاي 

تعاوني و نهادهاي انقالب اسالمي  باشد.
ث - در مورد خرید یا اجاره کردن اموال غیرمنقول که 
کارشناس  ترجیحًا  دهیاري  منتخب  کارشناس  نظر  طبق 

رسمي  دادگستري انجام خواهد شد.
ج - در مورد کرایه حمل و نقل ، هزینه ي مسافرت و 

نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع. 
مستظرفه  و صنایع  هنري  مورد خرید خدمات  در  چ - 
انجام  دهیار  تأیید  با  تقاضاکننده ،  واحد  اعالم  از  پس 

 خواهد شد.
روزانه که  ح - در مورد خرید کاالهاي مورد مصرف 

در محل ، نرخ ثابتي از طرف دولت یا دهیاري ها یا مراجع 
ذي صالح براي آن ها تعیین شده باشد.

ماده ي  “ب “  بند  در  مندرج  احکام  رعایت   - تبصره 
)12( و بندهاي “ب “ و “ت “ ماده ي )13( این آیین نامه  
درخصوص معامالتي که از طریق ترک تشریفات مناقصه 

انجام  مي گردد نیز الزامي است .

فردي در نظر دارد در روستاي ما یک هتل احداث 
نماید، آیا دهیاري مي تواند با توجه به منافع این کار 

براي روستا در عوارض ساخت تخفیفي بدهد؟
همان طور که در پاسخ سوال 3 اشاره گردید، چنان چه 
شوراي  مصوبات  و  مقررات  و  قوانین  مطابق  دهیاري 
عدم  باشد،  عوارض  دریافت  به  مکلف  بخش  اسالمي 
در  قانوني  جواز  مستلزم  آن  تخفیف  یا  عوارض  دریافت 

خصوص مورد مي باشد.

صاحب باغي براي تبدیل اراضي باغي خود به ویال 
قصد از بین بردن درختان آن را به صورت تدریجي 
این  از  نیمي  پاي  گازوییل  ریختن  با  اخیرا  و  دارد 
دهیار  نماید.  خشک  را  آن ها  مي خواهد  درختان 
آیا  و  کند  برخورد  موضوع  این  با  مي تواند  چگونه 
موضوع  این  در  دخالتي  مي تواند  دهیاري  اساسا 

نماید؟
در این گونه موارد با توجه به قانون حفظ کاربري اراضي 
به  منوط  باغات  کاربری  تغییر  هرگونه  باغ ها،  و  زراعي 
رعایت ضوابط مقرر از سوی وزارت جهاد کشاورزی است 
اما، چنان چه روستا  )تبصره ي 2 ماده ي 1 قانون مزبور(. 
دارای طرح هادی باشد با عنایت به تبصره ي 5 ماده ي 1 
آن قانون، اراضي داخل محدوده ي قانوني روستا مشمول 

ضوابط طرح هادي مي باشند.
روستای  محدوده ي  در  باغی  که  درصورتی  بنابراین 
به  منوط  آن  کاربری  تغییر  باشد،  هادی  طرح  دارای 
رعایت طرح هادی و پرداخت عوارض مربوطه بوده و در 
غیر این صورت، منوط به اخذ مجوز از کمیسیون موضوع 
تبصره ي یک ماده ي یک قانون یادشده خواهد بود و در 
طرق  از  یک  هر  رعایت  عدم  اجرای  ضمانت  حال  هر 

مزبور در قانون مربوطه پیش بینی شده است.

ما مدرسه ي شبانه روزي ساخته  فردي در روستاي 
خوراک  هزینه هاي  و  مي کند  مدیریت  را  آن  خود  و 
نیز  را  آموزان  دانش  التحریر  لوازم  و  پوشاک  و 

مي دهد.
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زمین  قطعه  نموده  تقاضا  دهیاري  از  فرد  این  حال 
کشاورزي که در کنار این مدرسه است را با تغییر 
نماییم  واگذار  وي  به  تجاري  به  زراعي  از  کاربري 
از محل درآمدهاي آن هزینه هاي این مدرسه را  تا 

تامین نماید. آیا چنین کاري امکان پذیر است؟
گردید،  بیان  فوق  سؤال  به  پاسخ  در  که  همان گونه 
به  منوط  باغات  و  زراعی  اراضی  کاربری  تغییر  هر گونه 
)و  باغات  و  زراعی  اراضی  کاربری  حفظ  قانون  رعایت 
در مواردی که روستا دارای طرح هادی است، منوط به 

رعایت طرح هادی( خواهد بود.

علت  به  که  هستم  روستایمان  سابق  دهیار  بنده 
این  علت  و  شدم  برکنار  روستا  شوراي  با  اختالف 
شورا  اعضاي  از  تن  دو  با  شدید  اختالف  برکناري 
به علت تخلفات زیاد آنان بود. من گزارشي از این 
آقاي  اما  دادم  به بخشداري  و  تهیه کردم  تخلفات 
بخشدار ترتیب اثري نداده است. آیا راهکار دیگري 

براي پیگیري این شکایت وجود دارد؟
افراد  فعالیت  دوران  خاتمه ي  با  این که  به  باعنایت 
تسري  قابل  آن ها  به  دهیاري  آتي  اقدامات  دهیاري،  در 
نمي باشد و صرفًا پاسخ گوي دوران تصدي خود مي باشند، 
تقاضاي  قانوني  مراجع  از  نمي تواند  سابق  دهیار  فلذا 
عدیده  تخلفات  به  اعتقاد  چنان چه  لکن  نماید.  رسیدگي 
شوراي مذکور داشته باشد مي تواند به عنوان یک شهروند 
موضوع را به مقامات محلي و هیأت حل اختالف استان 

گزارش نمایند.

رسمي  صورت  به  فردي  به  را  زمیني  مسکن  بنیاد 
به  ساختمان  پروانه ي  اخذ  جهت  و  کرده  واگذار 
مجوز  آن  براي  نیز  دهیاري  و  فرستاده  دهیاري 
پیدا  مدعي  زمین  حال  است.  کرده  صادر  ساخت 
و  چیست  زمین  این  صاحب  تکلیف  است؛  کرده 
)با  است؟  کرده  قصوري  زمینه  این  در  دهیاري  آیا 
توجه به این که بنیاد مسکن زمین را به وي واگذار 

نموده.(
با عنایت به متن سؤال و این که حسب فرض، واگذاري 
زمین توسط بنیاد مسکن صورت گرفته، مشروط به رعایت 
مربوطه،  مجوزهاي  اعطاي  به  مربوط  مقررات  و  ضوابط 
در خصوص  اما  بود.  نخواهد  دهیاري  متوجه  مسئولیتي 
مالکیت  مادامی که  باید گفت  بحث  مورد  زمین  مالکیت 
منتقل  وی  به  مالکیت  رسمی  سند  موجب  به  که  کسی 
گردیده از سوی مراجع صالح قضایی ابطال نشده، قانونًا 

ادعا  او مالک است و مدعی مالکیت نمی تواند به صرف 
مانع اعمال حقوق مالکانه مالک رسمی گردد.

شده  اعالم  ممنوعه  حریم  ما  روستاي  طرف  چهار 
است و هیچ امکاناتي به این روستا تعلق نمي گیرد. 
تکلیف  مي دانند.  را  موضوع  این  مسئولین  همه ي 

روستا در این خصوص چیست؟
نظر به این که مشخص نیست حریم ممنوعه موضوع 
سؤال  این  به  پاسخ گویی  است،  حریمی  چگونه  سؤال 

مقدور نمی باشد.

آیا سه روستا که در مجاور هم قرار دارند مي توانند 
براي کم شدن هزینه ها کار بهسازي مزار شهداي 
این سه روستا را به یک پیمانکار واگذار نمایند. با 
توجه به این که ارزش این قرارداد نزدیک به چهل 
و پنج میلیون مي شود، آیا این کار نیاز به برگزاري 

مناقصه دارد؟
گردید،  اشاره  نیز   5 سوال  پاسخ  در  که  همان طور 
معامالت دهیاري ها تابع آیین نامه ي مالي آن ها مي باشد 
برگزار  مزایده  یا  مناقصه  صورت  به  مورد  حسب  و 
داراي  خود  براي  دهیاري  هر  دیگر  سوي  از  مي گردد. 
بودجه ي مستقل و سطح درآمد و هزینه ي مستقل از سایر 
دهیاري ها مي باشد و برگزاري مناقصه یا مزایده به صورت 
موضوع هاي  در خصوص  دهیاري ها  توسط  مشترک 
نمي باشد.  امکان پذیر  روستا(  هر  شهداي  )گلزار  متفاوت 
پیشنهاد مي  گردد که هر دهیاري به  طور مجزا و منفک از 
هم با پیمانکار مورد  نظر و در چارچوب آیین نامه ي مالي 
دهیاري ها قراردادي منعقد نمایند. البته چنان چه موضوع 
)به  عنوان مثال گلزار شهدای مشترک  باشد  معامله واحد 
چند روستا( روستاهای مذکور می  توانند به  صورت مشترک 
نسبت به انعقاد قرارداد و انجام تشریفات قانونی مربوطه 

اقدام نمایند.

روستا  اسالمي  شوراي  توسط  طرح  هایي  بارها 
این که  بیان  با  دهیار  که  است  رسیده  به  تصویب 
مصوبات  اجراي  از  نداریم،  اعتبار  کارها  این  براي 
خودداري نموده است. وظیفه ي شوراي اسالمي در 

این رابطه چیست؟
اسالمي  شوراي  مصوبات  اجراي  حسن  بر  نظارت 
اساسي  و  مهم  وظایف  جمله  از  دهیار  توسط  روستا 
دهیاري  و  مي  گردد  محسوب  روستا  هر  اسالمي  شوراي 
را  شورا  مصوبات  باید  شورا  اجرایي  بازوي  به  عنوان  نیز 

اجرا نماید.
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آموزش

مقدمه: در سال  هاي گذشته ساخت و سازهاي مناطق 
و  اقلیم  با  روستایي، همانند شهرها، همساز  مختلف 
با  بناها  در نتیجه  است.  بوده  منطقه  زیست  محیطي  شرایط 
حداقل نیاز به استفاده از انرژي  هاي کمکي براي تولید گرما 
و سرما، شرایط نسبتاً مناسبي را براي ساکنین خود فراهم 
از  تقلید  با  معاصر  معماري  در  متاسفانه  اما  مي  نمودند. 
الگوهاي مدرن و بدون توجه به خصوصیات اقلیمي منطقه، 
بناهاي مشابهي را در آب و هواهاي مختلف احداث کرده 
که براي انطباق با شرایط آسایش انسان، نیازمند بهره  گیري 
گسترده از منابع انرژي مي  باشد. اما با توجه به بحران انرژي 
در عصر حاضر و لزوم تجدید   نظر در نحوه  ي ساخت و ساز، 
مسئله  ي صرفه  جویي در مصرف انرژي یکي از ارکان اصلي 
برنامه  ریزي در کشور شده است. این مسئله بخصوص در 
شهرها  به  نسبت  کمتري  منابع  از  همواره  که  روستاها 
برخوردار بوده  اند، حیاتي  تر و حائز اهمیت خاصي مي  باشد. به 
عبارت دیگر پایین بودن سطح زندگي در روستا نسبت به 
شهر، نبودن تخصص، دور بودن از امکانات شهري، مشکل 

دسترسي و … در مجموع از عواملي هستند که لزوم توجه 
به  توجه  این  رو  از  مي  کنند.  برابر  چند  را  صرفه  جویي  به 
از  استفاده  منازل،  طراحي  در  انرژي  از  بهینه  استفاده  ي 
از  استفاده  ساختمان،  جداره  هاي  در  مناسب  مصالح 
و  جایگزین  انرژي  هاي  تهیه  ي  براي  نوین  فناوري  هاي 
مواردي از این  دست باید براي صرفه  جویي در مصرف انرژي 

رعایت شود. 
 صرفه  جویي در مصرف آب

یکي از حیاتي  ترین عناصر موجود در طبیعت و در عین  حال 
و  اهمیت  مي  باشد.  آب  انرژي،  حامل  هاي  مصرف  ترین  پر 
نقش آب در چگونگي کیفیت زندگي انسان  ها تاثیر به  سزایي 
دارد و ضامن سالمتي و آباداني کشور است. قرار داشتن ایران 
در منطقه  ي گرم و خشک موجب شده است تا استحصال 
و بهره  وري از آب به  ویژه آب شرب و سالم، موضوع مهمي 
به  شمار رود. فرآیند تصفیه  ي آب بسیار پرهزینه و مشکل 
خانوار   20 باالي  روستاهاي  تمامي  حاضر  حال  در  است. 
از آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند هستند. اما بسیاري 

شيوههايصرفهجويي
درانرژي
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دیگر از روستاها با کاهش منابع آب مواجه هستند و هنوز 
روستاهاي محروم از آب وجود دارند. بنابراین وقتي به  راحتي 
آب تصفیه شده را هدر مي  دهیم باید بدانیم که در بعضي از 
روستاها افراد زیادي هستند که از آب غیر  بهداشتي آب انبارها 

و چشمه  ها استفاده مي  کنند. 
اعضاي خانواده  تمام  براي صرفه  جویي در مصرف آب، 
باید مشارکت داشته باشند تا این طرح به نحو   احسن اجرا 
شود. در زیر چند راه کار اجرایي ساده براي کاهش هدر  روي 

آب در منازل ذکر مي  شود: 
1- در طول استحمام به  طور متوسط حدود 60 لیتر آب 
کم  تر  یا  دقیقه   5 به  را  کار  این  زمان  مدت  شود.  مصرف 

کاهش دهید، از دوش با جریان آب کم استفاده کنید.
2- نشتي لوله  ها را برطرف کنید. شیرهاي آبي که چکه 
مي کنند را تعمیر کنید. شیر آبي که در هر ثانیه یک بار چکه 
مي  کند ساالنه شش هزار )6000( لیتر آب را هدر مي  دهد 
که همین میزان آب مي  تواند آب مصرفي روزانه  ي 40 نفر 

را تامین کند.
3- لوله  هاي آب گرم را عایق  بندي کنید تا براي رسیدن 
آب گرم به شیر الزم نباشد شیر آب باز بماند و مقدار زیادي 

آب هدر رود.
4- در موقع مسواک زدن و وضو گرفتن، آب را بیهوده 
باز نگذارید. در هر دقیقه 10 لیتر آب به همین دلیل به هدر 

مي  رود. 
بیهوده و  را  میوه  ها و ظرف  ها آب  زمان شستن  در   -5
با فشار زیاد باز نگذارید. متاسفانه وسواس بسیاري از افراد 
در شستشوي زیاد در منزل باعث هدر  روي بسیار زیاد آب 

است.
6- آب  هایي که از شستشوي میوه  ها و سبزیجات به  جاي 
مانده را دور نریزید و از آن  ها براي آبیاري گلدان  ها و باغچه  ها 

استفاده کنید. 
7- باغچه  ي خانه را در طول روز آبیاري نکنید و این کار 
را به بعد  از  ظهر موکول کنید تا از تبخیر آب جلوگیري شود. 
هدر  باغچه  ساعته  ي  آبیاري یک  موقع  در  که  آبي  میزان 
مي  رود مي  تواند مصرف روزانه  ي یک خانواده  ي چهار نفري 

را تامین کند.
8- در هنگام شستشوي اتومبیل به  جاي استفاده از شلنگ 

آب از سطل آب استفاده کنید.
9-آبي که براي شرب تهیه مي شود، فقط در این بخش 
استفاده شود. از مصرف آب شرب براي مصارف کشاورزي 

خودداري کنید.
منابع  مدیریت  و  آب  از  استفاده  کردن  بهینه  راه  تنها 
مختلف  بخش  هاي  بین  همکاري  و  هماهنگي  آب، 
مصرف  کننده  ي آب، یعني بخش خانگي، کشاورزي و صنایع 
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است. بخش خانگي و صنایع درصد کمي از مصرف آب را 
به خود اختصاص مي  دهند و بیش  ترین درصد آب در بخش 
کشاورزي مصرف مي  شود. بنابراین صرفه  جویي اصلي نیز 

باید در این بخش اتفاق بیفتد. 
 صرفه  جویي در مصرف آب کشاورزي

در حال حاضر به  علت رشد شدید جمعیت بخش شهري 
و روستایي، براي تأمین آب مورد نیاز این جمعیت چاره  اي 
جز استفاده از آب اختصاص داده شده به بخش کشاورزي 
نمي  باشد. از طرف دیگر به  علت محدود بودن منابع آبي و 
مالي و همچنین مشکالت زیست محیطي، استفاده از منابع 
آبي بیش از پتانسیل فعلي بسیار خطرناک خواهد بود. رقابت 
شدید میان خشکسالي و کشاورزي در کشور از نظر مصرف 
آب ایجاب مي  کند که منابع آب به  طور بهینه مصرف شده و 
از هر واحد آب مصرفي )هر متر  مکعب آب( تولید بیش  تري 

به دست آید. 
راهکارهاي صرفه  جویي آب در بخش کشاورزي عبارتند از 
استفاده نکردن از روش سنتي آبیاري یا کانال  هاي سنتي که 
یک نمونه  ي آن در مورد آبیاري باغ  هاي انگور دیده مي  شود. 
انگورکاران، آب را در چین  هایي که در باغ  ها وجود دارد رها 
مي  کنند تا باغ سیراب شود و آب به  طور کامل به خاک نفوذ 
آب  زیاد  بسیار  هدر  روي  باعث  روش  این  از  استفاده  کند. 
مي  شود. روش دیگر استفاده نکردن از روش آبیاري غرقابي 
نمو آن  ها در  با غرقاب کردن درختان عماًل رشد و  است. 
مدت زماني که خاک اشباع از آب است، متوقف مي  گردد 

مواد  شدن  دور  باعث  آب،  رفت  هدر  بر  عالوه  امر  این  و 
غذایي خاک از دسترس ریشه و کاهش محصول مي  گردد. 
از قبیل الیروبي کردن و جدولي کردن  همچنین مواردي 
نهرها، جمع آوري آب هاي سطحي و ذخیره سازي آن و ... 
کشاورزي  زمین  هاي  به  که  آبي  اتالف  از  زیادي  به  میزان 
آبیاري  اصالح شیوه  ي  با  داده مي  شود، جلوگیري مي  کند. 
و استفاده از روش  هاي نوین آبیاري مي  توان گام  هاي بسیار 
مهمي براي صرفه  جویي، مصرف بهینه و جلوگیري از هدر 
آبیاري تحت  از سیستم  هاي  استفاده  با  برداشت.  رفت آب 
و  مطلوب  خاک  هاي  از  استفاده  باراني(،  و  )قطره  اي  فشار 
باال بردن کیفیت خاک، ترویج روش  هاي نوین کشاورزي 
و افزایش گلخانه داري مي  توان شیوه  هاي کشاورزي سنتي 

را دگرگون کرد. 
براي  تشویقي  سیاست  هاي  پیش  گرفتن  در  با  هم  چنین 
کساني که با استفاده از کم  ترین مقدار آب، بیش  ترین میزان 
محصول را به  دست مي  آورند )مدیریت صحیح( نیز مي  توان 
با  مثال  براي  کرد.  کمک  آب  بهینه  ي  مصرف  ترویج  به 
سنتي  روش  و  گلخانه  اي  روش  به  خیار  تولید  مقایسه  ي 
گلخانه  اي  سیستم  در  که  آبي  مقدار  که  دریافت  مي  توان 
استفاده مي  شود، یک بیستم مقدار آبي است که در روش 
سنتي مورد نیاز است و میزان محصول آن نیز 10 تا 15 برابر 

روش سنتي است. 
ساختن  آگاه  آب،  بهینه  ي  مصرف  ترویج  با  مي  توان 
کشاورزان از تبعات مصرف بي  رویه، سوق دادن آن  ها بسوي 
آبیاري  هاي جدید و جداسازي آب شرب از آب کشاورزي و ... 
منابع آب را مدیریت کرد.و یکي از روش  هاي ترویج مصرف 
کشاورزان  دستاوردهاي  و  نتایج  دادن  نشان  آب،  بهینه  ي 
موفق به دیگر کشاورزان و تبلیغات مناسب در این زمینه 

است.
آموزش  و  ترویج  آب،  مصرف  مدیریت  گام  مهم  ترین 
در  است.  آب  از  مناسب  استفاده  ي  و  مصرف  کاهش 
این  صورت، همیشه مي  توان اطمینان داشت که روز به روز 
به روش صحیح  تري از منابع آب استفاده مي  شود و آب از 
چرخه  ي مصرف مجدد خارج نخواهد شد.که در این راستا 
با  و  باشند  داشته  پررنگي  بسیار  نقش  مي توانند  دهیاران 
مدیریت منابع آب روستا و نیز آموزش به اهالي به صرفه 

جویي آب در روستا کمک نمایند.
 صرفه  جویي در مصرف برق

بهره  وري در صنعت برق و کیفیت محصول این صنعت 
از اهمیت ویژه  اي برخوردار است. اهمیتي که شاید در صنایع 
کیفیت  روي  بر  برق  کیفیت  نباشد.  بارز  حد  بدین  دیگر 
محصوالت صنایع دیگر اثر مي  گذارد. مصرف هر  چه بیشتر 
نیروگاه  هاي جدید و  به احداث  افزون  نیاز روز  انرژي،  این 
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استفاده  براي  فسیلي  انرژي  منابع  کمبود  همه،  از  مهم  تر 
در نیروگاه  ها نیاز صرفه  جویي و رویکرد به انرژي  هاي نو را 

دو  چندان مي  کند.
با اعمال روش  هاي مدیریتي، استفاده  ي منطقي و بهینه از 
انرژي الکتریکي مقدور خواهد بود. اعمال روش  هایي چون 
کاهش مصرف انرژي در ساعات اوج بار مصرف، استفاده از 
وسایل پر  مصرف در غیر ساعات اوج بار، استفاده از وسایل 
خانگي استاندارد با برچسب انرژي که باعث کاستن میزان 
مصرف انرژي مي  گردد، استفاده از وسایل روشنایي کم  مصرف 
و نصب آن در مکان  هاي مناسب جهت کاهش مصرف انرژي 
 و ... به میزان زیادي باعث صرفه  جویي در مصرف مي  شود.
فرایند پیچیده  ي تولید، توزیع و انتقال برق و ایجاد تاسیسات 
در  نتیجه  دارد.  نیاز  طوالني  زمان  و  زیاد  سرمایه  ي  به  آن 
صرفه  جویي  بي  رویه،  و  غیر ضروري  مصرف  از  جلوگیري 
در هزینه  هاي خانواده  ها و سایر واحدها به  خصوص صنایع 
استفاده  ي  براي  راه  حل  مهم  ترین  داشت.  خواهد  بدنبال  را 
بهینه  ي انرژي و برق، استفاده از یارانه  ها در محل مناسب 
به  را  ارزان و رایگان نمي  توان مصرف  انرژي  با  آن است. 
سمت استفاده  ي بهینه هدایت کرد. با حذف یارانه  ها مي  توان 
آن را براي تحقق عدالت اجتماعي و براي اقشار کم  درآمد 

مصرف کرد. 

یکي از اقداماتي که جهت صرفه  جویي در مصرف برق 
توسط کشاورزان انجام مي  شود، اقدام به قطع برق چاه  هاي 
کشاورزي در زمان اوج مصرف به  مدت چند ساعت است. 80 
درصد برق مصرفي روستاها مربوط به چاه  هاي کشاورزي 
است و 50 درصد چاه  هاي کشاورزي داراي اضافه مصرف 
برق مصرفي خانگي  برابر  دو  اضافه مصرف  این  بوده که 
مي  باشد. براي صرفه  جویي در مصرف برق طبق توافقي که 
شرکت  و  فرمانداري ها  کشاورزي،   جهاد  کشاورزان،  بین 
مقطعي  به  صورت  توافق گردید که  است،  انجام شده  برق 
نیم در ساعات  کشاورزان به  صورت داوطلبانه دو ساعت و 
اوج مصرف، قطع برق داشته باشند؛ که این مساله ضمن 
منابع  آب  کاهش مصرف  در  برق  در مصرف  صرفه  جویي 

زیرزمیني نیز موثر است. 
 صرفه  جویي در مصرف سوخت

سوخت،  مصرف  در  صرفه جویي  روش  هاي  از  یکي 
استفاده از منابع جدید انرژي به جاي سوخت فسیلي است. 
اگر هدف جایگزین کردن صد درصد انرژي فسیلي با انرژي 
نخواهد  عملي  نزدیک  آینده  ي  در  کار  این  باشد،  دیگر 
انرژي فسیلي  در مصرف  اگر هدف صرفه  جویي  ولي  شد. 
صورت  مناسب  تري  استفاده  هاي  موجود  ذخایر  از  تا  باشد 
پذیرد، این کار در شرایط فعلي چه از  لحاظ فن  آوري و چه 
است. امکان پذیر  و  عملي  کاماَل  بودن،  اقتصادي  از  لحاظ 

 

در مصرف  که موجب صرفه  جویي  دارند  وجود  روش  هایي 
زیر  قرار  به  روش  ها  این  مهم  ترین  که  مي شوند  سوخت 

هستند:
جداره هاي  در  حرارتي  عایق  هاي  انواع  از  استفاده 

ساختمان
استفاده از پنجره  هاي مناسب از  نظر انرژي و حفظ آن

استفاده از سایه  ي طبیعي و مصنوعي براي جلوگیري 
از تابش مستقیم خورشید در فصل گرما

فصل  در  خورشید  تابشي  انرژي  از  بهره  برداري 
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زمستان
در  از  نظر جذب حرارت  مناسب  رنگ  هاي  از  استفاده 

ساختمان
حفظ  سنتي  روش  هاي  برخي  تلفیق  و  به  کاربردن 

انرژي با سیستم هاي مدرن ساختمان سازي
و  لوله  کشي  ساختمان سازي،  استانداردهاي  رعایت 

نصب تاسیسات سرمایشي و گرمایشي
ذخیره کردن انرژي در شرایطي که نیاز به آن نیست

ساختمان  سازي براي هر منطقه و هر اقلیم جغرافیایي 
متناسب با خصوصیات آب و هوایي

صرفه  جویي  در  که  انرژي  جدید  منابع  از  استفاده 
انرژي شامل  منابع جدید  موثر هستند.  فسیلي  انرژي  هاي 
انرژي باد، انرژي خورشید، انرژي بیوگاز، انرژي درون زمین، 
دریاها،  حرارتي  انرژي  امواج،  و  دریاها  مد  و  جزر  انرژي 
انرژي آب رودخانه  ها، انرژي هسته  اي و انرژي سوخت  هایي 

نظیر هیدروژن.
 با  توجه به اهمیت استفاده از بیوگاز، در این  جا به شرح آن 

مي  پردازیم.
 بیوگاز

با ادامه  ي میزان مصرف کنوني انرژي، ذخایر ذغال  سنگ، 
نفت و گاز زمین تا چندین دهه  ي دیگر پایان خواهد یافت. 
به همین دلیل تحقیقات گسترده اي در جهان براي دستیابي 
به منابع جدید انرژي که بتواند جانشین سوخت  هاي نفتي 
شود، در  حال انجام است. از این منابع مي  توان به خورشید، 
جریان آب رودخانه  ها، باد، جزر و مد دریاها، حرارت درون 
سوختي  مواد  و  اتمي  انفعاالت  و  فعل  زمین،  پوسته  ي 
کرد. اشاره  )بیوگاز(  میکروب  ها  وسیله  ي  به  شده   تولید 
در تکنولوژي بیوگاز میکروارگانیسم  ها فضوالت حیواني را به 
دور از هوا تجزیه کرده و ترکیبي شامل عمدتاَ متان و دي 
اکسید کربن به وجود مي آورند. از بیوگاز تولید شده مي توان 
حرکت  و  نور  گرما،  تولید  براي  سوختي  گاز  یک  همانند 

استفاده کرد. دستگاه بیوگاز نیز وسیله  اي است که فضوالت 
مي  کند. تولید  بیوگاز  و  کرده  تجزیه  را  گیاهي  و   حیواني 
به وسیله  ي بیوگاز مي  توان اجاق گازهاي خانگي را مشتعل 
کرد. همچنین مي  توان تورهاي روشنایي گازسوز را افروخت. 
به  عالوه موتورهایي نظیر موتور تراکتور، پمپ  هاي آبیاري، 
تغییرات کمي  با  را  دیگر  ماشین  آالت سوختي  و  آسیاب  ها 
در آن  ها مي  توان به  کار انداخت. انرژي حاصل از سوختن ده 
متر  مکعب بیوگاز برابر با انرژي حاصل از سوختن 6 متر  مکعب 
گاز طبیعي،60 لیتر گازوییل، 8 لیتر بنزین، 32 کیلوگرم ذغال 
چوب و 85 کیلوگرم چوب است. با توجه به این که بیوگاز 
شلنگ  هاي  با  مي  تواند  و  مي  شود  تولید  استفاده  محل  در 
بین شهري،  لوله  کشي  پالستیکي منتقل شود، هزینه  هاي 
لوله  کشي شهري و خانگي، نصب کنتور )در  مورد گاز شهري( 
و یا به  طور مشابه هزینه  هاي حمل و نقل جاده  اي و انتقال به 
 درون منزل در  مورد گاز مایع و نفت و گازوییل حذف مي  شود.

یکي از مقاالت شماره  ي 30 ماهنامه  ي دهیاري  ها به توضیح 
این تکنولوژي پرداخته است. براي دریافت اطالعات بیشتر در 

این زمینه مي  توانید به این شماره از نشریه مراجعه نمایید.

منابع: دانشنامه ی ویستا 
صرفه جویي انرژي در خانه هاي روستایي شهربانو جلیلیان و منصوره طاهباز 
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حامد رفيع زاده 
Hrz@Dehyariha.com

مقدمه: امروزه سازماندهي حمل و نقل عمومي مسافر 
روستایي با هدف ارتقاي کیفیت زندگي و فعالیت ساکنان 
روستاها و همچنین ارائه ي خدمات مطلوب به استفاده کنندگان 
و کمک به توسعه ي اقتصادي روستاها، امري ضروري به نظر 
مي رسد. ضرورت این امر از آن جا ناشي مي گردد که در حال 
حاضر بیش از سي هزار روستاي با جمعیت باالي 20 خانوار در 
با  کشور وجود دارد و شبکه ي حمل و نقل روستایي کشور 
وسایل نقلیه موجود -که عمدتا فرسوده مي باشند- جوابگوي 
تقاضاي سفرهاي روستاییان نمي باشد. از این رو با توجه به 
شرایط جدید ناشي از اجراي طرح هدفمند نمودن یارانه ها و 
حمایت هاي دولت در عرصه ي حمل و نقل روستایي، ضروري 
است تا نسبت به ساماندهي حمل و نقل روستایي اقدامات 

جامعي صورت گیرد.
 الگوي حمل و نقل روستایي

در بررسي هاي صورت گرفته مشخص گردیده است  که اگر 
الگوي حمل و نقل بین شهري کامال به روستاها منتقل گردد، 
مشکالت بسیار زیادي در اجراي این امر به وجود خواهد آمد. از 
جمله ي این مشکالت مي توان به  برقراري تشریفات صورت 
وضعیت و اجراي مقررات دست و پاگیر اشاره نمود. در مقابل، 
اگر به رانندگان روستایي صرفا وسیله ي نقلیه اي با تسهیالت و 
بدون هیچ گونه مدیریت داده شود، این امر فاقد جنبه ي سازماني 
خواهد بود. بنابراین یک الگوي بینابیني در حمل و نقل روستایي 
کارآمدتر به نظر مي رسد. اما در مدل طراحي شده توسط دولت 
سعي خواهد شد تا انگیزه ي الزم براي فعالیت حمل و نقل 
روستایي ایجاد شود و در عین حال تامین ایمني سفر صورت 
بگیرد. در مدل ارائه شده سعي گردیده تا از مدیریت محلي و 
مشارکت دهیاري ها در نظام مند کردن حمل و نقل روستایي 

استفاده شود.

