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به قلم 
مدیرمسئول

در سال هاي اخیر، رویکردهاي مشارکتي به توسعه به  صورت فزاینده مورد توجه قرار گرفته و بر اهمّیت مشارکت، هم به 
عنوان یك وسیله و هم به عنوان یکي از هدف هاي توسعه پایدار تأکید شده است و در این میان زنان با توجه به نقشي که در 
خانواده ایفا مي کنند و نیز با حضور در عرصه هاي مشارکتي مي توانند به عنوان محور اصلي پیشرفت و توسعه محسوب شوند. در این 
راستا جامعه روستایي به عنوان یکي از بسترهاي مهم تولید و توسعه پایدار در هر کشوري با تکیه بر حضور و مشارکت زنان مي تواند 

نقشي تعیین کننده در این زمینه داشته باشد. 
حضور و مشارکت زنان روستایي در ایران با فراز و نشیب هاي فراواني مواجه بوده است. قبل از انقالب اسالمي، زنان عالوه بر نقشي 
که در خانه و خانواده داشتند، در تمام مراحل تولید محصوالت کشاورزي و دامي دوشادوش مردان به فعالیت مي پرداختند و اوقات 
اندک فراقتشان را نیز صرف تولید صنایع دستي مي نمودند. اما ما به ازاء  این فعالیت ها از حداقل حقوق اجتماعي و اقتصادي برخوردار 

بودند، که بیسوادي بیش از هفتاد درصدي در میان زنان روستایي ایران در قبل از انقالب یکي از نشانه هاي این محرومیت بود. 
اما بعد از انقالب اسالمي ایران، فکر، روح و حیات معنوي زنان احیا ء شد و زنان در عرصه هاي اجتماعي حضوري توأم با تفکر و 
تدبر پیدا کردند و مانند مردان فکر و روحشان در راستاي پیشرفت و توسعه کشور قرار گرفته است. در جامعه روستایي ایران نیز زنان 
عالوه بر حضوري پر رنگ در عرصه تولید، در مقوالت اجتماعي و سیاسي با حضور در برنامه ریزي، تصمیم سازي و تصمیم گیري هاي 

عمومي نقشي کارآمد ایفا مي نمایند. 
از عرصه هایي است که زنان روستایي  نیز یکي  از شاخص ترین مراکز حضور و مشارکت مردمي  نهاد دهیاري به عنوان یکي 
مي توانند ضمن حضور فعال در فعالیت هاي جاري آن زمینه هاي توسعه و رشد پایدار روستاي خویش را فراهم نمایند. حضور زنان 
روستایي به عنوان دهیار و یا مشارکت در به ثمر نشستن پروژه هاي جاري دهیاري از جمله مواردي است که زنان در آن نقش داشته 

و دارند. 
ما نیز در این شماره از نشریه دهیاري ها که اختصاص به بحث مشارکت زنان روستایي دارد به این مقوله خواهیم پرداخت تا دهیاران 

گرامي با ابعاد و زمینه هاي مشارکت بیشتر زنان در عرصه ی مدیریت روستایي بیشتر آشنا شوند.
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اهل قلم
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مرضیه آخوندی قهرودی
Ma@Dehyariha.com

مردم،  انتخاب  افزایش  فرآیند  روستایی  توسعه ی  مقدمه: 
برای  مردم  تواناسازی  مردمی،  مشارکت  گسترش 
و  رفاه  افزایش  خویش،  فضای  شکل دهی  در  تصمیم گیری 
تواناسازی  بالقوه،  ظرفیت های  و  فرصت ها  گسترش  خوشبختی، 
برای   .. و.  فقرا  خرده پا،  کشاورزان  زنان،  ویژه  به  مردم  همه ی 
گروهی  کار  انجام  برای  تواناسازی  و  سازماندهی فضای خویش 

است )رکن الدین افتخاری، 1382(. 
زنان روستایی بسیاری از نقش های اجتماعی و اقتصادی داخل 
خانه را به خوبی نقش های اجتماعی و اقتصادی خارج از خانه، ایفا 
از  آن ها  است.  نشده  آن ها مشخص  متأسفانه سهم  اما  می کنند. 
برنامه های توسعه ی روستایی محروم مانده اند و تنها امور مربوط 
شده  داده  نسبت  ایشان  به  غیره  و  تغذیه  بچه ها،  از  مراقبت  به 
است. این مساله باعث گردیده تا طراحان و برنامه ریزان از پتانسیل 

خاص زنان روستایی غفلت نمایند. )کور و شارما، 1991(.
اطالعات و آمار فائو نشان می دهد که زنان حدود 40 درصد 
را به خود اختصاص می دهند، در حقیقت  فعالیت های کشاورزی 
را در همه ی  نیروی کار جمعیت کثیری  به عنوان  زنان روستایی 
کشورهای در حال رشد و از جمله کشور ایران تشکیل می دهند و 
این جمعیت در برخی کشورها به بیش از 80 درصد نیروی فعال 

بخش کشاورزی بالغ می شود.  

در کشور ما با توجه به خصوصیات و بافت جوامع روستایی و 
عشایری، بخش وسیعی از تولیدات کشاورزی و فرآورده های دامی 
به عنوان زن  روستایی  آن زن  بر  و عالوه  بوده  زنان  بر عهده ی 
خانه و ناظم امور اقتصاد خانواده در تصمیمات و پذیرش ایده های 
نو که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده می شود،  تأثیر و 
فعالیت های  سوم  دو  کل  به طور  و  می باشد  و سهیم  داشته  نفوذ 
روزمره را عهده دار است. متأسفانه با وجود نقش شایسته ی زنان 
روستایی در روستا، سهم آن ها در جامعه نادیده انگاشته می شود  و 
به مشکالت این قشر توجه نمی شود  و در صورت اهمیت نیز تعداد 
ارگان هایی که به این مقوله ی مهم توجه می کنند،   سازمان ها و 
توسعه ی  برنامه ریزی  فرآیند  که  آن جایی  از  و  محدودند،  بسیار 
روستایی و رسیدن به توسعه ی پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است، و توجه به زنان و نقش آن ها به عنوان یکی از شاخص ها 
سازمان های  وجود  دارد،  مهمی  سهم  توسعه،  مقوله های  و 
فرهنگی،  آموزش،  بهداشتی،  )امور  عمومی  فعالیت  با  غیردولتی 
زیست محیطی( که از طریق مشارکت در فرآیند برنامه ریزی، اجرا، 
نظارت و ارزشیابی برنامه های روستایی، با ایفای نقش ترویجی، 
مردم  صدای  رساندن  همه  از  مهم تر  و  آموزشی  و   پژوهشی 
به خصوص گروه های محروم به مسئولین و همچنین گفت و شنود 
با دولت، نقش اساسی دارند )رضوانی،  1383، 233( و دهیاری ها 
بین  رابط  و  توانمند  غیردولتی  سازمان های  از  یکی  به عنوان  نیز 

مردم روستا و مسئولین در این زمینه نقش مؤثری دارند.

در راستای دستیابی به توسعه ی روستایی

دهیاری  محور مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان
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 ضرورت توجه به نقش زنان در روستاها
به  توجه  کشور،  روستایی  توسعه ی  برنامه ریزی  فرآیند  در 
گروه های مختلف اجتماعی از جمله زنان که حدود نیمی از جمعیت 
 روستایی را تشکیل می دهند، اهمیت و ضرورت اساسی دارد. زنان 
در  توسعه نقش مهمی  از  بهره بردار  نیز  و  توسعه  به عنوان عامل 
فرآیند توسعه دارند )پژوهشکده ی مطالعات زنان دانشگاه الزهراء، 
1381(. زنان با انجام فعالیت در درون و بیرون منزل، نقش مهمی 
این  به  توجه  عدم  و  دارند  عهده  بر  روستایی  توسعه ی  روند  در 
مهم منجر به شکست و ناکارآمد شدن برنامه های توسعه می شود  
)جمشیدی، 1382، ص 64(. عقب نشینی جوامع روستایی نسبت 
به جوامع شهری در روند توسعه،  مشکالت موجود را به گونه ای 
در  زنان  نقش  برابر  در  را  چالش هایی  و  می زند  دامن  فزاینده 
نتایج پژوهش ها نشان می دهد  ایجاد می کند.  جامعه ی روستایی 
که زنان تنها 9 درصد اعضای تعاونی ها را تشکیل می دهند. این 
در حالی است که زنان به ویژه در فعالیت های کشاورزی و صنایع 
دستی نقش مهمی در مراحل مختلف تولید دارند. طبق آمارهای 
رسمی، سهم زنان در اشتغال روستایی حدود 10 درصد است، ولی 
سهم واقعی آنان در این زمینه بر طبق بررسی های موردی، 40 تا 

50 درصد گزارش شده است. 
بخش عظیمی از محصوالت کشاورزی اعم از زراعی و باغی و 
دامی که با مشقت و رنج فراوان و هزینه ی زیادی تولید می شود،  
به دالیل متعددی از جمله غیربهداشتی بودن، نداشتن بازار فروش، 
روستاها،  پراکندگی  کارخانه،  تا  تولید  مرحله ی  زیاد  فاصله ی 
نداشتن الگوی صحیح مصرف، عدم توجه برنامه ریزان به تجربیات 
و دانش بومی روستاییان و مواردی از این قبیل باعث از بین رفتن 
می شود.   درصد   50 تا   10 از  مختلف  محصوالت  شدن  ضایع  و 
امنیت غذایی  اگر حجم این ضایعات را کاهش دهیم، می توانیم 
کشور را تأمین کرده و حداقل در 30 تا 40 درصد از محصوالت 
کشاورزی خودکفا شویم. همچنین با بازیافت ضایعات محصوالت 
کشاورزی می توانیم سرمایه های عظیمی را در رگ های اقتصادی 
کشور به جریان درآوریم. زنان روستایی به عنوان نیمی از نیروی 
جایگاه  تشکیل می دهند.  را  تولید  از  فعال، بخش مهمی  انسانی 
و نقش زنان در توسعه ی کشاورزی بر هیچ کس پوشیده نیست. 
آنان در زمینه ی کاشت، داشت و برداشت محصوالت کشاورزی 
از زمانی که انسان آموخت برای  نقش عمده ای برعهده دارند و 
زنده ماندن باید غذا تهیه کند،  زنان به فکر جمع آوری و نگهداری 
محصوالت کشاورزی بودند. بنابر تحقیقات فائو، بیش از 70 درصد 
جمعیت فقیر جهان را زنان تشکیل می دهند و چهره ی فقر بیش 
از آن که روستایی باشد، زنانه است. زیرا زنان فقیر شهرنشین نیز 
کلیه ی  از  آن ها  هستند.  روستا  دیروز  درمانده ی  مهاجران  همان 
امکانات کمی و کیفی شرایط و بهبود اوضاع خود محروم هستند 
و با وجود نقش آشکار زنان روستایی در تولید، فرآوری و نگهداری 
محصوالت کشاورزی، این بخش از جمعیت روستایی از خدمات 
آموزشی و کسب مهارت های مناسب با فعالیت های خود بی بهره 

مانده است. )منصور آبادی، 1385(
ب��ا توج��ه ب��ه مح��وری ب��ودن فعالیت ه��ای کش��اورزی 
نق��ش  و  کش��ورمان  اقتص��ادی  توس��عه ی  جری��ان   در 
به س��زایی که زنان در تولید مواد غذایی دارند، ارتقاء سطح دانش 
فنی آن ها ب��رای زندگی هرچه بهتر، از اهمی��ت خاصی برخوردار 

است. برای کشوری مانند ایران که درصدد بهبود اقتصاد روستایی 
می باش��د و حمای��ت از تولید فرآورده های غذایی آن الزم اس��ت، 
ش��ناخت نقش این قشر و توجه به بهبود وضع آن ها در کشاورزی 
به وی��ژه زندگی آن ه��ا حائز اهمیت فراوانی اس��ت. این واقعیت بر 
هیچ کس پوش��یده نیس��ت که بدون در نظر گرفتن زنان که نیمی 
از جمعیت کش��ور را تشکیل می دهند، دستیابی به توسعه ی واقعی 
میس��ر نخواهد ش��د )دفتر امور زنان ریاس��ت جمهوری و صندوق 
ک��ودکان، 1376(. لذا بایس��تی به این نقش با اهمیت در توس��عه، 
توجه شود و مشکالت زنان هم به خاطر بهبود وضعیت آن ها و هم 

به منظور افزایش در تولید، حل گردد.
 نقش دهیاری ها در حمایت از زنان 

روستایی 
مدیریت، فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی 
امکانات، و هدایت و  برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و  در 
کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام 

ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. )رضاییان، 1379، 16(.
همان طور که در مباحث قبل ذکر گردید، زنان همپای مردان 
و شاید بیشتر از مردان در بخش های کشاورزی و صنایع دستی 
خانواده  و  خانه  امور  اداره ی  در  نیز  خانه  در  و  می کنند  فعالیت 
از  به دالیلی  حال  این  با  دارند،  مهمی  نقش  فرزندان  تربیت  و 
جمله عدم دسترسی زنان به منابع تولید و دارایی ها مانند زمین، 
اعتبارات، فناوری و خدمات ترویجی، و نیز کم سوادی و بیسوادی 
تصمیم گیری ها محدود  در  زنان  توان  مردان،  با  مقایسه  در  آنان 
شده است. در مواردی نیز به علت عدم دسترسی زنان روستایی به 
تشکل ها و سازمان های دولتی و غیر دولتی به دلیل ضعف عملکرد 
از  مؤثر  نقش  ایفای  عدم  نیز  و  زنان  با  رابطه  در  این سازمان ها 
سوی زنان روستایی عضو این سازمان ها به علت عدم برخورداری 
به کارگیری  و  توانمندسازی  از آموزش های الزم، از موانع جدی 
زنان در عرصه های مختلف اجتماعی و اقتصادی گردیده است 

)مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران، 1381(. 
در  موجود  دیدگاه های  به  توجه  با  اخیر  سال های  در  گرچه 
زمینه ی زنان و توسعه، بهبود جایگاه زنان و ارتقای شاخص های 
آن ها در فرآیند توسعه ی روستایی در چشم انداز توسعه ی کشور 
توسعه ی  در  زنان  جایگاه  و  نقش  ارتقای  ساله،   20 افق  در 
اهداف  از جمله  و سیاسی کشور  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
نهادی  قانونی،  موانع  رفع  همچنین  است.  کلی  سیاست های  و 
جنسیتی  تبعیض های  و  نابرابری ها  از  کاستن  و  اجتماعی  و 
اقتصادی،  فعالیت های  در  زنان  بیشتر  مشارکت  به منظور 
سیاسی و اداری کشور از جمله سیاست هایی است که در محور 
توجه  آن  به  چشم انداز  این  اجتماعی  عدالت  و  انسانی  امنیت 
به  توجه    .)1382 برنامه ریزی،  و  مدیریت  )سازمان  است  شده 
ادامه ی  و  روستاها  در  زنان  برای  آموزشی  امکانات  و  آموزش 
پررنگ  موجبات  آکادمیك،  در سطح تحصیالت  آن ها  تحصیل 
در  حتی  و  گردیده  اجتماعی  عرصه های  در  زنان  نقش  شدن 
دهیاران زن  دهیاری ها حضور  به ویژه  روستایی  مدیریت  سطح 

نیز دیده می شود. 
اجرایی  مدیریت  شکل گیری  و  دهیاری ها  تشکیل  درواقع 
زمینه ی  غیردولتی  نهاد عمومی  به عنوان یك  روستاها  در سطح 
و  اجرا  و  روستاها  پایدار  توسعه ی  حفظ  و  اداره  برای  را  مناسبی 
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آورده و طبق قوانین مصوب  مدیریت طرح های روستایی فراهم 
دهیاری  دارای وظایفی است که به ذکر برخی از وظایف مرتبط با 

موضوع پرداخته می شود:
نیازها  به شورا درخصوص بررسی و شناخت کمبودها،  کمك 
و نارسایی های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و 
آموزشی و امور رفاهی و تهیه ی طرح ها و پیشنهادهای اصالحی 
و عملی در زمینه های یاد شده و ارائه ی آن به مسئوالن ذی ربط 

جهت اطالع و برنامه ریزی و اقدام الزم.
اقدامات الزم در جهت  انجام  به  تشویق و ترغیب روستاییان 

رعایت سیاست های دولت.
تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه ی صنایع دستی و اهتمام 
به ترویج، توسعه و بازاریابی محصوالت کشاورزی و دامی روستا.

ایجاد  و  نظافت  حفظ  و  بهداشتی  مقررات  اجرای  بر  مراقبت 
زمینه ی مناسب برای تأمین بهداشت محیط.

 همکاری در جلوگیری از شیوع بیماری های انسانی و حیوانی 
واگیر و مشترک انسان و دام، اعالم مشاهده ی این گونه بیماری ها 
مراکز  سایر  یا  محل  دامپزشکی  و  درمانی  بهداشتی  مراکز  به 
و دفع  معالجه  مبتال،  بیماران  نگه داشتن  به دور  اهتمام  ذی ربط، 

حیوانات مبتال به امراض واگیر، بالصاحب یا مضر.
سازمان  به  بی بضاعت  و  بی سرپرست  خانواده های  معرفی   
بهزیستی کشور و کمیته ی امداد امام خمینی و مساعدت به آن ها 

در حد امکانات.
 مساعدت و همکاری با کشاورزان در جهت معرفی محصوالت 
مراکز  در  روستا  دستی  صنایع  و  صنعتی  تولیدات  و  کشاورزی 

شهری و نمایشگاه های ذی ربط.
و  خیریه  مؤسسات  ایجاد  جهت  در  مساعدت  و  پیگیری   

صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگی.
 شناسایی زمینه های اشتغال و مساعدت در جهت تأمین کار برای 
افراد جویای کار با همکاری دستگاه های ذی ربط و بسیاری موارد 

دیگر. )معاونت امور دهیاری ها- دفتر طرح و برنامه، 1383، 154(
مواردی که درخصوص وظایف دهیاری ها مطرح شد به همراه 
مردمی بودن این نهاد و ارتباط مستقیم آن با مردم روستا به ویژه 
می دهند  تشکیل  را  روستاها  از جمعیت  نیمی  که  روستایی  زنان 
و در فرآیند توسعه ی روستایی به عنوان یکی از عوامل توسعه و 
بهره برداران آن محسوب می شوند، دهیاران را موظف به اقداماتی 
جهت ارتقای جایگاه زنان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه 

می نماید:
ارتباط با زنان روستایی و بررسی کمبودها، مشکالت آن ها 
رفع  جهت  در  بیشتر  همکاری  و  مشارکت  به  آن ها  دعوت  و 

مشکالت آن ها؛
نقش هاي  دشواري هاي  کاهش  براي  الزم  شرایط  ایجاد 

متعدد زنان در جامعه ی روستایي؛
فرآیند  طي  در  زنان  نقش هاي  سایر  اهمیت  بر  تأکید 

اجتماعي شدن آنان؛
تشکیل جلسات هفتگی و یا ماهانه و دعوت زنان روستا به 
با نظرات آن ها در  بیشتر  این جلسات جهت مشارکت و آشنایی 
جهت  اجرا  حال  در  و  شده  اجرا  برنامه های  و  طرح ها  با  ارتباط 

بهبود شرایط اجرایی طرح ها و استمرار طرح های مناسب؛
با  روستایی  زنان  آشنایی  و  آموزشی  برگزاری کالس های 
ارائه ی  در  آن ها  همکاری  و  مشارکت  جهت  دهیاری ها  وظایف 

برنامه های موردنیاز خودشان؛
برگزاری  جهت  روستایی  بهداشت  خانه های  با  همکاری 
و  بهداشتی  نکات  زمینه ی  در  آموزشی  کالس های  بهتر  هرچه 
زیست  اصول  رعایت  و  محیطی  بهداشت  با  آشنایی  و  درمانی 
بهداشت  و  زباله  بازیافت  و  جمع آوری  مانند  روستا  محیطی 

محیطی دام و. .. ؛
و  خیریه  مؤسسات  ایجاد  جهت  در  مساعدت  و  پیگیری 
صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگی برای فعالیت های 

زنان روستا؛
تأمین  در جهت  مساعدت  و  اشتغال  زمینه های  شناسایی   

کار برای زنان جویای کار با همکاری دستگاه های مرتبط؛
زنان  و  دختران  برای  و حرفه ای  فنی  آموزش های  ارائه ی 

روستایی از طریق ارتباط با سازمان های مرتبط با این امر؛
در  زنان  تولیدی  تعاونی  شرکت های  تأسیس  از  حمایت 

بخش های کشاورزی و صنایع دستی و کوچك مقیاس؛
و  کشاورزی  ترویجی  خدمات  به  زنان  دسترسی  بهبود 

خانه داری؛
توسعه ی دسترسی زنان روستایی به اعتبارات از طریق رفع 

موانع مربوط.
 نتیجه گیری

موجود  دیدگاه های  به  توجه  با  اخیر  سال های  در  گرچه 
ارتقای  و  زنان  جایگاه  بهبود  توسعه،  و  زنان  زمینه ی  در 
 20 افق  در  روستایی  توسعه ی  فرآیند  در  آن ها  شاخص های 
ساله ی چشم انداز توسعه ی کشور از جمله اهداف و سیاست های 
روستاییان  مؤثر  مشارکت  وجود  این  با  است،  بوده   کلی 
به ویژه زنان در توسعه با دسترسی مستقیم آن ها به منابع الزم و 
نوع دخالت، نگرش و تأثیرگذاری مدیران و برنامه ریزان برمی گردد، 
به گونه ای  باید  دهیاران  جمله  از  روستایی  مدیران  منظور  بدین 
رفتار کنند که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه ی سطوح 
داشته باشند. بر همین مبنا پیشنهاد می گردد که دهیاران هنگام 
برنامه ریزی در سطوح مختلف به سهم عمده ی مردم به ویژه زنان 

توجه الزم را داشته باشند.
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در  انساني  نیروي  کننده ی  تعیین  نقش  امروزه  مقدمه: 
میان  از  نیست.  پوشیده  کسي  بر  کشورها  توسعه یافتگي 
ثروت  و  طبیعي  منابع  یعني  توسعه  و  رشد  براي  تولید  عوامل 
خدادادي، نیروي انساني، سرمایه، مدیریت و تکنولوژي، این نیروي 
انساني است که سهم اصلي را بر عهده دارد. تحوالت چشمگیر در 
نابرابري هاي  کاهش  که  گردیده  باعث  جهان  در  اخیر  دهه هاي 
جنسیتي جزء الینفك فرآیند توسعه گردد و یکي از مهمترین این 
تحوالت تغییر در دیدگاه نسبت به زنان به طور عام و زنان روستایي 

به طور خاص مي باشد. 
زماني زنان به عنوان گروه اجتماعي تلقي مي شدند و تمام تالش ها 
از  آن ها  حمایت  و  تأمین  براي  امکاناتي  نمودن  فراهم  جهت  در 
طریق اجراي پروژه هاي کوچك و در اغلب موارد برنامه هاي رفاهي 

بود.
در  است.  شده  متحول  نوتري  نگرش  به  دیدگاه  این  امروزه  اما   
این نگرش جدید، زن تنها دریافت کننده ی کمك ها نیست، بلکه 
از  شونده  برخوردار  حال  عین  در  و  کننده  مشارکت  تولیدکننده، 

امکانات به دست آمده در فرآیند توسعه نیز مي باشد. 
در این بین تحوالت مذکور در جامعه ی روستایي نیز موجب شده تا 
نقش زنان در اقتصاد و تولید کشاورزی از یك نقش حاشیه اي به 

عامل اصلي و غیرقابل انکار تبدیل شود.

 نقش مدیریت زنان روستایی در 
بهره گیری از عوامل تولید

یکی از مهم ترین عوامل مربوط به توسعه و پیشرفت زنان روستایی 
و توانمندی ایشان برای مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری در 
به  ایشان  تولید و در مسائل روستا، دسترسی  محیط خانواده، کار 
بانکی، زمین،  اعتبارات  از  این عوامل عبارتند  است.  تولید  عوامل 

خدمات ترویجی و تکنولوژی مناسب برای کاهش بار کاری زنان.
 اعتبارات بانکی

مطالعات انجام یافته در جهان، در کشورهای منطقه و در ایران 
نشان دهنده ی این واقعیت است که زنان روستایی امکانات کمتری 
جهت دریافت وام از بانك ها برای فعالیت های تولیدی دارند. زنان غالبًا 

 

شرایط  واجد  بانکی  اعتبارات  دریافت  برای  وثیقه  نداشتن  به دلیل 
نیستند و لذا به وام دهندگانی روی می آورند که نرخ های بهره باالیی 
را از آنان طلب می کنند. از سوی دیگر، بانك ها میزان بهره دهی 
زنان کشاورز و توانایی آنان را در بازپرداخت وام، کمتر از حد واقعی 
تصور می کنند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه که تجربه ی راه اندازی  پروژه های اعتبارات کوچك را 

داشته اند، بازپرداخت وام ها بیش از 90 درصد بوده است.
زمینه ی  در  موضوعه،  مقررات  و  قوانین  اساس  بر  ایران،  در 
اعتبارات،  و  مالی  مؤسسات  خدمات  از  روستایی  زنان  برخورداری 
بخش  بهره برداران  از  یك  هر  و  ندارد  وجود  خاصی  محدودیت 
کشاورزی، اعم از زن یا مرد به تناسب حجم و سطح فعالیت خود 
کشاورزی،  بانك  کنند.  اعتبار  تقاضای  رسمی  منابع  از  می توانند 

مشارکت زنان روستایی 
در تولیدات کشاورزی
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به عنوان مهم ترین منبع اعطای اعتبارات، براساس ضوابط و مقررات 
و اولویت های اعالم شده، اعتبار مورد نیاز متقاضیان را بسته به سطح 
و نوع فعالیت و در صورت داشتن توجیهات فنی، مالی و اقتصادی 
تأمین می کند و این که متقاضی اعتبار مرد باشد یا زن، تأثیری در 
فرآیند اعتباررسانی ندارد. اما در واقع آنچه که برای زنان روستایی 
اعتبارات عمل  به  ایشان   به عنوان سدی در جهت عدم دسترسی 
می کند، همان ضوابط و مقررات و اولویت های تعیین شده و توانایی 
داشتن توجیهات فنی و مالی اقتصادی است. زنان روستایی غالباً فاقد 
وثیقه ی ملکی هستند و به علت مسائل فرهنگی  اجتماعی قادر به 
مراجعه ی مکرر به بانك ها نیستند و از آن جایی که بانك کشاورزی 
در کلیه ی روستاها شعبه نداشته و شعب آن در شهرهای کوچك 
نیز فاقد کارگزاران زن است، مراجعه ی زنان را با مشکالت بیشتری 
مواجه می کند. از طرف دیگر، حتی اگر زنان در گروه های متشکل 
مانند تعاونی ها، چنین توانی را داشته باشند، در غالب موارد به علت 
طرح های  تدوین  توان  مدیریتی،  آموزش های  از  برخورداری  عدم 

مناسب با توجیه اقتصادی الزم و دفاع از آن را ندارند.
بانك کشاورزی، آغازی  اجرای طرح زنان سرپرست خانوار در 
با  طرح  این  لکن  است.  بوده  زمینه  این  در  مشکالت  رفع  برای 
ارائه ی خدمات جنبی الزم )خدمات  امکانات مالی محدود و عدم 
کارشناسی برای تدوین طرح های تولیدی و توجیه زنان روستایی( و 
محدودیت مخاطبان آن نتوانسته است مشکل تأمین اعتبارات الزم 
برای زنان روستایی تولیدکننده را در حد معقولی حل نماید و زنان 
روستایی را برای استفاده از اعتبارات بانکی تشویق نماید. در این 
زمینه بی سوادی و عدم تجربه و اطالعات الزم و عدم تشکل های 
اقتصادی در همه ی روستاها، از دیگر موانع برای دسترسی زنان به 

اعتبارات بانکی بوده است.
 زمین

برای  زنان  تواناسازی  در  مؤثری  عامل  همواره  مالکیت، 
تصمیم گیری و اعمال مدیریت در خانواده و در مراحل مختلف تولید 
اگرچه  آمار سازمان ملل متحد،  برابر  لیکن  بوده است.  کشاورزی 
نیمی از مواد غذایی دنیا به وسیله ی زنان تولید می شود،  اما تنها یك 

درصد از دارایی های جهان متعلق به زنان است.
زنان  برای  محدودیتی  هیچ گونه  حقوقی  موازین  اساس  بر 
بر مبنای قوانین  ندارد و  روستایی در زمینه ی تملك زمین وجود 
مربوط به ارث، به طور طبیعی، زمین بهره برداران متوفی بین ورثه ی 
انجام  مساوی  به صورت  تقسیم  این  اگرچه  می شود.  تقسیم  آنان 
نمی گیرد، اما به هر حال، بر خالف بسیاری از کشورها، زنان حق 
تملك بخشی از اراضی را دارند. اما نکته ی قابل توجه در این زمینه 
این است که، علی رغم وجود این حق و تملك اراضی به وسیله ی 
و  است  مردان  در دست  زمین  کنترل  موارد،  از  بسیاری  در  زنان، 
نیز اظهار  معمواًل زنان روستایی حتی در مورد فروش ملك خود 

نظری نمی کنند. 
 خدمات ترویجی

نیاز  مورد  آموزش های  مجموعه  ترویجی،  خدمات  از  منظور 
روستا  در  فعال  سازمان های  وسیله ی  به  که  است  روستایی  زنان 
ارائه می گردد. با برخورداری از این خدمات، زنان روستایی توانایی 
خود را برای افزایش تولید و مشارکت در روند مدیریت روستا ارتقاء 
می بخشند. علی رغم اذعان همگان در باب ضرورت ارائه ی خدمات 
ترویجی به زنان روستایی در تمام کشورهای دنیا و به خصوص در 
کشورهای در حال توسعه، تعداد کارشناسان و مروجان زن به مراتب 
از کارشناسان و مروجان مرد کمتر است و این در حالی است که 
باز هم در غالب کشورهای در حال توسعه، موانع فرهنگی  اجتماعی 
بسیاری بر سر راه حضور زنان روستایی در دوره های آموزشی است 
که از ناحیه ی مردان اعمال می شود.  دوره های آموزشی که در بیشتر 
کشورها برای زنان ارائه می گردد، عمدتاً در زمینه های اقتصاد خانه، 
بهداشت و بچه داری است و به ندرت در زمینه ی تقویت مهارت های 
فنی زنان در فعالیت هایی است که بر عهده ی ایشان است. در ایران 
تعداد مروجان زن بسیار اندک می باشد که پیداست این تعداد مروج 
زن نمی توانند آموزش های مورد نیاز چند میلیون زن روستایی را که 
نیازمند آموزش هستند تأمین نمایند. به منظور یافتن مکانیزمی که 
بتواند کمبود مروجان زن را جبران کند، در وزارت کشاورزی اقدام 

به انتخاب مددکاران ترویجی زن در روستاها شده است. 
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پیشرویی هستند که  روستایی  زنان  تسهیل گران،  یا  مددکاران 
پیام های ترویجی را آسان تر دریافت نموده و به سایر زنان روستایی 
منتقل می کنند. انتخاب زنان روستایی به عنوان مددکاران ترویجی، 
عالوه بر این که روشی برای ارتباط با تعداد بیشتری از زنان روستایی 
و  مددکار  روستایی  زنان  پایگاه  ارتقاء  در جهت  نیز  عاملی  است، 
کسب وجهه ی اجتماعی بهتر و تواناتر شدن آنان برای مشارکت در 

مدیریت روستا و خانواده محسوب می شوند.
 تکنولوژی مناسب

زنان روستایی ایران برای انجام فعالیت های کشاورزی خود، از 
دیرباز از ابزار سنتی رایج در هر منطقه استفاده نموده اند. این ابزار 
به ندرت موضوع بررسی و تحقیقات متخصصین مکانیزاسیون قرار 
گرفته و به همین جهت در طول سالیان دراز، همچنان به صورت 
در  تولید  ابزار  از  یکی  به عنوان  تکنولوژی  مانده اند.  باقی  سنتی 
جامعه ی روستایی، نقش تعیین کننده ای در ابعاد مختلف تولید داشته 
و برخورداری از تکنولوژی مناسب، تأثیر بسیاری بر تواناسازی زنان و 
نقش ایشان در مدیریت و تصمیم گیری دارد. زنان روستایی به دالیل 
مختلف، کمتر مالك ابزار تولید، از جمله تکنولوژی بوده اند. از طرف 
دیگر، معمواًل با مکانیزه شدن اراضی و فعالیت های مختلف کشاورزی، 
زنان از آن فعالیت کنار گذاشته شده اند و عمدتاً در فعالیت هایی باقی 
از مطالعه ای  امکان مکانیزه شدن داشته است.  مانده اند که کمتر 
که در زمینه ی انواع تکنولوژی های مورد استفاده ی زنان روستایی 
تقریباً در سراسر کشور انجام گرفت، این نتیجه حاصل شد که زنان 
و  وجین  مانند  خود  عمده ی  کشاورزی  فعالیت های  در  روستایی 
نشاءکاری برنج و تبدیل فرآورده های کشاورزی، هنوز از ابزار سنتی 
 صدها سال پیش استفاده می کنند و علی رغم ورود و ساخت انواع 
هیچ  پیچیده،  تکنولوژی های  و  کشاورزی  بزرگ  ماشین های 
اقدامی در جهت بهبود ابزار مورد استفاده ی زنان در حدی که کار 
خسته کننده ی آن ها را تا حدی سبك تر کند نشده است و این ابزار 
به خصوص در قسمت فرآوری محصوالت کشاورزی که کار اصلی 
آن بر عهده ی زنان است، عمدتاً سنتی و دستی هستند. روستاهای 
کشور برای تحولی بنیادین در زمینه ی ابزار مورد استفاده ی زنان 
آمادگی الزم را دارد. لیکن آن چه که مسلم است بایستی این ابزار 
و تکنولوژی آن مناسب با فرهنگ جامعه و مهارت زنان روستایی، 
مواد اولیه ی موجود در روستا، توانایی زنان روستایی در استفاده از 
تکنولوژی، توجیه اقتصادی آن و در نظر گرفتن توان مالی روستاییان 

در تهیه ی این تکنولوژی باشد.
 تواناسازی زنان روستایی برای مشارکت 

بیشتر در تصمیم گیری ها 
زنان  تواناسازی  به  منجر  که  را  متغیرهایی  و  عوامل  مجموعه 
در  تصمیم گیری ها،  در  بیشتر  مشارکت  برای  کشاورز  روستایی 
به  تولید و همچنین در تصمیم گیری های مربوط  مراحل مختلف 

خانه می گردد، می توان به شرح زیر خالصه کرد:
الف:نقشزناندرتولید:

در  آنان  فعالیت  افزایش  با  کشاورز  زنان  تصمیم گیری  قدرت 
زنان  چه قدر  هر  دیگر  به عبارت  می یابد.  افزایش  کشاورزی  کار 
روستایی بیشتر در فعالیت های کشاورزی اشتغال داشته باشند، در 
تصمیم گیری های مربوط به تولید و همچنین در مسائل مربوط به 

خانه، قدرت تصمیم گیری بیشتری دارند.
ب:دسترسیبهعواملتولید:

دسترسی زنان کشاورز به عوامل تولید مانند زمین، آب، نهاده های 
کشاورزی، اعتبارات بانکی، آموزش های ترویجی و تکنولوژی تولید، 
موجب تواناتر شدن ایشان در مشارکت در تصمیم گیری های خانه 
به خصوص در مورد دسترسی  و  زمینه  این  و مزرعه می گردد. در 
زنان به اعتبارات بانکی و آموزش های ترویجی مشکالت فراوانی 

وجود دارد.
ج:دسترسیبهاطالعاتوتخصص:

افزایش  موجب  کشاورز،  زنان  تخصص  و  اطالعات  افزایش 
قدرت تصمیم گیری آنان است که این خود مستلزم برنامه ریزی های 
از  است.  ایشان  غیررسمی  و  رسمی  آموزش های  در  منظمی 
زنان روستایی کشاورز  در مورد  اطالعات الزم  طرف دیگر وجود 
تدارک  مناسب  برنامه ریزی های  برای  را  الزم  زمینه ی   خود 
می بیند که در این زمینه تحقیقات بسیار محدودی برای تولید این 

اطالعات انجام یافته است.
د:وجودتشکیالتمناسبدولتی:

دسترسی زنان به تشکیالت دولتی فعال در روستا و استفاده از 
خدمات آنان برای انجام  فعالیت های تولیدی از دیگر عوامل مؤثر در 
تواناسازی زنان کشاورز و افزایش قدرت تصمیم گیری آنان است. 
این تشکیالت در حال حاضر اگرچه به اشکال مختلف در روستا 
فعالند، لیکن غالباً به صورت ناهماهنگ با یکدیگر عمل کرده و در 
از  نتیجه موجب هدر رفتن منابع و کاهش بهره وری می گردند و 
طرف دیگر آن دسته از تشکیالتی که خاص زنان روستایی کشاورز 
ایجاد شده اند، معمواًل از حمایت مناسب برخوردار نبوده و اعتبارات، 
جایگاه تشکیالتی مناسب و پرسنل کافی در اختیار ندارند. از طرف 
این تشکیالت  دیگر حضور زنان روستایی در واحدهای روستایی 
مراکز  در  و  در شوراهای محلی  زنان  است. عدم حضور  کم رنگ 

خدمات روستایی نمونه هایی از این وضعیت است.
ه:وجودتشکلهایغیردولتی:

در  مشارکت  برای  زنان  تواناسازی  عوامل  مهمترین  از  یکی 
خاص  تشکل های  ایجاد  برای  ایشان  توانایی  روستا،  مدیریت 
خودشان و یا مشارکت عادالنه ی آنان در تشکل های موجود است. 
تا به حال زمینه، فرصت و حمایت الزم برای ایجاد سازمان های 
غیردولتی فعال و قوی در اختیار زنان کشاورز قرار نگرفته است. 
تشکل های روستایی زنان که به مدیریت خود زنان روستایی اداره 

می شوند نیز از حمایت الزم برخوردار نیستند.
و:موانعفرهنگیاجتماعیونگرشهایغلطموجود:

از  یکی  غلط،  نگرش های  وجود  و  اجتماعی  فرهنگی   موانع 
مهمترین عوامل منفی مؤثر در مشارکت زنان کشاورز در مدیریت 
تأیید  را  آن  وجود  کتابخانه ای  مطالعات  که  است  تصمیم گیری  و 
مؤثر  نقش  بر  موانع، عالوه  این  برطرف کردن  برای  است.  کرده 
آموزش و افزایش توانایی های فردی زنان کشاورز، باید به اهمیت 
سیاست گذاری های مناسب از طریق مراجع ذی صالح و همچنین 
برنامه ریزی منظم و مستمر و حساب شده ی صدا و سیما برای تغییر 