مسیرهایي  روستایي  مسیرهاي  از  منظور  روش  این  در 
است که مبدا یا مقصد آن یک روستا باشد و شامل مسیرهاي 

روستا به روستا و شهر به روستا مي گردد.
روستایي  نقل  و  حمل  فعالیت  در  مجاز  شرکت هاي 
شرکت هایي هستند که پروانه ي فعالیت صادر شده از سوي 
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي یا واحدهاي تابعه ي 
در  صراحتا  فعالیت  اجازه ي  و  باشند  داشته  را  آن  استاني 

پروانه ي فعالیت آن ها ثبت شده باشد.
 اجزاي الگوي حمل و نقل روستایي جهت 

جابه جایي مسافر
در این الگو شرکت هایي جهت ساماندهي و انجام حمل 
تعریف مي شوند که در سطح  و کاال  نقل هاي مسافر  و 
روستاها به فعالیت خواهند پرداخت اما براي پیاده سازي و 
فهم الگوي حمل و نقل روستایي اجزاي این الگو به صورت 
زیر فرض مي گردند که براي اجراي این الگو، این اجزا باید 

هر یک به صورت مجزا و تعریف شده عمل نمایند:
سند حمل

محل فعالیت
فني،  مشخصات  نوع،  تأمین،  )نحوه ي  حمل  ناوگان 

نحوه ي بهره برداري(
تخلفات،  مجوز،  صدور  صالحیت،  )تشخیص  راننده 

نظارت(
نرخ

بیمه ي مسافران
نحوه ي نظارت بر نحوه ي فرآیند حمل و نقل

حوزه ي فعالیت
در زیر به شرح چند مورد از اجزاي ذکر شده مي پردازیم:

الف( سند حمل
حمل و نقل در مسیرهاي روستایي مستلزم صدور بلیت 
در  مي باشد.  نفر   1000 از  بیش  جمعیت  با  روستاهاي  در 

بررسي طرح 
سازماندهي حمل و نقل روستايي

*N32*6
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بلیت توسط شرکت  نفر، صدور  از 1000  روستاهاي کم تر 
و با نظارت دهیاري خواهد بود.

بلیت، قرارداد حمل و نقل بین مسافر و شرکت حمل و 
نقل است و طي آن شرکت متعهد مي گردد خدمات حمل و 
نقل مربوطه را بر طبق مقررات و ضوابط سازمان راهداري و 

حمل و نقل جاده اي به مسافر ارائه نماید.
شکل و محتواي بلیت هاي روستایي باید با نظارت و تایید 
سازمان راهداري باشد. کلیه ي نسخ بلیت نیز باید ممهور به 

مهر شرکت حمل و نقل گردد.
ب( محل فعالیت

کلیه ي شرکت هاي مسافربري بین شهري فعال و داراي 
پروانه ي فعالیت معتبر صادره از سازمان راهداري و حمل و 
نقل جاده اي باید پس از کسب موافقت از اداره ي کل حمل 
و نقل پایانه هاي استان مربوطه، با  استفاده از شیوه ي زیر 

محلي را براي فعالیت خود انتخاب نمایند:
 تاسیس شعبه در روستاها

تعیین محل فعالیت با استفاده از امکاناتي که دهیاري ها در 
اختیار آن ها قرار مي دهد.

را  خود  نمایندگي هاي  مدیریت  مي توانند  شرکت ها 
نمایند.  واگذار  دهیاري ها  تایید  مورد  و  معتمد  اشخاص  به 
شخص معرفي شده مي تواند نمایندگي چند شرکت حمل و 

نقل را بر عهده بگیرد.
ج( ناوگان حمل

در حمل و نقل روستایي، وسیله ي نقلیه ي مورد استفاده ي 
شرکت ها باید داراي کارت وسیله ي نقلیه ي عمومي به همراه 
بغل نویسي و همچنین برگ معاینه ي فني باشد. و در این 
راستا  طرح واگذاري 24000 وسیله ي نقلیه اعم از سواري، 
تجهیز  و  توسعه  به منظور  باس  میدل  و  بوس  میني  ون، 
این طرح  در  مي گردد.  اجرا  روستایي  نقل  و  ناوگان حمل 
از متقاضي تعهدي مبني بر فعالیت در حمل و نقل روستایي 
اخذ مي گردد و سپس معرفي نامه اي خطاب به شرکت هاي 
خودروساز، از سوي دهیاري و تایید بخشداري جهت ثبت 
نام متقاضي صادر مي گردد. در گام بعدي، در صورت واجد 
شرایط بودن متقاضي، از سوي بانک عامل تسهیالتي به 

وي اعطا مي گردد. 
د( نرخ

در الگوي تعیین شده براي حمل و نقل روستایي، مرجع 
و  دهیاري ها  دریافتي،  کرایه ي  نرخ  تغییرات  بر  نظارت 
بخشداري ها با هماهنگي ادارات کل حمل و نقل و پایانه هاي 

استان مي باشند.
ه( نظارت

در الگوي سازماندهي حمل و نقل روستایي، نظارت بر 
حمل و نقل در مراحل ابتداي سفر و در حین سفر صورت 

مي پذیرد.
در بدو سفر، کنترل مدارک رانندگان و همچنین کنترل 
شرایط و مدارک فني وسایل نقلیه بر عهده ي شرکت حمل 

و نقل خواهد بود. این کنترل در روستاهاي کم تر از 1000 
نفر بر عهده ي دهیاري ها مي باشد. در صورت بروز تخلف، 
و  تخلفات شرکت ها  به  مربوط  کمیسیون هاي  در  موضوع 
رانندگان مطرح و راي صادر خواهد شد. نظارت هاي در حین 
سفر و در مسیر روستا به شهر یا روستا به روستا توسط پلیس 
مدیریت  مرجع  به عنوان  دهیاري ها  شد.  خواهد  اعمال  راه 
امور روستاها، وظیفه ي انجام نظارت هاي الزمه را بر فعالیت 
دارند. سازمان  بر عهده  نقل شرکت هاي متصدي  حمل و 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، در صورت بروز تخلف و یا 
اعالم نارضایتي از سوي دهیاران، پس از بررسي موضوع در 
کمیسیون هاي مربوطه، مجاز است نسبت به تعلیق و یا قطع 
دائم فعالیت حمل و نقل روستایي شرکت و یا راننده ي تحت 

پوشش شرکت اقدام نماید.
و( حوزه ي فعالیت

حوزه ي فعالیت شرکت هاي حمل و نقل فعال در حمل و 
نقل روستایي بدین صورت است که شرکت مي تواند از روستا 
یا شهري که در آن نمایندگي دارد، اقدام به صدور بلیت و 
حمل و نقل نماید. شرکت ها از روستایي که در آن نمایندگي 
بلیت  فعالیت،  محل  اصلي  شهر  مقصد  به  مي توانند  دارند 
صادر نمایند. همچنین شرکت ها مجاز هستند که به مقصد 
روستاها یا شهرهایي که دیگر شرکت هاي حمل و نقل در 
آن نمایندگي دارند، بلیت صادر نمایند، مشروط بر آن که با 

آن شرکت قرارداد همکاري حمل و نقلي داشته باشند.
 نتیجه گیري

حمل و نقل روستایي کشور نیازمند سیستم قانون مند و 
مشخص مي باشد. در نتیجه ي اجراي طرح ساماندهي حمل 
تجهیز  نقل کشور  و  از حمل  این بخش  روستایي،  نقل  و 
ترقي  روستایي  مسافرت هاي  امنیت  آن  اثر  در  و  گردیده 
نقل  و  حمل  ساماندهي  طرح  اجراي  با  همچنین  مي یابد. 
روستایي، نقش هر یک از نهادهاي مربوطه به خوبي مشخص 
مي گردد و در نتیجه، کیفیت خدمات ارتقا پیدا مي کند. البته 
این طرح در برخي مناطق کشور به صورت آزمایشي به اجرا 

در آمده و نتایج مثبتي را به همراه داشته است.
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تجربه های 
موفق

پارچه   139 مهریز  شهرستان  مرکزي  بخش  مقدمه: 
 6700 محدوده اي  در  که  دارد  سکنه  داراي  آبادي 
کیلومتري پراکنده شده اند که 43 روستاي آن داراي شوراي 
اسالمي و دهیاري مصوب مي باشد. اکثر روستاهاي این بخش 
به دالیل خاص اقلیمي اعم از خشکسالي، سرمازدگي، عدم 
رشد اقتصادي، درآمدزا نبودن بخش کشاورزي به دلیل عدم 
کمبود  و  اشتغال  عدم  و  باغي  و  زراعي  اراضي  یکپارچگي 
امکانات رفاهي و ... با محرومیت هایي مواجه هستند. در نتیجه 
باالیي  مالي  توان  و  درآمد  از  شهرستان  این  دهیاري هاي 
برخوردار نیستند که در این راستا و با تالش مسئوالن جهت 
امکان  و  دهیاري ها  اجرایي  و  مالي  توان  افزایش  و  انسجام 
دهیاران  وحدت  تعاوني  روستاها،  به  بیش تر  خدمات رساني 
بخش  دهیاري هاي  کلیه ي  عضویت  با  مهریز  شهرستان 
اولیه ي 38/700/000  سرمایه ي  با  و   84 اسفند  در  مرکزي 
ریال تاسیس گردید. و با تجمیع حداقل امکانات و تجهیزات و 
انجام  جهت  قوي  نسبتا  مجموعه ي  یک  آالت  ماشین 
آمده  وجود  به  روستایي  خدمات  دیگر  و  عمراني  پروژه هاي 
است. این تعاوني در زمینه ي جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي 
ساختماني،اجراي   پروانه هاي  صدور  روستایي،  زباله هاي 
پروژه هاي عمراني روستاها، بودجه نویسي سالیانه ي دهیاري ها 
این  به شرح  ادامه  در  که  مي پردازد  ارائه ي خدمات  به   ... و 

فعالیت ها اشاره مي شود.
 صدور پروانه ي ساختماني

یکي از فعالیت هایي که در تعاوني وحدت تعریف شده است، 
انجام خدمات صدور پروانه هاي ساختماني مي باشد. این خدمات 
به صورت متمرکز در تعاوني ارائه مي گردد و تمامي متقاضیان 
احداث ساختمان در روستاهایي که دهیاري آن ها عضو این 

تعاوني مي باشند از این خدمات منتفع مي شوند.در این فرآیند 
ابتدا متقاضي صدور پروانه توسط دهیار هر روستا به شرکت 
تعاوني معرفي مي شود و پس از طي مراحل تکمیل پرونده، 
چنان چه  گرفت.  خواهد  صورت  ملک  از  کارشناسي  بازدید 
ملک مورد نظر در طرح هادي روستا جزو بافت مسکوني باشد، 
حداکثر ظرف مدت 15روز پروانه ي ساخت صادر خواهد شد. 
زراعي  زمین هاي  یا  باغات  مورد نظر جزو  ملک  چنان چه  اما 
به  بر اساس ضوابطي خاص  موضوع  این  باشد،  تعریف شده 
کمیسیون تغییر کاربري ارجاع مي شود.صدور پروانه ي ساخت 
توسط تعاوني باعث تمرکز امور گردیده است که این امر عالوه 
بر آن که صرفه جویي هاي اقتصادي را در پي خواهد داشت 
باعث تخصصي شدن امور مي گردد و تعاوني با به کارگیري 

افراد مجرب و خبره در این امر ارائه ي خدمات مي نماید.
 جمع آوري زباله و خدمات بهداشتي روستا

جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي زباله ي روستاهاي تحت 
مي باشد. تعاوني  شرکت  مهم  فعالیت هاي  از  یکي  پوشش 
شرکت تعاوني سبدهاي فلزي مخصوصي را جهت جمع آوري 
و ذخیره سازي موقت زباله تهیه نموده و در 43 روستاي تحت 

پوشش متناسب با جمعیت هر روستا، نصب نموده است.
دستگاه  دو  و  کمپرسي  وانت  نیسان  دستگاه   4 همچنین 
تراکتور نیز به این امر اختصاص پیدا کرده است که در فواصل 
زماني مشخص جهت جمع آوري پسماند 18000 نفر جمعیت 

تحت پوشش، مورد استفاده قرار مي گیرند.
 شرکت در مناقصه ي پروژه هاي عمراني

فعال  تعاوني حضور  این شرکت  کلیدي  کارهاي  از  یکي 
در مناقصه ي پروژه هاي عمراني روستاها مي باشد. بومي بودن 
تمام  هزینه ي  بودن  پایین  تعاوني،  مجري شرکت  نیروهاي 

وحدت دهیاران در تعاوني وحدت
مروري بر فعالیت هاي تعاوني وحدت دهیاران شهرستان مهریز
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شده ي پروژه ها و کیفیت باالي کار نیروهاي محلي در انجام 
پروژه ها از جمله عوامل کلیدي موفقیت این شرکت تعاوني در 

پروژه هاي عمراني روستایي است.
با  منشاد  شهداي  گلزار  ابنیه ي  احداث  پروژه ي  انجام 
همکاري بنیاد شهید، طرح ساماندهي محوطه ي گردشگري 
چنارتنگ با همکاري سازمان میراث فرهنگي، گردشگري و 
خیابان هاي  پیاده روهاي  کیلومتر   3 بهسازي  دستي،  صنایع 
اصلي روستاي سریزد و اجراي نظارت و مشاوره ي فني براي 
اجراي جدول گذاري معابر کلیه ي روستاهاي تحت پوشش، از 
جمله پروژه هاي عمراني است که توسط این شرکت تعاوني 

به اجرا درآمده است.
 نام گذاري و نصب تابلوهاي معابر و 

خیابان هاي روستاها
راستاي  در  تعاوني  شرکت  دیگر  فعالیت هاي  از  یکي 
خیابان  و  معابر  کوچه،  نام گذاري  روستاها،  به  خدمت رساني 
روستاهاي تحت پوشش بوده است که در این راستا تعاوني 
اسالمي  شوراهاي  دهیاري ها،  هماهنگي  با  است  توانسته 
روستا، بخشداري مرکزي و مساعدت بنیاد شهید این مهم را 
در روستاهاي بخش مرکزي شهرستان مهریز به اجرا درآورد. 
نصب این تابلوها عالوه بر آن که موجب سهولت آدرس دهي 
در روستاها گردیده، چهره ي زیبایي را نیز در روستاها به وجود 
آورده است. عالوه بر تابلوهاي نام معابر، تابلوهایي با محتواي 
معابر  در  و  تهیه  نیز  عقیدتي  و  فرهنگي  آموزشي،  پیام هاي 

عمومي روستا نصب گردیده است.
 احداث پارک های روستایی

کوچک  پارک های  احداث  نقشه ي  تهیه ي  و  طراحی 
روستایی بر اساس موقعیت های جغرافیایی روستاها و تجهیز 
و خرید و نصب وسایل بازی و سرگرمی ورزشی در پارک های 

ایجاد شده با همکاری بخشداری مرکزی، دهیاری ها و خود 
یاری اهالی از جمله فعالیت های در حال انجام تعاوني برای 

روستاهاي تحت پوشش می باشد.
 توزیع آرد خام روستایی

یکی دیگر از خدماتی که شرکت وحدت دهیاران برای قشر 
محروم و مستضعف روستایی انجام داده است، توزیع آرد خام 
حدود 1500 نفر جمعیت روستاهای فاقد نانوایی می باشد که 
با توجه به پراکندگی روستاها و همچنین لزوم دقت و عادالنه 
توزیع کردن آرد بین روستاییان، امر بسیار دشوار و پر زحمتی 
می باشد، لذا با توجه به این که رسالت اصلی این شرکت تعاونی 
خدمات رسانی به روستاییان می باشد، این کار علي رغم نداشتن 

درآمد براي تعاوني در حال انجام مي باشد.
 معدن شن و ماسه

یکی از کارهای اساسی و مهمی که شرکت تعاونی وحدت 
دهیاران با همت فرمانداری، بخشداری و دفتر فنی استانداری 
شهرستان  در  استانداری  روستایي  امور  کل  اداره   حمایت  و 
مهریز انجام داده است، متمرکز نمودن معدن شن و ماسه در 
شهرستان بوده که مواد اولیه فرآوری شش کارگاه را به صورت 
بدون  و  پراکنده  برداشت های  از  و  می نماید  تامین  متمرکز 
نظارت  راستا هم  این  در  و  می نماید  جلوگیری  فنی  ضوابط 
کافی بر معادن اعمال می گردد و هم درآمدی برای شرکت 
و  مراتع  و تخریب  پراکندگی  از  و  و دهیاری حاصل  تعاونی 

رودخانه ها نیز جلوگیری به عمل می آید.
 سایر پروژه هاي تعاوني

نظارت بر زیرسازی آسفالت و تعریض معابر و کوچه های 
روستای گل افشان،  مرمت حمام عمومی روستای کمال آباد و 
اتالف سگ های ولگرد نیز از دیگر فعالیت هاي این تعاوني در 

روستاهاي تابعه مي باشد.
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مقدمه:اکنون بیش از یک ماه از طرح هدفمند سازي 
قیمت هاي  مدت  این  در  و  مي گذرد  یارانه ها 
حامل هاي انرژي،  آرد و سایر اقالمي که در این طرح دچار 
تغییر و تحول قیمت گردیده اند اعالم گردیده است. اما در 
با  آشنایي  عدم  به علت  برخي  است  ممکن  میان  این 
تطبیق  قیمت ها  این  با  را  خود  مصارف  جدید  تعرفه هاي 
ندهند و یا ممکن است برخي با سوء استفاده از عدم اطالع 
مشتریان خود، اقدام به گران فروشي و یا کم فروشي نمایند. 
و در این میان دهیار به عنوان مرجع ناظر مي بایست عالوه 
اجراي  حسن  بر  کافي  نظارت  روستا  اهالي  آگاه سازي   بر 

قوانین مرتبط با بحث هدفمندسازي  داشته باشند.
در این جا جهت اطالع هرچه بیش تر دهیاران با تعرفه ها و 
قوانین و مقررات هدفمندسازي  ضمن ارائه ي اطالعیه هاي 
سازمان هدفمندسازي که مرجع رسمي اعالم اخبار مرتبط 
با هدفمندسازي  مي باشد،  جداولي از آخرین وضعیت قیمت 

حامل هاي انرژي نیز ارائه مي گردد.
 اطالعیه ي شماره ي 1 ستاد هدفمندی 

یارانه ها
ملت شریف تمدن ساز ایران به اطالع می رساند که پس 
از دریافت فرم اطالعات اقتصادی خانوار و دریافت شماره 
حساب سرپرستان خانوار و واریز مبالغ یارانه در سال جاری، 
مرحله ي نهایی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مبنی 
آب  و  نان  و  آرد  انرژی،  حامل های  قیمت های  اصالح  بر 
شرب روستا و شهر و پرداخت یارانه های نقدی خانوارها از 
ساعت 24 شنبه 1389/9/27 در سراسر کشور آغاز می شود. 

حامل های انرژی مشمول اصالح قیمت عبارتند از:

بررسيابعاد
اجراييطرح
هدفمندسازي
يارانهها

پرونده ویژه
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1- بنزین موتور
 2-نفت گاز ) گازوییل(

3-نفت کوره 
 4-گاز مایع   

5- گاز خودرو 
6-نفت سفید

7- گاز طبیعی
8-برق

جدول قیمت کلیه ي حامل های انرژی فوق الذکر متعاقبا 
به  یارانه ها  هدفمندسازي  ستاد   2 اطالعیه ي شماره ي  در 

 استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.
آن ها  حساب  به  یارانه  مبالغ  که  خانوارهایی  تمامی 
روز  از  بانک ها  اداری  کار  شروع  با  می توانند  شده  واریز 
جهت  به تدریج  کشور  سراسر  در   89/9/28 یکشنبه 
نمایند. اقدام  شده  واریز  ماهه ي  دو  یارانه ي   دریافت 
در پایان به  استحضار می رساند که دولت با برنامه ریزی دقیق 
و کارشناسی شده و به کارگیری تمامی ظرفیت خویش از 

آمادگی کامل برای اجرای قانون برخوردار است.
خواهشمند است بدون توجه به شایعات و گمانه زنی های 
رسمی  مراجع  طریق  از  را  قانون  اجرای  اخبار  بی اساس 
هدفمندسازي  ستاد  اطالعیه های  و  دولت  اطالع رسانی 

یارانه ها پیگیری  نمایند.
مستمر  و  دقیق  پایش  با  یارانه ها  هدفمندسازي  ستاد 
کلیه ي ابعاد اجرای قانون این اطمینان را به مردم انقالبی 
ایران می دهد که نهایت مراقبت را اعمال نموده و در اجرای 
طرح همراه مردم حرکت می کند و ان شاءاهلل با همبستگی 
آحاد مردم و دولت مسیر تعالی در دوره پیشرفت و عدالت 

را طی خواهد نمود.
 اطالعیه ي شماره ي 2 ستاد هدفمندی 

یارانه ها
متن اطالعیه ي شماره ي 2 ستاد هدفمندکردن یارانه ها 

به شرح زیر است:
میزان سهمیه و قیمت های جدید بنزین و گازوییل و گاز 
خودرو)CNG( در حوزه ي حمل و نقل که بر اساس قانون 
نقلیه ي  وسایل  برای  شده  تعیین  یارانه ها  هدفمندکردن 
بنزین سوز، گازسوز و گازوییل به شرح ذیل اعالم می شود:

1- سهمیه ي بنزین خودروها اعم از شخصی و عمومی 
و موتورسیکلت بدون تغییر و معادل سهمیه ي آبان 1389 

تعیین می شود.
 4000 لیتر  هر  قیمت  به  سهمیه ای،  معمولی  2-بنزین 
ریال و بنزین معمولی غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 7000 
ریال و گاز خودرو)CNG( هر متر مکعب به قیمت 3000 

ریال تعیین می شود.
3-بنزین سهمیه ای ماه های گذشته خودروهای شخصی 
که در کارت سوخت افراد باقی مانده است به صورت ذخیره 
برای آنان حفظ و با قیمت هر لیتر بنزین معمولی 1000 

ریال و بنزین سوپر 1500 ریال قابل استفاده است.
توجه  با  سوز  گازوییل  خودروهای  کلیه ي  4-سوخت 
به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوییل سهمیه ای 
خودروهای گازوییل سوز به قیمت هر لیتر 1500 ریال و 
گازوییل غیرسهمیه ای به قیمت هر لیتر 3500 ریال تعیین 
و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده خواهد بود.

تعیین  از بخش کشاورزی، ضمن  منظور حمایت  5-به 
سهمیه ي سوخت مراکز و ماشین آالت این بخش قیمت هر 
لیتر گازوییل سهمیه ای 1500 ریال و قیمت غیرسهمیه ای 

3500 ریال تعیین می گردد.
6-جهت رفاه و نیز امکان مدیریت فعال بخش حمل و 
نقل که از گازوییل استفاده می کنند سهمیه ي این بخش 
به صورت دو ماهه با قیمت 1500 ریال تعیین و از طریق 

کارت هوشمند سوخت خودرو قابل استفاده است.
شنبه  روز   24 ساعت  از  اعالمی  قیمت های  و  سهمیه 

1389/9/27 قابل اجرا می شود.
در پایان اعالم می دارد دولت خدمتگذار ضمن تاکید بر 
اجرای کامل قانون انتظار دارد رانندگان و صاحبان وسایل 
نقلیه و فعاالن حوزه ي حمل و نقل با تشریک مساعی منافع 
ملی و رعایت حقوق مصرف کنندگان همچون گذشته ملت 

بزرگ و خادمین خود در دولت را یاری نمایند.
 اطالعیه ي شماره ي 3 ستاد هدفمندی 

یارانه ها
متن اطالعیه ي شماره ي 3 ستاد هدفمندسازي یارانه ها 

به شرح زیر است:
میزان سهمیه و قیمت های جدید نفت گاز غیر خودرو، 
قانون  براساس  که  سفید  نفت  و  مایع  گاز  کوره،  نفت 
اعالم  ذیل  شرح  به  شده  تعیین  یارانه ها  هدفمندسازي 

می شود:
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گاز  نفت  قیمت  با  کشاورزی  بخش  گاز  نفت 
سهمیه ای معادل هر لیتر 1500 ریال

نفت گاز بخش صنعت با قیمت نفت گاز سهمیه ای 
معادل هر لیتر 1500 ریال

نفت کوره هر لیتر 2000 ریال
گاز مایع هر لیتر 1000 ریال معادل هر کیلو 1800 

ریال ) توزیع با کاالبرگ( بدون هزینه ي توزیع
نفت سفید هر لیتر 1000 ریال ) توزیع با کاالبرگ(

لیتر 5000  بنزین سوپر سهمیه ای معادل هر  قیمت 
 8000 لیتر  هر  معادل  غیرسهمیه ای  سوپر  بنزین  و  ریال 

ریال تعیین شده است.
 اطالعیه ي شماره ي 4 ستاد هدفمندسازي 

یارانه ها
مرحله ي  در  که  نکته  این  بر  تاکید  با  اطالعیه  این  در 
است:  آمده  شد،  خواهد  اجرا  نان  قیمت  اصالح  بعد 
در  و  اعالم  استانداری ها  توسط  نان  انواع  قیمت 
شد. خواهد  رسانده  مردم  اطالع  به  و  نصب   نانوایی ها 

ستاد   4 شماره ي  اطالعیه ي  از  دیگری  بخش  در 
ابهامات مطرح  به دنبال  آمده است:  یارانه ها  هدفمندسازي 
شده در خصوص قیمت گاز خودرو)CNG(  به استحضار 
می رساند که قیمت اعالمی گاز خودرو)CNG(  برای هر 
متر مکعب معادل 3000 ریال است که با توجه به برابری 
لذا   ،)CNG( خودرو  گاز  کیلوگرم   1 با  مترمکعب   1/35

قیمت هر کیلوگرمCNG  معادل 4050 ریال است.
 اطالعیه ي شماره  ي 5 ستاد 

هدفمندسازی یارانه ها
کیلوگرم 2500  هر  گندم  قیمت  اطالعیه  این  بر اساس 
بازرگانی  )شرکت  بازرگانی  وزارت  توسط  که  است  ریال 
دولتی ایران( در اختیار کلیه ي متقاضیان از جمله کارخانجات 

آسیابانی، نانوایی ها و صنف و صنعت مرتبط قرار می گیرد.

در این اطالعیه همچنین تاکید شده است که عرضه ي 
آرد در سراسر کشور با توجه به درصد سبوس گیری آن با 

قیمت هر کیلوگرم 2800 تا 3000 ریال صورت می گیرد.
اطالعیه  این  در  همچنین  یارانه ها  هدفمندسازی  ستاد 
تصریح کرده است: قیمت انواع نان با توجه به قیمت های 
توسط  محلی  هزینه های  سایر  نیز  و  آرد  و  گندم  پایه ای 
استانداری های سراسر کشور تعیین و در کلیه ي واحدهای 

نانوایی الصاق شده است.
بر اساس این اطالعیه قیمت نان در نانوایی های یارانه پز 

و آزادپز سنتی برابر خواهد بود.
شهروندان  از  همچنین  یارانه ها  هدفمندسازی  ستاد 
خواسته است تا در صورت وجود هر گونه سوال، تخلف و 
شکایت در زمینه ي قیمت و کیفیت نان مراتب را از طریق 
شماره تلفن 124 و یا ستادهای تعزیرات آرد و نان شهرستان 

جهت رسیدگی اعالم کنند.
 اطالعیه ي شماره ي 6 ستاد هدفمندی 

یارانه ها
بر اساس این اطالعیه از آن جا که محاسبه ي قیمت آب،  
برق و گاز مشترکین خانگی با تعرفه های جدید و به صورت 
پلکانی محاسبه خواهد شد میزان مصرف مشترکین و تعداد 
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واحد های بهره بردار در یک مجموعه مسکونی مهم است. 
لذا به منظور رفاه حال مردم چنان چه ساختمان های مسکونی 
موفق به تفکیک واحد و دریافت پایان کار شهرداری نشده اند 
با خود اظهاری مشترکین مربوطه و دریافت یک تعهد نامه ي 
اخالقی از آنان میزان مصرف به تعداد واحد ها تقسیم و بر مبنای 

آن میزان هر واحد مشخص و محاسبه خواهد شد.
کرد:  اعالم  همچنین  یارانه ها  هدفمندسازي  ستاد 
تاریخ  از  موظفند  گاز  و  برق  فاضالب،  و  آب  شرکت های 
واحد های  تعداد  اعالم  برای  الزم  شرایط   89/10/15
مسکونی بهره مند از یک کنتور را به صورت حضوری،  تلفنی 

مردم  تا  نمایند  فراهم  )رایانه ای(  اینترنتی  سامانه های  و 
به راحتی اطالعات خود را در اختیار بگذارند.