نگرش های غلط موجود، توجه کرد.
زنان مسائل به ذیربط وزارتخانههای توجه ز:

روستایی:
کلیه ی وزارتخانه های ذی ربط و در رأس آنان، وزارت کشاورزی 
بایستی عالوه بر تقویت تشکیالت خاص زنان روستایی کشاورز، 
و  زنان  بر  را  این طرح ها  تأثیر  آینده ی خود،  تدوین طرح های  در 
را  موجود  و حتی المقدور طرح های  پیش بینی کرده  دو  مردان هر 
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نیز برای پر رنگ کردن مسائل خاص زنان کشاورز مورد بررسی 
مجدد قرار دهند. چنان چه مسائل زنان روستایی کشاورز بدین گونه 
جایگاه بایسته ی خود را در طرح های موجود بازیابد، عماًل مشارکت 
زنان کشاورز نیز در مجموعه فعالیت های بخش کشاورزی تثبیت 

خواهد شد. 
 پیشنهادها

تالش در جهت ایجاد محیطی مناسب برای مشارکت واقعی و 
در  و  تولید  مدیریت  و  تصمیم گیری  فرآیند  در  زنان  عادالنه ی 

سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در روستا؛
حضور حداقل یك زن روستایی در شوراهای روستا؛

حضور مؤثر و فعال کارشناسان و مروجان زن در تصمیم گیری ها 
در ستاد، استان، شهرستان و مراکز دهستان؛

ایجاد و حمایت از تشکل های خاص زنان روستایی برای جلب 
و همچنین حضور  ایشان  مدیریتی  توانایی های  تقویت  و  مشارکت 
فعال تر آن ها در روند توسعه ی روستا و همچنین حمایت از حضور بیشتر 

زنان در تشکل های موجود؛
حمایت از فعالیت های داوطلبانه ی زنان روستایی که در قالب 
طرح مددکاران ترویجی زن و اعضای باشگاه های دختران روستایی 
در روستاهای مختلف کشور فعالند، با اختصاص اعتبارات مشخص 
برای این گونه تشکل ها و کمك به انجام برنامه های آموزشی آنان؛

حضور فعال زنان در مراجع تصمیم گیری رسانه های گروهی 
برای تدوین نشریات و برنامه های رادیو و تلویزیونی خاص مناطق 
حقوقی  و  اجتماعی  فنی،  آگاهی های  افزایش  جهت  در  روستایی 
زنان روستایی، آشنایی با سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در 

میان  در  موجود  نادرست  نگرش های  اصالح  همچنین  و  روستا 
مردان و زنان روستایی و مسئولین در زمینه ی توان زنان در امور 

مدیریت و سازماندهی نقش و جایگاه زن در اسالم و نظام؛
زنان  مدیریت  و  تصمیم گیری  نقش  دقیق تر  بررسی 
روستایی در فرآیند تولید محصوالت کشاورزی و همچنین تعیین 
جایگاه مشخص مدیریتی آنان به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 

در خانوار روستایی از طریق مطالعات عمیق تر و بلندمدت تر؛
 برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی برای کارشناسان، 
مروجان و مددکاران زن و زنان روستایی در زمینه ی رفع تنگناها 
و  روستایی  زنان  و سازماندهی  مدیریت  به  مربوط  و مشکالت 

مربوطه؛ برنامه ریزی های  برای  ایشان  جلب مشارکت 
تأمی��ن امکان��ات الزم و ایجاد تس��هیالت ض��روری برای 
فعالی��ت بهره ب��رداران زن، مدیران عامل تعاونی های روس��تایی و 
س��ایر زنانی که در س��مت های تصمیم گیری در روس��تا مشغول 

فعالیت هستند؛
تسهیل دسترسی زنان روستایی به اعتبارات بانکی و منابع 
خاص مالی در تبصره های بودجه ی سالیانه و اختصاص بخشی از 

اعتبارات تبصره ها به فعالیت های تولیدی زنان روستایی؛
و  روستایی  زنان  استفاده ی  مورد  ابزار  دقیق  بررسی 
این  مکانیزاسیون  درجه ی  افزایش  و  بهبود  جهت  در  تالش 
و  آنان  کاری  بار  کاهش  و  زنان  تواناسازی  به منظور  ابزار 
طراحی  و  روستایی  زنان  تکنیکی  تخصص  افزایش  همچنین 

آنان؛ فعالیت  با  ابزار متناسب 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

9

شماره 33 



محمود علیگو 
کارشناس ارشد توسعه ی روستایي
aligoo@dehyariha.com

زنان به عنوان مهم  ترین عضو خانوار، همواره نقش اصلی 
را در فعالیت های تولیدی خانوار دارند. اما تولیدات خانگي 
زنان به عنوان بخشي از فعالیت هاي تولیدي جامعه که اثر به سزایي 
بر مطلوبیت افراد خانواده و جامعه دارد، به دلیل عدم ارزش گذاری 
بازاری در حساب های ملی گزارش نمی شود.  براساس تعریف ارائه 
شده از سوی مرکز آمار ایران، خانه دار فردي است که شاغل، بي کار 
بنابراین خانه داري جزء  نمي آید.  به حساب  جویاي کار و محصل 
مشاغل محسوب نمي گردد و در طبقه بندی های آماري و جمعیتي 
موجود کشور، خانه داران جزء جمعیت غیرفعال محسوب مي شوند. 
این در حالی است که براساس آمارهای موجود، بیش از 25 درصد 
خانه دار  جهان  زنان  جمعیت  درصد   50 از  بیش  و  ایران  جمعیت 

هستند.
 به عبارت دیگر نقش زنان به عنوان نیمي از جمعیت جهان همواره 
نادیده گرفته مي شود، زیرا آنان بخش عمده اي از زمان خود را در 
خارج از بازار کار سپري مي کنند. بسیاري از آنان با وجود تحصیالت 
مناسب، به دالیل فرهنگي و اجتماعي، کار در خانه را به کار در بازار 
ترجیح داده اند. در کنار این گروه از زنان، زنان شاغلي نیز هستند که 
هم در بازار و هم در منزل به کار مشغولند. اما بخشي از کار زنان 
شاغل و همه ی کار زنان خانه دار از دید اقتصاددانان پنهان می ماند.

از سوي دیگر، نقش زنان در تولیدات خانگي بیش از مردان است 
و همواره تفاوت هاي جنسیتي نقش مهمي در اشتغال به کار خانگي 
دارد. نقش و محدوده ی کاری متفاوت زنان و مردان سبب ایجاد یك 

برآورد
 ارزش اقتصادی 

فعالیت های خانگی 
زنان روستايی
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 اثر بازاری بر روی نقش جنسیت در اقتصاد می شود.  نقش اصلی مردان 
به عنوان نان آور در خارج از خانه است، یعنی جایی که مبادالت پولی 
اما نقش اصلی زنان به عنوان خانه دار و مادر در  صورت می گیرد. 
خانه می باشد، یعنی جایی که مبادالت پولی کمتر اهمیت دارد. در 
نتیجه آنچه که مردان در بازار تولید و خریداری می کنند، در اقتصاد 
محاسبه می شود  اما آنچه که زنان در خانه تولید و مصرف می کنند، 

در اقتصاد محاسبه نمی شود. 
و  فعالیت ها  انجام  در  کشور  روستایی  زنان  ویژه ی  جایگاه  اما 
تولیدات خانگی بر کسی پوشیده نیست. بافت روستایی در کشور 
ما دارای اهمیت ویژه اي است و 15 درصد کل جمعیت کشور و 32 
درصد جمعیت کل زنان ایران را زنان روستایي تشکیل مي دهند. 
دامنه ی فعالیت هاي خانگي و خدماتي زنان روستایي بسیار گسترده 
است به طوری که نگهداري از فرزندان و مراقبت از آن ها، تهیه ی 
غذاي روزانه، شستشوي لباس ها، نگهداري از افراد مسن خانواده، 
فرآوري مواد مورد نیاز در تهیه ی غذا، نگهداري دام ها در منزل و تمیز 
کردن اصطبل ها و آخورها، شیردوشي و پشم چیني از دام ها، همه از 
وظایفي است که زنان روستایي به طور مستمر و روزانه به اعضاي 
خانوار عرضه مي دارند و به این شکل وسایل آسایش و آرامش را 
برای خانواده ی خویش تأمین می کنند. اما از آن جایی که راهی برای 
کسب درآمد از طریق بازار برای زنان خانه دار در ازای ارائه ی این 
خدمات و انجام فعالیت های خانگی وجود ندارد، اندازه گیری ارزش 
کار آن ها با مشکل مواجه است و نظام قیمت گذاري بازاري موجب 
نادیده گرفتن سهم زنان روستایی در اقتصاد و رفاه جامعه می شود.  

فعالیت های  میزان  زمینه ی  در  مناسب  اطالعات  و  آمار  فقدان 
خانگی زنان روستایی، سبب شده تا این بخش مهم از جامعه مورد 
بی توجهی قرار گیرد. در حالي که بسیاري از کشورهاي دیگر مانند 
آمریکا و اتحادیه ی اروپا، با وجود سهم کمتر در تعداد زنان خانه دار، 
برداشته اند  تولید خانگي  آمار  به  براي دستیابي  را  گام هاي مهمي 
متحد، 2000(.  ملل  سازمان  دوم،  جلد  خانوار،  بخش  )حسابداري 
سازمان هاي مهم بین المللي مانند س�ازم�ان م�لل متحد، س�ازم�ان 
ایجاد  با  اخیر  سال هاي  طي  اروپا،  اتحادیه ی  و  کار  بین المللي 
روش هاي نظام مند جمع آوري آمار و پیشنهاد معیارهاي جدید و نیز 
محاسبه ی آن در حساب هاي ملي، توجه زیادی به کار خانگي زنان 
خانه دار و تولید خانگي نشان داده اند و کش��ورهاي مختلفي نیز از 
این روش ها استفاده کرده اند. براي مثال، ارزش کار زنان خانه دار در 
کره جنوبي در سال 2006 بیش از 53 میلیارد دالر برآورد شد که 
حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلي این کشور است )برآورد تولید 
خانگي در کره جنوبي، 2006(. این در حالي است که تنها 13 درصد 
از جمعیت کره، خانه دار هستند و این مقدار در ایران حدود 25 درصد 
می باشد. به این ترتیب محاسبه ی ارزش فعالیت های خانگی زنان 
موجب بهبود قابلیت مقایسه ی اندازه کل فعالیت های اقتصادی بین 
کشورها خواهد شد. یکی از اهداف برنامه ریزی های اخیر در کشور ما 
نیز بهبود وضعیت و دستیابی به جایگاه اول توسعه ی اقتصادي، علمي 
نیز چشم اندازهاي  برنامه هاي توسعه و  براساس  فناوري منطقه  و 
بلندمدت اقتصادي است. این امر مستلزم به دست آوردن تصویري 
دقیق از وضعیت اقتصادي و اجتماعي کشور، اصالح ساختارهاي 
پایه ای اقتصاد، محاسبه ی ارزش افزوده ی تولیدات خانگی و تنظیم 

حساب هاي ملي نسبت به این تولیدات است.
اولین گام برای حصول به این امر، انجام تحقیقات و مطالعات 
کاربردی با هدف شناخت روش های مناسب جهت جمع آوری آمار 

زنان  خانگی  فعالیت های  میزان  زمینه ی  در  مناسب  اطالعات  و 
روستایی و همچنین شناخت روش های به کارگرفته شده در جهان 
به منظور محاسبه ی ارزش اقتصادی این تولیدات و اضافه نمودن 
آن ها به حساب های ملی کشور است. با این وجود مطالعاتي که در 
رابطه با ارزش گذاري فعالیت هاي خانگي زنان در داخل کشور انجام 
گرفته اند بسیار محدود مي باشند و تنها یکی از آن ها به بررسی ارزش 
اقتصادی فعالیت های خانگی زنان روستایی پرداخته و ارزش افزوده ی 
فعالیت های خانگی زنان روستایی استان گیالن را مورد محاسبه قرار 
داده است. این پژوهش در سال 1388 انجام شد و ارزش تولیدات 
خانگی زنان روستایی را براساس رهیافت ارزش افزوده، محاسبه ی  
تعداد ساعات صرف شده ی زنان در فعالیت های خانگی، برآورد تابع 
تولیدات خانوار و نرخ دستمزد متداول در منطقه محاسبه نمود. براین 
افراد خانوار، داشتن فرزند زیر 5 سال،  تعداد  اساس عواملی نظیر 
بازاری زن، میزان تحصیالت همسر و همچنین میزان  مشارکت 
مشارکت همسر در فعالیت های خانگی از عوامل تأثیرگذار بر میزان 
زمان صرف شده از سوی زنان در فعالیت های خانگی شناخته شدند. 
براساس نتایج به دست آمده، زنان روستایی به طور متوسط 39 ساعت 
از زمانشان را در هفته صرف فعالیت های خانگی می نمایند. براین 
اساس ارزش تولیدات خانگی هر یك از زنان روستایی سالیانه در 
حدود 55 میلیون ریال و ارزش افزوده ی سالیانه ی این تولیدات در 
حدود 35 میلیون ریال می باشد. این ارقام نشان می دهد که دستمزد 
بالقوه ی  ماهیانه ی هر یك از زنان روستایی در ازای ارائه ی خدمات 
و تولیدات خانگی حداقل 291 هزار تومان است که این رقم محاسبه 
و پرداخت نمی شود و بنابراین در محاسبات تولید ناخالص داخلی 
استان نیز به حساب نمی آید و به این ترتیب سهم زنان روستایی 
در تولید ناخالص داخلی استان و کشور نادیده گرفته می شود.  این 
در حالی است که این ارقام نشان می دهد چنانچه مقدار برآوردی 
به طور تقریبی برای کل سال و همه ی خانوارهای روستایی استان 
بسط داده شود و ارزش افزوده ی تولیدات خانگی زنان روستایی کل 
استان محاسبه و در تولیدات ملی منعکس گردد، مقدار آن حدود 21 

درصد تولید ناخالص داخلی استان گیالن را تشکیل می دهد.
بخش  روستایی،  زنان  می دهد  نشان  آمده  به دست  نتایج 
تولیدی  فعالیت های  انجام  صرف  را  خود  زمان  از  عمده ای 
خانگی می نمایند که این تولیدات اثرات غیرمادی قابل توجهی 
دارد.  افراد جامعه  نتیجه  در  و  خانواده  افراد  رفاه  و  بر مطلوبیت 
اما چنانچه ارزش مادی این فعالیت ها برآورد گردد و به تولیدات 
اقتصاد  در  روستایی  زنان  دید  آن گاه خواهیم  اضافه گردد،  ملی 
از  می دهند.  اختصاص  خود  به  را  توجهی  قابل  سهم  نیز  ملی 
اجتماعی زنان روستایی در  اقتصادی   به نقش و جایگاه  این رو 

مطالعات جامعه شناختی باید اهمیت ویژه ای داده شود.
توسعه ی  مؤلفه های  از  یکی  اقتصادی  رشد  آن جایی که  از 
پایدار است، لذا محاسبه ی ارزش تولیدات خانگی زنان روستایی 
می تواند گامی در جهت حرکت در این مسیر باشد. همچنین ارقام 
مورد  در  تجدیدنظر  نشان می دهد  مطالعه  این  در  آمده  به دست 
نمودن  اضافه  و  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  محاسبات  نحوه ی 
ارزش فعالیت های خانگی به آن ضروری است. به این ترتیب از 
یك طرف نقش اقتصادی زنان و خصوصا زنان روستایی در قبال 
ارائه ی خدمات و تولیدات خانگی به طور کامل تری بیان خواهد 
شد و از طرف دیگر می توان به ارتقای جایگاه اقتصادی کشور 

در جوامع بین المللی نیز کمك نمود.
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نسیم خباززاده 
 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

N_kh@Dehyariha.com
نقش های  همواره  ایران،  روستانشین  جمعیت  مقدمه: 
بوده اند.  عهده دار  توزیع  و  تولید  امر  در  را  گوناگونی 
بخش کشاورزی، تأمین کننده ی حدود یك سوم اشتغال، بیش 
از چهارپنجم نیازهای غذایی کشور، نیمی از صادرات غیرنفتی، 
تولید  یك پنجم  و  کشاورزی  به محصوالت  نیاز صنایع  نه دهم 

ناخالص داخلی کشور است.  
در تمامی جوامع، زنان روستایی به عنوان یك عامل مهم در 
نیمی  واقع  در  و  بوده  روستایی مطرح  توسعه ی  اهداف  به  نیل 
این  با  می باشند.  روستایی  توسعه ی  موردنیاز  انسانی  نیروی  از 
حال، در جامعه ی روستایی ایران، میان طبقه ی حاکم )صاحبان 
سرمایه( و روستاییان، میان شهری و روستایی، میان باسواد و 

بیسواد و میان مرد و زن، شکاف عمیقی وجود دارد.  
میزان  لحاظ  از  امکانات کمتری  از  روستاها  در  به ویژه  زنان 
زنان  نقش آفرینی  میزان  برخوردارند.  قدرت  و  اعتبار  سرمایه، 
روستایی، بیش از مردان، تحت تأثیر شرایط و عوامل گوناگون 
زنان  دارند.  قرار  اکولوژیکی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
زراعی،  محصوالت  )تولید  مستقیم  به صورت  چه  روستایی، 
دامی، صنایع دستی و روستایی( و چه از لحاظ کمك به بخش 
کشاورزی )به عنوان نیروی کار( پتانسیل قابل توجهی در جامعه 
بخش  تولیدات  در  زن  میلیون   5/6 حدود  می شوند.  محسوب 
کشاورزی ایران نقش دارند. فعالیت های مربوط به کاشت، داشت 
و برداشت محصول، فرآوری و تهیه ی خوراک دام، نگهداری و 
مراقبت از دام و طیور و برخی فعالیت های مربوط به بازاریابی 
و فروش محصوالت از جمله زمینه های نقش و مشارکت زنان 

روستایی به شمار می  رود.
تبدیلی  صنایع  در  روستایی  زنان  موجود،  آمارهای  براساس 
50%، تولید محصوالت زراعی و دامی 22%، صنایع دستی %75 
 ،25 ترتیب  به  برداشت  و  داشت  کاشت،  به  مربوط  امور  در  و 
دامداری،  امور  در  همچنین  دارند.  مشارکت  درصد   4/26  ،24
23 درصد چرای دامی، 42 درصد مراقبت دام و 100 درصد کل 
پرورش طیور را در روستا انجام می دهند. بنابراین نقش آنان در 

دستیابی به امنیت غذایی، نقشی غیر قابل انکار است.  
توسعه ی  فرآیند  در  و  جامعه  در  تعیین کننده  نقش  این  اما 
توسعه،  حال  در  کشورهای  اغلب  مانند  ما  کشور  روستایی 
 80 حدود  ایران،  روستایی  جامعه ی  در  نیست.  آشکار  چندان 
جزء  و  خانه دار  زنان  ردیف  در  ولی  می کنند،  کار  زنان  درصد 
فامیلی  کارگر  خانگی،  کارگر  دستمزد،  بدون  شاغل  گروه های 
آمارها،  این  در  آمده اند.  حساب  به  مستقل  کارفرمای  یا  و 
فعالیت های  و  مزد  بدون  وقت،  پاره  فصلی،  اشتغال   اغلب 
خانه داری منظور نمی شود  و تنها آن بخش از فعالیت های زنان 
در علوم اقتصادی و اجتماعی مورد توجه و دقت قرار گرفته که 

در اقتصاد ملی و خارج از منزل ظهور داشته است.
در اغلب تحقیقات و آمارها، مردان به عنوان سرپرست خانوار 
نیز آن ها  اراضی کشاورزی  شناخته می شوند و مالکان زمین و 
هستند و این موضوع که تنها یك درصد مالکیت های روستایی 
اما  می کند.  تأیید  را  امری  چنین  است،  زنان  به  متعلق  کشور، 

جایگاه زنان 
روستایی و موانع 
مشارکت آن ها 
در فرآیند توسعه

*N33*4
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براساس آمار ارائه شده از سوی کمیته ی امداد امام خمینی)ره(، 
هم اکنون 830 هزار و 473 نفر در قالب 483 هزار و 897 خانوار، 
تحت سرپرستی زنان سرپرست خانوار روستایی قرار دارند که 62 

درصد این افراد باالی 60 سال سن دارند. 
به طور کلی، توسعه فرآیندی چند بعدی و دارای ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و. .. است. مشارکت زنان 
روستایی در این فرآیند، مشارکتی فعاالنه و تأثیرگذار نبوده است. 
آن  اقتصادی  بعد  تاکنون،  مشارکت  این  جنبه ی  مهم ترین  زیرا 
برای زنان روستایی بوده است. با این حال ارزش کار آن ها در 
از  و  می شود   محسوب  درآمد  به عنوان  کمتر  کشاورزی  تولید 
استقالل برخوردار نیست. این در حالی است که در فرآیند توسعه 
و تغییر نظام اقتصاد کشاورزی پیشرفته، ارزش کار زن که قباًل 
به صورت نیروی کار بدون مزد در خانواده بود، باید به پول تبدیل 

شده و در اختیار او قرار گیرد.
روستایی  زنان  کار  اصلی  حوزه ی  که  کشاورزی  بخش  جز 
خدمات  و  صنعت  یعنی  اقتصاد،  دیگر  بخش  دو  در  است، 
بحث  در  است.  بوده  ناچیز  بسیار  روستانشین  زنان  حضور  نیز 
مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان، مهم ترین موضوع، شرکت در 
برنامه ریزی، تصمیم گیری، اجرای تصمیمات و ارزش یابی نتایج 
فرآیندی  در چنین  به طور کل، سهم  اندکی  زنان  است.  حاصله 
داشته اند. با وجود آن که زنان روستایی در سال های اخیر حضور 
تشکل های  در  حضور  روستاها،  مدیریت  در  چشم گیرتری 
فرهنگی و اجتماعی، مدیریت تعاونی ها و. .. داشته اند، اما میزان 
پایین تر سواد و تحصیالت، درآمد شغلی و پایگاه اجتماعی نسبت 
به زنان شهری، باعث شده که آنان سهم به مراتب کمتری در 
کسب مقامات و مدیریت های دولتی، کسب نمایندگی مجلس و 
شوراهای اسالمی و به طور کلی حضور در ساختار قدرت داشته 

باشند. 
   موانع مشارکت زنان در

 توسعه ی روستایی
زنان وجود  و نقش آفرینی  موانع متعددی در مسیر مشارکت 
اجتماعی  را به عوامل فردی، خانوادگی و  دارد که می توان آن 

تقسیم بندی نمود.
الف  عوامل فردی:

زنان  سواد  سطح  بودن  پایین  عوامل،  این  جمله ی  از   �1
با وجود آن که رشد سواد و تحصیالت دختران  روستایی است. 
روستایی نسبت به گذشته 90 درصد افزایش یافته است و حتی 
در برخی مناطق روستایی میزان سواد زنان بیش از مردان برآورد 
زنان  به  مربوط  بی سوادی  نرخ  باالترین  همچنان  اما  می شود،  
منجر  فراوان،  مشکالت  بر  عالوه  امری  چنین  است.  روستایی 
انزوای  و  کناره گیری  حقارت،  احساس  به نفس،  اعتماد  عدم  به 

آنان می شود.  
از  خارج  و  داخل  کار  افزایش  و  زنان  فعالیت  زیاد  2� حجم 
خانه به دالیل مختلف از جمله مهاجرت فصلی مردان و تنوع زیاد 
کار زنان روستایی مانند بچه داری، امور منزل، کشاورزی، صنایع 

دستی، دامپروری و. ... 
3� کم بودن اطالعات، دانش، آگاهی های علمی آن ها سبب 
شده است که زنان با وجود برعهده داشتن به طور متوسط %50 
از منابع آموزش ها و  تولید کشاورزی، فقط توانسته اند 5 درصد 

تعلیمات ترویجی را به خود اختصاص دهند.
بهداشت  و  سالمت  ضریب  بودن  پایین  و  تغذیه  سوء   �4

فردی.
ب  عوامل خانوادگی:

به صورت  خانوادگی  تعصبات  و  جامعه  مردساالری  بافت   �1
فعالیت های  در  زنان  حضور  با  همسر  یا  پدر  نکردن  موافقت 
عدم  یا  و  فرهنگی  مختلف  به دالیل  اقتصادی  و  اجتماعی 
جامعه ی  در  زنان  منزل.  کار  نیروی  دادن  دست  از  به  تمایل 
ایران، تابع سنت های رایج و فرهنگ های محلی هستند  سنتی 
توزیع  است.  آن  بنیادی  عنصر  زن،  و  مرد  میان  سنتی  کار  که 
روستاها  در  اغلب  زن،  و  مرد  بین  مسئولیت ها  و  منابع  نابرابر 
نهادینه شده است. این نابرابری ها حتی در افکار خود زنان نیز 
به صورت هنجار درآمده است. در بیش از 80 درصد خانواده های 
مشارکت  و  مشورت  بدون  مردان،  توسط  تصمیمات  روستایی، 
سطح  ارتقاء  با  هم اکنون  امری  چنین  می شود.   اتخاذ  زنان 
کاهش  حال  در  به تدریج  خانواده  زنان  درآمد  و   تحصیالت 

می باشد.
2� باور و نگرش منفی نسبت به توانایی زنان و تبعیض های 

جنسیتی.
3� فقر اقتصادی خانواده.

ج  موانع اجتماعی:
1� آداب و سنن غلط نظیر خرافات، تقدیرگرایی و. ..

نهادها  تسهیالت  و  اعتبارات  به  زنان  پایین  دسترسی   �2
و  نهادها  تأسیس  با  کشورها  از  بسیاری  تولید.  عوامل  و 
اجتماعی  و  قانونی  موانع  بردن  بین  از  درصدد  سازمان هایی 
هستند که مانع مشارکت زنان روستایی شده است. با توجه به 
نیز  و  جامعه هستند  اقشار  از محروم ترین  روستایی  زنان   آن که 
به دلیل آن که امور اقتصادی، سرمایه داری و بهره گیری از نیروی 
انسانی از ضرورت خاصی برخوردار است، بهترین طریق تجمع 
و  کوچك  سرمایه های  شدن  جمع  برای  راهی  جستن  سرمایه، 
راستا  این  در  است.  سازنده  اقتصادی  مسیر  در  آن ها  بهره وری 
می تواند  روستایی،  زنان  خاص  تعاونی های  تشکیل  از  حمایت 

کمك مؤثری در این زمینه باشد. 
جهت گیری  و  ترویجی  خدمات  بودن  دسترس  از  دور   �3

فعالیت های اجتماعی و برنامه های مشارکتی به سمت مردان.

4� کمبود متخصصان زن در جهت آموزش زنان روستایی.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي
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و  اجتماعی  تسهیالت  و  خدمات  به  دسترسی  مشکالت   �5
بهداشتی.

6� پایین بودن دستمزد زنان روستایی در مقایسه با مردان.
برای  زنان  غیردولتی  سازمان های  اندک  بسیار   حضور   �7

پیگیری مسائل و مشکالت زنان روستایی.
با  دهیاری؛  نهاد  و  روستا  مدیریت  در  زنان  کم  حضور   �8
زنان  از  تعدادی  روستایی،  شوراهای  انتخابات  در  آن که  وجود 
در سنتی ترین بخش جامعه، امکان حضور در مدیریت روستاها 
و  آمدها  و  رفت  در  محدودیت  نظیر  عواملی  اما  یافته اند،  را 
مسافرت های برون روستایی، اشکال در ارتباط گیری مسئوالن، 
دیدگاه های سنتی برخی از اعضای شوراها و عدم حمایت ایشان 
و انتظار اطاعت بی چون و چرا از تصمیمات مردان، باعث کم رنگ 

شدن نقش زنان در مدیریت های محلی شده است.
 تواناسازی زنان روستایی 

فرآیند توسعه شامل مشارکت گروه های هدف نیز می باشد و 
افراد قابلیت های توسعه ای خویش را در مورد تشخیص و فائق 
آمدن بر مشکالت تقویت می نمایند. چنان چه مساوات بین زن و 
مرد محور تعریف توسعه ی امور زنان باشد، این مسئله به همراه 
بر  آمدن  فائق  برای  را  زنان  به  اختیارات  تفویض  لزوم  خود 
تنگناهایی که در امر مسئله ی برابری زنان در جوامع مردساالری 
وجود دارد را در برمی گیرد. در یك بحث کلی می توان اختیارات 
زنان را در پنج مرحله برابری نشان داد و باید در نظر داشت که 
مسئله ی اختیارات زنان یك بخش اساسی از فرآیند توسعه در 
زنان  امور  توسعه ی  فرآیند  به عبارت  دیگر  هر مرحله می باشد. 

منجر  درنهایت  که  است  تعیین  قابل  برابری  از  مرحله  پنج  در 
 5 این  شد.  خواهد  زنان  توانایی  افزایش  و  برابری  افزایش  به 
مرحله عبارتند از رفاه، دسترسی به عوامل تولید، آگاهی )دانش(، 

مشارکت و کنترل.
مرحله اول: رفاه

در این مرحله مسائل رفاه زنان در مقایسه با مردان در مواردی 
در  می گیرد.  قرار  بحث  مورد   .. و.  درآمد  تغذیه،  وضعیت  مانند 
این جا درواقع وضعیت موجود و مطلوب زنان توصیف می گردد. 
آن ها  مردان،  به  نسبت  رفاه خویش  پیشبرد  برای  زنان  فعالیت 
برابری  باالتر  مراحل  درگیری  و  تواناسازی  فرآیند  درگیر   را 

می نماید.
مرحله دوم: دسترسی

آنان  محدودیت  از  مردان  به  نسبت  زنان  پایین تر  تولید 
است.  و...  زمین  سرمایه،  مثل  تولید  عوامل  به  دسترسی  برای 
خدمات  دستمزد،  اداری  کارهای  به  کم تری  دسترسی  زنان 
ناممکن  را  تولید  و  استخدام  که  دارند  مهارت زا  آموزش های  و 

می سازد. 
مرحله سوم: آگاهی

مفهوم  چگونه  زنان  این که  یعنی  مرحله  این 
درک  ساختاری  نابرابری  حد  در  را  توسعه   فرآیند 
می کنند. زنان باید درک کنند که مشکالت آنان از بی کفایتی و 
نگرشی خاص  باید  نمی شود.   ناشی  آنان  کمبودهای شخصیتی 
که  تبعیضاتی  دهد  نشان  به طوری که  آید  وجود  به  جامعه  در 
قباًل طبیعی و واقعیتی غیرقابل تغییر قلمداد می شدند، تغییرپذیر 

هستند. 
مرحله چهارم: مشارکت

توسعه،  مراحل  تمام  در  زنان  حضور  به معنای  مشارکت 
بررسی نیازها، شناسایی مشکالت، برنامه ریزی، مدیریت، اجرا و 
ارزش یابی است. برابری در مشارکت به معنای مشارکت در یك 
جامعه ی مردساالر به آسانی به دست نخواهد آمد. چنین امری 
نیازمند شرکت دادن زنان در  پروژه هایی است که آنان به نحوی 

در آن ذی نفع هستند.
مرحله پنجم: کنترل

افزایش مشارکت زنان در حد تصمیم گیری، آنان را به سوی 
توسعه ی فزاینده سوق داده و آنان را تواناتر می نماید. به طوری که 
و  تولید  عوامل  در  کنترل  افزایش  کسب  برای  مشارکت  این 
منافع  عادالنه ی  توزیع  و  منافع  به  دسترسی  برابری  تضمین 
مردان  و  زنان  بین  قدرت  توازن  به معنای  کنترل  برابری  باشد. 

جدولشماره1:مهارتهایالزمبرایتواناسازیزنانروستایی
مهارت های فنی و تخصصیمهارت های ادراکیمهارت های انسانی

آموزش صنایع روستایی و هنریسوادآموزیتقویت اعتماد به نفس

آموزش زراعت، باغبانی، دامپروریتقویت قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزیاجتماعی شدن

آموزش تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی و تقویت تجزیه و تحلیل مسائلتقویت خالقیت فردی و اجتماعی
دامی

تقویت شناخت و درک صحیح از محیط تقویت روحیه ی رهبری
آموزش خانه داری، بهداشت و تنظیم خانوادهاطراف

آموزش استفاده از تسهیالت بانکی و حسابداریتقویت روحیه ی نوگرایی و نوپذیری
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مقام  در  آن ها  از  هیچ کدام  که  است  آن  به معنای  این  و  است 
زنان  تواناسازی  از  منظور  این جا  در  بود.  نخواهند  فرمان روایی 
معرفی  برای  بلکه  نیست،  زن ساالری  به  مردساالری  تعویض 
برابری جنسیتی در فرآیند توسعه است. برابری در کنترل برای 

استفاده از سود برابر برای زنان الزم است. 
و  مطلوب  مشارکت  در  گفت،  می توان  خالصه  به طور 
توسعه  جریان  در  آنان  نقش  باید  ابتدا  توسعه،  در  زنان  کارآمد 
را به درستی مشخص کرد و سپس موانع مربوط به ایفای نقش 
آنان را شناسایی کرده و توجه نمود که آنان هم در امور داخل 
دارند. ضمن  نقش مهمی  منزل  فعالیت های خارج  و هم  منزل 
مدیر  کننده،  تولید  همسر،  مادر،  نقش  که  دارند  توانایی  این که 
و برنامه ریز را به خوبی ایفا نمایند. تواناسازی فرآیندی است که 
انجام  فعالیت هایی  پیشرفت،  موانع  بر  غلبه  برای  افراد  آن   طی 
می دهند که باعث تسلط آن ها در تعیین سرنوشت خود شود. در 
این راستا، مهارت های الزم برای تواناسازی زنان به سه دسته ی 

کلی قابل تقسیم می باشد)جدول 1(
 نتیجه گیری

برنامه های  در  جنسیت  بابت  از  تفاوتی  هیچ  ظاهراً  چند  هر 
توسعه ی مشارکت وجود نداشته، ولی واقعیت این است که زنان 
گرفته اند  قرار  مشارکتی  برنامه های  توجه  مورد  مردان  از  کمتر 
برنامه ریزی شده اند. نحوه ی  برای مردان  برنامه ها  این  اغلب  و 
و  آداب  پروژه ها،  ماهیت  زنان،  مشارکت  به  سازمان ها  نگرش 
دسترسی  عدم  اجتماعی،  زندگی  بر  حاکم  سنت های  و  رسوم 
جنسیتی  تفکیك  اطالعات،  به  دستیابی  کانال های  به  مناسب 
کار و نداشتن قدرت اقتصادی از جمله عوامل به وجود آورنده ی 

چنین شرایطی است. 

باید توجه داشت که منابع انسانی، عامل کلیدی و پیش شرط 
ضروری دستیابی به توسعه ی پایدار هستند. در جهان امروز نیل 
افراد  از  نیمی  توانایی های  از  استفاده  بدون  توسعه  اهداف  به 
زنان،  دخالت  و  مشارکت  است.  غیرممکن  زنان،  یعنی  جامعه، 
بسیار  نقش  فرآیند،  این  در  در روستاها  زنان ساکن  به خصوص 
افزایش  می کند.  ایفا  روستایی  خانوار  منزلت  ارتقای  در  مهمی 
آنان،  تولیدی  فعالیت های  و  روستایی  زنان  اقتصادی  مشارکت 
 عالوه بر آن که بر چگونگی مصرف خانواده و امنیت غذایی آن اثر 
می گذارد، موجب افزایش سطح رفاه و آسایش خانواده و پیامد آن 
بهبود وضعیت تغذیه، بهداشت و جلوگیری از مهاجرت بی رویه به 

شهرها نیز خواهد شد.  
همچنین افزایش سواد و آگاهی زنان و دختران روستایی که 
اهداف برنامه های توسعه می باشند، به بهبود وضعیت آموزشی و 
توانمندسازی آنان، احیای روحیه ی آفرینش و نوآوری، افزایش 
کیفیت و بهره وری بیشتر فعالیت ها و تنوع در مشاغل آنان منجر 
به  توسعه  امر  برنامه ریزان  مثبت  نگاه  نهایت  در  شد.  خواهد 
مشارکت زنان روستایی، کمك شایانی به ارتقای موقعیت یك 
خانواده ی بهره مند روستایی خواهد رساند و عاملی جهت کاهش 

شکاف میان خانواده های شهری و روستایی خواهد گردید.
منابع

امیری، رمضانعلی. )1389(. زنان روستایی از خیال تا واقعیت  2. اخذ شده از: 
از: شده  اخذ  روستایی.  توسعه  در  زنان  مشارکت  موانع   .)1387(  بینام. 

http://www.ommid.com/fa/pages/?cid=142 
خانی، فضیله و احمدی، منیژه. )1388(. تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت زنان 
اقتصادی  اجتماعی در مناطق روستایی )مطالعه موردی:  در تصمیم گیری های 
محدوده روستای چیر  یامچی شهرستان زنجان(. مجله پژوهش زنان، دوره 7، 

شماره 4، زمستان 1388.
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بخش هاي  سایر  مانند  نیز  دهیاري  نوپاي  نهاد 
اجرایي و حاکمیتي از حضور بانوان در راس امور 
اجرایي بي بهره نبوده است و حضور قریب به 750 دهیار 
از  از یك سو نشان  زن در میان دهیاران سراسر کشور 
عزم جدي زنان روستایي جهت حضور در امور مشارکتي 
و مدیریتي، و از سوي دیگر بیان گر نگاه مثبت حاکمیت 

به حضور بانوان در امر مدیریت روستا است.
بحث  این شماره  موضوع محوري  این که  به  توجه  با 
مشارکت زنان روستایي مي باشد، بر آن شدیم با یکي از 
دهیاري هایي که مدیریت آن بر عهده ی بانوان مي باشد 

بیشتر آشنا شویم.
حاصل  مي نمایید  مطالعه  ادامه  در  که  مصاحبه اي 
گفت و شنود ما با سرکار خانم غفراني دهیار روستاي شیدان 

از توابع بخش مرکزي شهرستان اصفهان مي باشد. 

اول باشید موافق اگر مصاحبه شروع در
معرفيکوتاهيازخودتانداشتهباشید:

در  متولد سال 1353 هستم.  فاطمه غفراني  اینجانب 
حدود 6 سال است که در سمت دهیار روستاي شیدان از 
توابع بخش مرکزي شهرستان اصفهان در حال فعالیت 
در  و  است  کارشناسي حقوق  تحصیلي ام  مدرک  هستم. 
کارمند  همسرم  و  دارم  فرزند  دو  آمده ام.  دنیا  به  تهران 

وزارت دفاع هستند. 