بر اساس این اطالعیه، چنان چه مشترکین جهت مدیریت 
مصرف هر خانوار بخواهند کنتور های خود را تفکیک کنند 
می توانند به شرکت های ذی ربط در محل خود مراجعه کرده 
و شرکت های مذکور تنها با اخذ هزینه ي کنتور و نصب آن 
 نسبت به نصب کنتور و واگذاری اشتراک مستقل اقدام نمایند.
کرد:  تاکید  همچنین  یارانه ها  هدفمندسازي  ستاد 
از  قبل  تا  گاز  و  برق  آب،  مصرف  میزان  هر  محاسبه ي 
و  گرفته  صورت  قبلی  نرخ های  بر اساس   1389/9/28
است. ممنوع  جدید  تعرفه ي  نرخ های  با  آن ها   محاسبه ي 
از آن جا که  در این اطالعیه همچنین تصریح شده است: 
روش های محاسبه ي قبوض آب و برق و گاز پس از اجرای 
تمامی  و  است  نموده  تغییر  یارانه ها  هدفمندسازی  قانون 
احتمال  مردم ساده سازی شده،  رفاه حال  برای  نرم افزارها 
خطا وجود دارد لذا کلیه ي مشترکین در صورت مشاهده ي 
شرکت  به  را  خطا  بروز  موارد  احتمالی  خطای  هرگونه 
 ذی ربط اطالع دهند تا بالفاصله اصالح الزم صورت گیرد.
در بخش دیگری از این اطالعیه آمده است: مشترکینی که 
در هنگام قرائت کنتور به دلیل عدم حضور در منزل مسکونی 
هیچ گونه قبضی دریافت نکرده اند؛ شرکت های ذی ربط را 
جهت دریافت قبوض خود مطلع کنند. در غیر این صورت 
 علی الحساب معادل ماه مشابه سال قبل محاسبه خواهد شد.
ستاد هدفمندسازي یارانه ها همچنین شرکت های آب، برق 
و گاز را موظف کرد با پیوستی که به همراه قبض صادره 
به دست مشترکان می رسد، در خصوص نحوه ي محاسبه ي 

جدول1- هزینه ي مصرف برق به صورت پلکاني و طبق جدول زیر محاسبه و دریافت مي گردد:

قیمت)ریال(واحدپله/طبقه/دامنه مصرفکاربری

خانگی

270کیلووات ساعت0 تا 100

320کیلووات ساعت100 تا 200

720کیلووات ساعت200 تا 300

1300کیلووات ساعت300 تا 400

1500کیلووات ساعت400 تا 500

1900کیلووات ساعت500 تا 600

غیر خانگی

متوسط1400کیلووات ساعتکشاورزی

متوسط1200کیلووات ساعتدولتی

متوسط250کیلووات ساعتآموزشی و بهداشتی

متوسط400کیلووات ساعتتولید

متوسط1200کیلووات ساعتسایر  مصارف
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قیمت قبض اطالع رسانی کنند.
تحت  مبالغی  هرگونه  دریافت  اطالعیه،  این  بر اساس 
عناوینی مانند آبونمان، دیماند، قدرت و تبصره در قبوض 

ممنوع است.
 اطالعیه ي شماره ي 7 ستاد هدفمندی 

یارانه ها
در اطالعیه ي شماره ي  7 ستاد هدفمندی یارانه ها آمده 
در  کشور  در  یارانه ها  هدفمندسازي  قانون  اجرای  است: 
ایران  جامعه ي  اقشار  تمامی  همیاری  و  همکاری  سایه ي 
اسالمی توانسته است کلیه ي اهداف اولیه در جهت تحقق 
کاالهای  و  انرژی  مصرف  در  بهره وری  افزایش  عدالت، 
اساسی از جمله نان و اشاعه ي فرهنگ اسالمی اقتصادی 

را محقق سازد.
این اطالعیه می افزاید: در چارچوب برنامه های تنظیمی 
تقویت  و  گسترش  به منظور  اقتصادی،  تحوالت  کارگروه 
بیمه های  پوشش  از  اعم  اجتماعی  تامین  جامع  نظام 
اجتماعی برای اقشار کم درآمد جامعه و جبران بخشی از 
هزینه های خدمات سالمت در موارد خاص از محل منابع 
هدفمندسازي یارانه ها از تاریخ 1389/10/1 اقدامات زیر در 

مورد گروه های هدف به عمل می آید:
الف- پوشش بیمه ي اجتماعی:

پرداخت بخشی از حق بیمه ي متعلقه رانندگان حمل و 
شهری،  برون  و  شهری  درون  مسافر  و  بار  عمومی  نقل 
تحت  مددجویان  نویسندگان،  و  روزنامه نگاران  هنرمندان، 
کمیته ي  اشتغال  و  خودکفایی  طرح های  مشترک  پوشش 
زنان  کشور،  بهزیستی  سازمان  و  )ره(  خمینی  امام  امداد 
امداد  کمیته ي  پوشش  تحت  شهری  خانوار  سرپرست 
مهد کودک،  مربیان  بهزیستی،  سازمان  و  خمینی)ره(  امام 
اصناف  اجتماعی،  و  توانبخشی  نگهداری  مراکز  کارکنان 

کم درآمد، صیادان و زنبورداران.
ب- نظام سالمت

خاص،  بیماران  درمان  هزینه های  از  قسمتی  پرداخت 
صعب العالج، سرطانی و همچنین سرانه ي درمان ایرانیان 

فاقد هرگونه دفترچه ي درمانی.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در این اطالعیه 
به  ابالغ  منزله ي  به  اطالعیه  این  است  شده  تاکید 
دستگاه های مربوطه تلقی شده و جزییات امر جهت مراجعه 
و اقدام این عزیزان از طریق سازمان های ذی ربط متعاقباً به 

جدول 2- تعرفه ي آب

قیمت)ریال(واحدپله/طبقه/دامنه مصرفکاربری

خانگی

322متر مکعب5-0

391متر مکعب10-5

426متر مکعب15-10

495متر مکعب20-15

577متر مکعب25-20

697متر مکعب30-25

883متر مکعب35-30

1104متر مکعب40-35

1410متر مکعب45-40

1410متر مکعبباالتر از 50

غیر خانگی

4000متر مکعبصنعتی

6500متر مکعبتجاری

5000متر مکعبعمومی و اداری

1500متر مکعبآموزشی و اماکن مذهبی

7500متر مکعبآزاد و بنایی

1000متر مکعبسایر مصارف
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اطالع خواهد رسید.
 جداول تعرفه ي قیمت هاي حامل هاي 

انرژي و نان
الف – تعرفه ي برق

)جدول1(
ب- تعرفه ي آب

محاسبه  پلکاني  به صورت  نیز  آب  مصرف  هزینه ي 
مي گردد. البته قیمت آب بها در مناطق شهري و روستایي 
متفاوت مي باشد که جدول زیر شامل تعرفه هاي آب بهاي 
روستایي مي باشد. البته ضریب تعدیلي نیز بر اساس وضعیت 
و شرایط استاني نیز وجود دارد که ممکن است به صورت 

جزیي این مبالغ را کم یا زیاد نماید: )جدول2(
ج – تعرفه ي فاضالب:

این  داراي  که  روستاهایي  در  فاضالب  دفع  هزینه ي 
سیستم هستند به صورت پلکاني و طبق جدول زیر محاسبه 

و دریافت مي گردد:)جدول 3(
د- تعرفه ي گاز

هزینه ي مصرف گاز به صورت پلکاني محاسبه مي گردد. 

و  مي باشد  متفاوت  مختلف  اقلیم هاي  در  گاز  قیمت  البته 
کشور به 5 اقلیم مختلف تقسیم شده که اقلیم 1 سردترین 
مناطق  در  مي باشد.  مناطق  گرم ترین   5 اقلیم  و  مناطق 
با مناطق گرم سیر متفاوت است  سردسیر پله تغییر هزینه 
که در نتیجه هزینه ي گاز بها را در مناطق سردسیر پایین 
اقلیم  معرفي  نیز  و  تعرفه ها  این  به  ادامه  در  که  مي آورد 

شهرهاي کشور اشاره خواهد شد:)جدول 4(
 در مورد کپسول گاز نیز براساس آخرین تصمیمات اتخاذ 
شده کپسول گاز 11 کیلویي با قیمت 3400 تومان و بدون 
محدودیت در تعداد عرضه مي گردد ، در حالي که  پیش 
از این قرار بود این کپسول گاز به صورت سهمیه بندي در 
اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد. همچنین نکته مهمي که 
در عرضه کپسول گاز وجود دارد این است که قیمت اعالم 
و  شهري  نقاط  تمام  در  و  است  سراسري  گاز  براي  شده 
روستایي مي بایست کپسول گاز 11 کیلویي با قیمت 3400 

تومان عرضه گردد. 

جدول 3- تعرفه ي فاضالب

قیمت)ریال(واحدپله/طبقه/دامنه مصرفکاربری

خانگی

322متر مکعب5-0

391متر مکعب10-5

426متر مکعب15-10

495متر مکعب20-15

577متر مکعب25-20

697متر مکعب30-25

883متر مکعب35-30

1104متر مکعب40-35

1410متر مکعب45-40

1410متر مکعبباالتر از 50

غیر خانگی

4000متر مکعبصنعتی

6500متر مکعبتجاری

5000متر مکعبعمومی و اداری

1500متر مکعبآموزشی و اماکن مذهبی

7500متر مکعبآزاد و بنایی

1000متر مکعبسایر مصارف
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جدول 4- تعرفه ي گاز

کاربری
پله/طبقه/دامنه 

قیمت)ریال(واحدمصرف

م 1
لی

-اق
ی

نگ
خا

300متر مکعبتا 300

500متر مکعب400 - 301

700متر مکعب500 – 401

900متر مکعب600 – 501

1100متر مکعب700 - 601

1600متر مکعب800 – 701

1900متر مکعب900 – 801

2200متر مکعب1000 – 901

2500متر مکعب1100 – 1001

2800متر مکعب1200 – 1101

3200متر مکعب1300 – 1201

3500متر مکعبمازاد بر 1300

2 
یم

قل
-ا

ی
نگ

خا

300متر مکعبتا 250

500متر مکعب350 - 251

700متر مکعب450 - 351

900متر مکعب550 - 451

1100متر مکعب650 - 551

1600متر مکعب750 – 651

1900متر مکعب850 – 751

2200متر مکعب950 – 851

2500متر مکعب1050 – 951

2800متر مکعب1150 – 1051

3200متر مکعب1250 – 1151

3500متر مکعبمازاد بر الگو 1250

3 
یم

قل
-ا

ی
نگ

خا

300متر مکعبتا 200

500متر مکعب300 - 201

700متر مکعب400 - 301

900متر مکعب500 - 401

1100متر مکعب600 – 501

1600متر مکعب700 – 601

1900متر مکعب800 – 701

2200متر مکعب900 – 801

2500متر مکعب1000 – 901

2800متر مکعب1100 – 1001

3200متر مکعب1200 – 1101

3500متر مکعبمازاد بر 1200

4 
یم

قل
-ا

ی
نگ

خا
300متر مکعبتا 150

500متر مکعب250 - 151

700متر مکعب350 - 251

900متر مکعب450 - 351

1100متر مکعب550 – 451

1600متر مکعب650 – 551

1900متر مکعب750 – 651

2200متر مکعب850 – 751

2500متر مکعب950 – 851

2800متر مکعب1050 – 951

3200متر مکعب1150 – 1051

3500متر مکعبمازاد بر 1150

5 
یم

قل
-ا

ی
نگ

خا

300متر مکعبتا 75

500متر مکعب150 - 76

700متر مکعب250 - 151

900متر مکعب350 – 251

1100متر مکعب450 – 351

1600متر مکعب550 – 451

1900متر مکعب650 – 551

2200متر مکعب750 – 651

2500متر مکعب850 – 751

2800متر مکعب950 – 851

3200متر مکعب1050 – 951

3500متر مکعبمازاد بر 1050

ی
نگ

خا
یر 

غ

700متر مکعبصنعتی

1000متر مکعبتجاری

1000متر مکعبدولتی

800متر مکعبنیروگاه

3000متر مکعبCNG)مصرف کننده(

600متر مکعبسایر

کشاورزی و 
600متر مکعبدامپروری
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ان
ست

م ا
نا

یم
اقل

ع 
نو

هر
 ش

ام
ن

ی
رق

 ش
ان

یج
ربا

سراب1آذ

2

بناب-آذرشهر-بستان آباد-کلیبر-تبریز-جلفا-
عجب شیر-مراغه-ملکان-میانه-مرند-اسکو- 

اهر-چاراویماق-شبستر-هریس-هشترود-
ورزقان

ی
غرب

ن 
جا

بای
ذر

بوکان-تکاب- ماکو1آ

2
اشنویه-پیرانشهر-خوی-سردشت-مهاباد-
نقده-ارومیه-چالدران-سلماس-شاهین دژ-

میاندوآب

یل
ردب

ا

بیله سوار-خلخال1

اردبیل-سهند-کوثر-مشکین شهر-نمین- نیر2

پارس آباد مغان-گرمی3

ان
فه

اص

تیران  و کرون-چادگان- داران2

3

اردستان- اصفهان-خمینی شهر-خورو 
بیابانک-فریدون شهر-کاشان-نایین-گلپایگان-
میمه- نطنز-خوانسار- سمیرم-شهرضا-سمیرم 
سفلی-فالورجان- آران و بیدگل-لنجان-مبارکه-

نجف آباد-کبوترآباد-برخوار-فریدن

الم
ای

ایالم-ایوان غرب-آبدانان-دره شهر-مهران3

دهلران5

هر
وش

تنگستان-دشتستان-دشتی4ب

بندر دیر-بندر دیلم-بوشهر-کنگان-گناوه5
ان

هر
ت

آبعلی-فیروزکوه-دماوند1

تهران-چیتگر-رباط کریم-ری-اسالمشهر-3
پاکدشت-ورامین-کرج-ساوجبالغ

ری
تیا

بخ
 و 

ال
مح

هار
کوهرنگ-فارسان1چ

بروجن-شهرکرد2

لردگان-اردل3

ی
نوب

 ج
ان

اس
خر

سربیشه2

بیرجند-درمیان-قائن3

خوربیرجند-سرایان-نهبندان4

وی
رض

ن 
سا

تربت جام-تربت حیدریه-فریمان-قوچان-2خرا
گلمکان چناران-مه والت

3
بردسکن-بشرویه-خلیل آباد کاشمر-درگز-
سبزوار-سرخس-فردوس-کاشمر-گناباد-

تایباد-خواف-رشتخوار-کالت-مشهد-نیشابور

ی
مال

 ش
ان

اس
خر

بجنورد-مانه و سلماق-شیروان-اسفراین2

فاروج3

جاجرم4

ان
ست

وز
خ

ایذه-باغ ملک-صفی آباد دزفول4

5

امیدیه-آغاجری-اهواز-آبادان-
بستان-بندرماهشهر-بهبهان-

دزفول-رامشیر-رامهرمز-دشت 
آزادگان-هندیجان-شوشتر-مسجدسلیمان-

اندیمشک-خرمشهر-رامشیر-شادگان-شوش-
گتوند-اللی

ان
نج

ز

خدابنده-طارم-ابهر-ایجرود-خرم دره-زنجان-2
ماه نشان

ان
من

س

سمنان-گرمسار-شاهرود-دامغان-بیارجمند3

ان
ست

وچ
 بل

ن و
ستا

سی

خاش-زابل-زاهدان-زهک-سراوان-راسک4

ایرانشهر-چابهار-کنارک چابهار-نیک شهر5

ین
زو

قزوین-معلم کالیه-آبیک-آوج-بویین زهرا2ق

البرز-تاکستان3

س
فار

اقلید فارس-ایزدخواست2

استهبان-مرودشت-ممسنی-زرقان-آباده-3
سپیدان

4
ارسنجان-پاسارگاد-داراب-فراشبند-خرم بید-
بوانات-سددرودزن-شیراز-فسا-کازرون-زرین 
دشت-نی ریز-جهرم-فیروزآباد-قیر و کارزین

خنج-الر-الرستان-المرد-مهر5

قم3قم
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ان
ست

رد
بیجار-زرینه اوباتو-دیوان دره1ک

بانه-سنندج-مریوان-سروآباد-کامیاران-سقز-2
قروه

ان
رم

ک

بافت-سیرجان-کرمان-کوهبنان-شهربابک-3
بردسیر

انار-راور-رفسنجان-زرند4

رودبارجنوب-عنبرآباد-قلعه گنج- کهنوج-5
منوجان-میانده جیرفت- بم

شاه
مان

کر

اسالم آباد غرب-پاوه-جوانرود-داالهو-روانسر-2
سرارودکرمانشاه-سنقر-صحنه-کنگاور-هرسین

کرمانشاه3

سرپل ذهاب-ثالث باباجایی-گیالن غرب4

قصرشیرین5

مد
اح

یر
 بو

ه و
وی

کیل
که

دنا-کهکیلویه2

یاسوج3

دوگنبدان-گچساران4

بهمئی5
ان

ست
گل

آزادشهر2

مراوه تپه3

گرگان-کردکوی-کالله-مینودشت-گنبد قابوس-4
آق قال- بندرگز-ترکمن-رامیان-علی آباد

الن
گی

آستارا-رشت-منجیل-رودبار-رودسر-سیاهکل-3
شفت-فومن-طوالش-ماسال-هشتپر

بندرانزلی- آستانه اشرفیه املش-رضوانشهر-4
صومعه سرا-لنگرود-الهیجان

ان
ست

لر

ازنا-الیگودرز-نورآباد لرستان-الشتر-دلفان-2
سلسله-بروجرد

کوهدشت-درود-خرم آباد3

پلدختر4

ان
در

ازن
سیاه بیشه2م

4
آمل-قراخیل قائمشهر-نوشهر-بابلسر- رامسر-

 گلوگاه-تنکاب- جویبار-چالوس-سوادکوه-
محمودآباد-نکا-نور-بابل-بهشهر-ساری

زی
رک

اراک-تفرش-خمین-آشتیان-شازند-کمیجان2م

دلیجان-زرندیه-ساوه-محالت3

ان
زگ

رم
ه

5

بندرعباس-بندرلنگه-جاسک-جزیره 
ابوموسی-جزیره سیری-جزیره قشم-جزیره 
کیش-میناب-خمیر- گاوبندی-حاجی آباد 

هرمزگان-بستک-رودان

ان
مد

ه

همدان-اسدآباد-بهار-رزن-کبودرآهنگ-2
تویسرکان-مالیر-نهاوند

زد
ی

مروست-تفت-خاتم-مهریز2

بافق- طبس-یزد-ابرکوه-میبد-رباط پشت بادام3
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ه� - تعرفه ي آرد و نان
در طرح هدفمندسازي،  قیمت گندم و آرد به صورت ملي 
در آمده و مبلغ آن در سراسر کشور یکسان است. بر این 
اساس قیمت گندم هر کیلوگرم 2500 ریال است و آرد نیز 
بسته به درصد سبوس گیري با قیمت 2800 تا 3000 ریال 
عرضه مي گردد. البته قیمت اعالم شده براي گندم ، قیمت 
فروش آن به مشتري است و دولت کماکان در بحث خرید 

تضمیني گندم با قیمت هاي پیشین عمل مي کند. اما قیمت 
نان با توجه به متفاوت بودن سایر هزینه ها مانند هزینه ي 
نیروي انساني، اجاره بهاي مکان و ... در استان هاي مختلف 
متفاوت است که در جدول زیر نرخ مصوب برخي از انواع 
پرمصرف نان در مراکز استان ها ارائه مي گردد. بدیهي است 
ممکن است در حوزه ي روستایي قیمت نان تفاوت هایي با 

مرکز استان داشته باشد .
جدول قیمت جدید انواع نان در 31 استان )قیمت ها به تومان(

لواشتافتونبربریسنگک

400300200100تهران

65ندارد275175تبریز

25020015075همدان

60ندارد200200اردبیل

70ندارد250200ارومیه

300175125100مشهد

400300200100کرج

300200100100اهواز

ندارد22520085شهرکرد

32517510095اصفهان

30025015080کرمانشاه

25020015050کرمان

75ندارد250200سنندج

3003008585قم

25022512575ایالم

300200100100قزوین

350200120100شیراز

30017512570سمنان

35025035075زاهدان

3001507065بندرعباس

2502008570زنجان

 75 75 200 250اراک

 100 145 250 280 رشت

 80 80 220 250 خرم آباد

 70 125 200 275 ساری

 75 ندارد 200 275 گرگان

 85 90 190 280 یاسوج

 70 90 200 300 یزد

 80 90 250 350 بوشهر

 100 120 170 250 بیرجند

 100 120 170 250 بجنورد
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سازمان ها 
و نهادها

مقدمه: هر کشوري بنا به اقتضای و موقعیت اقتصادي 
و  کنترل  جهت  را  متفاوتي  سیاست هاي  خویش 

جلوگیري از تضییع حقوق شهروندي اعمال مي نماید.
تنظیم بازار منوط به تعادل عرضه و تقاضا مي باشد که 
مازاد هر یک از عوامل، موجب ایجاد تغییرات قیمت و آسیب 
مصرف کنندگان  و  تولید کنندگان  از  جمله  جامعه  اقشار  به 
مي گردد. با اعمال سیاست هاي پیش گیرانه در جهت حفظ 
تعادل در بازار این آسیب ها به حداقل رسیده و ثبات در بازار 
کاال و خدمات حاکم خواهد شد. از جمله ي این سیاست ها 
مي توان به حضور موثر در بازار با طرح هاي نظارتي، بررسي 
مشکالت بخش عرضه ي تولید، تعامل با دستگاه هاي اجرایي 

و به طور کلي حمایت از حقوق مصرف کنندگان اشاره نمود.
موضوع  این  بر   42 بند  در  دهیاران،  وظایف  شرح  در 
اهتمام در  باید مراقبت و  تصریح دارد که دهیاران محترم 
به  نسبت  و  باشند  داشته  اجناس  قیمت  برگه هاي  نصب 
فراواني خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومي نظارت کافي 
این  با  مرتبط  موارد  مشاهده ي  در صورت  دارند.  مبذول 
نهادهاي  به  موارد  گزارش  به  موظف  دهیاران  موضوع، 
ذي ربط مي باشند که یکي از نهادهاي مسئول در رابطه با 
قیمت ها و فراواني کاالها، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان مي باشد. از این رو در ادامه به معرفي اجمالي 

این سازمان خواهیم پرداخت.
     با توجه به تحوالت روز افزون اقتصادي، از ظرفیت ها 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  در  موجود  امکانات  و 
تولید کنندگان، در جهت نظارت، برنامه ریزي مدون در مقاطع 
استفاده  تقاضا  و  عرضه  بازار  بر  کنترلي  اقدامات  و  خاص 

مي شود.
 تاریخچه ي سازمان

در تیر ماه سال 1354 به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت 
تولیدات داخلي کشور و کاالهاي وارداتي و خدمات و انجام 
بررسي ها و تهیه ي طرح هاي الزم در جهت متعادل ساختن 
و پیش گیري از افزایش نامتناسب قیمت ها، "مرکز بررسي 
قیمت ها" تشکیل گردید. پس از آن به منظور تهیه فهرست 
کاالهایي که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن مي بایست 
مورد حمایت قرار گیرند، صندوق حمایت مصرف کنندگان 

تشکیل گردید. درنهایت در سال 1358 از ادغام مرکز بررسي 
قیمت ها و صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل و اساسنامه ي آن به 
تصویب شوراي انقالب رسید. به موجب ماده ي 3 اساسنامه، 
مالي  استقالل  و  حقوقي  شخصیت  داراي  سازمان  این 
مي باشد و به  صورت شرکت سهامي اداره مي شود و وابسته 
به وزارت بازرگاني است. در سال 1384 کلیه ي وظایف و 
اختیارات سازمان بازرسي و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و 
خدمات؛ و همچنین وظایف ستاد پشتیباني تنظیم بازار که 
با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد، به سازمان حمایت 

محول گردید.
 وظایف و اختیارات سازمان

از  حمایت  سازمان،  وظیفه ي  اساسي ترین  و  مهم ترین 
تولید فرآورده هاي داخلي و خدمات رساني متناسب در جهت 
افزایش آن ها و حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات 
نامتناسب قیمت هاي داخلي و خارجي و کنترل آن ها مي باشد. 
یکي دیگر از وظایف سازمان، قیمت گذاري کاالها مي باشد. 
انواع  تعیین، تعدیل و کنترل قیمت  این زمینه بررسي،  در 
خدمات و محصوالت تولیدي اعم از کشاورزي، صنعتي و 
معدني صورت مي گیرد. بررسي، محاسبه و کنترل عوامل 
موثر در قیمت تمام شده ي کاال و خدمات و سیستم هاي 
مربوط به توزیع تا مرحله ي مصرف بر عهده ي سازمان است. 
در خصوص کاالهاي وارداتي، وظیفه ي این سازمان مراجعه 
بازارهاي  و  واسطه ها  و  تولیدي  سازمان هاي  و  مراجع  به 
بهاي  تعیین  جهت  کشور  از  خارج  و  داخل  در  بین المللي 
تمام شده ي این کاالها مي باشد. در خصوص کاالهاي مورد 
حمایت، تمرکز و نظارت بر کلیه ي اعتبارات پرداختي به این 
کاالها و طرح و اجراي برنامه هاي الزم مربوط به تقلیل و 
یا حذف تدریجي ضرر و زیان کاالهاي مورد حمایت توسط 

سازمان انجام مي گیرد.
سازمان فهرست کاالهاي اساسي مورد نیاز عامه، اعم از 
تولیدي و صادراتي و وارداتي را تهیه و مبلغي را که طبق 
ضوابط قانوني باید به وسیله ي سازمان دریافت یا پرداخت 
شود مشخص مي نماید و پس از تایید وزیر بازرگاني و تصویب 
قرار مي دهد. مورد عمل  مقررات  بر طبق  اقتصاد،   شوراي 

معرفي سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و تولید كنندگان
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و  اجراي عملیات  بر  تنظیم طرح الزم  با  سازمان مي تواند 
برنامه سازمان هاي مسئول تامین و توزیع کاالها نظارت کند. 
در مواردي که به لحاظ جلوگیري از ضرر و زیان الزم شود 
که در فروش کاالهاي موضوع این ماده تسریع گردد، بهاي 
فروش با پیشنهاد هیات مدیره سازمان و تایید وزیر بازرگاني 
به مجمع  و گزارش  آن عمل خواهد شد  برطبق  و  تعیین 
ضرورت  صورتي که  در  مي گردد.  تسلیم  سازمان  عمومي 
ایجاب نماید که در مناطق معیني از کشور کاال یا کاالهایي 
براي مصرف کنندگان و یا تولید کنندگان مورد حمایت قرار 
و  پیشنهاد سازمان  با  و نحوه ي عمل  گیرد، مناطق مزبور 
تایید وزیر بازرگاني و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد. 
سازمان مي تواند درصورت ضرورت به پیشنهاد هیات مدیره 
و تصویب مجمع عمومي در شرکت هاي داخلي که وظایف 
و هدف هاي آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت 
نماید. از دیگر وظایف سازمان جمع آوري و تجزیه و تحلیل 
آمار و قیمت ها، نرخ گذاري کاالهاي داخلي، بررسي نوسان 
قیمت ها مربوط به مراکز بین المللي، آموزش نیروي انساني 

کارآمد، تهیه و اجراي طرح هاي الزم و ... است.
تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصوالت کشاورزي 
و دامي از کشاورزان و دامداران توسط سازمان و با همکاري 
سازمان هاي ذي ربط انجام مي گیرد. کسب اطالع در زمینه ي 
نرخ ها و بازارهاي عمده ي دنیا از طریق مراجع بین المللي و 
نمایندگي هاي جمهوري اسالمي ایران در خارج از کشور از 

دیگر وظایف سازمان مي باشد.
 اهداف سازمان

و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  کلي  به طور 

از  حمایت  مي کند:  دنبال  را  زیر  اهداف  تولیدکنندگان 
تولیدات داخلي و افزایش آن، حمایت از مصرف کنندگان 
تحقیقات  انجام  قیمت ها،  غیر معمول  نوسانات  قبال  در 
ساختن  متعادل  جهت  در  ضروري  طرح هاي  ارائه ي  و 
قیمت هاي وارداتي و تولیدي، تشویق صادرات از طریق 
بر  نظارت  و  بازرسي  ذي ربط،  سازمان هاي  با  همکاري 
خدمات  و  وارداتي  و  تولیدي  کاالهاي  توزیع  و  قیمت 
مشمول در تمام بخش ها اعم از دولتي، تعاوني، خصوصي 
رسیدگي  و  قیمت ها  اجراي  بر  نظارت  اعمال  نهادها،  و 
اجراي  و  تدوین  تعزیرات،  قانون  بر اساس  تخلفات  به 
طرح هاي  اجراي  و  نظارت  و  بازرسي  کارآمد  روش هاي 
توزیع  شبکه هاي  بر  نظارت  در نهایت  و  نظارتي  ویژه 
کاالهاي  توزیع  و  عرضه  با  مبارزه  و  خدمات  و  کاالها 

قاچاق به عنوان دستگاه کاشف.
و  مردم  بین  ارتباطي  عامل  مي توان  را  دهیاران      
نهادهاي دولتي قلمداد کرد. از آن جا که سازمان حمایت 
و  قیمت ها  بر  ناظر  تولید کنندگان  و  مصرف کنندگان 
عرضه ي کاالها مي باشد، دهیاران در صورت مشاهده ي 
تخلف موظف به ارائه ي گزارش به این سازمان هستند. 
و  مصرف کنندگان  حمایت  سازمان  دیگر  طرف  از 
خرید  قیمت  حداقل  تعیین کننده ي  نهاد  تولید کنندگان 
این  از  مي باشد؛  دامداران  و  کشاورزان  از  محصوالت 
حمایت  سازمان  با  زمینه  این  در  دهیاران  ارتباط  رو 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضروري به نظر مي رسد. 
همچنین دهیاران مي توانند از طریق ارتباط با سازمان از 

تولید به صورت محلي نیز حمایت نمایند.
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نشست مدیران كل امور روستایي
 در خصوص هدفمند سازي یارانه ها

راهکارهاي  و  مشکالت  مسایل،  بررسي  منظور  به 
اجراي مطلوب قانون هدفمندسازي یارانه ها در مناطق 
روستایي کشور،نشست ملي مدیران کل دفاتر امور روستایي 
و  شهرداري ها  سازمان  سوي  از  ماه  دي   26 استانداري ها 

دهیاري هاي کشور تشکیل شد.
معاون  ارشادمنش  مهندس  با حضور  نشست  این        
سازمان  ریاست  و  وزیرکشور  عمراني  امور  هماهنگي 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، مهندس محمودزاده معاون 
برنامه ریزي، توسعه منابع و امور اقتصادي وزیر کشور، رویانیان 
رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، دکتر فرزین 
رییس  بشارتي  اقتصادي،مهندس  تحول  طرح  سخنگوي 
معاون  آدم نژاد  ریاست جمهوري،  محروم  مناطق  امور  دفتر 
سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي کشور ، مدیران کل 
امور روستایي استان ها و تني چند از مسئوالن دستگاه ها و 

سازمان هاي مرتبط با مدیریت روستایي تشکیل شد.
در آغاز این نشست منوچهر فراقي معاون امور دهیاري هاي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور و دبیر جلسه، به 
به  توجه  با  نشست  این  تشکیل  ضرورت  و  اهداف  تشریح 

اهمیت بررسي ابعاد اجرایي هدفمندسازي یارانه ها در مناطق 
روستایي پرداخت و بر لزوم نظارت مداوم و هوشمندانه تمامي 
مسئولین بویژه فرمانداري ها و بخشداري ها و عزم جدي براي 

اجراي مطلوب و موثر این طرح تاکید نمود.
در ادامه این نشست سرهنگ مهرایي، رئیس پلیس ترافیک 
به تشریح وضعیت جاده ها و سوانح جاده اي در  ناجا،  راهور 
کشور پرداخته و برنامه ها و اقدامات راهور ناجا در اجراي قانون 
هدفمندسازي یارانه ها را تشریح نمود. بر اساس اعالم ایشان 
در حال حاضر در کشور 19200 کیلومتر راه وجود دارد که 
شصت  درصد آن یعني حدود 11700 کیلومتر اختصاص به 
راه روستایي دارد و راهور ناجا براي پوشش هر چه بهتر این 
جاده ها تاکنون در 1234 پاسگاه روستایي یک عامل راهنمایي 
و رانندگي مستقر نموده است که مسائل ترافیکي روستا را 

پیگیري مي نمایند. 
رئیس پلیس ترافیک راهور ناجا همچنین از اجراي طرحي 
خبر داد که در آن 2000 نقطه در روستاهاي کشور تعیین شده 
است که حداقل 5 نفر از پرسنل پلیس راه در آنجا مستقر و 
مسائل ترافیکي را پوشش خواهند داد . وي همچنین از اجراي 

گزارش
خبری
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طرح راهوران محله در روستاها خبر داد که این طرح براساس 
تفاهم سازمان شهرداري ها و دهیاري ها با راهور ناجا بزودي 

در روستاهاي کشور اجرایي خواهد شد. 
همچنین دکتر فرزین سخنگوي طرح تحول اقتصادي، نیز 
ضمن تشریح برنامه ها و به  اقدامات انجام شده در راستاي 
اجراي مطلوب و هوشمندانه این قانون در کشور پرداخت و 
تعیین  سهمیه هاي  و  قیمت ها  تعیین  نحوه  تشریح  ضمن 
امکانات  انرژي، سهمیه ها و  از حامل هاي  شده براي برخي 
درنظر گرفته شده براي بخش صنعت و کشاورزي را نیز براي 
حاضرین را تشریح نمود ودر پایان نیز به پرسش هاي مطرح 