خانمغفرانيازچهوقتیوچهمدتاستکه
بهاینشغلمشغولهستید؟شغلقبلیشماچه

بودهاست؟
از  وزوان  شهر  شوراي  1383عضو  تا   1379 سال  از 

گفت وگو با خانم غفراني دهیار روستاي شیدان از توابع بخش مرکزي اصفهان

مدیریت زنان در شیدان اصفهان
*N33* 5
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شوراي  عضو  و  اصفهان  استان  تابعه ي  شهرستان هاي 
 1384/8/2 تاریخ  در  بودم.  میمه  و  برخوار  شهرستان 
کارهاي  درخصوص  که  باالیی  بسیار  انگیزه ي  به دلیل 
اجرایي داشتم، به سمت دهیار روستاي شیدان منصوب 

شدم. از آن زمان تا هم اکنون مشغول فعالیت می باشم.

دهیار بهعنوان هم بعد دورهی در مایلید 
روستافعالیتخودراادامهدهید؟

 بله، بنده عالقه ی زیادي به کارهای اجرایي، خصوصا 
دهیاري دارم. البته تمایل دارم که در روستاهایي با جمعیت 
باالتر و مکان جغرافیایي وسیع تر فعالیت کنم. می خواهم 
به روستاهایي که از حیث امکانات محروم هستند و در 

جاهای صعب العبور قرار دارند خدمات ارائه دهم. 

انتخاب روستا دهیار بهعنوان که شد چطور
شدید؟

به  منجر  برگزار می شد،  در شورای شهر  جلساتی که 
آشنایی بیشتر با شوراهای روستا شد. انگیزه ي بسیار باال 
و حمایت مسئولین فرمانداري و بخشداري بخش مرکزي 
اصفهان و مسئولین استانداري، مقدمه اي شد که به سمت 

دهیار روستا منصوب شوم.

میزانعالقهیشمابهاینکارچهقدراست؟
دهیاري  کار  قوی  بسیار  انگیزه اي  و  عالقه  با  بنده 
روستا را به عهده گرفتم  شکر خدا و با حمایت مسئولین 
موفق  ما  دهیاری  بوده ام.  موفق  به حال  تا  خانواده ام،  و 
شده است در هر سال رتبه هاي کشوري و استاني زیادی 
را باالخص در خصوص طرح هاي عمراني کسب نماید. 
قدیمي  حمام  کاربري  تغییر  روستا،  فرهنگسراي  ساخت 
روستا، ساخت و ساماندهي غسالخانه و گورستان روستا، 
بازسازي امامزاده ي روستا، ساخت خانه ي عالم در روستا، 
بهسازي معابر، صدور 150 الي 200 پروانه ي مسکوني با 
همکاري بنیاد مسکن شهرستان اصفهان، اخذ وام براي 
متقاضیان و ساخت مسکن هاي روستایي و. .. به طور کلی 
چهره ی روستا را بسیار جالب و دیدني کرده است و بافت 

فرسوده را به بافت جدیدي تبدیل کرده است. 

یک عنوان به شما با روستا مردم برخورد
دهیارزنچطوراست؟

فرهنگ قدیمي و سنتي مردم روستا این گونه بود که 
زنان فقط به کارهاي خانه و مدیریت منزل مي پرداختند. 
دیدگاه این بود که زنان از پس کارهاي اجرایي در سطح 
ابتداي کار جلسه ي معارفه اي  جامعه برنخواهند آمد. در 
در مسجد روستا برگزار شد. این جلسه در حدود 2 ساعت 
من  شد.  مطرح  پاسخ هایي  و  پرسش  و  انجامید  به طول 
با  خوبي  تعامل  مردم  اگر  که  شدم  متذکر  را  نکته  این 

دهیار داشته باشند - چه دهیار زن و چه مرد -، دهیار 
مردم  سال،   3 گذشت  از  بعد  شد.  خواهد  موفق  مطمئنا 
اقرار مي کردند که واقعا باورمان نمي شد که زن ها هم در 
عرصه ي کارهاي اجتماعي، خصوصا در کارهاي اجرایي 
بتوانند کار بکنند. در بخش مرکزي شهرستان اصفهان در 
حدود 105 روستا وجود دارد که 78 روستای آن، داراي 
دهیاري تمام وقت مي باشند. از بین این روستاها روستاي 
شیدان، تنها روستایي است که داراي دهیار خانم مي باشد. 
خانم  دهیار  اصفهان هم  سایر بخش هاي شهرستان  در 
وجود ندارد. امیدوارم که تعداد دهیاران خانم روز به روز 
افزایش داشته باشد تا خانم ها هم بتوانند از این طریق به 

مردم خدمت کنند. 

میزانهمکاریمردمبادهیاریچگونهاست؟
در ابتداي کار که حضور اجتماعي یك خانم براي مردم 
روستا و حتي زنان غیرقابل قبول بود، تعامل بسیار کمی 
بین مردم و دهیاری وجود داشت. به مرور زمان مردم پی 
باالخص  آن ها،  به  دلسوزانه  مي خواهم  بنده  که  بردند 
برای  دارم  سعی  و  بکنم  خدمت  روستا  زنان  و  دختران 
رفاه حال آنان امکاناتي را که در شهر وجود دارد به روستا 
بهتر  روستا  مردم  برخورد  قضیه  این  از  پس  کنم.  وارد 
شد. تا جایی که در ساخت پارک کودک، مردان و زنان 
روستا، همگی بدون داشتن هیچ چشم داشتي با دهیاری 
افتتاحیه ي پارک کودک که  همکاري کردند. در مراسم 
مردم  استقبال  آوردند،  تشریف  هم  استاندار  آقاي  جناب 
روستا بي نظیر بود. خدا را شاکرم که این توفیق را به من 
داد که در دفتر خاطرات زندگي خودم، این خدمات را ثبت 
کنم و خاطرات شیرین آن همیشه در ذهن خودم و مردم 

باقی بماند.

بادستگاههايدولتيومسئولین ارتباطشما
چگونهاست؟

اجتماعي  نهاد  به عنوان یك  دهیاري ها  کار،  اوایل  در 
شناخته نمی شدند و دهیاران خانم و آقا هر دو با مشکالتي 
مواجه بودند. ولي با حمایت و پیگیري مسئولین، کم کم 
رسمیت  به  را  دهیاري ها  دولتي،  ارگان هاي  کلیه ي 
یافت.  بهبود  دهیاري  با  مردم  تعامل  کم کم  و  شناختند 
بنده در سطح استان اصفهان با هر مدیر و یا مسئولي که 
تماس دارم، به یك خانم در عرصه ي اجرایي و دهیاري 
با یك  به چشم وی  ژه اي نگاه مي کنند و همکاری آن ها 
امر جاي  این  آقا.  تا یك دهیار  بیشتر است  دهیار خانم 
کل  و  دهیاري ها  سطح  در  مسئولین  از  تشکر  و  تقدیر 

استان اصفهان دارد. 
همکاری های  به خاطر  استان  مسئولین  از  بنده 
روستا  رفاهي  خدماتي  مجتمع  پروژه ی  در  بی دریغشان 
تشکر می کنم. این مجتمع خدماتي رفاهي که در ورودي 
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روستاي شیدان راه اندازي شده است، داراي پمپ هاي سي 
بخش هاي  و همچنین  گازوییل  و  بنزین  پمپ  ان جي، 
براي  توانسته ایم  مجتمع  این  افتتاح  با  مي باشد.  تجاري 
ایجاد  اطراف  روستاهاي  و  خودمان  روستاي  جوانان 
اشتغال کنیم و همچنین خدمتي در عرصه ي حمل و نقل 

و پایانه هاي استان انجام داده ایم.

بهنظرشماحضوریکدهیارخانمدرروستا
در زنان مشارکت میزان در میتواند حد چه تا
دیدگاه تغییر در همچنین و اجتماعی عرصههای

مرداننسبتبهکارزنانموثرباشد؟
قبل از آمدن بنده به روستا، خانم ها اجازه ي فعالیت در 
خارج از منزل را نداشتند و فعالیت آن ها به کارهاي داخل 
منزل و خرید مایحتاج خالصه مي شد. حتي دختران روستا 
روستاهاي  به  تحصیل  ادامه ي  براي  که  نداشتند  اجازه 
با آمدن خانم دهیار به  دیگر و شهرهاي نزدیك بروند. 
روستا، سطح دید، فرهنگ و برخوردهاي اجتماعي مردم 
کردند  پیدا  اجازه  دخترها  آن  از  پس  کرد.  تغییر  واقعا 
به  دبیرستان  و  راهنمایي  دوره ي  در  تحصیل  براي  که 
حال  در  و  بروند  نزدیك  شهرهاي  و  اطراف  روستاهاي 
حاضر خانم هاي روستا پا به پاي مردان در سطح خانواده 
و روستا فعالیت مي کنند. یك شرکت تولیدي در مجاورت 
روستاي شیدان وجود دارد. بیشتر پرسنل این شرکت از 
در  هم  خانم هایی  مي باشند.  شیدان  روستاي  خانم هاي 
اصفهان و شهر بهارستان مشغول کارهاي اداري هستند. 
این موضوع جاي شکر دارد که بنده توانستم با حضورم 
در روستا، این تغییرات را ایجاد کنم. شایان ذکر است که 
روستاهاي اطراف هم درصدد این هستند که حتما خانم ها 

را در عرصه ي کار اجرایي وارد بکنند. 
زنان  مشارکت  با  روستا  در  که  فعالیت هایی  از  یکی   
انجام شده است، مدیریت پسماند است. مدیریت پسماند 
در روستاها یکي از پروژه هاي بزرگ کشور است و زنان 
در اجراي خوب آن نقش کلیدي دارند. چرا که  مدیریت 
زنان  عهده ي  بر  که  منازل  داخل  مدیریت  به  پسماند 

روستاست برمي گردد.
اصفهان  شهرستان  مرکزي  بخش  در  طرح  این   
بتوان  که  نبود  این  خانم ها  دیدگاه  است.  شده  اجرا  نیز 
برد  بهبود  به  رو  را  زندگي  نحوه ي  پسماند،  مدیریت  با 
روستا  زنان  برای  دهیاری  کرد.  ایجاد  اشتغال  حتی  و 
کالس هاي آموزشي در این زمینه برگزار کرد. انگیزه ي 
زنان روستا در این کالس ها بسیار باال بود، به طور ی که 
آن ها آموزش ها را مو به مو اجرا مي کردند. در حال حاضر 
ما روستایي داریم که از نظر پسماند و زباله هاي روستایي 
استانداري  و  فرمانداري  با حمایت  و  ندارد  هیچ مشکلي 
با حمایت خانم های روستا، بنده توانستم در همایشی  و 
که در مشهد برگزار شد، رتبه ی یك کشوري را در بین 

از مثال هاي  دهیاران کسب کنم. مدیریت پسماند یکي 
مشارکت زنان در عرصه هاي اجتماعی است. مثال دیگر، 
استقبال و حضور گسترده ی آنان در کالس هایي است که 
در روستا برگزار مي شود. دهیاری تعدادی کامپیوتر براي 
روستا خریداري و کالس هاي کامپیوتر را در جوار دفتر 
و  بانوان  احکام  است. کالس هاي  کرده  برگزار  دهیاري 
کالس هاي ورزشي نیز از جمله کالس های دیگری است 
خانم ها  حضور  شدند.  مواجه  روستا  زنان  استقبال  با  که 
در این کالس ها، روحیه و نشاطي به آن ها می دهد که 
در زندگیشان تاثیر به سزایی مي گذارد. کلیه ی کسانی که 
که  بدانند  باید  فعالیت می کنند  اجرایي  کار  در عرصه ي 
اگر بخواهند جامعه ي سالمی داشته باشند، باید از داخل 
خانواده شروع کنند و مدیریت یك خانواده ی سالم با یك 
زن که از نظر روحي و جسمي سالم است، امکان پذیر 

می باشد.

کرده اشتغال ایجاد خانمها براي دهیاری آیا
است؟

در  را  گلخانه اي  محصوالت  کشت  امکان  ما  بله. 
همکاري  با  منظور،  به این  کردیم.  ایجاد  منازل  داخل 
مربیان  بانوان،  آموزش  جهت  حرفه اي،  و  فني  سازمان 
فني و حرفه اي کالس هاي آموزشي را برگزار کردند. در 
داخل  در  بافت  پوشاک  تولید  و  بسته بندي  حاضر  حال 
تاسیس  انجام مي شود. درخصوص  بانوان  منازل، توسط 
کردن  منجمد  کارگاه جهت  یك  و  خیاطي  کارگاه  یك 
را  اقداماتي  شده  خشك  سبزیجات  تولید  و  سبزیجات 
انجام داده ایم. با راه اندازي این کارگاه ها، نیاز به همکاري 
انواع  کاشت  مرحله ی  از  داریم.  خانم ها  مشارکت  و 
سبزیجات تا عملیات شستشوي سبزیجات، بسته بندي و 
منجمد کردن آن ها باید توسط زنان روستا انجام شود. با 
این کار زمینه ي اشتغالي را براي خانم ها فراهم کرده و 
میزان مشارکت آنان را در عرصه هاي اجتماعي افزایش 

خواهیم داد. 

روستا در اقداماتي چه بهداشتي لحاظ از
انجامشدهاست؟

تعداد  توانسته است  بهورز روستا  با همکاري  دهیاری 
18 خانم مددکار را در سطح روستا آموزش دهد که کلیه ي 
مي شود.  انجام  آن ها  توسط  بهداشتي  آموزشي  کارهاي 
براي مثال آن ها بهداشت دام ها را به خانواده ها آموزش 
معاینه ی  به  هفتگي  یا  و  ماهیانه  به صورت  مي دهند، 
بهداري  به  مراجعه  زمان  و  مي پردازند  روستا  نوزادان 
مي کنند.  یادآوری  مادران  به  نوزادان،  واکسن  جهت  را 
منازل  بهداشت  و  شخصي  بهداشت  کنترل  همچنین 

روستا را برعهده دارند. 
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برنامهی آیا چطور؟ روستا ایمني درخصوص
خاصيدراینزمینهداشتهاید؟

در  غیرمترقبه  حوادث  مدیر  دهیاران،  حاضر  حال  در 
کانال هایي  روستا  این  در  هستند.  نیز  روستاها  سطح 
براي مواقع احتمالي سیل تعبیه شده است، آموزش هایي 
برگزار  روستا  در  زلزله  با  برخورد  نحوه ي  درخصوص 
نصب  منازل  در  آتش نشاني  کپسول هاي  کرده ایم، 
یك  با  آب،  بهداشت  درخصوص  همچنین  است.  شده 
هر  براي  اقساط  به طور  که  داشته ایم  همکاري  شرکت 
به این  کند.  نصب  خانگي  آب  تصفیه ي  دستگاه  منزل، 
ترتیب بسیاری از بیماري هایي که از طریق مصرف آب 

غیربهداشتي به وجود مي آمد، از بین رفته اند. 

برگزار آموزشي برنامههاي به هم اشارهاي 
شدهميکنید؟

آموزش  کامپیوتر،  قرآن،  حفظ  احکام،  کالس هاي 
مدیریت پسماند، ورزش هاي بانوان مثل تکواندو، آمادگي 
کشت هاي  براي  حرفه اي  و  فني  کالس هاي  جسماني، 

گلخانه اي و کالس هاي متنوع دیگر.

دهیاري تعاوني خودتان شهرستان در آیا
دارید؟اینتعاونيهاچهکارهایيانجامميدهند؟

شرکت تعاوني دهیاري هاي بخش مرکزي در شهرستان 

اصفهان وجود دارد ولي متاسفانه بنده به نوبه ي خودم در 
لحاظ  از  نه  نبوده ام.  راضي  آن ها  عملکرد  از  مدت  این 
اجرایي و نه از لحاظ جذب سرمایه. حداقل در یك شرکت 
باید  تعاوني، صد عضو دهیار وجود دارد. شرکت تعاوني 
مي توانست براي این دهیاري ها انگیزه ایجاد کند تا تعامل 

بیشتری بین آن ها و شرکت به وجود می آمد. 

روستایی زنان برای توصیهای چه درنهایت
کهمایلنددرفعالیتهایاجتماعیمشارکتداشته

باشنددارید؟
اگر خانم ها از نظر روحي و جسمي سالم باشند، مطمئنا 
ما  مدیران  تمام  کنند.  تربیت  خوبی  فرزندان  مي توانند 
و  برسند  عالیه  مراتب  به  توانسته اند  روستاها  همین  از 
بتواند  روستایي  است که یك زن  این  امر  این  الزمه ي 
با  فرزنداني  بتواند  تا  کند  موفق عمل  تمام عرصه ها  در 

آینده اي درخشان تربیت کند و تحویل جامعه بدهد. 

وسخنآخردهیارروستايشیدان....
انجام  روستا  این  در  که  را  کارهایي  بتوانم  امیدوارم 
داده ام، در یك روستاي بزرگ تر انجام دهم تا خدمتي نیز 

به مردم روستاهاي دیگر کرده باشم. 
در دهیاران سایر و شما برای دهیاریها مجلهی
کلیهیروستاهایکشورآرزويموفقیتروزافزونميکند.
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دکتر مصطفي اوحدي حائري
و  شهرداري ها  سازمان  ریاست  حقوقي  مشاور 

دهیاري ها
چرادهیارنمیتواندبهعنواننهادحقوقیدردادگاهها

اقامهیدعوینماید؟
تأسیس  قانون  واحده ی  ماده  براساس  دهیاری  پاسخ: 
دهیاری های خودکفا در سراسر کشور مصوب 1377/4/14، 
به عنوان یك نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شود،  در 
نتیجه باعنایت به شخصیت حقوقی مستقل می تواند در دادگاه 

اقامه ی دعوی نماید.

بندهچهارسالدورهیمسئولیتمدردهیاریبهخاتمه
طيصورتجلسهای، اسالمی شورای و است رسیده
برابرقانونمرامجدداابقاءنمودهاست.ولیبخشدار
برایبندهحکمجدیدصادرنمینمایدومیگویدحکم

قبلیمعتبراست.لطفامراراهنماییفرمایید.
پاسخ: پس از انتخاب شخص دهیار از سوی شورا، بخشدار 
در صورت موافقت، مکلف است نسبت به صدور حکم اقدام 
دهیار  قبلی  مسئولیت  دوره ی  که  این  به  عنایت  با  و  نماید 
خاتمه یافته است، الزم است بخشدار نسبت به صدور حکم 

اقدام نمایند.

به دهیاری شدن تبدیل قانونی، و حقوقی بهلحاظ
و داشت خواهد پی در مزایایی چه اجرایی دستگاه
چگونهمیتواندهیاریراتبدیلبهیکدستگاهاجرایی

نمود؟
پاسخ: دهیاري ها با عنایت به قانون تأسیس دهیاري هاي 
خودکفا و ماده ی 5 قانون مدیریت خدمات کشوري، به عنوان 
دستگاه اجرایی شناخته شده اند و تصریح به این امر در قانون 

بودجه ی سال 1389، به هیچ وجه به منزله ی تبدیل دهیاري 
چنین  مزایاي  مورد  در  اما  نمي باشد.  اجرایي  دستگاه  به 
سایر  مانند  دهیاري ها  اواًل  که  نمود  عنوان  باید  خصوصیتي 
مزایاي  هرگونه  از  بهره مندي  امکان  اجرایي،   دستگاه هاي 
اسالمي  شوراي  مجلس  مصوب  قوانین  در  شده  پیش بیني 
آن  اجرایي،  دستگاه هاي  دیگر  با  قرارداد  عقد  امکان  )نظیر 
هم بدون ضرورت رعایت برخي تشریفات قانوني الزم جهت 
بهره مندی  درخصوص  ثانیاً  و  داشته  دولتي(  معامالت  انجام 
دهیاری ها از مزایای آن، اقداماتی توسط سازمان   شهرداری ها 
اطالع  به  آینده  در  که  است  بررسی  حال  در  دهیاری ها  و 

دهیاران محترم خواهد رسید.

و... برق و آب قبوض طریق از دریافتی عوارض آیا
درخارجازحریمشهر،بایدبهحسابدهیاریواریز
شودواگرپاسخمثبتاستفرآینددریافتاینمبالغ

چگونهاست؟
پاسخ: با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
تمرکز  حساب  به  شهرها  حریم  از  خارج  وصولی  عوارض 
واریز  مزبور  قانون   39 ماده ی   3 تبصره ی  موضوع   وجوه 
می شود  و از طریق وزارت کشور و استانداری براساس شاخص 

جمعیت به حساب دهیاری ها واریز می گردد.

قبرستان بهعنوان را زمینی روستا اسالمی شورای
بابت  میتواند دهیاری آیا است. نموده معین روستا

دفنامواتدراینقبرستانوجهیدریافتنماید؟
از سوي  دریافت هرگونه وجه  این سوال  با فرض  پاسخ: 
دهیاري ها مستلزم وجود جواز قانوني است . اگر دهیاري  بابت 
این موضوع خدماتي را ارائه مي نماید ، مي تواند با اخذ مصوبه 
اما  نماید  اقدام  دفن  و  کفن  عوارض  اخذ  به  نسبت  از شورا 
اگر بابت این موضوع خدماتي ارائه نمي گردد ، دهیاري حق 

دریافت چنین وجهي را نخواهد داشت. 

دهیاری حال شامل مواقعی چه در ماموریت حق
میشود؟

حیث  از  دهیاري  در  دهیار  خدمت  آن جایی که  از   : پاسخ 
مقررات استخدامي، تابع قانون کار و مقررات مربوطه است، 
مصوبات  رعایت  با  وي  مأموریت  حق  پرداخت  و  محاسبه 
شوراي اسالمي بر اساس قانون مزبور قابل انجام خواهد بود.

حال در ما روستای در دولتی تعاونی شرکت یک
و عوارضساخت بر عالوه آیا میباشد. ویال ساخت
ساز،بابتتخلیهینخالههاوخاکناشیازگودبرداری
درزمینهایحریمروستامیبایستعوارضیازاین

شرکتدریافتکرد؟
از سوی دهیاری،  پاسخ: وصول هر گونه عوارض محلی 
می باشد  بخش  اسالمی  شورای  توسط  آن  تصویب  مستلزم 

مشاوره
حقوقی

مشاوره
 حقوقی
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و در همین راستا الزم است تا دهیاری مربوطه با هماهنگی 
شورای اسالمی روستا نسبت به پیشنهاد وضع عوارض فوق 

توسط شورای اسالمی بخش اقدام نمایند.

داشته مصوبهای میتواند بخش اسالمی شورای آیا
و تکالیف روستا یک دهیاری برای آن در که باشد
تعهداتیرابهوجودآوردوبهصورتکلیآیادهیارباید

بهشورایبخشنیزپاسخگوباشد؟
پاسخ: شورای اسالمی بخش را بایستی از جمله شوراهای 
اختیارات  و  وظایف  دارای  که  برشمرد  فرادست  محلی 
مخصوص به خود می باشد و الزم است در چارچوب آن اقدام 
نمایند و به نظر نمی رسد که بتواند مستقیماً و خارج از وظایف 
و اختیارات قانونی برای دهیاری وظایف و تعهداتی را ایجاد 
مصوبات  اجرای  به  موظف  دهیاری  دیگر  سوی  از  و  نماید 
شورای اسالمی روستا می باشد، مگر درخصوص اخذ عوارض 

محلی که به تصویب شورای اسالمی بخش خواهد رسید.

آیامکاتباتدهیاریمیتواندباامضایشخصیغیراز
دهیارانجامشودواگرپاسخمنفیاست،درمواقعی
کهبهدالیلموجهدهیاردرمحلکارخودحضورندارد
)مانندسفرو...(چهکسیمسئولیتاموررابرعهده

دارد؟
سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه،   4 ماده ی  مطابق  پاسخ: 
دهیاری ها مصوب 1380/11/21 “کلیه ی مکاتبات دهیاری ها 
قائم  بنابراین  و  است”  معتبر  دهیار  امضای شخص  با  فقط 
یا مرخصی،  به شخص وی  می باشد و در صورت مأموریت 
قانونگذار تکلیفی را روشن ننموده است و به نظر می رسد که 

باید قائل به عدم جواز قانونی برای سایر اشخاص بود.

دهیاریچندنیرویرسمیمیتواندداشتهباشدوآیا
اینمقدارقابلتغییراست؟

به  افراد در دهیاری ها صرفاً  پاسخ : هر گونه به کارگیری 
مصوب  کشور  دهیاری های  استخدامی  آیین نامه ی  موجب 
شوراي  مصوبات  دیگر  و  بودجه  رعایت  با  و   1383/4/7
بر  حاکم  مقررات  است  ذکر  به  الزم  است.  مجاز  اسالمي 
مقررات  و  قوانین  صرفاً  بحث،  مورد  افراد  اشتغال  وضعیت 
قانون کار بوده و قانون مدیریت خدمات کشوری و در نتیجه 
قابل  دهیاری ها  درخصوص  رسمی  به صورت  افراد  استخدام 

اعمال نمي باشد. 

برایدهیارشدنچهقدراست؟دریک حداقلسن
قانون20سالاعالمشدهودرقانونیدیگر25سال.

با عنایت به اصالحیه ماده 49 )مصوب 86/12/27 ( یکي 
از شرایط عمومي احراز سمت دهیار داشتن حداقل بیست سال 

سن مي باشد

آیادهیاریمیتواندنسبتبهتاسیسیکموسسهیا
تعاونیحقوقیوابستهبهخوداقدامنماید؟

پاسخ: دهیاري ها مي توانند نسبت به تشکیل شرکت هاي 
تعاوني اقدام کنند. منتها این اقدام باید با رعایت مقررات خاص 
باشد. و آن چه که از مقررات قانوني استنباط مي شود این است 
که ممنوعیت قانوني خاصی براي تشکیل تعاونی به وسیله ی 
اساسنامه و  از سوی دیگر ماده ی 9  ندارد.  دهیاري ها وجود 
مقرر  خصوص  این  در  نیز  دهیاري ها  سازمان  و  تشکیالت 
یا  رییس  نمي تواند  خود  تصدي  زمان  در  »دهیار  مي دارد: 
عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت ها و موسساتي باشد 
که تمام یا قسمتي از حوائج عمومي حوزه ی دهیاري را تامین 
مي کند. همچنین دهیار حق ندارد در معامالت و قراردادهایي 
که یك طرف آن دهیاري است، به طور مستقیم ذي سهم یا 
ذي نفع باشد.« بنابراین این مقرره تصدیق مي کند که دهیاري 
مي تواند نسبت به تشکیل شرکت یا عضویت در شرکت اقدام 
کند. اما دهیار به دلیل وظیفه یا مسئولیتي که در دهیاري  دارد 

نمي  تواند سمتي در شرکت مذکور داشته باشد.

4سالپیشدرروستایماکارمطالعاتیطرحهادی
از ما و نشده اجرایی هنوز طرح این اما شد. انجام
محتویاتآننیزمطلعنیستیم.حالاگرماجوازساخت
وسازیصادرکنیمکهاینجوازمغایرباجانماییهای
برایدهیاریمسئولیتحقوقی آیا باشد، طرحهادی
داردیابنیادمسکنبهخاطرتاخیرشبایددوبارهطرح

مطالعاتیاشرابراساسوضعموجودتغییربدهد؟
از  پاسخ: در این زمینه، ماده ی 36 قانون، اصالح موادي 
قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمي کشور 
و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدي آن که 
اسالمي  شوراي  مجلس  تصویب  به   1386/6/27 تاریخ  در 

رسیده است، مقرر مي دارد: 
»ماده ی 36ـ بند ذیل به عنوان بند 11 به ماده ی 69 الحاق 
ساختمان  پروانه ی  صدور  و  پرونده  تشکیل  مي شود:   11� 
براي ایجاد بناها و تأسیسات واقع در محدوده ی قانوني روستا، 
پس از هماهنگي با بنیاد مسکن انقالب اسالمي و اخذ نظرات 
طرح هاي  مقررات  و  ضوابط  چارچوب  در  مذکور  نهاد  فني 
از  قانون  بنابراین؛ در صورت رعایت  هادي مصوب روستا.« 

سوي دهیاري، فرض سوال منتفي است.

عهدهی بر مالی امور قانونی و حقوقی مسئولیت آیا
این در نیز دهیاری مالی امور مسئول یا است دهیار

خصوصمسئولیتقانونیدارد؟
دهیاری ها  مالی  نامه ی  آیین   18 ماده ی  مطابق   : پاسخ 
امضای  به  بانکی  حساب های  و  تعهدآور  اوراق  و  “اسناد 
مشترک دهیار و مسئول مالی دهیاری که ذی حساب دهیار 
است انجام می شود”. در نتیجه مسئولیت حقوقی و قانونی آن 

بر عهده ی هر دو نفر می باشد.
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تجربه های 
موفق

*N33*7

از  پیران،  دهستان  روستاهای  از  آباد  شین  روستای 
بخش مرکزی شهرستان پیرانشهر است که در جنوب 
شرقی پیرانشهر واقع شده و 700 متر با آن فاصله دارد. این 
به  شرق  سمت  از  پیرانشهر،  شهر  به  غرب  سمت  از  روستا 
روستای وطمان آباد، از طرف جنوب به روستاهای سه گرکان 
و زیدان و از سمت شمال به روستای هابلس محدود می گردد. 
شین آباد به گویش محلی”شیناوا“ به معنی آبادی سبز می باشد. 
شین در زبان کردی به معنی سبز و “اوا”، آباد یا آبادی معنی 
می دهد که حکایت از سرسبزی و خوش آب و هوایی منطقه 
سال  سرشماری  در  آباد  شین  روستای  جمعیت  می کند. 
نفر   4719 به  هم اکنون  و  است  بوده  نفر   2908 1385برابر 
و  روستاها  از  مردم  زیاد  مهاجرت  از  است که حکایت  رسیده 
نیز  مهاجرت  اصلی  دلیل  دارد.  روستا  این  به  دیگر  نواحی 
نزدیکی روستا به شهر و برخورداری از همه ی امکانات شهری 
روستا  این  در  ساختمان  و  زمین  بودن  ارزان  حال  عین  در  و 

نسبت به شهر می باشد.
از لحاظ مردم شناسی، مردم روستا کرد با گویش سورانی و 
مسلمان سنی مذهب بوده و مراسم و آیین های محلی، ملی و 
مذهبی را با شور و حرارت خاصی برگزار می نمایند. شغل مردم 
آب  به دلیل وجود  کرد.  بررسی  جنبه  دو  در  را می توان  روستا 
فراوان و زمین های مرغوب از دیر باز شغل اصلی همه ی روستا 
کشاورزی و دامپروری بوده که شغل آن دسته از روستاییانی 
است که از قبل در روستا سکونت داشته اند و در حال حاضر 
نیز همان شغل را دارا هستند. اما مردمی که بعدها از روستاهای 

بازارکار شهری  کرده اند، جذب  مهاجرت  آباد  شین  به  اطراف 
شده اند و به دلیل نزدیکی روستا و شهر پیرانشهر به بازارچه ی 
مرزی تمرچین، عده ای هم از مردم روستا مشغول به فعالیت و 

امرار معاش در معامالت مرزی و بازارچه هستند.
از نظر قدمت، روستای شین آباد سابقه ای بس طوالنی داشته 
اما متاسفانه تاریخ دقیق آن مشخص نیست و تا به حال هیچ 
کاوشی در تپه ی باستانی شین آباد که در وسط روستا قرار دارد 
نشده است، هر چند عده ای آن را متعلق به هزاره ی اول قبل 

از میالد می دانند.
شرایط محیط و آب و هوایی شین آباد از دیرباز زبانزد مردمی 
بوده که به این منطقه آمد و شد داشته اند. کوهستان های مرتفعی 
که در تمام فصول سال برف دارند، چشمه ها و رودخانه های پر 
آب دایمی و طبیعت بکر و دست نخورده ی آن دل هر مسافری را 
می رباید. روستای شین آباد از امکانات و زیرساخت هاي متعددي 
شامل برق، آب، تلفن، گاز، طرح هادي، مدرسه ی راهنمایي، 
ابتدایي، خانه ی بهداشت، تلفن همراه، میدان روباز ورزشي، دفتر 
باب  سه  شخصي،  مسافربرهاي  ساماندهي  ارتباطي،  خدمات 
نانوایي، کارگزاري بیمه ی تامین اجتماعي روستاییان و عشایر، 

خانه ی قرآن، و. .. برخوردار مي باشد.
 تعامل شورا و دهیاری

قطعا موفقیت دهیاری برای انجام امور و وظایف تعیین شده 
به عواملی چون همراهی و همدلی مردم، فرهنگ سازی الزم، 
نیروی انسانی، کادر مجرب فنی، تامین اعتبارات الزم  و از همه 
در  روستا  دارد. شوراي  بستگی  تعامل شورا  و  مهم تر حمایت 

شین آباد، روستاي محله محور
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انجام اموری چون خرید ماشین دفع پسماند روستایی، تامین 
بودجه ی به کارگیری نیروی انسانی الزم برای دهیاری، تامین 
مقاومت  پایگاه  دهیاری،  ساختمان  احداث  برای  زمین هایی 
بسیج، احداث میدان روباز ورزشی و فضای آموزشی و... همواره 
یار و یاور دهیاري روستا بوده است و این زحمات شورا موجب 

شده که افتخار دهیار برتر استان از آن این دهیاري گردد. 
 گوشه ای از فعالیت های دهیاری روستا

فعالیتهایعمرانی
توسط دهیاری و شورای  روستا  در  زیر   پروژه های عمرانی 
اسالمی روستا انجام شده است: اجراي 33 کیلومتر طرح هادي، 
7 کیلومتر شن ریزي معابر، 2/5 کیلومتر راه کشاورزي، ساماندهي 
720 متر کانال فاضالب، احداث ساختمان دهیاري با پیشرفت 
30 درصد، پوشش 200 متر کانال فاضالب، صدور 533 فقره 
پروانه ی ساختماني، جذب بالغ بر 1/5میلیارد تومان وام بهسازي 
مسکن روستایي، سند دار کردن 650 واحد ساختمان روستایي، 
احداث پل هاي بتني و فلزي جهت بهبود عبور و مرور اهالي، 
به  بسیج  مقاومت  پایگاه  ساختمان  احداث  زمین جهت  اهداء 
مساحت 100متر، اختصاص زمین جهت احداث بیمارستان به 

مساحت 40000 مترمربع و. ... 
فعالیتهایفرهنگی

راه اندازی وبالگ دهیاری جهت اطالع رسانی بهتر به نشانی 
 ،http://dehyareshinabad.iranblog.com
مساحت  به  اهدایي  زمین  جذب  مشارکت،  فرهنگ  توسعه ی 
اعتبار  طریق  از  آن  احداث  و  مسجد  احداث  جهت  متر   750
جمع آوري زکات با کمك کمیته ی امداد شهرستان پیرانشهر 
و خیرین محل، جذب 504 متر زمین جهت احداث مسجد در 
کوي بهارستان و احداث آن توسط خیرین محل،  اهداء 4500 
مترمربع زمین به آموزش و پرورش از طریق شورای اسالمی 
و  پیگیري  آموزشی،  فضای  توسعه ی  و  مدرسه  احداث  جهت 
برگزاري کالس هاي آموزش قرآن  ثبت خانه ی قرآن معراج، 
برای دختران و پسران با هماهنگي سازمان تبلیغات اسالمي 
پیرانشهر، جمع آوري زکات یك صد و پنجاه و سه میلیون توماني 
اهالي روستا و واریز به حساب کمیته ی امداد امام خمیني)ره(، 
احداث مسجد بانوان با خودیاری مردمي،  اجرای مراسم دهه ی 

مبارک فجر با مشارکت تمام اهالی، انتخاب انجمن فرهنگی.
 فعالیت های ورزشی

مساحت  به  ورزشي  روباز  میدان  اجراي  زمین جهت  اهداء 
مناسبت دهه ی فجر  به   برگزاري مسابقات  مترمربع،   10000
انقالب و اهداء جوایز به برندگان، تشکیل تیم های 1و 2 فوتبال 
دهیاری  اسب سواری  تیم  طناب کشی،  تیم  تشکیل  دهیاری، 
و  روستاییان  ورزشی  و  فرهنگی  المپیاد  برگزاری  آباد،  شین 
عشایر در روستای شین آباد با هماهنگی مردم و هنگ مرزی 
پیرانشهر، شرکت تیم های اسب سواری، طناب کشی و تیراندازی 

در مسابقات شهرستان و استانی.
 فعالیت هاي خدماتی 

شامل  خانوار  هر  دقیق  آمار  از  اطالعات  بانك  ایجاد   

میزان  خدمات،  از  برخورداری  میزان  افراد،  تمام  مشخصات 
تحصیالت افراد و. ..، تشکیل شوراي کشاورزان روستا، تشکیل 
تیم امداد و نجات روستا، جمع آوري پسماند روستایي به صورت 
روزانه و مستمر از درب منازل، نام گذاري معابر روستا، نصب 

سطل زباله در سطح روستا و. ...
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 طرح بلوک بندی در روستای شین آباد 
این طرح به عنوان یك طرح برتر توانسته است در اجرای 
کلیه ی برنامه ریزی های شورای اسالمی و دهیاری مثمر ثمر 
واقع گردد. در این طرح روستا به نسبت جمعیت، به نه بلوک 
تقسیم شده است و برای هر بخش شورایی از بین معتمدین آن 
محل تشکیل می گردد. مردم مشکالت و نیازهای خود را در 
مرحله ی اول به شورای بلوک اطالع داده و شورای بلوک در 
صورت لزوم آن را در جلسات با دهیار و شوراهای بلوک های 
دیگر و شورای اسالمی روستا در میان می گذارد. این طرح باعث 
کاستن امورات دست و پا گیر در سیستم اداری دهیاری شده و 
دهیاری بهتر می تواند به امور برنامه ریزی شده ی خود رسیدگی 
نماید. به دلیل آن که بیشتر امور دهیاری مشورتی و مشارکتی 
واسطه  یك  به عنوان  گانه   9 بلوک های  شوراهای  می باشد، 

بسیاری از مشکالت مردم را حل و فصل می نمایند.
این طرح با توجه به جمعیت و فراوانی مشکالت روستا و 
به منظور دستیابی هر چه سریع تر به ارائه ی خدمات مطلوب، 
ضریب موفقیت را باال برده و  قرارگرفتن مردم در بطن امور، 
موجب افزایش مشارکت و مسئولیت پذیری بیشتر شده است و  
با توجه به این که افراد منتخب از جمله نخبگان روستا می باشند، 
با شروع فعالیت خویش در کنار دهیاری موجب اعتماد بیشتر 
مردم و تقویت جایگاه دهیاری شده اند و در مدت زمان کمتر از 

یك سال طرح مشارکت های مردمی به ثمر رسیده است.
کلیه ی فعالیت های انجام گرفته توسط دهیاري به کمك این 
طرح برنامه ریزی و انجام گرفته است و مفهوم دهیاری از یك 

نفر که به امور روستا رسیدگی می کند تغییر یافته و همه ی مردم 
نمود  آن  واقعی  به معنی  و مشارکت  دهیار محسوب می شوند 
پیدا کرده است. همچنین اگر چه گستره ی اجرای این طرح در 
روستای شین آباد است، اما اجراي موفق آن باعث شده است 
که به عنوان الگویي در سطح بخش و شهرستان مطرح گردد و 
حسب نظر بخشدار مرکزي این طرح در 62 روستاي منطقه در 

حال تجربه شدن است.
دیگر  و  عمرانی  پروژه های  اجرای  لحاظ  از  دهیاری 
خدمات رسانی به اهالی به خودکفایي نزدیك شده و مشکل 
چندانی وجود ندارد، اما شورای اسالمی در پي آن است تا با 
به  را  آن  دهیاری،  برای  درآمد زا  و  مدت  بلند  سرمایه گذاری 

خودکفایی کامل برساند.