شده از سوي حاضرین پاسخ گفت.
نماینده وزرات جهادکشاورزي نیز ضمن تشریح وضعیت 
اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها در بخش کشاورزي به 
پرسش هاي مطرح شده از سوي مدیران دفاتر امور روستایي 
بخش  زمینه  در  شده  مطرح  پرسش هاي  اهم  گفت.  پاسخ 
کشاورزي عبارت بودند از: نحوه تعیین سهمیه سوخت ادوات 
کشاورزي و نظارت بر مصرف آنها، نحوه پرداخت و ضمانت 
وام هاي پرداختي به کشاورزان، افزایش هزینه هاي تولید در 
بخش کشاورزي، چاه ها و موتورپمپ هاي غیرمجاز، سهمیه 

سوخت مرغداري ها ، گلخانه ها و صیادي. 
از  را  کشاورزي  اراضي  نوسازي  و  اصالح  پروژه  ایشان 
اولویت هاي در دستور کار وزارت جهاد کشاورزي دانست و 
گفت آبیاري تحت فشار و ایجاد شبکه هاي فرعي انتقال آب 

از مهمترین برنامه هاي این پروژه مي باشد .
در ادامه این نشست مهندس محمودزاده معاون برنامه ریزي، 
توسعه منابع و امور اقتصادي وزیرکشور ضمن تاکید بر ضرورت 
و اهمیت اعمال نظارت جدي و مداوم بر نحوه اجراي این 
قانون و نظارت بر مصرف سهمیه هاي سوخت تخصیص یافته 
در محل واقعي و مناسب خود )از قبیل سهمیه تراکتور و . . .(، 
خدمت در عرصه اجراي این قانون را توفیقي الهي دانست که 
بایستي هرکسي که این فرصت را دارد قدر آن را بداند. ایشان 
تاکید نمودند که در این مقطع، وظیفه تمامي متولیان و حتي 
آحاد مردم این است که با جدیت و تالش در امر نظارت، اجازه 
ندهند تا عده اي فرصت طلب و سودجو، اجراي این قانون را 

دچار اشکال نمایند.
مهندس بشارتي، مشاور رئیس جمهور و رئیس دفتر امور 
مناطق محروم نیز ضمن بیان تاکید ریاست محترم جمهوري 
بر اخذ مداوم گزارش هاي مردمي از مناطق روستایي کشور به 
منظور آشنایي با مسایل و مشکالت احتمالي، فرصت ایجاد 
شده براي عضویت مدیران دفاتر امور روستایي در ستاد حمل 
و نقل و سوخت استان و همچنین عضویت بخشداران در ستاد 
حمل و نقل و سوخت شهرستان را بسیار مغتنم دانسته و بر 
ضرورت جدیت بیش از پیش مسئولین در توجه به مسایل و 

مشکالت روستائیان تاکید نمودند.
رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور 
به عنوان دیگر سخنران این جلسه طي سخناني ضمن تشریح 

ساختار مدیریتي هدفمندسازي یارانه ها بر مواردي همچون 
ضرورت طراحي نظام پایش و کنترل روستاها در حوزه حمل 
و نقل و سوخت، شناسایي وضع موجود حمل و نقل روستایي، 
اصالح و انسجام مدیریت حمل و نقل روستایي، تهیه طرح 
توسعه حمل و نقل روستا، نوسازي بافت هاي فرسوده روستا 
ساماندهي مسافربرهاي شخصي فعال در حمل و نقل روستایي 

تاکید نمود.
سخنران بعدي این نشست، شهرام آدم نژاد، معاون سازمان 
راهداري وحمل و نقل جاده اي کشور بود که مواردي همچون؛ 
نبود وسایل حمل و نقل کافي و مناسب، فرسوده بودن ناوگان، 
عدم وجود سیستم نظارت و عدم وجود پوشش هاي بیمه اي 
رانندگان را از جمله مهم ترین مسایل و مشکالت موجود در 
حمل و نقل روستایي عنوان نمودند. وي همچنین از اضافه 
روستایي  نقل  و  حمل  سیستم  به  ون  دستگاه   700 شدن 
شدن  اضافه  براي  برنامه ریزي  و  گذشته  هفته  در  کشور 
24000 دستگاه خودرو به سیستم حمل و نقل روستایي در 
نیمه اول سال آتي خبر دادند. همچنین ایشان از شکل گیري 
شرکت هاي حمل و نقل در تمامي روستاهاي باالي 1000 نفر 

جمعیت خبر دادند.
مهندس ارشادمنش، معاون هماهنگي امور عمراني وزیر 
کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  رئیس  و  کشور 
از  روزانه  گزارش  اخذ  به ضرورت  نشست  این  ادامه  در  نیز 
وضعیت روستاهاي کشور و جدیت دفاتر امور روستایي و حوزه 
معاونت امور دهیاري ها در این زمینه تاکید و اجراي مطلوب و 
بهینه این طرح را یک ضرورت ملي در نظام مقدس جمهوري 
اسالمي توصیف نمودند. وي در ادامه شرح وظایف کمیته هاي 
مرتبط با این طرح و احکام وزراي مربوط را تشریح نموده و 
از مدیران دفاتر امور روستایي خواستند تا به منظور پیگیري 
امور مختلف و تسهیل در انجام امور، با شرح وظایف هر یک 

از کمیته ها به خوبي آشنایي داشته باشند.
پرداخت  پیش بیني  از  همچنین  ارشادمنش  مهندس 
تسهیالت به 180 هزار خودروي حمل بار و مسافر روستایي 
خبر داد و تاکید کرد که شهرهاي زیر 25 هزار نفر جمعیت 
و روستاهاي کشور در اولویت بسته حمایتي شهرداري ها و 

دهیاري ها قرار گرفته اند.
منابع  ایجاد  ضرورت  به  اشاره  با  ارشاد منش  مهندس 
نمود  تاکید  دهیاري ها،  و  شهرداري ها  براي  پایدار  درآمدي 
اعتبارات بسته  برنامه ریزي شود که  به گونه اي  بایستي  که 
حمایتي دهیاري ها در راستاي ایجاد زیرساخت ها، درآمدزایي 
و خودکفایي دهیاري ها هزینه شود تا دهیاري ها در آینده دچار 
مشکل نشوند.این نشست در بخش عصر خود با حضور مدیران 
کل دفاتر امور  روستایي استانداري هاي سراسر کشور، معاون 
امور دهیاري ها، معاون برنامه ریزي و توسعه و معاون پشتیباني 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور ادامه یافت و در این 
نشست به بررسي مسائل اجرایي في مابین سازمان و دفاتر 

امور روستایي پرداخته شد.
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دهیاران مجوز استفاده از اماکن 
بالاستفاده و فضاهای موجود در 

روستاها را دارند

در همایش دهیاران و بخشداران، استاندار استان کرمان 
با تأکید بر این که نعمت خدمتگزاری به مردم، یک نعمت 
بزرگ است، اظهار داشت: ما باید قدردان این نعمت باشیم 
و برای کار کردن کمر همت ببندیم، زیرا فرصت های در 

اختیار ما برای خدمتگزاری زودگذر است.
وی با بیان این که لحظه به لحظه ي خدمت در مسیر خدا 
عبادت است، تصریح کرد: دهیاران باید با وحدت و همدلی 
در کنار شوراهای اسالمی به روستاییان خدمت کنند و ایجاد 

مناقشه و گفت و گو نباید محور کار آنان باشد.
ایشان حفظ کرامت انسانی و احترام به مردم را در هر 
مسئولیتی الزم و ضروری خواند و افزود: مسئولیت داشتن و 
جایگاه به انسان شخصیت نمی دهد، بلکه این ما هستیم که 

باید به این جایگاه شخصیت دهیم.
وی هماهنگی دستگاه های اجرایی و همچنین حرکت در 
چارچوب قانون را خواستار شد و گفت: باید همکاری های 
بین بخشی و دوسویه، رعایت نظم و انضباط و حرکت با 
برنامه نقش مهم و موثری در رفع مشکالت مردم داشته 

باشد.
استاندار کرمان بیان داشت: دهیاران و شوراهای اسالمی 
کارهای  کنار  در  فرهنگی  کارهای  به  روستاها  در  باید 
عمرانی توجه ویژه ای داشته باشند و حفظ ارزش های ایرانی 

و اسالمی را در محدوده ي کارها رعایت کنند.
ضروری  را  روستاها  در  بومی  مسائل  به  توجه  نجار 
برشمرد و تصریح کرد: برای رشد اقتصادی یک روستا و 
کاهش هزینه ها باید به دنبال استفاده از راه کارهای بومی هر 

منطقه برای رفع مشکالت آن باشیم.
وی بر توجه دهیاران به استحکام بناهای روستایی تاکید 
کرد و افزود: دهیاران با خالقیت و انجام کارهای بدیع و 
نو تا جایی که امکان دارد، حفظ نمای روستایی و توجه به 
و  مجرب  کارشناسان  از  استفاده  همچنین  و  باستانی  آثار 

مشاوران را مورد توجه قرار دهند.
استان  در  دهیاران  این که  بر  تأکید  با  کرمان  استاندار 
کرمان مجوز استفاده از هر مکان بالاستفاده در روستاها را 
دارند، بیان داشت: بخشداران با دهیاران و شوراها جلسات 

منظم برگزار و برای ایجاد تحول در روستاها تالش کنند.
ارائه ي  مستلزم  را  روستاها  اشتغال  رفع مشکالت  نجار 
آموزش به روستاییان دانست و خاطرنشان کرد: آمار و ارقام 
فقر زیبنده ي استان کرمان نیست و همه ي مسئوالن باید 

در مسئله ي اشتغال و کار برنامه ریزی کنند.
وی با بیان این که کوتاه ترین راه و بیش ترین بهره برداری، 
سیاست همه ي کارهای دولت است، بیان داشت: اعتبارات 
توزیع شده بین شهرستان ها بر اساس 300 شاخص صورت 
می گیرد و ما نباید بیش تر از اعتبار در اختیار، تعهد اجرایی 

دهیم.

موافقت با تاسیس 7 دهیاري 
جدید در استان اصفهان

در پی درخواست استانداری اصفهان با تاسیس دهیاری 
بودن  بالمانع  مراتب  استان  این  روستاهای  از  تعدادی  در 
تاسیس دهیاری در 7 روستا از سوی وزیر کشور ابالغ شد.

و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  استانداری  پیشنهاد  پی  در  کشور،  دهیاری های 
اصفهان مبنی بر تاسیس دهیاری در تعدادی از روستاهای 
با  کشور  وزیر  محمد نجار  مصطفی  مهندس  استان،  این 
توجه به ماده واحده ي قانون تاسیس دهیاری های خودکفا 
در روستاهای کشور مصوب 77/4/14 و در صورت تحقق 
ماده ي 11 اساسنامه ي تشکیالت و سازمان دهیاری ها، با 
تاسیس 7 دهیاری موافقت و مراتب به استانداری این استان 

ابالغ شد.
شده  خواسته  مربوطه  استانداری  از  ابالغیه  این  در 
به  نسبت  مربوطه  مقررات  و  قوانین  طبق  که  است 
شروع  و  اقدام  مذکور  روستاهای  در  دهیاری  تاسیس 
شهرداری ها  سازمان  به  را  مذکور  دهیاری های  کار  به 

و دهیاری های کشور اعالم نماید.

اخبار
 دهیاری ها
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حضور دهیاران منتخب 4 استان 
در دوره ي آموزشي اصول و فنون 

تسهیل گري
دوره ي آموزشي اصول و فنون تسهیل گري براي دهیاران 
حضور  با  همراه  دهیار،  آموزشي  دوره هاي  مجموعه ي  از 
خراسان  رضوي،  خراسان  استان هاي  منتخب  دهیار   20
از سوي سازمان شهرداري ها  شمالي، گلستان و مازندران 

و دهیاري هاي کشور برگزار شد.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
فنون  و  اصول  آموزشي  دوره ي  کشور،  دهیاري هاي 
تسهیل گري با هدف تقویت ارتباط میان دهیار با روستاییان 
نمودن  تسهیل  و  روستا  با  مرتبط  اجرایي  سازمان هاي  و 
روش ها و ساز و کارهاي امور اجرایي براي فراهم آوردن 
امور داخلي روستا  فعالیت ها و  زمینه ي مشارکت مردم در 

برگزار مي شود.
برخي عناوین آموزشي این دوره ها عبارتست از: "شیوه هاي 
جدید در مقابل شیوه هاي سنتي"، "مزیت شیوه هاي جدید 
و  "اعتماد  مشارکتي"،  کار  "اصول  مشارکت"،  مفهوم  و 
روابط  نگرش،  و  "رفتار  و  اعتماد"  مورد  افراد  ویژگي هاي 

باالیي ها و پاییني ها در سیکل قدرت".
"تکنیک هاي مورد استفاده در تسهیل گري"، "تسهیل گري 
اصول و روش ها و ارزیابي مشارکتي"، "کارگروهي، موانع و 
مشکالت" و "معرفي و آشنایي، ضوابط و انتظارات"، دیگر 

عناوین آموزشي است که در این دوره ها ارائه مي شود.
دوره هاي آموزشي دهیار همراه با هدف آموزش دهیاران 
کشور از طریق دهیاران صاحب تجربه و تحصیل کرده ي 
استان ها و براي سهولت انتقال تجارب دهیاري ها به سایر 
دهیاران، از سوي معاونت آموزشي پژوهشکده ي مدیریت 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي  و  شهري 
مجموعه  این  از  دوره  سه  تاکنون  مي شود.  برگزار  کشور 
تحت عناوین “دفن بهداشتي و تولید کمپوست در روستاها” 
و “طرح هادي روستایي” برگزار شده و این دوره، چهارمین 

دوره از این مجموعه است.

درمیان هشتاد دهیاري دارد
فرماندار شهرستان درمیان تعداد روستاهای دارای دهیاری 
شهرستان را 80 روستا اعالم کرد و گفت: از این تعداد 42 
دهیار در روستاهای بخش قهستان مشغول فعالیت هستند.

براتی  رجبعلی  درمیان،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
در نشست مشورتی دهیاران بخش قهستان، با اشاره به نام 
گذاری دهه ي چهارم انقالب به دهه ي پیشرفت و عدالت 
از سوی مقام معظم رهبري اظهار داشت: این به آن معنا 
است که باید پیشرفت و عدالت هر دو با هم و در کنار هم 

مطرح و محقق شود.

وی با بیان این که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و 
بر عهده گرفتن مدیریت مصرف و منابع، عالوه بر پیشرفت 
همه جانبه، امکانات به صورت متوازن و مبتنی بر عدالت در 
اقصی نقاط کشور توزیع می شود و اقشار محروم از حقوق 
خود بهره مند می شوند، یادآور شد: با اجرای این طرح اقشار 
ضعیف و کم درآمد نه تنها با مشکلی مواجه نمی شوند، بلکه 
جامعه  پایین  دهک  شش  یافته  اختصاص  یارانه های  با 
در نهایت  و  می شوند  منتفع  طرح  این  اجرای  از  مستقیما 
این طرح عظیم  اجرای  از  جامعه  اقشار  و  گروه ها  همه ي 

اقتصادی بهره مند می گردند.
فرماندار درمیان با اشاره به شیوه ي مدیریت روستا قبل 
و بعد از انقالب اسالمی تصریح کرد: دهیاری مهم ترین و 
جدیدترین نهادی است که در عرصه ي مدیریت روستایی 
کشور شکل گرفته است و به لحاظ جایگاه هم تراز با نهاد 
غیردولتی  عمومی  نهاد  این  و  است  شهرها  در  شهرداری 
به منظور اداره ي امور روستا به صورت خودکفا و با شخصیت 

حقوقی مستقل در هر روستا تاسیس شده است.
از  اعم  روستا  عمومی  امور  انجام  کرد:  تصریح  براتی 
منتخب  که  مدیرانی  توسط  اجتماعی  و  خدماتی  عمرانی، 
شوراها هستند، گره از کار فروبسته ي توسعه ي روستاهای 
کشور گشوده است و توسعه ي روستایی به معنای واقعی آن 

صورت می پذیرد.
وی با بیان این که توسعه ي روستا در نظام مدیریتی جدید 
متکی بر آرای مردم، مشارکت آن ها و مدیریت بومی استوار 
حفظ  روستا  توسعه ي  برای  عامل  مهم ترین  افزود:  است، 

انسجام و وحدت و مشارکت عمومی است.
احداث  نحوه ي  بر  دهیاران  نظارت  بر  درمیان  فرماندار 
پروژه های عمرانی در دست اجرا توسط دستگاه های دولتی 
تاکید کرد و گفت: ضروری است دهیاران به عنوان آخرین 
حلقه در نهاد اجرایی کشور برای نظارت بر اجرای هر چه 
در  اجرایی  دستگاه های  پروژه های  و  طرح ها  مطلوب تر 

روستاها با بخش های نظارتی همکاری کنند.

توزیع 88 دستگاه ماشین آالت 
خدماتي در دهیاري هاي 

خوزستان
برای نخستین بار، 88 دستگاه ماشین آالت خدمات رسانی 

بین دهیاران خوزستان توزیع شد.
واگذاری  مراسم  در  خوزستان  روستایی  امور  مدیرکل 
اعتبار  استان،  دهیاری های  به  خدمات رسانی  ماشین آالت 
خرید 88 دستگاه ماشین آالت خدمات رسانی را 30 میلیارد 
خرید  ویژه ي  اعتبار  اختصاص  گفت:  و  کرد  عنوان  ریال 
انجام می شود  بار  نخستین  برای  استان ها  به  ماشین آالت 
و پیش از این ماشین آالت به صورت متمرکز توسط سازمان 

دهیاری های کشور خریداری می شد.
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وی افزود: عالوه بر این ماشین آالت، حدود سه ماه پیش 
نیز 6 دستگاه آتش نشانی به روستاها واگذار شد.

با  ماشین آالت  توزیع  که  این  به  اشاره  با  مجیدی پور 
داشت:  اظهار  است،  شده  انجام  بخشداری ها  هماهنگی 
و  دهیاری ها  نیازهای  و  گذشته  در  ماشین آالت  واگذاری 
بخشداری ها در نحوه ي توزیع این ماشین آالت موثر بوده 

است.
به  گفت:  و  شد  یادآور  را  دهیاران  ماموریت   47 وی 
و  روستا  نظافت  پرورش،  و  آموزش  شده  تاکید  دهیاران 

پیگیری پروژه های عمرانی را در اولویت قرار دهند.
مدیرکل امور روستایی خوزستان از نحوه ي برخورد بعضی 
افزود: بعضی  انتقاد کرد و  با دهیاران  دستگاه های اجرایی 
دستگاه های اجرایی، دهیاران را به رسمیت نمی شناسند که 

بخشداران باید با حمایت خود مانع از این امر شوند.
وی دهیاران را نماینده ي دولت در روستا و به مثابه ي 
شهردار دانست و تاکید کرد: بخشداران با حمایت از دهیاران 
به عنوان نمایندگان مطمئن می توانند برای گزارش گیری در 
منطقه از آن ها استفاده کنند و به موقع مانع بروز مسائل و 

مشکالت به ویژه در مسائل امنیتی شوند.
مجیدی پور همچنین با اشاره به این که در خوزستان برای 
نخستین بار صدور مجوز تاسیس دهیاری به استاندار واگذار 
استان  در  دهیاری   180 تاسیس  مجوز  اخیرا  افزود:  شده، 
صادر شد و در آینده نیز براي روستاهای بیش از 50 خانوار 

در استان صدور مجوز انجام می گیرد.

یک دهیاري به دهیاري هاي 
آذربایجان غربي افزوده شد

 در پی درخواست استانداری آذربایجان غربي با تاسیس 
دهیاری در تعدادی از روستاهای این استان مراتب بالمانع 
بودن تاسیس دهیاری در یک روستاي دیگر از سوی وزیر 

کشور ابالغ شد.
و  شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  استانداری  پیشنهاد  پی  در  کشور،  دهیاری های 
از  تعدادی  در  دهیاری  تاسیس  بر  مبنی  غربي  آذربایجان 

وزیر  مهندس مصطفی محمد نجار  استان،  این  روستاهای 
کشور با توجه به ماده واحده ي قانون تاسیس دهیاری های 
در  و   77/4/14 مصوب  کشور  روستاهای  در  خودکفا 
صورت تحقق ماده ي 11 اساسنامه ي تشکیالت و سازمان 
دهیاری ها، با تاسیس یک دهیاری دیگر موافقت و مراتب 

به استانداری این استان ابالغ شد.

دهیاران کهگیلویه ثبات شغلي 
ندارند

فرماندار کهگیلویه گفت: یکی از مشکالتی که دهیاران 
شهرستان با آن دست و پنجه نرم می کنند عدم ثبات شغلی 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، نصرت اهلل انصاری 
در نشست مشورتی دهیاران حوزه ي مرکزی این شهرستان 
در  مساعدت  و  اشتغال  زمینه های  شناسایی   داشت:  اظهار 
جهت تامین کار برای افراد جویای کار با همکاری دستگاه 
راستا  این  در  بوده که  دهیاری ها  از وظایف  های ذی ربط 
الزم است دهیاران اجرای طرح مشاغل خانگی را به صورت 

جدی پیگیری کنند.
بتوانند  افراد جویای کار مشاغل خانگی  اگر  افزود:  وی 
از این تسهیالت استفاده کنند، از مهاجرت آن ها جلوگیری 

می شود.
نارسایی های  و  نیازها  کمبودها،  شناسایی  انصاری 
تشویق  و  طبیعی  منابع  حفظ  در  همکاری  اجتماعی، 
روستاییان به توسعه ي صنایع دستی و بازاریابی محصوالت 
جهت  در  انتظامی  نیروی  با  همکاری  دامی،  و  کشاورزی 
جلوگیری از وقوع جرم، حفظ نظم عمومی و سعی در حل 
به  بهداشتی، کمک  مقررات  اجرای  بر  مراقبت  اختالفات، 
احداث تاسیسات خدماتی، اتخاذ تدابیر الزم برای حفظ روستا 

از خطرات طبیعی را از دیگر وظایف دهیاران دانست.
شوراهای  بین  تعامل  کرد:  اضافه  کهگیلویه  فرماندار 
اسالمی، معتمدان و دهیاران موجب توسعه ي پایدار روستاها 
شهرستان ها  به  آن ها  بی رویه ي  مهاجرت  از  جلوگیری  و 

می شود.
انصاری کمبود اعتبارات، نداشتن ثبات شغلی، محرومیت 
روستاییان در کمک کردن مالی و تامین منابع مالی دهیاری ها 
و نداشتن امکانات آموزشی را از مشکالت دهیاری ها ی این 
شهرستان معرفی کرد و گفت: دولت در زمینه های مختلف 
برای دهیاران برنامه تهیه کرده که دهیاران باید مشکالت 

روستا ها را شناسایی و به مسئوالن منتقل کنند.
از  را  اجتماعی  معارضات  ادامه  در  کهگیلویه  فرماندار 
روستاها  در  عمرانی  پروژه های  روند  کندی  مهم  دالیل 
دهیاران  که  است  ضروری  ساخت:  خاطرنشان  و  دانست 
اجرایی  دستگاه های  همکاری  با  روستاها  پیشرفت  برای 

نسبت به رفع معارضات اجتماعی اقدام کنند.
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راه اندازي خدمات بانکداري 
الکترونیکي در تمام روستاها تا 

یک سال آینده

خدمات  راه اندازی  از  بانک  پست  شرکت  مدیرعامل 
بانکداری الکترونیکی در همه ي نقاط کشور و افزایش نقاط 
دسترسی شهری و روستایی این بانک ظرف یک سال آینده 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمد حسن محبیان عراقی 
یک  ظرف  بانک  پست  عمده ي  برنامه های  تشریح  به 
از 10 هزار  بهره برداری  به  اشاره  با  و  پرداخت  آینده  سال 
ارتباطی شهری در  ارتباطی روستایی و 5 هزار دفتر  دفتر 
این  تمامی  از  بانک  پست  هم اکنون  داشت:  اظهار  کشور 
ظرفیت ها استفاده نمی کند و به همین علت راه اندازی تمامی 
سرویس های پست بانک در این دفاتر، از جمله مهم ترین 

برنامه های این شرکت است.
کالن  محورهای  جمله  از  را  روستاها  در  حضور  وی 
برنامه های پست بانک عنوان کرد و گفت: سرویس مداری، 
قرار  آینده  سال  یک  بانک ظرف  پست  برنامه های  محور 

می گیرد.
محبیان عراقی با اشاره به نیاز روستاهای کشور به پست 
بانک و خال موجود در بحث ارتباطات بانکی در این مناطق، 
بر نقش این شرکت برای رفع این مشکل تاکید کرد و گفت: 
از افتتاح یک میلیون و 300 هزار حساب برای دریافت یارانه 
توسط شعب و دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی پست  
بانک، حدود 80 درصد آن- یک میلیون فقره- مربوط به 

مناطق روستایی بوده است.
مدیرعامل شرکت پست بانک به  وجود شبکه ي ارتباطی 
پست، پست بانک و مخابرات در روستاها اشاره کرد و افزود: 
کشور  روستاهای  تمام  ساله  یک  برنامه ي  یک  اجرای  با 

تحت پوشش خدمات پست بانک قرار می گیرد.
وی از ایجاد و توسعه ي خدمات الکترونیکی پست بانک 
به عنوان یکی دیگر از برنامه های یک ساله ي این شرکت 

خبر داد و در مورد جزییات این خدمات گفت: تلفن بانک، 
موبایل بانک و خدمات مجازی بانکداری الکترونیک را در 
کشور  نقاط  همه ي  در  بتوانیم  تا  داده ایم  قرار  کار  دستور 

خدمات بانکداری الکترونیک را تحت پوشش قرار دهیم.
این مقام مسئول در مورد دیگر برنامه های شرکت پست 
بانک نیز تصریح کرد: ایجاد شعب خصوصی پست بانک 
از طریق اخذ مجوز دفاتر ICT در مناطق مهمی که نیاز 
به بانک دارند و نیز افزایش نقاط دسترسی پست بانک در 

شهرها از دیگر برنامه های اساسی پست بانک است.
به گفته ي وی، استفاده از زیرساخت ها و شبکه ي ارتباطی 
کشور تنها مزیتی است که شرکت پست بانک را نسبت به 

دیگر بانک های کشور متمایز کرده است.

سامانه ي ارائه ي خدمات درماني 
و بیمه اي به روستاییان رونمایي 

شد
ارائه ي  سامانه ي  رضوی،  خراسان  استاندار  حضور  با 

خدمات درمانی و بیمه ای به روستاییان رونمایی شد.
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  موج  گزارش  به 
خراسان رضوی، محمود صالحی در حاشیه ي این مراسم 
اظهار داشت: راه اندازی این سایت یک اقدام جهادی است 
و باید ارائه ي دیگر خدمات به روستاییان نیز از طریق این 

سایت پیگیری شود.
وی همچنین خواستار راه اندازی دفاتر ICT روستایی و 
ارائه ي خدمات این سامانه در تمامی روستاهای باالی 20 

خانوار در سطح استان گردید.
آرمین باقری فرد مدیرعامل شرکت مجری این طرح در 
این خصوص گفت: دفاتر ICT روستایی با داشتن کلیه ي 
پل  به عنوان  پستی  و  مالی  ارتباط  و  مخابراتی  امکانات 

ارتباطی بین شهر و روستا شناخته شده است.
وی ادامه داد: با توجه به نیازهای موجود در روستاهای 
کشور و مشکالت جاری در زندگی این قشر محروم، سایتی 
به آدرس www.roostaonline.ir راه اندازی شده که 
روستاییان می توانند با مراجعه به دفاتر ICT روستایی از 
طریق این سایت نسبت به تعویض و صدور دفترچه بیمه ي 
درمانی روستایی، تهیه ي داروهای مورد نیاز و اخذ نوبت از 

پزشکان متخصص اقدام نمایند.
مدیرعامل شرکت مجری این طرح تصریح کرد: صدور 
بیمه نامه ي شخص ثالث، حوادث شخصی و خانواده، آتش 
سوزی، زلزله، بیمه ي عمر و پس انداز از دیگر خدمات ارائه 

شده در این سامانه است.
بر  عالوه  سایت  این  به  مراجعه  کرد:  تاکید  باقری فرد 
صرفه جویی در وقت و هزینه باعث کاهش سفرهای درون 

شهری و همچنین کاهش حجم ترافیک شهرها می گردد.
شایان ذکر است در سالی که از سوی استاندار خراسان 

روستا 
در آینه 
مطبوعات
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رضوی سال توسعه و رسیدگی به روستاها نام گذاری شده، 
شرکت مخابرات استان با احداث 866 دفتر ICT روستایی 
یکی از موفق ترین استان های کشور برای ارائه ي خدمات 

به روستاییان می باشد.
همچنین  و  اعتباری  ثابت  تلفن  راه اندازی  است  گفتنی 
هزار   150 نصب  با  پرسرعت  اینترنت  سیستم  راه اندازی 
درگاه از دیگر طرح های مخابراتی بود که با حضور استاندار 

خراسان رضوی رونمایی شد.

ارتقاي بهره وري ورزش براي 22 
میلیون روستایي کشور

از  عشایری  و  روستایی  ورزش  فدراسیون  سرپرست 
برای 22 میلیون روستایی  بهره وری ورزش  ارتقای سطح 
کشور خبر داد و گفت: مشارکت جمعیت روستایی نیاز به 

یک تفکر برنامه محور دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، غالمرضا جعفری 
در جلسه ي انتخابات رییس هیات ورزش روستایی و عشایری 
خراسان جنوبی با اشاره به توزیع متقارن جمعیت و فرهنگ 
روستایی اظهار داشت: برای مشارکت جمعیت روستایی نیاز 

به یک تفکر برنامه محور و مشارکت ملی است.
وی ادامه داد: توجه به ورزش های قهرمانی در مرحله ي 
باید  قهرمانی  ورزش  در  انگیزه  ایجاد  برای  و  بوده  نهایی 
تعهدات ویژه ي زمینه ي کشف استعدادهای بالقوه را فراهم 

کرد.
سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و عشایری با بیان 
احیای  افزود:  است،  روستا  جامعه  رکن  مهم ترین  این که 

ورزش بومی و سنتی نیاز به تبیین علمی دارد.
جعفری تصریح کرد: توسعه ي ورزش روستایی و عشایری 
نیاز به همکاری همگانی دارد و حمایت از این ورزش در 

تعارض با هیچ صنفی نیست.
وی تعداد روستاهای کشور را 63 هزار دانست و گفت: 
برای 22 میلیون نفر از جمعیت روستایی در مرحله ي اول 

ارتقاء سطح بهره وری صورت گرفته است.

سرپرست فدراسیون ورزش روستایی و عشایری فلسفه ي 
و  ارزشی  نگاه  را  عشایری  و  روستایی  فدراسیون  وجود 
فرهنگی دانست و افزود: تسهیالت ورزشی باید در سطح 

روستاها به شکل مدرن برنامه ریزی شود.
قالب  در  فرهنگی  ارزش های  احیای  داد:  ادامه  جعفری 
ورزش های بومی و سنتی تجلی پیدا می کند و باید به این 

نکته ي مهم بیش تر توجه کنیم.

70 درصد دفاتر مخابرات 
روستایي نیازمند کمک دولت 

هستند
عضو هیات مدیره ي شرکت مخابرات ایران با اشاره به 
این که تا سال 93 باید دفاتر ICT روستایی به خودکفایی 
بدون  می توانند  دفاتر  درصد   30 هم اکنون  گفت:  برسند، 

کمک دولت سرپا بمانند.
ناصر یوسف پور در گفت وگو با خبرنگار فناوری اطالعات 
خبرگزاری فارس، اظهار داشت: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات سعی بر خودکفا شدن دفاتر ICT روستایی دارد؛ 
اما مقصود وزارت خانه رها کردن دفاتر پس از به خودکفایی 

رسیدن نیست.
در  که  خدماتی  از  بسیاری  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
ارگان ها  که  است  خدماتی  می شوند،  ارائه  روستا  محیط 
ارائه  سخت افزاری  به صورت  مختلف  وزارت خانه های  و 
بخواهد  اگر  کشاورزی  وزارت  مثال  برای  می کنند؛ 
در خصوص موضوعی به کشاورزان مشاوره  بدهد، کارشناس 

خود را به روستا می فرستد.
داد:  ادامه  ایران  مخابرات  مدیره ي شرکت  هیات  عضو 
حرف ما این است که باید با وزارت کشاورزی صحبت شود 
تا انواع خدمات خود را از طریق پورتال ارائه کند و دفاتر 
ICT روستایی این آمادگی را دارند که در روستا به صورت 

یکپارچه پیام مورد نظر را به تمام روستا برسانند.
و  سازمان ها  تمامی  برای  اقدام  این  افزود:  یوسف پور 
با فرستادن  ارگان هایی که در حال حاضر خدمات  خود را 
نیروی انسانی انجام می دهند، امکان پذیر است؛ برای مثال 
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یک  یارانه ها  هدفمندی  در  روستایی،   ICT دفاتر  بدون 
اطالعات  اصالح  افتتاح،  برای  بار  چندین  باید  روستایی 
حالی که  در  می کرد،  رفت وآمد  شهر  به  وجه  دریافت  و 
نیاز داشته باشد می تواند یارانه ي خود  هم اکنون هر زمان 

را از باجه ي بانک داخل روستا برداشت کند.
پست،  تلفیق  که  دیگری  خدمات  همچنین  گفت:  وی 

بانک و مخابرات است در روستا ارائه مي شود.
این عضو هیات مدیره ي شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: 
هدف ما این است که نمی توان دفاتر ICT روستایی را پس 
از رسیدن به خودکفایی رها کرد؛ بلکه باید با دستگاه های 
مختلف برای ارائه ي هر چه بیش تر خدمات الکترونیکی و 
انتقال خدمات آن ها به دفتر روستایی هماهنگي  های الزم 

را انجام داد.
داشته  الکترونیک  دولت  بخواهیم  اگر  گفت:  یوسف پور 
باشیم، یکی از زمینه های ظهور دولت الکترونیک خدماتی 
کشور  مردم  تمامی  تا  می شود؛  ارائه  روستا  در  که  است 
)آن هایی که در شهر و در روستا هستند( از خدمات یکسان 

بهره مند شوند.
ادامه  ایران  مخابرات  مدیره ي شرکت  هیات  این عضو 
باید دستگاه هایی که  به حد خودکفایی  برای رسیدن  داد: 
تاکنون خدمات  خود را به دفاتر ارائه نداده اند، خدمات خود 
را به صورت الکترونیکی به دفاتر ارائه دهند و از این طریق 
به  درآمد  افزایش  این  با  و  کند  پیدا  افزایش  دفاتر  درآمد 

خودکفایی برسند.
یوسف پور اظهار داشت: خصوصی شدن مخابرات تاثیري 
بر عملکرد دفاتر نخواهد داشت. همچنین وی در پاسخ به 
واگذاری  در  دستگاه ها  مشارکت  میزان  آیا  که  سوال  این 
است، گفت:  قبول  قابل  ICT روستایی  دفاتر  به  خدمات 
دفاتر  به  را  زیادی  خدمات  مختلف  دستگاه های  تاکنون 
و  مشترکان  امور  خدمات  مخابرات  مثال  برای  داده اند؛ 
فروش سیم کارت و خدمات امور مشترکان تلفن همراه که 
در شهر انجام می دهد را به دفاتر واگذار کرده است؛ ثبت 
اسناد ابالغ اوراق ابالغیه و اجراییه را به دفاتر واگذار کرده 
است؛ شرکت گاز پذیرش متقاضیان انشعاب گاز و تشکیل 

پرونده را به دفاتر واگذار کرده است.
همشهری،  روزنامه ي  آگهی  درج  قبول  داد:  ادامه  وی 
نوبت گیری بیمارستان، قرائت، صدور و توزیع قبوض برق در 
برخی استان ها، ثبت نام وام متقاضیان وام اشتغال صندوق 
ابالغیه ي  بانک ها،   ATM کارت  صدور  امام رضا،  مهر 
از طریق  را  اجتماعی  تامین  ابالغیه های  توزیع  و  بانک ها 

دفاتر ICT انجام می دهند.
تاکنون 300 دستگاه شناسایی  اظهار داشت:  یوسف پور 
شده اند که هر دستگاه نیز 3 یا 4 خدمت قابل ارائه در دفاتر 
ICT دارند و تاکنون نزدیک به 60 دستگاه این قراردادها 
امام خمینی  امداد  کمیته ي  مثال  برای  کرده اند،  منعقد  را 
این  طریق  از  استان  چند  در  را  مددجویان  وجوه  پرداخت 

دفاتر انجام می دهد.
این عضو هیات مدیره ي شرکت مخابرات ایران گفت: 
به 60 دستگاه هم اکنون چندین خدمات  نزدیک  هر چند 
خود را از طریق این دفاتر ارائه می کنند، نظر ما این است 
که این خدمات باید به دستگاه های دیگر تعمیم پیدا کند 

و افزایش یابد.
یوسف پور اظهار داشت: میانگین درآمد دفاتر 250 تا 300 
هزار تومان است که رسیدن به درآمد ماهانه یک میلیون 
تومان قابل قبول است و در آن صورت می توان گفت دفاتر 

می توانند بدون کمک دولت سرپا بمانند.

طرح حمایتی ساخت مسکن در 
روستاهای کشور اجرا شد

به گزارش موج، وزیر مسکن و 
شهرسازی در بازدید از طرح های 
اظهار  البرز،  استان  مهر  مسکن 
داشت: ساکنان روستاهای کشور 
نوسازی  و  ساخت  به  تمایل  که 
از  می توانند  دارند  خود  مسکن 
بنیاد مسکن  به  مراجعه  با  امروز 
از  خود  مناطق  شهرسازی  و 
تسهیالت حمایتی وزارت مسکن 

و شهرسازی بهره مند شوند.
علی نیکزاد گفت: در این طرح 
روستاهای  ساکنان  به  حمایتی 
 100 قرض الحسنه  وام  کشور 
می شود.  پرداخت  ریالی  میلیون 
وی افزود: بر اساس هماهنگی های 

صورت گرفته، تسهیالت در کم تر از یک هفته و بدون نوبت 
به روستاییان پرداخت می شود.

واحد  هزار   700 و  میلیون  یک  از  بیش  گفت:  نیکزاد 
مسکونی در شهرهای کشور در حال ساخت است که برای 
افزایش این میزان ساخت و ساز مقرر شده است سال آینده 

345 هزار واحد دیگر به این میزان افزوده شود.
وزیر مسکن و شهرسازی افزود: انبوه سازان کشور می توانند 
برای ساخت این میزان واحد مسکونی در شهرهای کشور از 

طریق فراخوان وزارت مسکن و شهرسازی اقدام کنند.

همه ي روستاییان ایراني بیمه 
درمان هستند

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان این که تمام روستاییان 
گفت:  هستند  درمان  بیمه ي  رایگان  به صورت  ایران  در 
همچنین روستاییان و عشایر می توانند از بیمه های اجتماعی 

به صورت یارانه ای برخوردار شوند.
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به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در دیدار با 
هیات  و  چین  تامین اجتماعی  و  انسانی  منابع  وزیر  معاون 
اجتماعی کشور در  اقتصادی و  به رشد و توسعه ي  همراه 
افزود: در پنج سال گذشته  اشاره کرد و  پنج سال گذشته 
از  و در دولت نهم و دهم ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی 
50 درصد به بیش از 70 درصد افزایش یافته و ضریب نفوذ 

بیمه ي درمانی نیز به بیش از 90 درصد رسیده است.
آینده ضریب  این که ظرف یک سال  بیان  با  رفاه  وزیر 
تمام  و  رسید  خواهد  درصد   100 به  درمان  بیمه ي  نفوذ 
مردم از این بیمه بهره مند می شوند، ادامه داد: ایران در حال 
اجرای طرح بزرگ هدفمندسازی یارانه ها است که بخش 
قابل توجهی از منابع حاصل از این طرح به گسترش تامین 

اجتماعی در کشور اختصاص پیدا خواهد کرد.
تبادل  و  دو کشور  مناسبات  افزایش  محصولی خواستار 
اطالعات و تجربیات شد و تاکید کرد: در حال حاضر تمام 
روستاییان در ایران به صورت رایگان بیمه ي درمان هستند و 
همچنین روستاییان و عشایر می توانند از بیمه های اجتماعی 
توجه  با  داد:  ادامه  شوند.وی  برخوردار  یارانه ای  به صورت 
ایران می تواند  به جمعیت باالی روستایی در کشور چین، 
تجربیات خود را در زمینه ي توسعه ي بیمه های اجتماعی و 
درمانی در اختیار این کشور قرار دهد.همچنین "هوشیائوئی" 
انسانی و تامین  اجتماعی چین، تصریح  معاون وزیر منابع 
کرد: در حال حاضر چین در زمینه ي تامین اجتماعی نسبت 
اجتماعی  تامین  تقویت  و  است  به سایر حوزه ها ضعیف تر 
به خصوص در روستاها در دستور کار دولت چین قرار گرفته 
است.به گفته ي وی، در چین بیش از 700 میلیون روستایی 
وجود دارد که کار توسعه ي تامین اجتماعی را هم به لحاظ 

کمیت و هم به لحاظ پراکندگی دشوار کرده است.
معاون وزیر منابع انسانی و تامین  اجتماعی چین خواستار 
توسعه ي  بخش  در  به خصوص  ایران  تجربیات  از  استفاده 
تامین اجتماعی روستایی شد و گفت: امیدواریم با استفاده 
از تجربیات دیگر کشورها از جمله ایران، تامین اجتماعی را 

عالوه بر شهرها در روستاها نیز گسترش دهیم.

اعزام 6/2 میلیون بسیجي به 
روستاها در طرح هجرت

تا سال 1394  بسیج مستضعفین گفت:  رییس سازمان 
به 2  به روستاها در طرح هجرت  اعزامی  تعداد بسیجیان 

میلیون و 600 هزار نفر افزایش می یابد.
محمدرضا  خوزستان،  از  فارس  خبرگزاري  گزارش  به 
هجرت  طرح  اردوهای  پشتیبانی  ستاد  نشست  در  نقدی 
در استانداری خوزستان اظهار داشت: امسال 600 هزار نفر 
بسیجی از مرکز به روستاها اعزام شدند که در یک برنامه ي 
زمان بندی این رقم تا سال 94 به 2 میلیون و 600 هزار 
نفر می رسد.وی از افزایش سهم مشارکت بسیج سازندگی 

استان ها  عمرانی  اعتبارات  از 
برنامه ي  در  درصد  پنج  به 
و  داد  خبر  توسعه   ساله  پنج 
بسیج  مشارکت  سهم  افزود: 
عمرانی  اعتبارات  از  سازندگی 
 به پنج درصد افزایش می یابد.
طرح های  کنونی  سهم  نقدی 
اعتبارات  از  سازندگی  بسیج 
اعالم  درصد  یک  را  عمرانی 
به  توجه  با  گفت:  و  کرد 
استانداران  خوب  استقبال 
و  باال  بازده  به  توجه  با  و 
تالشگران  کار  خوب  کیفیت 
هزینه ي  با  سازندگی  بسیج 
استفاده  با  می توان  پایین تر 

اقصی  در  را  سازندگی  بسیج  فعالیت های  اعتبارات  این  از 
مستضعفین  بسیج  سازمان  داد.رییس  توسعه  کشور  نقاط 
خاطر نشان کرد: بر خالف الگوهای متداول سرمایه داری و 
مارکسیستی که اساس کار آن ها تالش برای ارتقای منافع 
و  رفتاری  الگوی  چشم انداز  است،  خاص  طبقه ای  یا  فرد 
آنان  منافع  تامین  و  اهل بیت )ع( جلب نظر خلق  اجتماعی 
است و این فرهنگ دینی رقابت برای خدمت به دیگران، 

امروز در بسیج سازندگی متبلور شده است.
مشارکت  فرصت  از  استفاده  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
در  کشور  فرزندان  آحاد  مشارکت  امکان  سازندگی  بسیج 
توسعه و رشد کشور فراهم می شود. از سوی دیگر، فرصتی 
برای آشنایی نسل جوان به عنوان مدیران فردای جامعه با 

مشکالت و چالش ها فراهم می شود.

بازسازي چهارصد هزار مسکن 
روستایي

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور گفت: در سال جاری 400 هزار واحد مسکونی 
روستایی در کشور نوسازی می شود. به گزارش خبرنگار مهر 
در گرگان، عزیزاهلل مهدیان در بازدید از طرح های مسکن 
واحد  هزار   400 تعداد   89 سال  در  افزود:  گلستان  شرق 
بانک  به  مربوط  آن  واحد  هزار   200 که  شده  پیش بینی 
مسکن و 200 هزار واحد دیگر مربوط به سایر بانک ها است.

بانک های  به  پرونده  هزار  داشت: تاکنون 150  اظهار  وی 
عامل ارسال شده و متقاضیان در حال عقد قرارداد و ساخت 

واحدهای مسکونی هستند.
برنامه های نوسازی و مقاوم سازی طرح  وی در تشریح 
ویژه مسکن روستایی گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ساالنه200   بود  قرار  توسعه  چهارم  برنامه ي  قانون  طبق 
که  نماید  نوسازی  روستاها  در سطح  مسکونی  واحد  هزار 
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واحد  هزار  برنامه ي ساخت 200  اول  سال  از  خوشبختانه 
تحقق پیدا کرده و تاکنون بیش از یک میلیون و100  هزار 

واحد با بانک های عامل عقد قرارداد امضا کردند.
مهدیان بیان داشت: عملیات اجرایی و کار ساخت این 
واحدهای مسکونی شروع شده است و از این تعداد بالغ بر 
760 هزار واحد تمام شده و به بهره برداری رسیدند و مردم 

در منازلشان ساکن شدند و مابقی هم در دست اجرا است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی کشور در ارتباط با طرح ویژه ي مسکن روستایی، 
روستا  همین  در  خوشبختانه  گفت:  محمدآباد  روستای 
و  نوسازی  بی دوام  و  کم دوام  مسکونی  واحدهای  اکثر 
مقاوم سازی شده اند و بیش از 100 واحد مسکونی در همین 
روستا نوسازی شد.وی افزود: با توجه به این که طرح ویژه ي 
بهسازی و نوسازی مسکن روستایی با هدف ارتقای کمی و 
کیفی واحدهای مسکونی به صورت مقاوم ساخته می شوند، 
می شود ادعا کرد که این گونه ساختمان ها در برابر زلزله و 

حوادث کاماًل مقاوم هستند.

توسعه ي گردشگري در 
روستاهاي هدف شتاب مي گیرد

و  روستایی  گردشگری  کمیته ي  مجدد  فعالیت  آغاز 
هدف  روستاهای  در  گردشگری  توسعه ي  به  عشایری، 

شتاب می بخشد.
سازمان  گردشگری  معاونت  عمومی  روابط  گزارش  به 
احیای  با  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
کمیته ي گردشگری روستایی و عشایری نخستین جلسه ي 
اجرایی  مصوبات  و  تشکیل  اعضا  حضور  با  بخش  این 
به  تا  قرار گرفت  کار  در دستور  توافق طرفین  با  متعددی 
شکوفایی  به سوی  گامی  فرابخشی،  دستگاه های   همت 

صنعت گردشگری در روستاهای هدف برداشته شود.
بنابراین بازنگری و تهیه ي دستورالعمل اجرایی کمیته ي 
گردشگری روستایی و عشایری، ارائه ي آخرین اطالعات از 
پیشرفت مطالعات و امور اجرایی استان ها به اعضاء، پیگیری 
مباحث  بازگویی  گرفته،  صورت  پیشین  نامه های  تفاهم 
دارای اولویت در امور اجرایی، سرعت بخشیدن به توسعه ي 
گردشگری روستاهای هدف و نیز تالش به منظور افزایش 
از مصوبات  این حوزه، به عنوان بخشی  از  آگاهی دهیاران 

اولیه ي نشست مذکور مورد توافق اعضا قرار گرفت.
گردشگری  کمیته ي  هماهنگی  جلسه ي  نخستین  در 
شهرداری ها  سازمان  نمایندگان  عشایری،  و  روستایی 
سازمان  روستایی  توسعه ي  و  عمران  دفتر  دهیاری ها،  و 
اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  دهیاري ها،  و  شهرداری ها 
دفتر هماهنگی سازمان امور عشایر ایران، سازمان مرکزی 
تعاون و معاونت  تعاونی های وزارت  تعاون روستایی، دفتر 
بحث  به  کمیته  اعضای  کنار  در  سازمان  سرمایه گذاری 

و  بخش  این  دوباره ي  حرکت  با  تا  پرداختند  تبادل نظر  و 
صنعت  شدن  شکوفا  کمیته،  تشکیل  جلسات  در  استمرار 

گردشگری در روستاهای هدف فراهم شود.

آغاز به کار خانه ي فرهنگ 
روستایي در مازندران

مسئول امور بانوان فرمانداری آمل از آغاز به کار خانه ي 
فرهنگ بانوان روستایی در مازندران برای نخستین بار در 

این شهرستان خبر داد.
صدیقه حق شناس در گفت وگو با خبرنگار فارس در آمل 
با اعالم این که خانه ي فرهنگ بانوان روستایی در سراسر 
استان مازندران اجرایی می شود، افزود: این خانه برای اولین 

بار در روستای اسکومحله آمل آغاز به کار می کند.
تجمع،  برای  محلی  خانه  این  این که  به  اشاره  با  وی 
برنامه ریزی و تولید فکر بانوان مناطق روستایی خواهد بود، 
گفت: در این مجتمع ها با هدف هدایت آموزش بانوان که 
برنامه ریزی هایی صورت  هستند  مشترکی  اهداف  به دنبال 

خواهد گرفت.
حق شناس با اعالم این که بانوان باید نیازهای فردی و 
گروهی خود را در قالب  گروه هایی پیگیری کنند، تصریح 
و  اجتماعی  اهداف  پیشبرد  برای  عمومی  مشارکت  کرد: 

فرهنگی از بهترین گزینه های توسعه ي جوامع است.
در  می توانند  نیز  روستایی  بانوان  این که  بیان  با  وی 
صحنه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
از طریق  یادآور شد:  باشند،  شهرها و روستاها نقش آفرین 
تجمیع بانوان در روستاها می توان شناسنامه ي فرهنگی و 

اجتماعی هر روستا را تدوین کرد.
این که  به  اشاره  با  آمل  فرمانداری  بانوان  امور  مسئول 
خانوادگی  مشاوره ي  و  اشتغال  کارآفرینی،  فرهنگ  ترویج 
طرح  این  اهداف  مهم ترین  از  روستایی  بانوان  میان  در 
است، افزود: ارتقای مشارکت بانوان روستایی در این طرح 
پیگیری می شود.حق شناس با تاکید بر این که در این خانه ی  
فرهنگ اعضا با تشکیل هیات امنا از بانوان فعال هر روستا 
اعضای  تعداد  داد:  ادامه  کرد،  خواهد  آغاز  را  خود  فعالیت 
خانه ي فرهنگ هر روستا پنج الی هفت نفر خواهد بود.وی 
با اعالم این که یک مربی در قالب طرح رحمت نیز در این 
خانه ي فرهنگ حضور خواهد داشت، گفت: این مربی برای 
پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بانوان 

روستایی و به عنوان هماهنگ کننده حضور خواهد داشت.

بهره مندي 8 درصدي روستاییان 
از خدمات شبکه ي فاضالب

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: 
تا پایان برنامه ي پنجم توسعه، جمعیت زیرپوشش شبکه ي 
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فاضالب روستایی به بیش از هشت درصد خواهد رسید.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، سیدمهدی ثمره 
 0/5 به  نزدیک  کنونی  زمان  در  داشت:  اظهار  هاشمی 
شبکه ي  زیرپوشش  کشور  روستاهای  جمعیت  درصد 
برنامه ي  پایان  تا  میزان  این  که  دارند  قرار  فاضالب 
افزود:  یافت.وی  خواهد  افزایش  درصد  هشت  به  پنجم 
در زمان حاضر به منظور تامین اعتبار پروژه های فاضالب 
است. اجرا  دست  در  فعالیت هایی  کشور  روستای   110 
فعالیت ها  این  از  یکی  کرد:  اضافه  هاشمی  ثمره 
افزون  اعتباری  با  اسالمی  توسعه ي  بانک  با  تفاهم نامه 
سامان بخشی  جهت  تا  است  یورو  میلیون   200 بر 
فاضالب 110 روستای دارای اولویت مورد استفاده قرار 
چهار  مبلغ  نیز  به تازگی  داد:  ادامه  هاشمی  گیرد.ثمره 
توسعه ي  به منظور  دولت  در  ارزی  اعتبار  ریال  تریلیون 
طرح های فاضالب روستایی به تصویب رسیده است.وی 
در کشور خبر  اولویت  دارای  روستای   110 از شناسایی 
در  شدن  واقع  به دلیل  روستاها  این  کرد:  تصریح  و  داد 
امکان  که  سنگی  مناطق  و  سدها  دریاچه ي  حاشیه ي 
احداث  اولویت  در  ندارد،  وجود  جذبی  چاه های  حفر 

شبکه ي فاضالب قرار دارند.

 روستاهای صعب العبور کشور
 با بهره گیری از انرژی خورشیدی 

برق دار می شود
به گزارش خبرگزاري فارس، مشاور مدیرعامل شرکت 

توانیر ضمن بیان این مطلب گفت: این روستاها باالی 20 
خانوار جمعیت داشته و در تمام استان های کشور قرار دارند.
پانل های  تولید  کارخانه ي  از  بازدید  در  مصلحتی شربیانی 
روستاهایی  افزود:  بیرجند  صنعتی  شهرک  در  خورشیدی 
از نعمت  راه و جاده دسترسی مناسب  نداشتن  به علت  که 
برق محروم بوده به وسیله ي پانل های خورشیدی برق دار 

می شوند.
وی خاطرنشان کرد: 140 روستا در کشور بر اساس برنامه 
داد:  ادامه  شد.مصلحتی  خواهند  برق دار  سیستم  این  با  و 
شرکت توانیر با اختصاص 230 میلیارد ریال با استفاده از 
روش های پانل خورشیدی از تولیدکنندگان حمایت می کند. 

وی با اشاره به آفتابی بودن خراسان جنوبی، استفاده از انرژی 
شرکت  مدیرعامل  دانست.مشاور  ضروری  را  خورشیدی 
روزهای  تعداد  که  اروپایی  کشورهای  کرد:  تصریح  توانیر 
ایران دارند، مدتهاست به سمت  آفتابی کم تری نسبت به 
مصلحتی  آورده اند.  روی  خورشیدی  پانل های  از  استفاده 
انشعابات  از  جلوگیری  نگهداری،  و  تعمیرات  همچنین 
غیر مجاز، کاهش تلفات، رفع مشکالت زیست محیطی را از 

جمله مزایای استفاده از انرژی های نو برشمرد.

بیست درصد پروتئین کشور 
توسط عشایر تولید مي شود 

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: عشایر تنها دو درصد 
درصد   20 حدود  اما  می دهند  تشکیل  را  کشور  جمعیت 

پروتئین کشور را تولید می کنند.
پاکدشت،  شهرستان  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
عشایر  کوچ  بازگشت  شکرانه ي  جشن  در  صدیق  جهانشاه 
پاکدشت با اشاره به مشکالت زندگی عشایری اظهار داشت: 
مشکالت عشایر با همدلی مسئوالن و همکاری خود عشایر 
برطرف می شود.معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه 
به درصد پایین جمعیت عشایر، از گذشته غفلت هایی را در 
تصمیم گیری برای عشایر شاهد بودیم که به لطف خدا این 
امور  می شود.رییس  برطرف  عقب افتادگی ها  و  مشکالت 
به جمعیت کم عشایر در  اشاره  با  ادامه  عشایری کشور در 
کشور افزود: با این که عشایر تنها دو درصد جمعیت کشور 
را  کشور  پروتئین  درصد   20 حدود  اما  می دهند  تشکیل  را 
تولید می کنند که باید شاکر این مسئله باشیم، جمعیتی قلیل 
در  عشایر  نقش شهدای  به  اشاره  با  دارند.وی  باال  تولیدی 
جنگ تحمیلی خاطر نشان کرد: به فرموده ي رهبر انقالب 
عشایر ذخایر انقالب هستند و این شعار قطعا زیبنده ي این 

قشر از جامعه ي ایران است.
صدیق در پایان از افزایش درآمد عشایر از طریق آشنایی 
آن ها با مشاغل مختلف سخنانی را بیان کرد و اظهار داشت: 
پرورش  و  زنبور داری  به  باید  دامداری  کار  کنار  در  عشایر 

ماهی بپردازند تا درآمد خود را افزایش دهند.
سیدمحمد موسوی نیز در ادامه ي مراسم در سخنانی به 
جایگاه باالی عشایر در توسعه ي استان اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر استان تهران در بخش کشاورزی و دامداری 
پیشانی کشور است که شاهد، ادعای رتبه ي نخست تهران 
در  دوم  رتبه ي  و  گوشتی  فرآورده های  و  لبنیات  تولید  در 
محصوالت باغی است.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان 
تهران تصریح کرد: با توجه به کمبود بارندگی سال جاری و 
کمبود علوفه، از عشایر در ارتباط با تامین علوفه حمایت الزم 
عملکرد  با  ارتباط  در  نیز  نصیری  می گیرد.سیروس  صورت 
عشایر استان تهران گفت: در سال جاری 10 میلیارد ریال 
استان هزینه شده  پروژه در سطح  برای 87  اعتبار عمرانی 
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آبی  منابع  تجهیز  دام،  و  انسانی  آب شرب  تامین  که  است 
انتقال آب، احداث تاسیسات زیر بنایی از جمله ي  کوچک و 
این پروژه ها بوده است. ضمن این که بازسازی 600 کیلومتر 

از راه عشایری استان در دستور کار قرار داده است

راه هاي روستایي ایمن سازي 
مي شود

معاون ساخت و نگهداری راه روستایی وزارت راه و ترابری 
گفت: وزارت راه و ترابری سال آینده تصمیم دارد کار مهم و 

اساسی را در بحث ایمن سازی راه های روستایی آغاز کند.
سیدحسین  ماهشهر،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
این  هشتچه  دی   9 پل  از  بهره برداری  آیین  در  میرشفیع 
شهرستان اظهار داشت: معضل اصلی ما در راه های روستایی 
در بحث ساخت کم تر شده و به سمت ایمنی راه های روستایی 
داریم یک  تصمیم  آینده  در سال  کرد:  تصریح  می رود. وی 
راه های  ایمن سازی  بحث  در  را  و جدی  اساسی  و  مهم  کار 
روستایی آغاز کنیم.معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به این که 
140 درصد اهداف برنامه ي چهارم در مورد راه های روستایی 
باالی  بیان داشت: 70 درصد روستاهای  محقق شده است، 
100 خانوار کشور طبق اهداف برنامه ي چهارم باید دارای راه 
این گونه  راه های  از  از 85 درصد  بیش  آسفالته می شدند که 
روستاها آسفالت شد.میرشفیع خاطرنشان کرد: هم چنین تعداد 
زیادی از روستاهای باالی 50 خانوار کشور که جاده های آن ها 
این معاونت آسفالت شد.  آماده ي آسفالت ریزي بودند توسط 
وی همچنین در مورد نصب عالئم راهنمایی و رانندگی در 
محورهای روستایی خاطرنشان کرد: در این ارتباط فعالیت های 
کار  این  پیشرفت  به محض  اما  است  شده  انجام  مطلوبی 
اخبار آن در اسرع وقت اعالم می شود.معاون ساخت و نگهداری 
راه روستایی وزارت راه و ترابری در ادامه پل هشتچه ماهشهر 
را پل بسیار بزرگ و با  اهمیتی برشمرد و گفت: احداث این پل 
می کند. ایجاد  منطقه  اقتصاد  و  ارتباطات  در  عمده ای   تحول 
میرشفیع ادامه داد: راه گرگر و گمبزون مسیر بسیار مهمی در منطقه 
است و امیدواریم در ادامه کار پیشرفت مناسبی داشته باشیم و قطعًا 
 تالش می کنیم در فرصت کوتاهی جاده ي ارتباطی آن به پایان برسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در اواخر سال مالی 89 به سر 
می بریم و نمی شود برای سال جاری قول قطعی داد.  اما امیدواریم 

در سال آینده پروژه ي جاده ي گمبزون به سرانجام برسد.

افتتاح سامانه ي اطالعات 
جغرافیایي راه هاي روستایي 

کشور
سامانه ي اطالعات جغرافیایی راه های روستایی با حضور 
معاونت  و  جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان  رییس 
ساخت و نگهداری راه روستایی در پایگاه اینترنتی وزا رت راه 

و ترابری افتتاح شد. 
ابتدای این مراسم، معاون ساخت و  بنابر  این گزارش در 
نگهداری راه  های روستایی با اشاره به این که در تدوین طرح 
جامع حمل و نقل روستایی، معاونت تحقیقات و آموزش وزارت 
داشت:  اظهار  است،  داده  انجام  را  عمده ای  فعالیت های  راه، 
سیستم اطالعات جغرافیایی در حال حاضر یکی از ابزارهای 
اصلی برنامه ریزی و مدیریت محسوب می شود و برای تدوین 
دارد.سیدحسین  اساسی  نقش  روستایی  راه  های  جامع  طرح 
میرشفیع با اشاره به این که طی 9 ماه  اخیر گروه های گسترده ي 
کارشناسی و تخصصی در خصوص این سامانه فعالیت  خود را 
افزایش داده و سامانه ي مذکور را تکمیل کردند، اذعان داشت: 
تنگاتنگ  ارتباط  و  روستایی  راه های  گستردگی  و  پراکندگی 
اجتماعی  و  اقتصادی  شاخص های  با  جغرافیایی  مؤلفه های 
ضرورت تهیه ي بانک اطالعات جغرافیایی راه های روستایی 

را دوچندان می کند.
راه  های روستایی تصریح کرد:  معاون ساخت و نگهداری 
برای تهیه ي این سامانه 185 هزار کیلومتر راه روستایی اعم 
از راه خاکی، شوسه و آسفالت مشخص و پیمایش و نقشه های 
تهیه شده با نقشه های ماهواره ای و عکس های هوایی سازمان 

نقشه برداری تطبیق داده شد.
وضعیت  زمینی  برداشت  اساس  این  بر  افزود:  میرشفیع 
راه های روستایی به وسیله ي موقعیت یاب از سال 1380 آغاز 
شد و با فراز و نشیب هایی جمع آوری اطالعات ادامه داشت.
معاون وزیر راه و ترابری تاکید کرد: یکی از اهداف افتتاح این 
سامانه ي اطالع رسانی عمومی به مردم برای تردد و گذر در 
راه های روستایی و آشنایی با اطالعات منطقه نظیر جمعیت 

روستا و تعداد خانوارها است.
وی با اشاره به این که فعالیت های آتی نظیر شناسایی دقیق 
نقاط پرحادثه جزو گزینه های بعدی است که به این سامانه 
افزوده می شود، تصریح کرد:  اطالعات مورد نیاز دیگر از قبیل 
اطالعات جمعیت آبادی ها طبق سرشماری سال 85، اطالعات 
معادن کشور، اطالعات پل ها و ابنیه ي خاص،  اطالعات مناطق 
4 گانه ي محیط  زیست و از این قبیل از مراجع ذی ربط دریافت 
مرکز  در  کارشناس  پیگیری 49  با  اخیر  ماه  و ظرف 9  شد 
و استان ها ضمن به هنگام سازی اطالعات و تکمیل راه های 
ثبت نشده و رفع نواقص برنامه ریزی برای استفاده از سیستم 
اطالعات جغرافیایی در وب مهیا شد که کاربردهای متنوعی در 
عملکرد واحد های استانی راه و ترابری،  پلیس راه و واحد های 

امدادی دارد.
معاون وزیر راه و ترابری ادامه داد: یکی از مزیت های این 
طرح، اطالع رسانی عمومی و استفاده ي آسان مردم از بانک 
اطالعاتی راه های روستایی است؛ در آینده این اطالعات به طور 
گسترده در اختیار مردم، محققان و برنامه ریزان امور روستایی 
قرار خواهد گرفت. معاون ساخت و نگهداری راه های روستایی 
اضافه کرد: در برنامه ریزی توزیع ثروت، اگر بخواهیم اعتبارات 
تا محرومیت ها  باشد  باید شاخص هایی  توزیع شود،  عادالنه 
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مشخص شده و سپس توزیع عادالنه صورت گیرد. یکی از 
روش های شناخت میزان محرومیت های روستایی، سامانه ي 
در خصوص  است.وی  روستایی  راه های  جغرافیایی  اطالعات 
اهداف اجرای این پروژه اظهار داشت: ساماندهی اطالعات شبکه ي 
راه های روستایی، ایجاد توپولوژی شبکه ي راه های روستایی شامل 
ارتباط راه با راه و راه با روستا و طراحی و پیاده سازی سامانه ای 
در خصوص مدیریت  راه های روستایی، از اهداف اجرای این پروژه 
است.معاون ساخت و نگهداری راه  های روستایی خاطرنشان کرد: 
گزارش طول محور ها بر اساس نوع روکش به تفکیک شهرستان، 
گزارش محور روستایی به همراه جمعیت و خانواده ي بهره بردار از 
آن، مشخصات روستاها به تفکیک شهرستان و خانوار، نمونه ای از 
قابلیت های سامانه ي اطالعات جغرافیایی راه های روستایی است 
که در پایگاه اینترنتی وزارت راه )WWW.MRT.IR( قابل 

مشاهده است.