اين روستا به 
نسبت جمعیت، به 
نه بلوک تقسیم 
شده است و 
برای هر بخش 
شورايی از بین 
معتمدين آن محل 
تشکیل می گردد. 
مردم مشکالت و 
نیازهای خود را 
در مرحله اول به 
شورای بلوک اعالم 
مي نمايند
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مقدمه: امروزه بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت 
کشور را زنان روستایي تشکیل داده اند و این بخش 
بزرگ جامعه، نقش بسیار موثر و سهم به سزایي در تولید 
و  خدمات  روستایي،  دستي  صنایع  کشاورزي،  محصوالت 
بنابراین  دارند.  برعهده  روستایي  توسعه ی  روند  در  نیز 
توسعه ی  عوامل  مهم ترین  از  یکي  زنان  توانمندسازي 
روستایي مي باشد که منجر به عملکرد توسعه یافته ی زنان 
در مدیریت، تصمیم گیري و اجرا در محیط خانواده و جامعه 
مي باشد. بدین منظور دفتر امور زنان روستایي و عشایري 
وضعیت  بهبود  اهمیت  به  بنا  کشاورزي  جهاد  وزارت 
اقتصادي کشور و کاهش بیکاري، بهبود شرایط اقتصادی 
خانواده ی روستایی، ارتقای  سطح درآمد و برقراری عدالت 
اجتماعی، پروژه ی تشکیل صندوق هاي اعتبارات خرد زنان 
این  است.  درآورده  اجرا  به   1379 سال  از  را  روستایي 
صندوق ها با ایجاد و گسترش فعالیت های درآمدزا به ویژه 
را  توسعه ی جوامع محلی  روستایی،  درآمد  زنان کم  برای 
خدمات  برخی  وام،  عرضه ی  بر  عالوه  و  می کند  تسهیل 
آموزشی و اجتماعی نیز به وام گیرندگان ارائه می کند. در 
جنبه های  در  فقرزدایی  انقالب،  اول  دهه ی  در  ما  کشور 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  اقتصادی  برنامه ریزی  مختلف 
فعالیت  به  شروع  روستایی  قرض الحسنه ی  صندوق های 
زنان  که  خرد  اعتبارات  صندوق های  ایجاد  ولی  کردند، 
قرار  خود  برنامه های  هدف  را  روستایی  مناطق  کم درآمد 
گروه های  تشکیل  فرایند  در  آنان  توانمندسازی  به  و  دهد 
اعتبار – پس انداز بپردازد، در دهه ی اخیر توسط دفتر امور 
زنان روستایی و عشایری و مرکز تحقیقات روستایی وزارت 

جهاد کشاورزی مورد توجه قرار گرفت. 

دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان یکی از متولیان تشکیل این صندوق ها مسئولیت 
راه اندازی، تامین سرمایه ی اولیه و ارائه ی خدمات آموزش 
است.  عهده دار  را  اعضاء صندوق  به  تخصصی  و  عمومی 
دفتر این نقش را با کمك گروه های خودیار محلی به اجرا 
به عهده  را  اداره ی صندوق ها  می گذارد و جامعه ی محلی، 
توسعه ای  ماهیت  این صندوق ها  که  آنجایی  از  می گیرند. 
واگذاری  و  راه اندازی  دارند، تشکیل آن ها در دو مرحله ی 
مختلف  مراحل  شامل  راه اندازی  مرحله ی  می شود.  انجام 
به وظایفی  را  آن  تشکیل یك صندوق است که می توان 
چون انتخاب روستای مناسب، ایجاد ارتباط با مردم محلی و 
توجیه طرح، عضوگیری، تشکیل جلسات اعتبار – پس انداز، 
جمع آوری اطالعات موردنیاز برای برنامه ریزی فعالیت های 
حسابداری،  دفاتر  تنظیم  مدیره،  هیات  انتخاب   درآمدزا، 
برنامه ریزی برای ارائه ی آموزش های عمومی و تخصصی 
و همچنین پرداخت اولین دوره ی وام می باشد. در مرحله ی 
مدیر  یا  مجری  عهده ی  به  صندوق ها  مدیریت  راه اندازی 
پروژه می باشد و کارشناس شهرستانی )کارکن میدانی( و 

آشنایي
 با صندوق
 اعتبارات خرد

*N33*8
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اعضاء صندوق وظیفه دارند با مدیر پروژه همکاری الزم را 
به عمل آورند. مرحله ی راه اندازی در حدود یك سال به طول 
و  محیطی  و  اجتماعی  شرایط  به  باتوجه  که  می انجامد 
تصمیم دفتر، می توان آن را کاهش یا افزایش داد. مرحله ی 
واگذاری هنگامی است که فرآیند شکل گرفته و جامعه  ی 
محلی اداره ی صندوق ها را به عهده می گیرند. در این مرحله، 

مدیریت به هیات مدیره و سرگروه ها واگذار می شود. 
 اهداف تشکیل صندوق های اعتبارات 

خرد
اهداف عمده ی تشکیل این صندوق ها عبارتند از:

بستری  ایجاد  طریق  از  محلی  جامعه ی  توانمندسازی 
گروه های   قالب  در  زنان  جمعی  مشارکت  برای  مناسب 
اعتبار – پس انداز، افزایش ضریب دسترسی زنان روستایی 
فردی  مهارت های  ارتقاء  اعتباری،  تسهیالت  به  کم درآمد 
آموزشی،  برنامه های  طریق  از  روستایی  زنان  اجتماعی  و 
به  روستایی  خانوارهای  غیرمولد  پس اندازهای  هدایت 
سرمایه های مولد کارآمد، افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد 
از طریق پرداخت وام های کوچك برای انجام فعالیت های 
مبتنی  که  پروژه هایی  اجرای  جهت  برنامه ریزی  درآمدزا، 
همچنین  و  باشد  منطقه  شرایط  و  امکانات  ظرفیت،   بر 

توسعه ی اشتغال و تثبیت مشاغل دارای بحران مالی.
 ویژگیهایعمدهیصندوقهایاعتباراتخرد:

مهم ترین خصوصیت این صندوق ها این است که فقط 
دختران  و  زنان  از  فقط  آن  اعضای  و  است  زنان  مختص 

روستایی تشکیل شده است. تعداد اعضاء هر صندوق حداقل 
30 و حداکثر 50 نفر می باشد که این اعضاء باید به گروه های 
5 تا 7 نفره تقسیم شوند. از هر خانواده ی روستایی تنها یك 
 نفر می تواند به عضویت این صندوق ها درآید و خانوارهای 
دارند.  قرار  عضویت  اولویت  در  روستا  هر  در  کم درآمد 
که  عضویت  متقاضی  تعداد  روستا  یك  در  صورتی که  در 
واجد شرایط هستند بیش از حدنصاب باشد، می توان تعداد 
حد  از  کمتر  اعضاء  تعداد  اگر  و  داد  افزایش  را  صندوق ها 
نصاب باشد، از سایر خانوارهایی که تمایل به عضویت دارند 
نیز می توان عضوگیری به عمل آورد. در صورتی که برخی 
خانوارهای کم درآمد روستا برای عضویت مراجعه نکنند، تیم 
راه اندازی می باید با آن ها مذاکره کرده و مزایای عضویت 
را برایشان توضیح دهند. سن اعضاء حداقل 15 و حداکثر 
را  فعالیت درآمدزا  توانایی  باید  اعضاء  و  60 سال می باشد 
داشته باشند. اعضاء هر صندوق می باید متعهد به شرکت 
در جلسات صندوق باشند که هر پانزده روز یك بار برگزار 
می شود و در این جلسات اعضاء باید مبلغ پس انداز خود را 

به صندوق تحویل دهند.
عدم  صندوق ها  این  در  عضویت  مزایای  از  دیگر  یکی 
پرداخت وثیقه از سوی اعضای صندوق می باشد و ضمانت 
جهت اخذ وام براساس تعهد جمعی گروه و به شیوه ی نظارت 
گروه های هم تراز انجام می شود. سرمایه ی صندوق ها متعلق 
زنان عضو هستند می باشد.  به جامعه ی محلی که همان 
زنان  امور  دفتر  از طرف  این صندوق ها  اولیه ی  سرمایه ی 
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پس اندازهای  با  اعتبارات  مابقی  و  می شود  اهدا  آن ها  به 
از دیگر مزایای عضویت در  تامین خواهد شد.  خود اعضا 
صندوق ها، شرکت در دوره های آموزشی ای است که توسط 
معاونت ترویج وزارت جهاد کشاورزی برگزار می شود. این 
آموزش های تخصصی و عمومی به صورت عملی، تئوری، 
روز   15 هر  که  جلساتی  در  که  است  بازدید  و  کارگاهی 
برگزاری  از  هدف  می شوند.  ارائه  می شود،  برگزار  یك بار 
در  الزم  مهارت های  ایجاد  و  دانش  افزایش  کالس ها، 
راستای اهداف صندوق است و انواع آموزش ها در راستای 
 فعالیت های اشتغال زای اعضا به آن ها ارائه می شود. همچنین

 آموزش های عمومی و تخصصی برای مدیریت صندوق ها 
نیز برگزار می شود.

 منابع اعتبارات مالی:
خود  پس اندازهای  محل  دو  از  صندوق ها  منابع  تامین 
جهاد  وزارت  زنان  امور  دفتر  اهدایی  سرمایه ی  و  اعضا 

کشاورزی می باشد.
الف(کمکسرمایهیدفترامورزنان:

زنان  امور  دفتر  از طرف  مالی صندوق ها،  تقویت  برای 
این  وزارت جهاد کشاورزی، حدود بیست میلیون ریال به 
سرمایه ی  کمك  دقیق  مقدار  می شود.  اهدا  صندوق ها 
اهدایی به میزان منابع و محرومیت محل استقرار صندوق 
اعضاء  کلیه ی  مبلغ،  این  دریافت  قبال  در  دارد.  بستگی 
صورتی که  در  کنند.  امضاء  را  جمعی  تعهد  فرم  می باید 
صندوق ثبت نشده باشد و منحل گردد، دفتر امور زنان در 
این مورد تصمیم نهایی را می گیرد و مبلغ آورده توسط نهاد 
مرکزی صندوق ها می تواند برای راه اندازی صندوق جدید 

مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی اگر صندوق ثبت شده باشد، 
براساس مقررات حقوقی انحالل شرکت ها تصمیم گرفته 

می شود و آورده می باید به نهاد مرکزی عودت داده شود. 
ب(پساندازهایاعضاءصندوق:

تشکیل  یك بار  روز   15 هر  که  صندوق  جلسات  در 
می شود، هر یك از اعضاء باید مبلغی را به عنوان پس انداز 
به صندوق بپردازد که میزان حداقل این مبلغ در جلسه ی 
اول توسط خود اعضا تعیین می شود. اعضاء می توانند مبلغ 
بیشتری را به عنوان پس انداز به صندوق بدهند، اما پس انداز 
بیشتر سقف وام برای یك عضو را افزایش نمی دهد. بلکه 
افزایش سقف وام یك گروه با توجه به افزایش پس انداز کل 
 اعضای گروه امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است که به 
کارمزدی  کرده اند،  استفاده  وام  از  که  اعضایی  پس انداز 
پرداخت نمی گردد. اما به پس انداز اعضایی که از وام استفاده 
نمی کنند، می توان کارمزدی حداکثر برابر نرخ سود پس انداز 
مهمترین  از  یکی  نمود.  پرداخت  بانکی  نظام  مدت  کوتاه 
اعضای صندوق  اعتبارات  کارمزد  درآمدی صندوق،  منابع 
است. میزان این کارمزد 5 درصد است که این نرخ پایین تر 
از نرخ کارمزد در وام های کشاورزی است و محاسبه ی آن 

برای هیات مدیره آسان می باشد.
 حساب سود و زیان صندوق:

برای نگهداری سرمایه ی صندوق، باید حساب پس انداز 
کوتاه مدت و یا حساب طرح ایران بانك کشاورزی با سه 
شبکه،  یا  مرکزی  نهاد  ایجاد  از  پس  شود.  افتتاح  امضاء 
قبل  تا  می شود.  سپرده گذاری  نهاد  این  نزد  سرمایه  این 
از اعضاء هیات مدیره  نفر  از واگذاری، صاحبان امضاء دو 
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و یك نفر کارشناس استانی )کارکن میدانی( خواهند بود. 
استفاده از سرمایه ی صندوق در فعالیت های غیر از وام دهی 

به اعضاء صندوق ممنوع است.
مبلغ  و  کرده  شرکت  جلسات  در  باید  صندوق  اعضاء 
پس انداز خود را به صندوق تحویل دهند. مدیریت صندوق 
می تواند از اعضایی که به صورت نامنظم در جلسات شرکت 
می کنند، جریمه دریافت کرده و به حساب درآمد صندوق واریز 
نماید. در صورت دیرکرد اقساط وام نیز با تصویب هیات مدیره 
و توافق اعضاء می توان جرایمی را در نظر گرفت که به حساب 
درآمد صندوق واریز می گردد. جریمه ها و کارمزد تعلق گرفته به 
وام ها، سود صندوق را تشکیل می دهند. در صورتی که پس از 
پرداخت هزینه ها، سودی وجود داشته باشد، ابتدا باید به پس انداز 
اعضایی که از وام استفاده نکرده اند، کارمزد پرداخت شود و 
مابقی به عنوان افزایش سرمایه محسوب گردد. مبلغ سودهای 
ویژه تنها در صورت انحالل صندوق به طور مساوی میان اعضاء 

تقسیم خواهد شد.
عملکرد  از  مالی  گزارش های  باید  صندوق  مدیریت 
 صندوق را ماهانه، و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق را 
به صورت ساالنه تهیه کرده و به دفتر و نهاد مرکزی )شبکه( 

ارائه دهد. 
 شرایط پرداخت وام:

پرداخت وام فقط به اعضاء صندوق تعلق می گیرد. جهت 
جلسات صندوق  در  منظم  به طور  باید  اعضاء  وام  دریافت 
داشته  در صندوق  پس انداز  ماه   6 حداقل  و  کرده  شرکت 
از  وام  درخواست  فرم  بایستی  ابتدا  وام گیرندگان  باشند. 
سرگروه را تکمیل کرده، سپس طرح توجیهی خود را به گروه 

ارائه نمایند. در طرح توجیهی مواردی از جمله نام فعالیت 
اشتغال زا، سرمایه ی اولیه ی اعتبار مورد نیاز، هزینه ی ثابت، 
هزینه های جاری، میزان سوددهی و. .. مشخص می شود. 
کارشناس  توسط  تقاضا  فرم  تایید  و  ارزیابی طرح  از  پس 
شهرستان یا یکی از اعضاء هیات مدیره، اعضای گروه باید 
فرم تعهد گروهی را امضا نمایند. در صورت موافقت هیات 
مدیره با طرح توجیهی و دادن وام به متقاضی، اعضای گروه 

باید ضمانت وام گیرنده را به عهده بگیرند.
الزم به ذکر است که در مرحله ی اول 50 درصد اعضای 
مابقی  و  نمایند  استفاده  صندوق  وام  از  می توانند  گروه 
اعضاء پس از این که وام گیرندگان 50 درصد اقساط را 
پرداخت نمودند، می توانند متقاضی وام باشند. وام هایی که 
پرداخت می شود باید صرف فعالیت های تولیدی ای شود که 
 توجیه اقتصادی دارند و به سودآوری می رسند. نظارت بر 
به کارگیری وام دریافتی طبق طرح توجیه ی تهیه شده توسط 
هر یك از متقاضیان وام، در چندین مرحله بعد از دریافت 
وام توسط سرگروه )اعضاء هیات مدیره(، کارشناسان امور 
اداره ی ترویج صورت  استان و شهرستان و رئیس   زنان 
مدت  طول  در  می تواند  اعضاء  از  یك  هر  می گیرد. 
وام  کند.  استفاده  ضروری  وام  از  بار  یك  عضویت، 
آموزش،  هزینه ی  تامین  چون  مصارفی  برای  ضروری 
می شود.  پرداخت  خانه  تعمیر  و  جهیزیه  تهیه ی  درمان، 
ارتباطی  گروه  هر  پس انداز  میزان  و  وام  مقدار  بین  باید 
 5 تا   3 بین  اول  مرحله ی  در  باشد.  داشته  وجود  منطقی 
برابر میزان پس انداز گروه می توان وام پرداخت کرد. الزم 
به ذکر است که به اعضای یك گروه به طور همزمان وام 
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بیش  گروه  یك  اعضای  صورتی که  در  و  نمی گیرد  تعلق 
باز پرداخت کرده  به موقع  را  از وام های خود  از 50 درصد 
باشند، می توان به نفرات بعدی گروه نیز وام پرداخت کرد. 
برنامه ریزی پرداخت وام می باید به نحوی باشد که هر عضو 
در سال بتواند از یك وام استفاده کند و درصورت خوش 
حسابی عضو، سقف وام پرداختی در هر سال نسبت به سال 

قبل افزایش می یابد.
نحوه ی ضمانت وام برای هریك از اعضای گروه به این 
صورت است که کلیه ی اعضای گروه باید فرم تعهد جمعی 
را امضا نمایند. در صورت عدم بازپرداخت اقساط وام ها تا 
از اعضاء، پس انداز گروهی که  حداکثر 6 ماه توسط یکی 
فرد وام گیرنده عضو آن است، به نفع صندوق ضبط و تا 
بازپرداخت کامل بدهی به سایر اعضاء گروه، وام پرداخت 
نخواهد شد. بازپرداخت وام ها 10 ماهه می باشد و می باید در 
20 قسط، هر پانزده روز یك بار، توسط وام گیرنده پرداخت 
شود. در شرایطی که وام گیرندگان قادر به پرداخت در 20 
بازپرداخت  مدت  مدیره،  هیات  تصویب  با  نباشند،  قسط 
افزایش است. در صورتی که عدم  قابل  ماه  تا 15  حداکثر 
بازپرداخت وام ناشی از زیان حاصل از فعالیت درآمدزا، مانند 
مدیره  هیات  باشد،  کشاورزی  فعالیت های  در  خشکسالی 
تمدید  را  بازپرداخت  مهلت  زیان دیده  برای عضو  می تواند 
در  کند. عضویت  پرداخت  بیمه  از طریق  را  یا خسارت  و 
صندوق  اعضای  که  دارد  به همراه  را  مزیت  این  صندوق 
می توانند فعالیت های کشاورزی خود را نزد بانك کشاورزی 

بیمه کنند.
 نحوه ی انتخاب، شرایط و وظایف هیات 

مدیره:
هیات مدیره از 3 نفر از اعضاء صندوق که با رای اکثریت 
اعضاء انتخاب می شوند، تشکیل می شود. این 3 نفر عبارتند 
باید عضو  از مدیر، حسابدار و منشی. اعضاء هیات مدیره 
صندوق و از افراد محلی ساکن در روستا باشند و همچنین 
باید از حسن شهرت برخوردار بوده و توانایی جلب همکاری 

دیگران را داشته باشند. 
جلسات  اداره ی  و  تشکیل  وظیفه ی  صندوق  مدیر 
صندوق، حفظ سرمایه ی صندوق، برنامه ریزی برای بهبود 
فعالیت صندوق و ارتباط با نهادها و سازمان های محلی و 
شهرستانی، امضاء تقاضای وام، اسناد هزینه و. ..، پیگیری 
اقساط پرداخت نشده و همچنین ارائه ی گزارش کار ماهانه 

و ساالنه به دفتر و نهاد مرکزی )شبکه( را بر عهده دارد.
اقساط  دریافت  از  عبارتست  حسابدار صندوق  وظیفه ی 
 و پس انداز ماهانه و ثبت در دفتر کل و صدور دفترچه های 
وام،  مدارک  تنظیم  ساالنه،  ترازنامه ی  تهیه ی  پس انداز، 
پرداخت وام  و نظارت بر نحوه ی باز پرداخت و گزارش به 

مدیر صندوق برای پیگیری.
منشی صندوق از جلسات برگزار شده صورت جلسه تهیه 
پرونده ی  بایگانی  و  تشکیل  وظیفه ی  همچنین  می کند. 