اختصاص بسته ي حمایتی یارانه ها 
برای کارگاه های صنایع دستی

اختصاص  پیشنهاد  ارائه ي  از  کشور  صنایع دستی  معاون 
بسته ي حمایتی یارانه ها برای کارگاه های صنایع دستی به ستاد 

هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.
داشت:  اظهار  فارس  با  گفت وگو  در  دانیالی  تهمینه 
صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  صنایع دستی  معاونت 
ویژه ي  حمایتی  بسته ي  ارائه ي  به  اقدام  گردشگری  و 
 هدفمند کردن یارانه ها برای کارگاه های صنایع دستی کرده است.

وی در ادامه افزود: در ماده ي 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها آمده 
است که تا 30 درصد درآمدهای ناشی از هدفمند کردن یارانه ها 
به شکل وجوه اداره شده و تسهیالت یارانه ای برای فعالیت هایی 
 چون کارگاه های تولیدی صنایع دستی می تواند اختصاص یابد.

و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  سازمان  صنایع دستی  معاون 
نیز بسته ای  قانون وجود دارد و ما  این  ادامه داد:  گردشگری 
هدفمندی  ستاد  به  که  کرده ایم  تعریف  راستا  همین  در  را 
 یارانه ها و ستاد تحول در وزارت صنایع و معادن ارسال کرده ایم.

دانیالی گفت: اگر این بسته مورد تایید قرار بگیرد از تسهیالت 
استفاده کنیم.  یارانه ای می توانیم در کارگاه های صنایع دستی 

وی در ادامه به یکی از نمونه های بهره گیری از این تسهیالت 
اشاره کرد و گفت: به طور نمونه از محل 30 درصد درآمد یارانه ها، 

گازوییل می تواند با قیمت قدیم در اختیار کارگاه ها قرار گیرد.

ابالغ 70 میلیارد ریال اعتبار 
ملي براي اجراي طرح هاي هادي 

روستایي
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفت: از منابع ردیف 
 70 حدود  روستایی  هادی  طرح های  اجرای  برای  ملی، 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است که تا پایان سال 

ابالغ می شود.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن خراسان جنوبی، 
محمدرضا شاملو در بازدید از روند اجرای طرح های عمرانی 
فردوس  باغستان  و  بیدسکان  مهوید،  فتح آباد،  روستاهای 
برای  اعتبارات  از  قسمتی  داشت:  اظهار  بیرجند  خراشاد  و 
اجرای طرح های هادی استانی است که بنیاد مسکن استان 

باید دریافت اعتبارات را پیگیری کند.
وی افزود: برای بیش از 24 هزار و 700 روستای باالی 
20 خانوار کشور طرح هادی تهیه شده که این طرح ها در 
10 هزار روستا اجرا شده و تا پایان سال نیز این کار ادامه 
دارد.معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با اشاره به 
مطرح  هادی  طرح های  برای  که  عمده ای  و  جدی  بحث 
است، گفت: بر اساس ماده ي 11 قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه ي مسکن، دولت موظف شده است تا پایان 
و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی،  توسعه ي  پنجم  برنامه ي 
فرهنگی برای تمام روستاهای باالی 20 خانوار طرح هادی 
تهیه کند. بر اساس همین برنامه، اقدامات الزم و مراحل کار 
برای  برنامه ریزی الزم  داد:  ادامه  در می آید.شاملو  اجرا  به 
و  مردم  استقبال  به  توجه  با  و  شده  انجام  کار  این  انجام 
حمایت دولت و مجلس امید است با تامین اعتبار مورد نیاز 

این برنامه ي مهم و زیربنایی به طور کامل عملیاتی شود.
میزان  کشور  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
کرد  عنوان  متفاوت  مختلف،  سال های  در  را  اعتبارات 
بگیریم،  در نظر  ثابت  را  امسال  قیمت های  اگر  افزود:  و 
ساالنه 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این برنامه 
 20 باالی  روستاهای  تمام  برای  هادی  طرح  تهیه ي  که 
خانوار است، نیاز داریم.وی عنوان کرد: امسال حدود یک 
سوم این اعتبار در اختیار قرار گرفته و با توجه به استقبال، 
مشارکت مردم و کمک های استانی این کار انجام می شود، 
محدود،  اعتبارات  و  امکانات  با  که  داشت  توجه  باید  اما 
نیست.وی  امکان پذیر  مردمی  درخواست های  تمام  اجرای 
بافت  بهسازی  روستایی،  واحد  هزار   250 کردن  سنددار 
واحد  هزار   200 مقاوم سازی  و  روستایی  مناطق  با  ارزش 
مقاوم سازی  تسهیالت  از  استفاده  با  روستاها  در  مسکونی 
بر شمرد. سال  پایان  تا  نهاد  این  برنامه های  جمله  از   را 

رییس جمهور  بر اساس دستور  یادآور شد:  پایان  در  شاملو 
قرار است این 200 هزار واحد مسکونی به 400 هزار واحد 

افزایش پیدا کند.
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از  بر بسیاری  روند رو به رشد صنعتی شدن جوامع 
جنبه های زندگی انسان اثرات مثبت و منفی بر جای 
گذاشته است. در گذشته های نه چندان دور که از صنعتی 
منازل  از  بسیاری  از  نبود  خبری  مصرف گرایی  و  شدن 
سبزی  و  نان  باقیمانده ي  بعضا  یا  خاکروبه  تنها  روستایی 
طیور  و  دام  مصرف  به  هم  آن  که  می گردید  جمع آوری 
که  شکلی  به  هم  آن  زباله  نام  به  مساله ای  و  می رسید 
امروزه مطرح است، چندان مورد توجه نبوده است. عمدتا 

مواد زاید مجددا به طور خود به خود جذب طبیعت و سپس 
رواج  و  جمعیت  افزایش  با  به تدریج  می شدند.  تجزیه 
زندگی  نحوه ي  در  آمده  به وجود  تغییرات  و  مصرف گرایی 
مردم روستاها و تنوع در مصرف انواع مواد جدید، زباله های 
این  در  که  شدند  متنوع  و  یافتند  افزایش  نیز  شده  تولید 
افزایش  افزایش ظروف یک بار مصرف،  به  میان می توان 
و  شیشه ای  پالستیکی،  مواد  افزایش  کاغذی،  زباله های 
این  روز افزون  افزایش  دیگر  طرف  از  نمود.  اشاره  غیره 

طرح روستای پاک
 در استان خراسان جنوبی

با استان ها
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زباله ها مشکالت فراوانی را ایجاد نموده است. به طور مثال 
ولد  و  زاد  سبب  زاید  مواد  سایر  و  غذایی  مواد  ریختن 
این  می گردد.  موذی  حشرات  سایر  و  موش ها  مگس ها، 
شیوع  عامل  و  می کنند  حمل  میکروب  خود  با  موجودات 
بیماری های  شیوع  در واقع  هستند.  مسری  بیماری های 
مختلف و مرگ و میرهای فراوان از پیامدهای ورود زباله 

به محیط زیست است.
تا قبل از شکل گیری دهیاری، مدیریت پسماند روستایی فاقد 
متولی مشخصی بود و در این زمینه جز معدود فعالیت هایی که 
توسط برخی از شوراهای اسالمی انجام می شد اقدام مؤثری 
صورت نمی گرفت. با شکل گیری بیش از 23 هزار دهیاری 
مدیریت  روستایی  مدیریت  در  به عنوان سازمان های محلی 
پسماند تقریبا ساز و کار منسجمی به خود گرفته است. این در 
حالی است که از بدو شکل گیری دهیاری ها تا کنون بیش ترین 

فعالیت آن ها در زمینه ي مدیریت پسماند شامل جمع آوری، 
حمل و دفن زباله است.

در استان خراسان جنوبی هم بر اساس ماده ي هفت قانون 
مدیریت پسماندها که در اردیبهشت 1388 به تصویب رسید، 
مدیریت اجرایی کلیه ي پسماندها )به جز پسماندهای صنعتی 
و ویژه( در روستاها به عهده ي دهیاری های استان گذاشته 
شده است. یکی از روستاهایی که در این زمینه موفق عمل 
نموده است روستای تخته جان می باشد. این روستا در بخش 
قهستان شهرستان درمیان در شرق استان خراسان جنوبی قرار 
گرفته است. بر اساس سرشماري سال 1385 این روستا 968 
نفر جمعیت دارد. در روستاي تخته جان جداسازي زباله هاي 
تر و خشک صورت مي گیرد و به صورت جداگانه جمع آوري 
مي گردد. این امر عالوه بر این که باعث پاکي روستا مي گردد، 

بازیافت زباله ها را ممکن مي سازد.
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دهیاري ها: از آن جا که طرح هدفمند سازي یارانه ها 
لذا  انرژي دارد  تاثیر به سزایي در مصرف حامل هاي 
جهت آشنایي هر چه بیشتر با این تاثیرات در گزارش زیر 
به بررسي میزان مصرف این حامل ها قبل از هدفمند سازي 
هدفمند سازي  اول  روز  چند  در  مصرف  تغییرات  نیز  و 

مي پردازیم.
 بنزین و گازوییل

بر اساس برخی برآوردهای انجام گرفته مصرف سوخت 
کشور در 20 سال گذشته تاکنون حدود 10 برابر افزایش 
در  سوخت  مصرف  رشد  که  است  حالی  در  این  و  یافته 
کشورهای مختلف جهان تنها 2 برابر افزایش داشته است. 
آن  پایین  قیمت  بنزین،  جهانی  میانگین  از  باالتر  مصرف 
به  بنزین  قاچاق  و  منطقه  کشورهای  به  نسبت  ایران  در 
کشورهای همسایه موجب شد طرح سهمیه بندی بنزین در 
کشور اجرا شود، تا عالوه بر اصالح الگوی مصرف، مانع از 

قاچاق بنزین به کشورهای همسایه شود.
میانگین مصرف این فرآورده ي نفتي در سال هاي 1386 

و 1387 به ترتیب 64 میلیون و 500 هزار لیتر در روز و 66 
میلیون و 900 هزار لیتر در روز و در سال گذشته 64 میلیون 
و 900 هزار لیتر در روز بوده است. متوسط مصرف بنزین 
در نیمه ي اول سال جاری در حدود 64 میلیون لیتر در روز 
و از ابتدای سال جاری تا پیش از اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها 62 میلیون لیتر در روز بوده است. از زمان اجرای 
این قانون، میانگین مصرف روزانه ي بنزین از 60 میلیون 

لیتر به 55 میلیون لیتر کاهش یافته است.
مصرف بنزین در روزهاي 20 و 21 آذر، به ترتیب 60/5 
میلیون لیتر و 56/6 میلیون لیتر بوده است. طی روزهای 27 
آذرماه تا 6 دی ماه مصرف بنزین به ترتیب معادل 63/9، 
53/3، 61/3، 69، 69/2، 71، 53/3، 58، 56 و 58 میلیون 

لیتر بوده است.
بررسی روند واردات بنزین در سال های اخیر نشان می دهد 
دولت از سال 84 تا 88 بین 3 تا 5 میلیارد دالر برای واردات 
بنزین  لیتر  هر  قیمت  متوسط  و  است  کرده  هزینه  بنزین 
وارداتی طی این سال ها معادل 466 تومان بوده است و روند 

بررسي آماري 
مصرف 

حامل هاي انرژي 
و گندم در ایران

گزارش 
آماری
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تغییرات قیمت بنزین وارداتی به کشور یک روند صعودی 
داشته به طوری که از 381 تومان در سال 84 به 613 تومان 
در سال 87 افزایش پیدا کرده و در سال 88 همزمان با افت 
قیمت جهانی نفت دوباره به حدود 435 تومان کاهش پیدا 
نفت  قیمت های  رشد  با  جاری  سال  در  در نهایت  و  کرده 
لیتر بنزین وارداتی  بازارهای جهانی متوسط قیمت هر  در 
 کشور به رقمی معادل 551 تومان افزایش پیدا کرده است.

نکته ي قابل توجه دیگر در بررسی روند واردات بنزین رشد 
شدید واردات بنزین در سال 88 است که به رقمی معادل 
 4 واردات  با  مقایسه  در  که  است  رسیده  لیتر  میلیارد   10
میلیارد لیتری سال 87 نشان دهنده ي رشد 154 درصدی 
دارد که البته با توجه به افت قیمت ها و تالش دولت برای 
ذخیره سازی بنزین برای دوره ی افزایش قیمت نفت کامال 

عملکرد به جا و مناسبی بوده است.
با مقایسه ي آمارهای مصرف بنزین و گازوییل در آذرماه 
سال جاری در می یابیم که به طور میانگین در این ماه بنزین 
به میزان 59/5 میلیون لیتر و گازوییل به میزان 97/6 میلیون 
به طور  آذر ماه سال گذشته  در  اما  است.  لیتر مصرف شده 
گازوییل  و  لیتر  میلیون   61/5 به میزان  بنزین  میانگین 

به میزان 112/3 میلیون لیتر مصرف شده بود.
انرژی  حامل  دو  این  مصرف  کاهش  شاهد  بنابراین 

هستیم.

تا پیش از اصالح قیمت فرآورده های نفتی به طور متوسط 
روزانه 110 تا 115 میلیون لیتر گازوییل در ایران مصرف 
می شد و در فصول سرد سال برای تکمیل موجودی مخازن 
مصرف  بوده ایم.  نفتی  فرآورده ي  این  واردات  به  مجبور 
یارانه ها 557/6  هدفمندي  اول طرح  هفته ي  در  گازوییل 
میلیون لیتر بود که نسبت به هفت روز قبل از آن بیان گر 

کاهش حدود 13 درصدي است.
متوسط مصرف روزانه ي گازوییل در هفته ي اول طرح 
که  شد  محاسبه  لیتر  میلیون   79/6 یارانه ها  هدفمندي 
 137/9 با  آذر(   27( به  شنبه  مربوط  مصرف  بیش ترین 
میلیون لیتر و کم ترین مصرف مربوط به روز یک شنبه )28 
آذر؛ اولین روز اجراي قانون هدفمندسازي یارانه ها( با 36/8 
میلیون لیتر بود. در تاریخ 29 آذرماه و روز دوم اجرای قانون، 
مصرف گازوییل به 55 میلیون لیتر رسید. اما در روزهای 30 
آذر ماه تا 6 دی ماه که دولت برنامه ي تامین نیمی از سوخت 
مورد نیاز حمل و نقل بار را با نرخ 150 تومان در نظر گرفت، 
به تدریج شاهد افزایش مصرف گازوییل بوده ایم و مصرف 
لیتر  میلیون   94 و   91  ،122  ،72  ،86  ،72  ،96 به ترتیب 
گزارش شده است. طي 10 تا 12 روز پس از اجراي این 
قانون، فقط در بخش گازوییل 38 درصد کاهش مصرف را 

شاهد بوده ایم.
 نفت سفید

مصرف نفت سفید که در روستاها و مراکز صنعتی و نقاطی 
از کشور که امکان مصرف گاز را ندارند استفاده می شود، با 
نوسانات بسیاری مواجه بوده  است و نشان می دهد که بخش 
یا  قاچاق  به صورت  در  گذشته  نفت سفید  از  توجهی  قابل 
استفاده به جای سایر سوخت ها مورد توجه بوده است و گران 
 شدن نفت سفید باعث کاهش شدید مصرف آن شده است.
مصرف نفت سفید یک روز قبل از هدفمندی یارانه ها، 21 
لیتر  میلیون   2 به  اجرا،  اول  روز  در  اما  بوده  لیتر  میلیون 
نیز  دی ماه   6 تا  آذر ماه   29 تاریخ  در  است.  یافته  کاهش 
مصرف بنزین با نوسان های مختلف گزارش شده است و 
به ترتیب 2، 6، 7، 10، 7، 13، 20 و 21 میلیون لیتر بوده 

است.
متوسط مصرف نفت سفید در پانزده روز نخست هدفمند 
میلیون   8/4 کاهشی  با  انرژی  حامل های  یارانه ي  شدن 
لیتری به 13/6 میلیون لیتر در روز رسیده است. در مجموع 
در این مدت 204 میلیون لیتر نفت سفید در سطح کشور 
مصرف شده که مصرف این فرآورده ي نفتی در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته بیش از 38 درصد کاهش یافته 

است.
 گاز

 500 جمعیت،  نفر  میلیون   75 با  ایران  در  گاز  مصرف 
میلیون متر مکعب است. در حالي که در اروپا با 250 میلیون 

نفر جمعیت، 600 میلیون متر مکعب گاز مصرف مي شود! 
نرخ  پایین ترین  همچنان  ایران  در  گاز  هدفمند  قیمت 
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منطقه است. با وجود افزایش نرخ گاز بها پس از اجرای گام 
نخست قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت این حامل انرژی از 
قیمت های آن در منطقه و جهان پایین تر است. هم اکنون هر 
متر مکعب گازی که در منطقه ي خاورمیانه عرضه می شود، 
5500 ریال است؛ در نرخ های جدید که بر اساس شرایط آب 
و هوایی شهرستان های مختلف کشور تعیین شده، میانگین 

گاز بها به ازای هر متر مکعب 700 ریال است.
مصرف گاز صنایع ظرف دو هفته ای که از اجرای قانون 
هدفمندسازي یارانه ها می گذرد، بیش از 15 درصد افزایش 
یافته است. در این دو هفته مصرف گاز صنایع روزانه به طور 
متوسط به  حدود 87 میلیون متر مکعب رسیده، این در حالی 
است که میانگین مصرف روزانه واحدهای صنعتی در سه 
ماهه پاییز امسال حدود 75 میلیون متر مکعب در روز بوده 
خانگی،  بخش  در  مصرف  کاهش  این  با  همزمان  است. 
فراهم  گاز  از  صنعتی  واحدهای  بیش تر  استفاده ي   امکان 
شده است. کاهش مصارف غیر ضروري و استفاده از انرژی 
در بخش های مولد اقتصاد، یکي از اهداف قانون هدفمندي 

یارانه ها بوده است.
کاهش مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي و تجاري منجر 
به افزایش گازرساني به نیروگاه  ها و صنایع و در نهایت کاهش 
مصرف روزانه 20 میلیون لیتري انواع فرآورده  هاي نفتي در سطح 
کشور شده است. با افزایش گاز رساني به صنایع و نیروگاه  ها در 
8 روز ابتداي اجراي قانون هدفمندي یارانه  ها روزانه 15 میلیون 
دالر صرفه جویي ارزي به واسطه ي عدم واردات سوخت حاصل 
شده است. از ابتداي اجراي قانون هدفمندی یارانه ها، در مصرف 
گاز خانگی 6 درصد کاهش وجود داشته است و به طور متوسط 
روزانه بیش از 80 میلیون متر مکعب گاز به صنایع کشور تحویل 

داده شده است.
مصرف  یارانه ها،  هدفمندی  قانون  اجرای  ابتداي  از 
گاز خانگي در استان تهران 13 درصد، اصفهان، خراسان 

کرمانشاه  درصد،   10 یک  هر  شرقي  آذربایجان  رضوي، 
مرکزي  درصد،   5 مازندران  و  اردبیل  درصد،   7 فارس  و 
و زنجان 8 درصد، کردستان 9 درصد و همدان 2  درصد 

کاهش یافته است.
 برق

هدفمندسازي  اجرای  نخست  روز  سه  در  برق  مصرف 
یارانه ها حدود 11 درصد در هر شبانه روز کاهش داشته و 
این کاهش بدون هیچ گونه تغییرات آب و هوایی اتفاق افتاده 
است. مصرف برق شهر تهران در 28 آذر سال گذشته 51 
هزار و 249 مگاوات ساعت بود که در اولین روز هدفمندي 
یارانه ها این عدد در همان روز به 49 هزار و 515 مگاوات 
ساعت رسید که نشان از 3/38 درصد کاهش مصرف دارد.

برق  کیلو وات ساعت  میلیارد   190 ساالنه  ما  کشور  در 
مصرف می شود که می توان 50 میلیارد آن را بدون این که 

در رفاه مردم اشکالی ایجاد شود، صرفه جویی کرد.
حدود 30 درصد مصرف خانگی به روشنایی، 25 درصدد 
به یخچال و فریزر، 20 درصد به لباسشویی و بقیه به سایر 
وسایل برقي اختصاص دارد. در فصل گرما 40 تا 60 درصد 

مصرف برق به کولرها اختصاص داده مي شود.
انرژی و  از 33 درصد کل مصرف  بیش  بخش خانگی 
نشان  این  و  داده  اختصاص  خود  به  را  31درصد  صنعت 

 دهنده ي الگوی نامناسب مصرف انرژی است.
فعالیت های غیر مولد قسمت اعظم مصرف انرژی را به 
در  انرژی  مصرف  بیش ترین  و  است  داده  اختصاص  خود 
بخش غیر مولد صورت می گیرد، در حالی که در یک کشور 
باید بخش صنعت و تکنولوژی بیش ترین  در حال توسعه 
سهم مصرف انرژی را داشته باشد. چون اندازه ي مصرف 

برق با توان تولید اقتصادی ارتباط مستقیم دارد.
 آب

مصرف آب در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها و 
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در هفته ي اول به طور متوسط در تمام استان  های کشور 5 
درصد کاهش داشت. در هفته ي اول شهر یزد با مصرف 686 
هزار و 123 متر مکعب آب، با 9 درصد بیش ترین کاهش 
.شهرهای  کرد  تجربه  بزرگ  بین شهرهای  در  را  مصرف 
متر مکعب و  از 795 هزار  بیش  به ترتیب  زاهدان  و  آبادان 
616 هزار و 754 متر مکعب آب مصرف کردند. که به ترتیب 
جایگاه های  در  آب،  مصرف  کاهش  درصد   5/7 و   6/9 با 

و  قرار گرفتند. مصرف آب در شهر قم 5/6 درصد  بعدی 
مشهد 5/5 درصد کاهش یافت. مصرف آب در شهرهای 
 4/5 و   4/9  ،5/3 به ترتیب  نیز  تهران  و  اصفهان  کرمان، 
درصد کاهش یافت. شهرهای شیراز، همدان، تبریز، کرج 
و اهواز نیز به ترتیب با کاهش 4 درصد، 3/8، 3/3، یک و 
0/4 درصدی مواجه شدند. بیش ترین افزایش مصرف آب 

در  شهر اراک با 0/4 درصد اتفاق افتاد.
 گندم ، آرد و نان

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ی  گندم، آرد و نان که 
از یکم دی ماه امسال آغاز شده مصرف آرد و نان در سطح 
کشور به صورت میانگین 15 تا20 درصد کاهش داشته است. 
هم اکنون میزان مصرف آرد و نان در کشور 12 میلیون تن 
در سال و دو برابر میانگین جهاني است. با اجراي این قانون 
پیش بیني مي گردد میزان مصرف آرد و نان در کشور ساالنه 

چهار میلیون تن کاهش یابد.
گردش مالی چرخه ي گندم،  آرد و نان در کشور 15هزار 
میلیارد تومان است. در این چرخه ساالنه 10 میلیون تن 
نان مصرف  تن  میلیون  و 11  آرد  تن  میلیون  گندم، 8/5 
یارانه ي  تومان  میلیارد  هزار   4 حدود  در  می شود.ساالنه 
و  هزار  که  می شود  داده  تخصیص  آرد  و  گندم  به  دولتی 
300 میلیارد تومان آن در راستای حمایت از کشاورز و در 
به  تومان  میلیارد  و 700  هزار  تا 2  و 500  هزار  حدود 2 

مصرف کنندگان نهایی پرداخت می شود.
امسال براي دومین بار صادرات گندم مطرح شد و این 
رقم نزدیک به 900 هزار تن رسید. نخستین میزان صادرات 

گندم در سال 86، و 300 هزار تن بوده است.

آمار کاهش مصرف آب
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مرضيه آخوندی قهرودی
Ma@Dehyariha.com

که  است  بهایی  )سوبسید(  یارانه  کلی  مقدمه:به طور 
دست  به  خدمات  و  کاال  رساندن  برای  دولت ها 
رقابت  توان  از  حمایت  و  ارزان تر  قیمت  به  مصرف کننده 
تولیدکنندگان پرداخت می کنند. این به معنای آن است که 
کاال با کمک مالی دولت، با قیمتی پایین تر از قیمت بازار، به 
دیگر،  عبارت  به  شود.  عرضه  تولیدکننده  یا  مصرف کننده 
یا  برای کاال  دولت  از سوی  پرداخت وجه مشخصی  یارانه 
و  مصرف کنندگان  استفاده ي  مورد  که  است  خدماتی 

تولیدکنندگان قرار می گیرد.
دولت ها برای حمایت از بخش کشاورزی و برای کمک به 
پیشرفت و توسعه  ی این بخش، سیاست های مختلفی را در 
پیش  گرفته اند که برخی از مهم ترین سیاست های حمایتی 

آن ها به صورت یارانه عبارت است از:
دادن یارانه به نهاده های تولید؛

دادن یارانه به اعتبارات و بخش تسهیالت جهت امور 
جاری و سرمایه ای؛

محصوالت  تضمینی  خرید  قیمت های  تعیین 
کشاورزی؛

بر  غیرتعرفه ای  و  تعرفه ای  محدودیت های  اعمال 
واردات محصوالت کشاورزی؛

پرداخت یارانه به صادر کنندگان محصوالت کشاورزی؛
 ارائه ي رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی؛

 پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بالیای طبیعی؛
 اختصاص یارانه به بیمه ی کشاورزی؛

برای  مختلف  زیر بنایی  سرمایه گذاری های  انجام 

اثرات حذف يارانه ي 
نهاده هاي كشاورزي 
)سم و كود(
 بر كشاورزي كشور 
ماالوی

تجربیات
 جهانی

*N32*13
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توسعه ی روستایی.
همان طور که در موارد ذکر شده مشاهده می شود، یکی 
بخش  در  تولید  بنیه ی  تقویت  برای  حمایتی  روش های  از 
یا  نهاده های بخش کشاورزی  به  یارانه  پرداخت  کشاورزی، 
به  آزاد  بازار  از  پایین تر  قیمتی  با  تولید  نهاده های  عرضه ي 
تولید،  هزینه های  کاهش  با  ترتیب  بدین  است.  کشاورزان 
فعالیت کشاورزان سودآورتر می شود. گفتنی است که یارانه ی 
نهاده های کشاورزی بیش تر شامل نهاده هایی مانند: کود، سم، 

بذر، ماشین آالت و سوخت می شود.
کود شیمیایی و سم از جمله نهاده هایی هستند که در تولید 
محصوالت کشاورزی نقش مؤثری دارند و یارانه ی این دو 
نهاده، جزء یارانه های غیرمستقیم و از نوع یارانه های تولیدی 
از کشش  نهاده ي سم  انجام شده  مطالعات  بر اساس  است. 
قیمتی باالیی برخوردار است، به طوری که با اجرای سیاست 
افزایش  به  نسبت  کشاورزان  نهاده ها  این  قیمت  آزادسازی 
قیمت آن واکنش نشان داده و از میزان مصرف آن در تولید 
محصوالت کشاورزی، می کاهند. ضمن این که نباید فراموش 
محیط  حفظ  به  مذکور  نهاده ي  بهره وری  افزایش  که  کرد 

زیست و توسعه ی پایدار منجر می شود. 
گفتنی است بهترین راه کار برای هدفمند نمودن یارانه ي 
و  نهاده  این  باالی  قیمتی  کشش  به  با توجه  سم  نهاده ي 
همچنین، به کارگیری مبارزه ی بیولوژیک با آفات و بیماری ها، 
کاهش میزان مصرف آن در بخش کشاورزی است. بنابراین، 
برای اجرای سیاست هدفمند سازی یارانه ي نهاده ي سم، عالوه 
بر ارائه و آموزش مبارزه ي بیولوژیک با آفات و بیماری ها، باید 
با مقاوم سازی گونه های کشاورزی و اصالح ژنتیک، مصرف 
به  امر  این  اما  داد.  کاهش  کشور  مزارع  در  را  نهاده ي سم 
نهاده  این  زیرا  نیست،  سم  نهاده ی  یارانه ي  حذف  منزله ي 
افزایش  از نهاده های مؤثر در  همچون کود شیمیایی و بذر 
تا  بنابراین  است.  کیفیت محصوالت  و  بازدهی کشاورزی 
نهاده  این  کاهش مصرف  برای  زمینه های الزم  زمانی که 
با  مخالف  یارانه ها،  حذف  با  قیمت  آزادسازی  نشود  مهیا 
سیاست های حمایتی دولت، افزایش تولید و افزایش درآمد 
کشاورزان است. اما در مورد نهاده ی کود و بذر نمی توان 
گام  سم  نهاده ي  نمودن  هدفمند  روش های  همانند 
برداشت. زیرا کود شیمیایی به دلیل نقشی که در افزایش 
کیفی زمین و محصوالت کشاورزی ایفا می کند از اهمیت 
نهاده ي کود شیمیایی  به طوری که   برخوردار است.  خاصی 
یکی از مهم ترین نیازهای بخش کشاورزی به شمار می رود 
تبدیل  کلید  پربازدهی  نهاده ي  چنین  در  سرمایه گذاری  و 
است.  اقتصادی  پربازده  منبع  یک  به  سنتی  کشاورزی 
استفاده ي  و  مدیریت  جهت  مناسب  برنامه ریزی  بنابراین، 
پایداری محیط زیست و  از این منابع جهت حفظ  صحیح 
کشاورزی  فعالیت  از  ناشی  آسیب های  رساندن  حداقل  به 
به منابع تجدید نشدنی و کره ی خاکی و محیط زندگی ما 

انسان ها بسیار ضروری است.

حذف یارانه  ی نهاده ی کود و سم در بخش 
کشاورزی کشور ماالوی

حذف یارانه ي نهاده های کشاورزی در بخش های مختلفی 
از جهان و در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و هر یک از 
آن ها در مسیر اجرایی این طرح با توجه به شرایط جغرافیایی 
یافته اند که  نتایج متفاوتی دست  به  اجتماعی کشور خود  و 
نتایج حاصله به عنوان تجربه ی مثبت و یا منفی می تواند در 
دستیابی به موفقیت های آتی در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی 
به دولت و مردم این کشورها و یا دولت و مردم سایر نواحی 

جهان کمک کند.
در این مطلب ما اشاره ای کوتاه به اثرات و تجربه ی حذف 
یارانه  ي نهاده های کشاورزی بویژه سم و کود، بر کشاورزي 
کارشناسان  از  یکی  توسط  که  ماالوی  کشور  کشاورزان  و 
اقتصادی این کشور تحلیل شده، پرداخته ایم. در این کشور 
تعدیل  برای  دولت  کشورها  از  دیگر  بسیاری  مانند  به  نیز 
ساختاری و برقراری عدالت بین قشرهای مختلف جامعه به 
روی  کشاورزی  نهاده های  بخش  در  یارانه ها  هدفمندسازی 
آورد. در مناطق روستایی این کشور زنان و کودکان همپای 
مردان بیش ترین نیروی کار کشاورزی را تشکیل می دهند. 
خانگی  مصارف  و  غذایی  آن ها محصوالت  زراعی  تولیدات 
است و مردان به تولید محصوالت تجاری و تولیدات صادراتی 
می پردازند. بررسی های این محقق نشان می دهد که اثرات 
برداشتن یارانه ي نهاده های کشاورزی بر زنان کشاورز بیش 
از مردان بوده است و علت این امر نیز این بوده که قبل از 
حذف یارانه ي نهاده   های کود و سم، مردان سهم یارانه ی 
تولیدات  بخش  در  را  زنان  زراعی  محصوالت  کشاورزی 
کشاورزی خود استفاده می نمودند و باقی مانده یا مازاد آن 
را به زمین های زراعی زنان اختصاص می دادند. به طور مثال 
سهم کود یا سموم شیمیایی اختصاص یافته به محصوالت 
کشاورزی زنان که ذرت بومی بود، بسیار پایین تر از سهم 
تولیدات کشاورزی  بخش  در  مردان  که  بود  و سمی  کود 
خود در تولیدات تجاری مانند توتون استفاده می نمودند و 
این به دلیل دریافت سهم یارانه ی کود و سم از بخش های 
دولتی توسط مردان و تقسیم آن ها توسط خودشان بود. به 
این طریق کشاورزان مرد پس از برداشت بیش ترین بخش 
از یارانه ي دریافتی جهت زمین های زراعی خود، کم ترین 
سهم را به زمین های زراعی زنان اختصاص می دادند. یا 
حتی در توزیع یارانه ي نهاده های کشاورزی به روستاییان، 
همیشه دستانی بودند که با نفوذ در ادارات دولتی بخشی 
از یارانه ي اختصاص یافته به روستاییان را با واسطه گری 
و کارهای نابه جا و به نفع خود، کاهش می دادند. به همین 
دلیل یارانه های دولت در سطح پایین و کیفیت نامطلوب به 
روستاییان می رسید. شرایط توزیع یارانه و بسیاری از مسایل 
دیگر، دولت ماالوی را بر آن داشت که دولت سیاست خود 
را در زمینه ی پرداخت مستقیم یارانه به برخی از نهاده ها از 
یا همان  نقدی  پرداخت  بردارد و سیاست  جمله کود و سم 
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با  دولت  این رو  از  گیرد.  پیش  در  را  یارانه ها  هدفمندسازی 
همراهی گروهی از کارشناسان بخش های مختلف اقتصادی 
و کشاورزی تدابیر و راه کارهایی را ارائه نمود که با حذف یارانه 
عالوه بر کمک نقدی به کشاورزان و به ویژه زنان به بهبود 

محصوالت کشاورزی آن ها نیز کمک نماید.
یکی از موضوعاتی که مطرح گردید، این بود که درست 
است که تنباکو جزو محصوالت صادراتی است و ذرت محلی 
جزو محصوالت غذایی مصرفی خانوار است. گرچه تنباکوی 
به دست آمده بخش عظیمی از مبادالت خارجی ماالوی را 
تشکیل می دهد، ولی این نوع طبقه بندی که تولید ذرت بومی 
تنها برای مصرف خانوار است، اشتباه می باشد و ما می توانیم 
ذرت بومی را نیز جزو محصوالت صادراتی خود داشته باشیم. 
به این صورت که دولت با اصالح بذر و آموزش شیوه های 
مناسب کشت، مازاد تولید در بخش تولید ذرت را نیز ایجاد 
بر  عالوه  می توانستند  زن  کشاورزان  راه کار  این  طبق  کند، 
تامین نیازهای داخلی خانوار، ساالنه مقادیر زیادی مازاد تولید 
داشته باشند و با فروش آن ها در بازارهای داخلی و خارجی 
)صادرات( درآمد باالیی برای خود و خانواده شان کسب نمایند 
و عالوه بر آن از کمک هاي نقدی دولت در بخش هدفمندی 

یارانه به کشاورزان بهره مند شوند.
بازنگری ای که در آرشیو مدارک سال های دهه ی 1960 
تا 1990 صورت گرفت، موفقیت هایی از این سیاست اجرایی 

دولت در میان کشاورزان ماالوی را نشان می دهد.
مطابق بررسی های انجام شده در ماالوی، نرخ  ذرت اصالح 
شده همچنان به طور اعجاب انگیزی در حال باال رفتن است. 
سال 1991 که یک سال خشک برای کشاورزی ماالوی بود،  
ذرت اصالح شده بیش از 40 درصد از کل ذرت تولید شده را 
تشکیل می داد و تولید آن در این سال بحرانی، اهمیت ویژه ای 
برای امنیت غذایی ملی داشته است. اخیراً تنوع ذرت اصالح 
شده توسط کشاورزان خانگی که تقاضای نیاز مصرف کنندگان 
را برآورده می سازد بسیار زیاد بوده و سیستم تحقیقات ملی نیز 

در این زمینه بسیار فعالیت می نماید.
راه کار دیگری که مطرح شد این بود که با حذف یارانه ي 
نهاده های کشاورزی، کشاورزان اجباراً به حذف کشاورزی سنتی 
در مزارع خود کمک نموده و با اصالح شیوه های کشاورزی به 
سمت کشاورزی تجاری و صادراتی روی آوردند و با مدیریت 
نهاده های کشاورزی و چگونگی استفاده ی بهینه و مناسب آن 
آشنا شدند، که اثرات این راه کار نیز به صورت افزایش تولید 
محصوالت کشاورزی و باال رفتن بازده ی تولید در واحد سطح 
و افزایش تولید محصوالت تجاری و صادرات خود را نشان داد.

همان طور که بحث باال نشان می دهد هدفمندسازی یارانه ها یا 
به عبارت بهتر مدیریت مناسب یارانه ي پرداختی توسط دولت 
در بخش کشاورزی توانست کشاورزی کشور ماالوی را که 
یکی از کشورهای آفریقایی و در حال توسعه در جهان است 
و بیش ترین سهم اقتصاد ملی آن را بخش کشاورزی تشکیل 
می دهد، دگرگون ساخته و به سمت بهبود و حتی بهتر بگوییم 

خودکفایی در برخی از محصوالت کشاورزی کشاند. عالوه 
این  محروم  و  فقیر  کشاورزان  درآمد  افزایش  باعث  این  بر 
کشورکه بیش ترین جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دادند، 
شد و بیش ترین تأثیر را بر روی زنان کشاورزی داشت که با 
وجود زحمات بی شمار جزو محروم ترین قشر بودند و عایدات 
زحمات آن ها تنها به صورت کمک به خوراک خانوار درمی آمد. 
در حال حاضر زنان کشاورز نه تنها به خوراک خانوار، بلکه 
و  نموده  کمک  خود  کشور  خارجی  و  داخلی  بازارهای  به 
عایداتی نیز نصیب خودشان می شود، و در نهایت این سیاست 
مناسب  و  مفید  تجربه ای  به عنوان  می تواند  ماالوی  کشور 
برای کشورهایی شود که می خواهند تازه در این مسیر گام 
بردارند. امید است که هدفمندسازی یارانه ها درکشورمان نیز با 
حرکات و سیاست های علمی و مناسب مسووالن کارشناسان 
و کشاورزان کشور گامی در راستای خودکفایی کشور عزیزمان 

ایران باشد.
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در  که  است  کشورهایی  از  یکی  اتیوپی  مقدمه: 
است.  شده  واقع  آفریقا”  “شاخ  به  موسوم  ناحیه ای 
مرتفع،  فالت های  متر،   4000 باالی  ارتفاع  با  کوه های 
دره های عمیق ایجاد شده توسط رودخانه ها و دشت های 
خشک ، جغرافیای بسیار متنوع این کشور را تشکیل داده 
مرتفع  سرزمین های  در  باران  ساالنه ي  میانگین  است. 
در  و  میلی متر(   2700( حد  باالترین  در  غربی  جنوب 
سرزمین های پست شمال شرقی در کم ترین سطح )100 

میلی متر( است.
و  دامداری  به  وابسته  است  کشوری  اساسا  اتیوپی 
اتیوپی  مردم  از  درصد   85 حدود  اصلی  شغل  کشاورزی. 
شیوه  سه  به  کشور  این  در  کشاورزی  است.  کشاورزی 
انجام می گیرد: 1- ترکیبی در سرزمین های مرتفع )کشت 
کشت   -3 پست  زمین های  در  دامداری   -2 دامداری(،  و 

محصوالت دارای ریشه ي خوراکی.
توسعه  حداقل  از  که  است  کشورهایی  جمله  از  اتیوپی 
برخوردار گشته و اقتصادش به شدت به کشاورزی وابسته 
ناخالص  رشد  از  درصد   45 کشاورزی  محصوالت  است. 
ملی و بیش از 75 درصد از صادرات این کشور را به خود 
اختصاص داده است. قهوه به تنهایی 87 درصد از صادرات 

کاهشهزينه
باکشاورزی
ارگانيک
نگاهي به تجربه ی كشور اتیوپي 
در كشاورزي ارگانیک
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کشاورزی این کشور را شامل می شود.
محیطی  زیست  چالش های  کشور  این  حاضر  حال  در 
به طور مستقیم  این مشکالت  دارد.  رو  پیش  در  را  زیادی 
و  جمعیت  سریع  رشد  کشاورزی،  از  ناشی  غیرمستقیم  و 
مشکالت  است.  طبیعی  منابع  از  حد  از  بیش  بهره برداری 
اعم از فرسایش زمین و یا آلودگی زیست محیطی، همگی 
ناشی از استفاده ي نادرست از مواد شیمیایی در کشاورزی 
و یا در تولید محصوالت صنعتی در کارخانه هاست. استفاده 
حال  در  به شدت  خرد  کشاورزان  توسط  شیمیایی  مواد  از 
که  است  توجهی  قابل  مقدار  از  این جدا  و  است؛  افزایش 
هم اکنون توسط مزرعه داران بزرگ، به ویژه در مزارع پنبه، 

مورد استفاده قرار می گیرد.
و  از حشره کش ها  حد  از  بیش  یا  و  نادرست  استفاده ي 
و  انداخته  به خطر  را  انسان ها  کودهای شیمیایی سالمت 
مشکالت،  این  به  با توجه  می کند.  آلوده  را  زیست  محیط 
جهانی  اجالس  در  را  جدیدی  سیاست های  اتیوپی  دولت 

توسعه ي روستایی اتخاذ نمود.
طبق مطالعات انجام شده در سال های 2005 و 2006، 
 45 و  بوده  هکتار  میلیون   108/5 کشور  این  کل  وسعت 
درصد آن قابل کشت است؛ تنها 3 درصد از این سطِح قابِل 
کشت، زیر کشت آبی، 25 درصد جنگل و 30 درصد هم 

زمین بایر است.)جدول یک(
گردآوری  داده های  براساس  که  یک  جدول  به  با توجه 
شده از کشاورزان تهیه شده است، مهم ترین مواد استفاده 
شده در مزرعه عبارتند از: کود شیمیایی NPK )نیتروژن، 
فسفات و پتاسیم(، سموم علف کش، کمپوست و کمپوست 
کود  مرغی،  کود  کرم(،  نوعی  فضوالت  از  )حاصل  کرمی 

حیوانی، حشره کش های شیمیایی و بیولوژیک.

نیتروژن، فسفات و پتاسیم مورد  نیاز به  ازاي هر هکتار 
به ترتیب 100، 50 و 100 کیلوگرم بوده و هزینه ای معادل 
150 دالر در سال را در بر خواهد داشت. کودهای آلی مورد 
 نیاز نیز عبارتند از کمپوست و کمپوست کرمی 5 تن، کود 
مرغی 5 تن و کود حیوانی 30 تن در هکتار؛ که هزینه ي کل 
این کودهای آلی 40 دالر است. حشره کش های شیمیایی 
مورد نیاز هر هکتار نیز حدود 70 کیلوگرم و به ارزش 100 
دالر است. در حالی که حشره کش بیولوژیک یک هکتار 50 

کشاورزی غیر ارگانیکمواد مصرفی
کیلوگرم در هکتار

کشاورزی ارگانیک
کیلوگرم در هکتار

هزینه
برحسب دالر

کود شیمیایی

100نیتروژن

150 50فسفات

100پتاسیم

کود آلی

5کمپوست و کمپوست کرمی

40 5کود مرغی

30کود حیوانی

آفت کش ها

70100آفت کش های شیمیایی

5025آفت کش های آلی

جدول شماره ي یک، مواد مصرفی
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کشاورزی غیر کشاورزی ارگانیکعملیات
ارگانیک

1020آماده سازی بستر خاک برای کشت

4050کوددهی

510کشت بذر

5050آبیاری

1020تنک سازی

25100آفت زدایی و علف کشی

3050برداشت محصول

2020مدیریت

جدول شماره ي دو، هزینه های مراحل کاشت، داشت و برداشت

کیلوگرم و ارزش مالی آن تنها 25 دالر است.
با نگاهی اجمالی به جدول زیر می توان به تفاوت هزینه های 
جاری یک مزرعه )هر هکتار در سال( در دو شیوه ي متفاوت 
کشت )ارگانیک و غیرارگانیک( پی برد. با توجه به این جدول 
و اطالعات جمع آوری شده، کشاورزی به روش غیرارگانیک 

40/6 درصد گران تر از روش ارگانیک است.
کشاورزی ارگانیک نه تنها از لحاظ اقتصادی بلکه زیست 
محیطی و اجتماعی نیز نتایج و تاثیرات مثبتی را به دنبال 

دارد:
اجتماعی:

بهبود وضعیت سالمت جامعه
ایجاد اشتغال

کاهش مهاجرت به شهرها
فرصت های آموزشی بیش تر

فراهم آوردن محیط کاری سازگار با محیط زیست
اقتصادی:

کشت ارگانیک 46 درصد ارزان تر از کشت شیمیایی 
است

امنیت اقتصادی کشاورزان
به آن چه که گفته شد، کامال روشن است که  توجه  با 
در  و  داشته  رو  پیش  در  روشن  افقی  ارگانیک  کشاورزی 
کشور اتیوپی باعث صرفه جویی 40/6 درصدی در هزینه ها 
آسیب  که  این  عین  در  ارگانیک  کشاورزی  است.  شده 
کم تری به محیط زیست می رساند، باعث گشته میزان درآمد 
کشاورزان افزایش یابد. در نهایت می توان نتیجه گرفت که 
این شیوه ي کشاورزی راهی است مطمئن به سوی توسعه ي 

پایدار برای کشورهای در حال توسعه.
www.academicjournals.org :منبع
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رضا مرشدي
morshedi@dehyariha.com

تولید محصوالت کشاورزي  در  آب مهم ترین عامل 
تامین کننده ي  است و آب هاي زیر زمیني مهم ترین 
منابع آب در بخش کشاورزي محسوب مي شوند. در گذشته 
براي انتقال آب از اعماق زمین به سطح، از دیزل استفاده 
جهت  اساسي  راه کارهاي  از  یکي  امروزه  اما  مي شد. 
وسیع  گسترش  و  توسعه  آب،  از  بیش تر  بهره وري 
آب  آبیاري،  بازدهي  افزایش  با  است.  آبیاري  سیستم هاي 
و  تامین  کشاورزي  اراضي  توسعه ي  جهت  بیش تري 
در نتیجه افزایش بهره وري بخش کشاورزي فراهم مي گردد. 
موتور  از  استفاده  بازدهي،  افزایش  اقدامات جهت  از  یکي 
این  دیزلي مي باشد که  پمپ هاي  به جاي  برقي  پمپ هاي 
کار مزایاي متعددي را در بر دارد. با توجه به افزایش قیمت 
از  استفاده  مانندکاهش  نتایجي  کار  این  انرژي  حامل هاي 
سوخت فسیلي، کاهش آلودگي محیط   زیست و بهینه سازي 

مصرف انرژي را درپي خواهد داشت. 

در این راستا و جهت گسترش این طرح، تاکنون دولت 
قوانین زیادي را جهت برقي کردن چاه هاي آب به تصویب 
رسانده است. بر اساس قراردادي که بین وزارت نفت و وزارت 
نیرو منعقد شده است، وزارت نفت همه ساله مبلغي را براي 
تامین بودجه ي برقي کردن چاه هاي آب اختصاص مي دهد. 
طرح  اجراي  از  ناشي  سوخت  صرفه جویي  از  مبلغ  این 
طبق  همچنین  مي  شود.  حاصل  آب  چاه هاي  برقي کردن 
جهاد کشاورزي،  درخواست  و  مجلس  نمایندگان  تصویب 
وزارت  نیرو و شرکت هاي توزیع برق استاني موظفند که برق 
چاه هاي آب کشاورزي را تامین نمایند. شرکت ملي نفت 
ایران نیز مبلغي را جهت حمایت از کشاورزان متقاضي برق دار 
جهت  پمپاژ،  ایستگاه هاي  و  آب کشاورزي  چاه هاي  کردن 
اعطاي تسهیالت در اختیار بانک کشاورزي قرار مي دهد. 
این بانک نیز از محل منابع داخلي خود نسبت به پرداخت 
مي نماید.  اقدام  شرایط  واجد  متقاضیان  به  بدون سود   وام  
وزارت نیرو براي کلیه ي چاه هاي آب فعال که فاقد پروانه ي 
بهره برداري مي باشند، مشروط به اجراي آبیاري مدرن و تحت 

برقيکردنچاههايآب

دانش
 نوین
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بهره برداري صادر مي کند.  پروانه ي  فشار توسط متقاضي، 
برقي کردن  بر  مبني  قانون  این  در  نیرو  وزارت  مسئولیت 
صرفه جویي  که  است  در صورتي  کشاورزي  آب  چاه هاي 
فسیلي  سوخت هاي  مصرف  کاهش  محل  از  حاصل 
امکان پذیر باشد. پس از برقي کردن چاه ها، به منظور صیانت 
از سفره هاي آب زیرزمیني، وزارت نیرو مکلف است با تامین 
به نصب کنتورهاي  مالکان چاه ها، نسبت  از سوي  هزینه 
هوشمند براي تحویل حجمي آب در کلیه ي چاه هاي آب 
کشاورزي اقدام کند. یکي دیگر از اهداف برقي کردن چاه ها، 
کنترل دقیق میزان برداشت آب و جلوگیري از بهره برداري 
جهت  نیرو  وزارت  مي باشد.  شده  تعیین  ساعات  بر  مازاد 
کنترل برداشت از منابع آب زیرزمیني توسط چاه هاي آب و 
مدیریت مصرف انرژي، چاه ها را به کنتورهاي هوشمند آب 
و برق مجهز مي کند.البته از نظر قانوني وزارت نیرو مجاز 
فاقد کنتور هستند، کنتور بخرد  براي چاه هایي که  نیست 
و نصب کند. بلکه خود صاحبان این گونه چاه ها باید براي 
تجهیز آن ها اقدام کنند. البته دولت نیز تسهیالتي را براي 

آن ها در نظر خواهد گرفت.
تعدادي از چاه هاي مجاز در کشور داراي کنتورهاي سنتي 
و غیرهوشمند هستند که تمامي آن ها با کنتورهاي هوشمند 
جایگزین خواهند شد. کنتورهاي هوشمند آب و برق به منظور 
اندازه گیري دقیق و هم زمان آب برداشتي و برق مصرفي 
چاه ها نصب مي شود و قیمت آن ها با کنتورهاي مکانیکي 
تفاوتي ندارد، اما از نظر دقت با سامانه هاي پیشرفته برابري 

مي کند. 
بیش از 414 هزار حلقه چاه مجاز عمیق و نیمه عمیق در 
کشور وجود دارد که ساالنه بیش از 50/2 میلیارد متر مکعب 

آب از آن ها برداشت مي شود. 110 هزار حلقه چاه غیر مجاز 
از  بیش  ساالنه  که  دارد  وجود  کشور  در  نیز  کشاورزي 
برداشت مي شود. چاه  آن ها  از  آب  متر مکعب  میلیارد   4/2
غیر مجاز به منبع آبي گفته مي شود که بدون پروانه، حفاري 
شده و بهره برداري مي شود و هدف از انسداد این منابع آبي، 
نگه داشتن  به منظور  زیرزمیني،  منابع آب  از  حفاظت کمي 

سفره ی آب زیرزمیني در حالت تعادل است.
اگر بتوان با مدیریت مصرف، 20 درصد از اضافه برداشت 
چاه هاي مجاز کنترل کرد، حدود 10 میلیارد متر مکعب که 
2/5 برابر میزان برداشت تمام چاه هاي غیر مجاز خواهد بود، 

در برداشت آب زیرزمیني صرفه جویي صورت مي گیرد.
 مراحل انجام حفر چاه آب

به کشاورزاني که مي خواهند چاه حفر کنند توصیه مي شود 
براي حفر چاه، به  اداره ي  منابع  آب شهرستان خود مراجعه 
کنند. محل حفر چاه براساس نظر کارشناسان اداره و طبق 
نقشه هاي زمین شناسي و گزارش هاي علمي تعیین مي شود. 
کشاورزان هنگام حفر چاه عمیق باید به حفظ حریم، تعیین 
محل مناسب از نظر پتانسیل آبي، توجه به مسیر خط انتقال 
آب براي برقي کردن چاه و جاده ي دسترسي به چاه توجه 
کنند. اولین شرط صدور پروانه ي بهره برداري، اجراي آبیاري 
دیگر  شرط  مي باشد.  متقاضي  زمین هاي  در  فشار  تحت 
اعطاي مجوز بهره برداري به چاه هاي فاقد پروانه )غیرمجاز( 
فعالیت این چاه ها از زمان احداث تاکنون مي باشد، مشروط 
بر این که پتانسیل آب در دشت مورد نظر وجود داشته باشد. 
مفهوم این شرط این است که اگر بیالن دشت منفي باشد، 
وزارت نیرو نمي تواند پروانه اي براي آن ها صادر کند. لحاظ 
کردن این شرط ها نشانه ي توجه و عنایت به لزوم حفاظت 
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از منابع آب زیرزمیني کشور است.
 مراحل انجام کار برقي کردن چاه هاي آب

کردن  برقي  مبني بر  را  درخواستي  متقاضي  ابتدا  در 
ارائه  خود  کشاورزي شهرستان  جهاد  اداره ي  به  آب   چاه 
مزبور،  اداره ي  توسط  درخواست  بررسي  از  پس  مي دهد. 
کارشناسان اداره از محل چاه و وضعیت اراضي، بازدید به 
عمل مي آورند. سپس متقاضي را به شرکت برق منطقه اي 
اخذ مجوزهاي الزم  تا جهت  شهرستان معرفي مي نمایند 
قیمت  برآورد  نماید.  اقدام  پروژه  محل  کروکي  تهیه ي  و 
مي گیرد. سپس  انجام  پیمانکار  توسط  کار  انجام  هزینه ي 
متقاضي در اداره ي جهاد کشاورزي، اقدام به تشکیل پرونده 
پرونده،  از تکمیل  و تکمیل اطالعات خود مي نماید. پس 
تسهیالت  اخذ  جهت  را  متقاضي  کشاورزي  جهاد  اداره ي 
قرارداد  عقد  از  پس  مي نماید.  معرفي  کشاورزي  بانک  به 
با بانک و تشکیل پرونده، تسهیالت مورد نظر به متقاضي 
وجود  و  برق  اداره ي  تایید  از  پس  شد.  خواهد  پرداخت 
امکانات برق رساني به متقاضي، متقاضي مي تواند نسبت به 

خرید تجهیزات کنتور هوشمند اقدام نماید.
 انواع سیستم پمپاژ

به طور کلي جهت پمپاژ آب از اعماق زمین توسط انرژي 
موتور  مي شود.  استفاده  الکتروپمپ  نوع  دو  از  الکتریکي 
الکتریکي که در سطح زمین نصب شده و با جعبه دنده و 
شفت و غالف مي باشد و یا الکتروپمپ شناور که در سطح 

آب قرار مي گیرد.
الف :الکتروپمپ شفت و غالف برقي :

در این روش دیزل برداشته شده و پس از برق رساني 
و نصب ترانس و پست هوایي و تابلوي راه انداز، یک عدد 

الکتروموتور همراه با یک جعبه دنده یا تسمه قرار مي گیرد 
که در مدلي که از تسمه و یا جعبه دنده استفاده مي کنند 
عمودي  الکتروموتور  و  مي شود  نصب  افقي  به صورت 
مستقیما به شفت وصل مي شود. به دلیل استفاده از سیستم 
پمپاژ افقي در زمان استفاده از دیزل به جاي برق، این روش 
معمول ترین روش برداشت آب از چاه هاي برق دار شده ي 

کشاورزي در ایران است.
ب :الکتروپمپ شناور :

چاه هایي که بعد از برق دار شدن از این سیستم پمپاژ 
استفاده مي کنند نیاز به تغییرات بیش تري دارند. یعني باید 
تمام مجموعه ي پمپ و شفت موجود در چاه خارج شود و 
به جاي آن یک دستگاه الکتروپمپ شناور نصب شود. در این 
روش الکتروموتور در انتهاي چاه قرار مي گیرد. انرژي مورد 

 نیاز الکتروموتور با کابل به داخل چاه انتقال مي یابد.
بازدهي الکتروموتورها:

در راستاي اهداف استفاده ي بهینه از انرژي الکتریکي، 
بحث راندمان الکتروموتورها و پمپ ها یکي از موارد مهمي 
دارد. شده  جذب  انرژي  مصرف  در  زیادي  تاثیر  که   است 
اگر کل سیستم الکترومکانیکي پمپاژ )انتقال آب( از عمق 
انرژي  میزان  چنان چه  بگیریم،  در نظر  را  سطح  به  زمین 
را  چاه  آب  دبي  و  ورودي  را  سیستم  به  وارده  الکتریکي 
مي آید.  به دست  سیستم  بازدهي  کنیم،  حساب  خروجي 

راندمان کل مجموعه به عوامل زیر بستگي دارد:
 نوع و بازدهي الکتروموتور

 نوع و بازدهي پمپ
 فاصله ي آب از سطح زمین

 تعداد طبقات پمپ
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 فاصله ي موتور از سطح آب
 طول و دهانه ي لوله ي مکش
 طول و دهانه ي لوله ي رانش

باعث  مناسب  الکتروموتور  و  پمپ  انتخاب  نتیجه  در 
از  در نتیجه  و  شده  بیش تر  سیستم  بازدهي  که  مي شود 
انرژي الکتریکي به نحو بهتري استفاده نماییم. در راستاي 

اهداف استفاده ي بهینه از انرژي الکتریکي، بحث راندمان 
الکتروموتورها و پمپ ها یکي از موارد مهمي است که تاثیر 

بسیار زیادي در مصرف انرژي کشور دارد.
 مقایسه ي انرژي برقي الکتروپمپ شناور 

با شفت و غالف:
انرژي  مصرف  و  باالتر  راندمان  از  شناور  الکتروپمپ 
چاه  یک  براي  مثال  به عنوان  است.  برخوردار  کم تري 
ثانیه  در  لیتر  آب 30  و خروجي  متر  با عمق 100  عمیق 
کارکرد  ساعت  با  بخار  اسب   105 توان  با  موتوري  و 
سیستم  با  مصرفي  انرژي  کل  سال،  در  ساعت   4000
مي شود. ساعت  کیلووات   300000 حدود  غالف  و   شفت 

پمپ  نصب  براي  شرایط  بودن  مساعد  در صورت  بنابراین 
شناور بالغ بر 30 درصد کاهش در مصرف انرژي الکتریکي 

وجود خواهد داشت.
با  شناور  الکتروپمپ  جذبي  توان  مقایسه ي   

پمپ شفت و غالفي:
عمق هاي  و  آب  خروجي  با  شناور  پمپ هاي  سیستم 
متفاوت در حدود 20 تا 30 درصد کاهش توان جذبي دارند. 
لذا هم از نظر کاهش انرژي و هم از جهت کاهش توان 
امکان  که  مناطقي  در  رو  این  از  مناسب هستند.  مصرفي 
از سیستم  استفاده  دارد،  از پمپ هاي شناور وجود  استفاده 

پمپ شناور براي مشترک و صنعت برق مفید است.
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تجربی  و  نظری  پژوهش های  حاصل  که  حاضر  کتاب 
در خصوص موضوعات و مسائل مربوط به مدیریت روستایی با 
تاکید بر مدیریت نوین روستایی در ایران است، توسط دکتر سید 
علی بدری استاد دانشگاه تهران و سید عارف موسوی دانش 
آموخته ي دانشگاه تهران و کارشناس ارشد سازمان شهرداری ها 

و دهیاری های کشور در قالب پنج فصل تالیف گردیده است.
ابعاد  فصل اول کتاب تحت عنوان »کلیات و مفاهیم« به 
به  ابتدا  فصل  این  در  می پردازد.  مدیریت  نظری  و  مفهومی 
بررسی تعاریف، کارکردها و سطوح مدیریت پرداخته می شود 
و در ادامه مباحث مرتبط با مدیریت محلی، وظایف مدیریت در 
سازمان های محلی و شیوه های رهبری در حکومت های محلی 
مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت نیز بحث مدیریت روستایی 

و مدیریت نوین روستایی مطرح می شود.
ایران«  فصل دوم به »سیر تحوالت مدیریت روستایی در 
می پردازد. در قسمت اول این فصل سعی شده تا حد ممکن 
مسائل مرتبط با موضوع، از قدیمی ترین ایام مورد بررسی قرار 
گیرد تا با شناخت روند تاریخی مباحث، با سهولت و اطمینان 
بیش تر بتوان به راهبردهای توسعه ي آتی روستا دست یافت و 
آینده ي آن را با توجه به گذشته ترسیم نمود. در همین ارتباط 
به تحوالت الگوی مدیریت روستا قبل از انقالب مشروطیت در 
ایران پرداخته میشود و در ادامه نقش مدیریت روستا در دوره ي 
مشروطیت تا اصالحات ارضی و سپس مدیریت روستا پس از 
اصالحات ارضی تا پیروزی انقالب اسالمی مورد بررسی قرار 
می گیرد. در نهایت نیز تحوالت الگوی مدیریت روستا در دوران 

پس از پیروزی انقالب اسالمی به تفصیل تشریح می شود.
ساخت های  تحوالت  بررسی  فصل،  این  دوم  قسمت  در 
این  در  می باشد.  مد نظر  ایران  در  روستایی  مدیریت  سازمانی 
بنیاد مسکن  کشاورزی،  جهاد  وزارت  نقش  و  وظایف  ارتباط، 
انقالب اسالمی و وزارت کشور به عنوان سه نهاد اساسی متولی 

مدیریت روستایی کشور به تفصیل تشریح می گردد.
روستایی«  نوین  »مدیریت  عنوان  با  کتاب  سوم  فصل 
مدیران  به عنوان  را  دهیاری ها  و  روستایی  اسالمی  شوراهای 

نوین روستایی در ایران معرفی می نماید. در این فصل دالیل 
و ضرورت تشکیل دهیاری ها، جایگاه دهیاری در نظام مدیریت 
دهیار،  انتخاب  نحوه ي  وظایف،  کارکردها،  کشور،  روستایی 
ساختار دهیاری ها، دالیل و ضرورت تشکیل شوراهای اسالمی 
روستایی و در نهایت روابط متقابل شورا و دهیاری و مشکالت و 

چالش های این روابط به تفصیل تشریح می گردد.
در فصل چهارم تحت عنوان »مشارکت روستایی« به نقش 
شوراهای اسالمی روستا و دهیاری ها در مشارکت روستایی توجه 
شده است. تشکیل شورای اسالمی و نهاد دهیاری به عنوان دو 
نهاد مدیریتی در مناطق روستایی از جمله رهیافت های جدید 
مشارکت روستاییان است. با توجه به اهمیت موضوع مشارکت 
روستاییان به عنوان یکی از اهرمهای توسعه ي روستایی، سعی 
شده تا عالوه بر تعاریف و مفاهیم، پیامدها، سلسله مراتب و 
و  وظایف  تبیین  به  روستایی،  توسعه ي  در  مشارکت  انواع 
جایگاه دولت، دهیاران و شوراهای اسالمی روستا در مشارکت 

روستاییان پرداخته شود.

نام کتاب: مدیریت نوین روستایی در جستجوی 
راه کاری مناسب برای توسعه ي دهیاری ها

مولف: سید علی بدری. سید عارف موسوی 
ناشر: اشتیاق نور
چاپ اول: 1388

شمارگان: 3000 در 193 صفحه
دفتر توزیع کتاب : 88492552

كتاب مديريت نوين روستايی

نمایه
 نشر
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پایگاه
 اطالع رسانی

این پایگاه در راستاي طرح هدفمندسازي یارانه ها و 
به  اقدام  عزیز،  مردم  به  بیش تر  اطالع رساني  لزوم 
ارائه ي قیمت کاالهاي مصرفي، خدمات دولتي و خدمات 
قیمت هاي  کلیه ي  مي نماید.  مصرف کنندگان  به  صنفي، 
اعالم شده در این وب سایت بر اساس لیست قیمت اعالم 
شده توسط واحدهاي عرضه کننده مي باشد و جهت اطالع 
مصرف کنندگان در اختیار آنان قرار مي گیرد. در این پایگاه 
کاال  طبقه بندي  ساختار  بر اساس  محصوالت  انواع  قیمت 

تفکیک و دسته بندي شده است. 
به صورت  محصوالت  سایت،  اصلي  صفحه ي  در 
طبقه بندي شده قرار گرفته اند تا امکان دسترسي سریع به 
کاالي موردنظر براي کاربر وجود داشته باشد. کاالهایي از 
قبیل خودرو، لوازم خانگي، لوازم بهداشتي و مواد شوینده، 
انواع مواد غذایي و نوشیدني و ... جزو این طبقات مي باشند.

با انتخاب هر یک از این گروه ها، مي توان زیر گروه هاي 
مربوط به آن را مشاهده کرد. براي مثال گروه مواد غذایي به 
زیر گروه هاي روغن، عسل، ترشي، مربا، کمپوت و ... تقسیم 

مي شود. 
با کلیک روي نام هر یک از زیرگروه ها، در جدولي انواع 
این محصول که در سایت وجود دارد با ذکر نام شرکت، نام 
کاال، قیمت مبدا و قیمت مصرف کننده ي این کاال در اختیار 

کاربر قرار مي گیرد.
رقمي   6 کد  و  نام  محصول،  هر  انتخاب  با  نهایت  در 
شرکت تولید کننده و یا توزیع کننده ي این محصول، کد و نام 
محصول، قیمت مبدا و قیمت مصرف کننده ي آن در جدولي 

در اختیار کاربر قرار مي گیرد.
 جستجو

یکي از امکانات این پایگاه اطالع رساني امکان جستجوي 
کاال مي باشد. در این پایگاه مي توان به چهار طریق یک کاال 
بر اساس کد هفده  اول جستجو  در روش  کرد.  را جستجو 
رقمي طبقه بندي کاال صورت مي گیرد. روش دوم بر اساس 
نام کاال است. بدین ترتیب که با وارد کردن نام کاال در محل 

مي باشند  نام  این  داراي  که  محصوالتي  تمام  مورد  نظر، 
به همراه قیمت و کد کاال در جدولي لیست مي شوند.

در روش دیگر جستجو بر اساس کد شش رقمي شرکت 
تولید کننده ي کاال صورت مي گیرد.

شرکت  نام  بر اساس  را  جستجو  مي توان  همچنین 
تولید کننده ي کاال انجام داد. در این روش پس از وارد کردن 
تمام یا بخشي از نام شرکت در محل مورد  نظر و کلیک 
بر روي کلید جستجو، در جدولي تمام شرکت هایي که این 
کلمه در بخشي از نام آن ها وجود دارد، به همراه کد شرکت 

لیست مي شوند.
پس از انجام عملیات جستجو با کلیک بر روي کاال و یا 
شرکت، همانند قبل، جداول لیست قیمت ها در اختیار کاربر 

قرار خواهد گرفت.
در بخشي دیگر از سایت، نرخ مصوبات خدمات صنفي 
به تفکیک استان قرار گرفته است. براي استفاده از خدمات 
این بخش کاربر باید از روي نقشه ي ایران، استان مورد  نظر 
خود را انتخاب کند. سپس با انتخاب شهر مورد  نظر لیست 
انواع خدمات موجود در آن شهر در اختیار وي قرار مي گیرد. 
انواع خدمات ارائه شده در این پایگاه اطالع رساني عبارتند 

124.ir
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پایگاه
 اطالع رسانی

از: خدمات حمل و نقل شهري و بین شهري، تعمیرگاه هاي 
انواع وسایل برقي، معامالت امالک، خدمات تاسیسات فني، 
آرایشگاه ها، ساخت درب و پنجره و بسیاري موارد دیگر. با 
انتخاب نام استان و نام شهر و خدمات مورد نظر، عنوان واحد 
ارائه دهنده و انواع نرخ هاي مصوب به تفکیک درجه ي ارائه 

در اختیار کاربر قرار مي گیرد.
نرخ  ارائه ي  سایت،  بخش هاي  پرکاربرد ترین  از  یکي 
شامل  خدمات  این  مي باشد.  کاربران  به  دولتي  خدمات 
خدمات مراسالت پستي، تلفن ثابت و همراه، آب، برق و گاز 
مي باشد. در این بخش تعرفه هاي تعیین شده توسط دولت 
پس از اجراي طرح هدفمندي یارانه ها در اختیار هموطنان 

عزیزمان قرار مي گیرد.
جهت اطالع از این تعرفه ها باید نام و یا نماد مورد  نظر 

را انتخاب نماییم.
 رسیدگي به شکایات

یکي از امکانات ارائه شده در این پایگاه، امکان ارائه و 
پیگیري شکایت از طرف مصرف کنندگان کاال مي باشد. با 
کلیک بر روي گزینه ي رسیدگي به شکایات، امکان ثبت 
شکایات و همچنین رهگیري شکایات انجام داده شده فراهم 
مي شود. در قسمت ثبت شکایات ابتدا شاکي مشخصات خود 
را وارد مي نماید. این مشخصات شامل نام و نام خانوادگي، 

تلفن تماس، آدرس و ... مي باشد.
سپس در قسمت اطالعات متشاکي، عنوان واحد متخلف، 
استان، شهر، آدرس و تلفن تماس، عنوان کاال یا خدمات را 
وارد کرده و سپس از لیست باز شونده، نوع تخلف را انتخاب 
مي نماید.انواع تخلفاتي که در این قسمت قابل انتخاب هستند 
شامل گران فروشي، کم فروشي، تقلب، احتکار، حمل و نقل، 
نگهداري و فروش کاالي قاچاق، عدم صدور صورتحساب، 
فروش اجباري کاال و خدمات و عدم درج قیمت مي باشد. 
در نهایت قسمت شرح توسط شاکي کامل شده و با انتخاب 
کلید “ثبت” شکایت صورت مي گیرد. پس از ثبت شکایت، از 
طرف سیستم یک کد رهگیري جهت پیگیري شکایت انجام 

شده به شاکي داده مي شود.
جهت رهگیري شکایاتي که از قبل صورت گرفته است، 
وارد کردن نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، کد رهگیري 
دریافتي در هنگام ثبت شکایت و همچنین کد امنیتي که در 

کادري مشخص شده است الزامي است.
نکته ي قابل توجه در این قسمت این است که شاکیان 
باید حداکثر ظرف مدت 10 روز مدارک و مستندات مرتبط 
با شکایت را به سازمان بازرگاني تحویل دهند. در غیر این 
رسیدگي  آن  به  و  شده  محسوب  باطل  شکایت  صورت 
است  اقداماتي  نمونه ي  سایت  این  اندازي  شد.راه  نخواهد 
که در راستاي خدمت رساني هر چه بهتر به هموطنان عزیز 
در  بیش تر  اطالع رساني  با  است  امید  است.  گرفته  صورت 
این زمینه بتوانیم تمامي هموطنان را در شهرها و روستاها 

یاري دهیم.
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از  یکي  بهین  یاب،  یا  محصول  انتخاب  ملي  درگاه 
پروژه  هاي بسته  ي حمایتي وزارت صنایع و معادن در 

اجراي طرح تحول اقتصادي مي  باشد.
محصول  یک  به  مربوط  اطالعات  بهین  یاب تمامي  در 
قبیل  از  محصول  عمومي  و  فني  مشخصات  یعني 
انرژي،  رتبه  ي  تشکیل  دهنده،  مواد  حجم،  وزن،  قیمت، 
فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  نمایندگي  هاي  آدرس 
و  کاربر   پسند  محیط  یک  در  و  شده  ... یکپارچه  سازي  و 
تعاملي در اختیار مصرف  کنندگان قرار مي  گیرد. طبقه  بندي 
و  کارکردهاي محصول  بهین  یاب براساس  در  محصوالت 
انتخاب  و  مقایسه  امکان  که  مي  باشد  متقاضیان  نیازهاي 
بهترین گزینه را فراهم مي  سازد. محصوالتي که در حال 
قرار  مصرف  کنندگان  اختیار  در  وبگاه  این  توسط  حاضر 
مي  گیرد شامل لوازم خانگي و محصوالت صنعتي مي  باشد 
و با   توجه به استقبال گسترده  ي تولید  کنندگان، روز به روز 
تولید  کنندگان و محصوالت بیشتري به این وب گاه اضافه 

خواهند شد.
طرح  اجراي  وبگاه،  این  کاربردهاي  و  اهداف  از  یکي 
تامین مي  باشد. در طرح تامین کاالهاي مورد نیاز خانواده  ها 
عرضه  تولید  کنندگان  توسط  اقساط  و  نقدي  به  صورت 
براي  شرایط  تسهیل  تامین،  طرح  از  هدف  مي  شوند. 
و  داخلي  کیفیت  با  خرید محصوالت  در  مصرف  کنندگان، 
تقاضا  ایجاد  طریق  از  تولیدکنندگان  به  کمک  همچنین 

مي  باشد. در نتیجه در این طرح هم انتفاع مصرف  کنندگان و 
هم تولید  کنندگان در نظر گرفته شده است. مصرف  کنندگان 
با استفاده از این طرح از تخفیف برخوردار مي  شوند و امکان 
خرید اقساطي، بدون نیاز به ضامن و بدون سود و کارمزد 
براي آنان فراهم مي  شود. البته تخفیف خرید نقدي بیش از 
تخفیف خرید اقساطي مي  باشد. اما در خرید قسطي، سود و 

یا کارمزدي از متقاضي دریافت نخواهد شد.  
در خرید قسطي متقاضي پس از رزرو کاال، باید شعبه  ي 
بانک مورد   نظر خود را براي صدور وکالتنامه  ي برداشت از 
حساب یارانه  هاي خود تعیین نماید. الزم به ذکر است در 
هنگام ثبت  نام براي عضویت در درگاه باید نام، نام  خانوادگي 
و شماره ملي کسي که حساب یارانه  ها به نام وي مي  باشد 
وارد شود. سپس متقاضي به شعبه  ي منتخب خود مراجعه 
امضا مي  نماید.  را  از حساب  برداشت  وکالتنامه  ي  و  نموده 
به  صورت  کاال  تحویل  هنگام  در  کاال  قیمت  از  درصدي 
نقدي پرداخت مي  شود؛ پرداخت مابقي قیمت کاال در تعداد 
اقساط تعیین شده توسط تولید  کننده، پس از واریز یارانه  ها 

به حساب متقاضیان آغاز خواهد شد.
از جمله مزایاي این طرح براي تولید  کنندگان، افزایش 
تقاضا براي محصوالت و در نتیجه  ي آن تولید بیشتر و 
این  چون  همچنین  مي  باشد.  باالتر  اقتصادي  صرفه  ي 
افزایش  مي  باشد،  داخلي  کاالهاي  شامل  فقط  طرح 
رقابت پذیري با کاالهاي مشابه خارجي را در بر خواهد 

خرید بهینه با بهین یاب 
مروري بر خدمات سایت بهین یاب

*N32*17
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داشت. نکته  ي قابل توجه این است که چون بازپرداخت 
در  لذا  شد،  خواهد  برداشت  یارانه  ها  حساب  از  اقساط 
روش فروش قسطي، تولید  کنندگان از بازپرداخت اقساط 

اطمینان خواهند داشت.
در طرح تامین، در راستاي حمایت از تولید محصوالت 
بهینه، براي تامین سرمایه  ي در گردش و توسعه  ي خطوط 
بانکي  تسهیالت  محترم  تولید  کنندگان  به  موجود،  تولید 
که  هستند  محصوالتي  بهینه  محصوالت  مي  گردد.  اعطا 
مصرف  کمتري  انرژي  مشابه،  محصوالت  با  مقایسه  در 
مي  کنند و یا این که در کاهش مصرف انرژي موثر هستند. 
به طور کلي محصوالتي در این طرح قابل عرضه هستند 
که مورد   نیاز خانواده  هاي شهري یا روستایي بوده و از طریق 

اینترنت قابل انتخاب باشند. 
تولید  کننده، متقاضي مي  تواند  آمادگي  در صورت اعالم 

کاال را در محل مورد  نظر خود و یا در نمایندگي  هاي فروش، 
که در هنگام رزرو کاال مشخص شده است تحویل بگیرد. 
براي رزرو کاال همه  ي متقاضیان باید به وب گاه بهین  یاب 
به آدرس اینترنتي  www.behinyab.irمراجعه نمایند. 
در صفحه  ي اصلي این وب گاه راهنماي خرید در طرح تامین 
و راهنماي تولید  کنندگان قرار داده شده است. خریداران و 
فرم  ابتدا  باید  این وب گاه  از  استفاده  تولید  کنندگان جهت 
عضویت را تکمیل نموده و با وارد کردن نام کاربري و رمز 
عبور، به صفحه  ي شخصي خود وارد شده و سپس اقدام به 
رزرو کاالي مورد   نظر نمایند. این وب گاه یکي از قدم  ها در 
راه ترویج فرهنگ خرید غیرحضوري و کاهش مراحل غیر 
ضروري در خرید است. امید است با استفاده از این پایگاه 
از  که  هزینه  ها  و  وقت  در  و صرفه  جویي  بهره  وري  باعث 

اهداف این اقدام مي  باشد، شویم.
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با مخاطبین

 مسابقات نشریه ی شماره 32
مسابقات نشریه ی شماره 32 نیز مانند شماره 31 در سه بخش طراحی شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 20  

اسفندماه فرصت دارند پاسخ های خود را برای ما ارسال نمایند  :
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 زیر ارسال فرمایید :
M32*41123*   : روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه یعنی عدد 32 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
اما سوال های  این شماره :

1- کشاورزي ارگانیک چه میزان صرفه جویي را در پي خواهد داشت ؟
1-  حداقل 20 درصد
2-  حداقل 30 درصد
3-  حداقل 40  درصد
4-  حداقل 60 درصد

2- کدامیک از موارد زیر جزو روش هاي پمپاژ آب نمي باشند؟ 
1-  استفاده از موتور الکتریکي

2-  استفاده از پمپاژ دیزلي
3-  استفاده از الکتروپمپ 
4-  استفاده از لوله مکشي

جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

34112پاسخ صحیح
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با مخاطبین

3- چاه هاي آب چه میزان از برق مصرفي روستاها را به خود اختصاص داده اند ؟
1-  35 درصد
2-  50 درصد
3-   65 درصد
4-  80 درصد

4- در حال حاضر نفت کوره با چه قیمتي به متقاضیان ارائه مي شود :
1-  1000 ریال 
2-  2000 ریال 
3-  4000 ریال 
4-  7000 ریال 

5- سرانه ی مصرف گاز خانگي ایران چند برابر متوسط دنیاست ؟
2 برابر
3 برابر
4 برابر
5 برابر

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

نشریه ارسال نمایند .
موضوعات :

شیوه های توسعه گردشگری در روستا 
  شیوه ی کیفیت بخشی به زندگی در روستا 

کلیه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد 
و جوایزی به آنها تعلق خواهد گرفت هم چنین مطالبی که 
از نظر کمیته ی کارشناسی قابل استفاده باشد در شماره های 

آتی نشریه منتشر خواهند  شد . 
شما آثار خود را به یکی از روش های زیر می توانید برای 

ما ارسال فرمایید :
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

info@dehyariha.com 

 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
توسط مخاطبین محترم  نشریه  ارزیابی محتوای  جهت 
شده  گرفته  در نظر  مطلب  هر  برای  ویژه ای  نظرسنجی   ،

از  که  شماره  این  مطلب  بهترین  شما  است  . کافی  است 
ویژه  کرده ،  کد  انتخاب  نموده اید  را  استفاده  بیش ترین  آن 
پیامک آن را برای ما ارسال  نمایید . این کد ویژه در کنار 
دیده  " کد پیامک "  عنوان  تحت  و  نشریه  مطالب  از  برخی 
 30006271 شماره  به  را  کد  آن  شما  می شود . کافیست 
قرعه کشی  در  شما  نیز  همراه    شماره  تا  فرمایید  ارسال 
شرکت داده شود . به عنوان مثال اگر کد ویژه مطلب مورد 
کد  این  عین  می بایست  شما  باشد    *N32* 10،شما نظر 
این  منتخبین  به  فرمایید.  ارسال  شده  اعالم  شماره  به  را 

نظر سنجی نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .

 نتایج مسابقه شماره 31
با  تماس  ضمن  محترم  دهیاران  از  برخي  که  آن جا  از 
تاخیر  با  پست  روستاها  از  برخي  در  نمودند  اعالم  نشریه 
مجله را تحویل مي دهد و این عزیزان فرصت شرکت در 
مسابقه را پیدا نمي کنند . لذا تحریریه ی نشریه تصمیم گرفت 
از این شماره به جهت رفاه حال این عزیزان پاسخ مسابقات 

و نفرات برگزیده را با یک شماره فاصله اعالم نماید
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پای صحبت شما 
دهیاری ها : پای صحبت شما ، فرصتی است برای طرح دیدگاه های دهیاران گرامی و بیان سواالت و مشکالت آنان در حوزه ی 
مدیریت روستایی . نشریه ی دهیاری ها تالش خواهد نمود تا منعکس کننده ی نظرات شما عزیزان باشد. شما مي توانید پیام هاي خود 
را از طریق شماره پیام کوتاه 30006271 براي ما ارسال فرمایید و یا دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق سایر راه کارهاي ارتباط با نشریه 

براي ما ارسال نمایید.اما قبل از طرح پیامک هاي جدید الزم است به چند نکته اشاره نماییم :
با توجه به حجم بسیار باالي پیامک هاي شما عزیزان ، امکان چاپ تمامي پیام ها وجود ندارد و ما تنها نمونه هایي از 

پیامک ها که محتواي  مشترک دارند را منتشر مي نماییم .
بخش عمده اي از پیامک هاي شما اختصاص به مشکالت اداري و حقوقي دارد که ما تالش مي کنیم در شماره هاي آتي 

به آن ها بپردازیم 
پاسخگویي به تمامي سئواالت عزیزان براي ما مقدور نیست اما تالش مي کنیم پاسخ مسئولین به پیام هاي شما را دریافت 

و در نشریه منتشر نماییم.
درج پیامک ها لزوما به معناي تایید تمامي محتواهاي آن نمي باشد و نشریه آمادگي دارد تا پاسخ هاي مسئولین مربوطه را 

در نشریه درج نماید .
با سالم ، از مسئوالن محترم خواهش مي کنم از این نهاد نوپا )دهیاري( نهایت حمایت مالي و معنوي شایسته به خصوص 

در مناطق محروم به عمل آید . صادق خلیل زاده دهیار روستاي آغبالغ سفلي بخش صفاییه شهرستان خوي
5326....917 : حال که دولت قصد گسترش پوشش بیمه را دارد و همه ی نیروهاي مشغول به کار در روستا را تحت 
پوشش بیمه قرارداده آیا الزم نیست بیمه ی دهیاران روستاهاي زیر1500 نفر که در ماه تنها 15روز را بیمه مي شوند با وظایف 

سنگین و متعددي که برعهده دارند تحت بررسي مجدد مسئولین قرار گیرد.
0980....917 : آیا ما مي توانیم براي همیشه دهیار باشیم ؟ من خیلي شغلم را دوست دارم

دهیاري ها: این رضایت ،  نشان از نیت پاک  شما در خدمت رساني به روستایتان دارد و بي شک خدمات صادقانه بهترین 
پشتوانه براي ادامه ی فعالیت در این سمت است . اما به لحاظ اداري و قانوني فعالیت دهیار در این سمت منوط به نظر شوراي 

اسالمي روستا و بخشداري است که در بخش حقوقي این شماره و شماره هاي قبل به  آن پرداخته شده است . 
4260....918 : با سالم لطفا در مورد اعتبارات ناچیز دهیاري ها باسازمان صحبت کنید شاید فرجي بشه ممنون!

دهیاري ها : دوست گرامي ، به شما اطمینان مي دهیم که همواره مسئولین سازمان و نیز مدیران استاني نهایت تالش 
خود را در حل مشکالت دهیاري ها به کار مي بندند. اما ذکر یک نکته ضروري است که دهیاران عزیز نیز باید توجه داشته 
باشند نهاد دهیاري در قانون نهادي است که مي بایست به صورت خودکفا عمل نماید و حمایت هاي دولتي در حال حاضر در 
جهت تقویت بنیان دهیاري ها است و دهیاران محترم نیز باید با برنامه ریزي مناسب ، تالش کنند از این حمایت ها در جهت 

خودکفایي دهیاري بهره برداري نمایند. 
917….4121 :  باسالم و آرزوي بهروزي براي شما بنده عقیل کشاورز دهیار روستاي چاه دروا از توابع گله دار فارس 
به عرض مي رساند باگذشت 2سال مخابرات به وعده ی خود مبني بر واگذاري دفتر ICT روستایي به مرکزیت این روستا 

و3 روستاي مجاور که به شدت در مضیقه هستند عمل نمي کند لطفا پیگیري نمایید.
1197.....914 : سالم اینجانب دهیار روستاي موییل .شهرستان مشگین شهر.بخش مرکزي .دهستان دشت هستم . 
روستاي ما روستاي هدف گردشگري است .آیا مي توانم عملکرد دهیاري را براي چاپ در نشریه بفرستم البته کارهاي زیادي 

صورت گرفته است ضمنا از زحمات شما تشکرمي کنم.
دهیاري ها :همان طور که در صفحه پایاني مجله اشاره شده است دهیاران عزیز مي توانند مطالب خود پیرامون موضوعات 
نشریه را براي ما ارسال نمایند . همچنین نشریه از ارسال اخبار و فعالیت هاي دهیاري ها توسط دهیاران محترم استقبال 

مي نماید.
9706.....911 : دوستدار هستم دهیار روستاي قاجارخیل خورندین از ساري توابع بخش میاندورد چندین سالي  است 
که فاضالب گاوداري مهدشت از وسط زمین ها و ازکنار روستا مي گذرد و باعث آلودگي زیست محیطي ، ازبین رفتن زمین هاي 
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زراعي  و تلفات مزارع ماهي شده است شما را به امام رضا یه فکري به  حال ما کنید با  تشکر
5431....915 : با سالم خدمت تمام دست اندرکاران ماهنامه دهیاري اینجانب ایوب فرد دهیار روستاي کره از توابع 
شهرستان قاین استان خراسان جنوبي به مردم زحمت کش روستا قول داده ایم که پسماندهاي روستا را جمع آوري و به بیرون 
روستا انتقال دهیم ولي متاسفانه وسیله اي براي دفع زباله ها در بیرون روستا نداریم از مسئولین محترم درخواست مي شود 

فکري به حال این قشر محروم بکنند تا الاقل یکي از هزاران مشکل روستا حل شود
2835....913 : باسالم خواهشمنداست فایل pdf نشریه را بصورت CD براي همه دهیاري ها ارسال فرمایید. حسن 

نظام زاده دهیار روستاي تیمیارت-اصفها ن
دهیاري ها: دوست گرامي ، پیشنهاد شما به مسئولین سازمان منعکس خواهد شد اما شما در حال حاضر مي توانید در 
صورت نیاز فایل سه شماره اخیر را از سایت روستا نیوز دانلود نمایید . به زودي لینک دانلود شماره هاي قبلي نیز در این سایت 

قرار خواهد گرفت .
9600.....911 :  چارت سازماني دهیاري ها )مثل پایه وگروه، طبقه بندي مشاغل،رتبه( کي اجرایي مي شود؟ من االن 
هفت سال است با مدرک تحصیلي لیسانس حسابداري، مسئول مالي دهیاري هستم دهیاري مان هم درجه 6 مي باشد طبق 
حداقل قانون کار حقوق مي گیرم یعني مدرک تحصیلي و سوابق کاري ام هیچ تاثیري روي حقوقم ندارد ، چکار کنم حقم 

ضایع نشود؟ متصدي آن کیست؟
9391.....916 : با سالم خدمت تمامي زحمتکشان نشریه ی دهیاري ها.لطفا از مسئولین ذي ربط سوال کنید چرا نرخ 
سیلندر گاز را نسبت به گاز شهري گران تر مشخص کرده اند.درحالي که مقدار مصرف آن را هم بسیار کم کرده اند.این مسئله 
باعث مي شود اهالي روستاها باز به جنگل ها هجوم ببرند. و سوخت خود را ازجنگل ها تهیه کنند. با تشکر مهاجر مریدي دهیار 

روستاي میرآباد بخش مرکزي خرم آباد.
دهیاري ها : همان طور که در مطالب این شماره اعالم شد در حال حاضر محدودیتي از جهت دریافت تعداد سیلندرهاي 
گاز وجود ندارد و قیمت هر کیلو گاز 1800 ریال است که با احتساب قیمت حمل و نقل ، قیمت مصوب یک سیلندر گاز 11 
کیلویي 34000 ریال است . این قیمت ثابت و سراسري است یعني در نقاط شهري و روستایي براساس تعهد پیمانکاران طرح 

باید با قیمت ثابت عرضه گردد. شما مي توانید در صورت مشاهده تخلف از طریق تلفن 124 موارد را گزارش نمایید.
5920...914 : با سالم،ضمن تشکر از شما ، دهیاري انار از توابع بخش مشکین شرقي در استان اردبیل فقط دو شماره 
از ماهنامه ی خوب شما را دریافت کرده است آیا شماره هاي دیگر ارسال نشده است؟سوال دوم هم این که ما چهارده ماه 

است که حقوق نگرفتیم براي حل این معضل باید به کجا مراجعه کنیم؟ 
دهیاري ها : در شماره 30 اشاره کردیم که قبال این نشریه از طریق استانداري ها و بخشداري ها توزیع مي شد اما با عنایت 
به مشکالت توزیع به این روش ، از شماره 30 ، مجله به صورت مستقیم براي دهیاري ها پست مي شود . در مورد سئوال دوم 
شما نیز در بخش پرسش هاي  حقوقي مجله 31 به آن پاسخ داده ایم اما انشااهلل در شماره هاي آتي نشریه نیز بیشتر به این 

موضوع خواهیم پرداخت .  
4737....910:  دهیارخراسان رضوي- کالت نادر- بخش مرکزي- روستاي کالو هستم.عالقه زیادي به ماهنامه و 
خصوصاً بخش مسابقه نشریه دارم ولي حیف منطقه ی ما دوردست است. ماهنامه دیر به دستمان مي رسد و مهلت تمام 

مي شود باتشکر . احمد غیبي 
دهیاري ها : طبق وعده ی اداره ی پست ، مجله  حداکثر باید ظرف مدت 10 روز به دست شما برسد اما متاسفانه بعضا 
شنیده مي شود مجله بعد از 40 الي 45 روز به دست برخي از دهیاران عزیز رسیده است . لذا به جهت رفاه حال شما و سایر 

عزیزان از این به بعد وقت پاسخگویي به مسابقه را حداقل 20 روز افزایش مي دهیم .
0349.....917 : سالم.االن مجله دهیاري ها شماره31 را مطالعه مي کنم.آرمان هستم دهیار روستاي شیخ حضور- 
بخش مرکزي شهرستان بستک -استان هرمزگان.تا به امروز هشت سال از اتمام مطالعه طرح هادي روستاي ما مي گذرد 

ولي علي رغم پیگیري تاکنون این طرح به اجرا در نیامده است.خواهشمندیم منعکس فرمایید.
8512....914 : باعرض سالم وخسته نباشید حضور دست اندرکاران ماهنامه دهیاري ها به نظرم اگر در مرکز دهستان ها 
مجتمع دهیاري تشکیل گردد مي شود دهیاري هاي زیرمجموعه رافعال تر نمود و یا به روستاي فاقد دهیاري ارایه ی خدمات 

کرد - سپاسگزارم 
4732....918: من دهیار روستاي جمبتان علیابخش بیستون هستم 3ماه است لودربکو تحویل گرفتم از روز اول 
نیم سوز شده به نمایندگي گفتم ولي کسي به حرف من توجه نمي کنه وسوخت گازوییل به ما ندادند چون مدرکي استانداري 

به ما نداده واالن هم 3ماهه بیل بکو خوابیده و کار نمي کنه 
9042....917 :  لطفا براي دهیاران کارت شناسایي صادر شود تا در مراجعه به ادارات و سازمان هاي دولتي در مرکز 

استان دچار مشکل نشوند.
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دکتر محمود احمدي نژاد :
 » هدفمند کردن يارانه ها ، حرکت به سمت عدالت و احقاق حقوق 

تک تک ملت ايران است «
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