اعضای صندوق را برعهده دارد. پیگیری قوانین صندوق در 
مورد پرداخت وام و ضوابط آن و انجام مکاتبات با ادارات 

مربوطه از دیگر وظایف منشی می باشد.
 نحوه ی انتخاب، شرایط و وظایف مجری 

)مدیر پروژه(:
مجری می باید دانش کافی و تجربی در زمینه ی اعتبارات 
خرد داشته باشد. همچنین باید در کارگاه ها و سمینارهایی 
خرد  اعتبارات  و  روستایی  مشارکتی  ارزیابی  زمینه ی  در 
برنامه ی  یك  در  حداقل  این که  یا  و  باشد  کرده  شرکت 
کارشناس  یا  و  کارشناس شهرستانی  به عنوان  خرد  اعتبار 
 دفتر امور زنان شرکت فعال داشته باشد. وظیفه ی مجری 
و  خرد  اعتبارات  صندوق های  تشکیل  برای  برنامه ریزی 
تالش در جهت ایجاد ارتباط سازنده میان معتمدان محلی، 
سطح  در  ذی ربط  دولتی  دست اندرکاران  صندوق،  اعضاء 
استان و شهرستان می باشد. همچنین برنامه ریزی و نظارت 
بر حسن انجام جلسات صندوق و وام دهی به اعضا و نیز 
اعضاء  و  شهرستانی  کارشناس  به  عمل  حین  در  آموزش 

هیات مدیره نیز از جمله وظایف وی می باشد. 
 نحوه ی انتخاب، شرایط و وظایف 

کارشناس شهرستانی )کارکنان میدانی(:
دفتر  توسط  و  پیشنهاد مجری  با  کارشناس شهرستانی 
کار  انجام  جهت  شرایطی  دارای  باید  و  می شود  انتخاب 
باشد. کارشناس شهرستانی باید تجربه ی کافی در ارائه ی 
برنامه های آموزشی به مردم محلی و انگیزهی کافی برای 
فعالیت میدانی داشته باشد و حداقل برای مدت زمان 2 سال 

تعهد کار در برنامه های اعتبارات خرد بدهد.
تشکیل  از  عبارتست  شهرستانی  کارشناس  وظیفه ی 
برای  برنامه ریزی  و  پس انداز   – اعتبار  گروه های  جلسات 
آموزش های  ارائه ی  راه اندازی،  دوره ی  در  جلسات  اداره ی 
بر  نظارت  صندوق،  اعضای  به  تخصصی  و  عمومی 
هماهنگی  صندوق،  مالی  گردش  و  پس انداز  جمع آوری 
برنامه های صندوق با نهادهای ذی ربط در سطح شهرستان 
و استان. در دوره ی راه اندازی صندوق، کارشناس بایستی 
گزارش هایی از جلسات برگزار شده و امور مالی تهیه نماید، 
تقاضای وام های درخواستی اعضاء را ارزیابی و تایید نموده 
و همچنین بر فعالیت های در آمدزا نظارت داشته و بر این 

اساس گزارشات متناسبی را تهیه نماید.
 نقش دهیاران در تشکیل صندوق 

اعتبارات خرد
و  اشتغال  ایجاد  در  طرح  این  مثبت  اثرات  به  توجه  با 
نیز توانمندسازي خانواده هاي کم درآمد،  دهیاري مي تواند 
این  تشکیل  راستاي  در  خود  هاي  پتانسیل  از  استفاده  با 
صندوق در روستا تالش نماید. دهیاران مي توانند با تشکیل 
یك هسته ی اولیه در میان زنان روستا،  و با مراجعه به دفاتر 
امور زنان وزارت جهاد کشاورزي در شهرستان و یا استان 

خود،  راه اندازي این صندوق را پیگیري نمایند.
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*N31*9

پرونده ویژه

*N33*9

در  بودجه بندي  و  برنامه ریزي  بحث  دهیاري ها: 
فعالیت هاي دهیاري ها یکي از ارکان مهم در موفقیت 
به آن توجه شود. پیش بیني  یك دهیار است که شاید کمتر 
و  شفافیت  واقع بیني،  علمي،  نگاه  بر  مبتني  ساالنه  بودجه ی 
ریزبیني بسیاري از مشکالت فراروي دهیار و دهیاري را مرتفع 
دهیاري  جاري  فعالیت هاي  به  سرعت بخشي  در  و  مي نماید 
نقش به سزایي ایفا مي نماید. ما نیز با توجه به سواالت متعدد 
شما عزیزان در خصوص بودجه ی دهیاري به ویژه بخشنامه ی 
بودجه ی سال 90، تصمیم گرفتیم از این شماره بیشتر به این 
موضوع بپردازیم که در این شماره و جهت دریافت پاسخ هاي 
سواالت شما در نشستي با جناب آقاي اسدي مدیرکل محترم 
دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  بودجه ی  و  برنامه  دفتر 

کشور به بررسي ابعاد این موضوع پرداختیم.

و شما عنایت حسن از تشکر ضمن دهیاریها:
در ما که آنجا از دادید، قرار ما اختیار در که وقتي

نشریهیدهیاریهاشاهدبازخوردهایابالغبخشنامهی
این در متعددي وسواالت دهیاریهاهستیم بودجهی
رسیده ما بهدست نامه و پیامک طریق از خصوص
است،برآنشدیمتاپاسخبخشيازاینسواالترااز
اگر بحث، شروع بهعنوان کنیم. دریافت حضرتعالي
برای بودجهریزی نظام بفرمایید ابتدا باشید موافق

شهرداریودهیاریبهچهمعناست؟
ا... الرحمن الرحیم. بنده تشکر می کنم که در نشریه  بسم 
وارد مباحثی شدید که در حوزه ی   شهرداری ها و دهیاری ها 
بحث های  گذشته،  سال  از  می شد.  پرداخته  آن ها  به  باید 
جدی  به صورت  دهیاری ها  مالی  دستورالعمل های  و  بودجه 
مورد بررسی قرار گرفت. بودجه در حقیقت یك سری عملیات 
مالی در طول یك سال مالی است. براساس درآمدهایی که در 
باید  طول یك سال مالی کسب می شود،  یك سری هزینه ها 
داشته  برنامه ای  که  می کند  حکم  منطق  شود.  گرفته  درنظر 
باشیم که براساس آن برنامه، پول های سالیانه ی خود را تقسیم 

در گفتگو با مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

بررسي نظام بودجه ریزي دهیاري ها
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کنیم و به هدف موردنظر خود، چه در دهیاری، چه شهرداری 
مطرح   1404 سال  چشم انداز  دولت،  در  برسیم.  دولت  چه  و 
آن یك سری  براساس  است.  ساله  برنامه ی 20  یك  که   شد 
برنامه های خرد میان مدت طرح می شود  به نام برنامه ی 5 ساله 
و درقالب آن برنامه ی 5 ساله، هر سال بودجه ی سنواتی داده 
می شود.  این روندی است که در شهرداری، دولت و یا دهیاری 
باید طی شود. برنامه یا بودجه و چشم انداز ما باید براساس این 
که  دلیل  این  به  دهیاری ها  بودجه ی  بحث  در  باشد.  ترکیب 
گردش مالی کمتری وجود دارد و غالب درآمدهای دهیاری ها 
برنامه ریزی  نظام  و  فرآیند  است،  دولت  کمك های  براساس 
مشخصی  محل  از  درآمد  هنگامی که  است.  سخت تر  قدری 
تامین شود، برنامه ریزی بهتری صورت می گیرد. مانند دولت که 
درآمدش از نفت و مالیات هایی است که مطمئنا به دست می آید. 
ولی   شهرداری ها و دهیاری ها به دلیل این که درآمدشان متکی 
از این جهت برنامه ریزی کردن برای  بر اقتصاد کشور است، 
به درستی  باید  آن ها  درآمد  تحقق  میزان  است.  سخت  آن ها 
هزینه های  بتوانند  آن  تناسب  به  تا  بررسی شود  و  پیش بینی 
و  شهرداری ها  بین    اصلی  تفاوت  پس  باشند.  داشته  را  خود 
دهیاری ها با دولت در این است که   شهرداری ها و دهیاری ها 
به شدت وابسته به اقتصاد شهر و روستا هستند. هر چه اقتصاد 
شهر و روستا پویاتر و فعال تر باشد، طبیعتا درآمد آن ها هم باالتر 
می رود و هر چه کمتر باشد، درآمدهای آن ها و بالطبع هزینه ها 

هم کمتر می شود. 

دهیاریها:ارکانبودجهریزیچهچیزهاییاست؟
درآمدوهزینهطبیعتابهعنوانسرفصلهایاصلیبودجه

محسوبميشوند،اماجزییاتآنچهمواردياست؟
تشکیل  مختلفی  موضوع های  از  بودجه ریزی  درحقیقت 
دارد.  شکل های مختلفی  بودجه  تنظیم  نحوه ی  است.  شده 
برمبنای  بودجه ریزی  از   عبارتند  تنظیم  نحوه های  مهمترین 
و...،  عملیاتی  بودجه ریزی  برنامه ای،  بودجه ریزی  صفر، 
درحال  می شود.   انجام  بودجه  تنظیم  آن ها  براساس  که 
است،  حاکم  دهیاری ها  بودجه ی  در  که  سیستمی  حاضر 
است.  برنامه ای  نظام  براساس  تقریبا  آن  بودجه ریزی  نظام 
نمی توان این نظام را کامال برنامه ای دانست، چون اشکاالتی 
برنامه ای  نظام  براساس  تاحدودی  و  دارد  وجود  آن   در 
پایه ریزی شده است که در قالب 3 وظیفه ی اصلی، وظیفه ی 
خدمات روستایی، وظیفه ی اداری و وظیفه ی عمران و توسعه ی 
روستایی شکل گرفته است. در ذیل برنامه ی وظیفه ی عمران و 
توسعه ی روستایی، یك سری برنامه ها پیش بینی شده است که 
درقالب طرح ها و  پروژه های روستایی انجام می شود.  وظیفه ی 
می دهد.  انجام  را  جاری  هزینه های  درحقیقت  هم  اداری 
وظیفه ی خدمات روستایی هم پسماند و رفت و روب روستا 
را انجام میدهد. پس چارچوب و شکل موجود ارکان بودجه ی 
این  به دنبال  ما  می باشد.  وظیفه  سه   شامل  دهیاری ها  جاری 
انجام  دهیاری ها  بودجه ی  سیستم  در  تغییراتی  که  هستیم 

را  و مسیری  تدوین می باشد  در حال  آن  دستورالعمل  دهیم. 
به سمت  نهایی شدن طی می کند. در این سیستم جدید، نه 
بودجه ی عملیاتی، ولی تقریبا براساس بودجه ای که توجه به 
عملکرد دارد، به خدماتی که دهیاران می دهند توجه شده است. 
بنیادین در حال شکل گیری است.  تغییراتی  اساس  بر همین 
یعنی زمانی که دستورالعمل تکمیل شود، ان شاءا... بزودي ابالغ 
انجام خواهد شد و دهیاری ها می توانند از سال 91 بودجه شان را 
براساس دستورالعمل جدید تنظیم کنند. ارکان این نظام جدید، 
تقسیم شده  و خدمت  برنامه ها  اهداف،  اصلی  به سه قسمت 
دهیاری  خود  کالن  اهداف  از  برگرفته  معموال  اهداف  است. 
است. برنامه ها و خدمت، شامل برنامه های روستا مانند پسماند 
روستایی است. کل هزینه ها و خدماتی که قرار است دهیاری در 
قالب پسماند روستایی انجام دهد محاسبه می شود.  این باعث 
می شود  که دهیاری خیلی راحت بتواند اولویت بندی کند. به طور 

کلی ساختار بودجه از سال 91، تغییرات جدی خواهد کرد.  

چه بودجهریزی در موفقیت عوامل دهیاریها:
تنظیم نکاتیدر بهچه بیشتر چیزهاییهستند؟توجه
بودجهییکدهیاریباعثخواهدشدکهبودجهدرعمل

بهواقعیتنزدیکترباشد؟
به خصوص  و  کل  به طور  بودجه  تنظیم  در  اصلی  نکته ی 
تنظیم  در  یعنی هرچه  درآمدهاست.  بحث  دهیاری،  بودجه ی 
منطقی تری  شکل  به  و  شود  اعمال  بیشتری  دقت  درآمدها 
تعیین شود، چون در مقابل آن هزینه قرار دارد، پیش بینی بودجه 
دقیق تر خواهد بود. مثال این که احتماال چه میزان قرار است 
عوارض ساخت و ساز دریافت شود، یا میزان درآمدهایی که از 
باید پیش بینی شوند.   .. و.  جمع آوری پسماند حاصل می شود  
این پیش بینی ها باید باتوجه به شرایط محیطی زندگی صورت 
بگیرد. مسائلی هم وجود دارد که از حیطه ی اختیار شهرداری 
یا دهیاری ها خارج است. به عنوان مثال در کشور تصمیم گیری 
می شود  که مسکن مهر به صورت جدی کمك شود؛ در نتیجه 
 هزینه های ساخت و ساز در داخل شهرها کاهش یافته و باعث 
نتیجه  در  و  شده  کم  ساز  و  ساخت  یك باره  به  که  می شود  
از صدور  و  دهیاری ها  درآمدهای   شهرداری ها  باعث کاهش 
پروانه خواهد شد. این باعث می شود  که برخی از هزینه هایی 
پیدا نکند. پس درآمد قدم  که درنظر گرفته شده بود، تحقق 
بسیار  و  نکته ی دیگر  باید درنظر گرفته شود.  اولی است که 
زمانی که  در  آن هاست  اولویت بندی  هزینه ها،  بحث  در  مهم 
درآمدها به هر ترتیبی محقق نشده یا کم محقق شده است. 
در آن زمان نکته ی اصلی این است که چون همه ی هزینه ها 
را نمی توانیم پوشش دهیم، باید بتوانیم آن ها را اولویت بندی 
کنیم. پس الزم است که برنامه ها طبق اولویت هزینه شوند. 
شهرداری  یا  روستا  مدیریت  که  دارند  وجود  هزینه ها  برخی 
ناگزیر از پرداخت آن ها است، مانند هزینه های پرسنلی که باید 
درآمدها  که  است  این  اصلی  نکته ی  دو  شوند. پس  پرداخت 
نامناسب که  این که در شرایط  و دوم  بررسی کنند  را خوب 
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انجام  اولویت بندی  هزینه ها  در  است،  نشده  محقق  درآمدها 
شود. مثال در مقطعی حدود 10 تا 15 سال پیش، تعداد زیادی 
با  نتیجه  انجام رسید. در  به  بیمارستان توسط دولت  پروژه ی 
تعداد زیادی بیمارستان در سطح کشور مواجه شدیم که نیاز به 
تامین هزینه ی نگهداری، نیرو، تجهیزات و. .. داشتند. برای حل 
این مشکل، ساختمان برخی از آن ها واگذار شد. این مثالی در 
سطح کالن کشور بود. در تمام پروژه ها دوراندیشی، پیش بینی 
هزینه ها، درست فکر کردن و اولویت بندی کردن بسیار مهم 
است.  شکل  همین  به  هم  محلی  سطح  در  است.  اثرگذار  و 
مثال در پروژه ی پیاده روسازی، قبل از شروع پروژه، ابتدا باید 
مصالح موردنیاز پروژه بررسی شود، و بررسی شود که آیا این 
پروژه اولویت اول دهیاری می باشد یا خیر، و سپس به مرحله ی 
قرارداد می رسیم. یکی از مشکالتی که در کل کشور داریم و 
در   شهرداری ها و دهیاری ها این مشکل خیلی بزرگ تر است، 
پروژه  اجرای  بیشتر صرف  پروژه،  زمان  عمدتا  که  است   این 
می شود  و برای فکر کردن و مطالعه کم ترین زمان را صرف 
به  را  پروژه  مطالعه، سه سال  ماه  دو  یکی  با  یعنی  می کنیم. 
مثال  که  می کند  منطق حکم  درصورتی که  می رسانیم.  انجام 
زمانی در حدود یك سال فکر کنیم و در طول  پروژه،  روی 
چون  است،  منطقی تر  عمل  این  کنیم.  اجرا  را  آن  ماه  شش 
هزینه های اجرا خیلی بیشتر از هزینه های مطالعه است و اگر ما 
مطالعه انجام دهیم، اولویت بندی کنیم، نحوه و کیفیت کار را 
تعیین نماییم و همه ی جوانب را بررسی کنیم، زمان اجرای کار 

بسیار کمتر خواهد شد. 

دهیاریها:دهیاریهایکنهادعمومیهستندکه
طبققانونبایدبهنقطهیخودکفاییبرسند،بعضیاز
آنهاشایددرحالحاضربهایننقطهرسیدهباشند.اما
اکثردهیاریهاهنوزبهایننقطهنرسیدهاند.نهادیکه
و نهادها سایر به درآمد، بهلحاظ و ندارد خودکفایی
این روی نتواند شاید است، وابسته درآمدی منابع
دهیاری مثال برای کند. برنامهریزی خوب موضوع
و شهرداریها سازمان برنامهی امسال که نمیداند
دهیاریهابرایحمایتازدهیاریهاچیستوچهمیزان
در واقعا بخش این کند؟ پیدا تخصیص است قرار
برای را بودجهریزی طبیعتا و نیست دهیار اختیارخود
اگر تهران مثالشهرداری برای میسازد. مشکل وی
میتواند بهراحتی شود، بودجه کسر دچار مثال
هزینههایشراجبرانکندوراهکارهایجبرانیزیادی
دارد.اماطبیعتااینفضابراییکدهیاریفراهمنیست
جایگاه یا و دهیار شخص برای این است ممکن و
این برای کند. ایجاد بزرگی معضل دهیاری حقوقی

موضوعیکدهیارچهراهکاریمیتواندارائهدهد؟
نه تنها بسیاری از دهیاری ها، بلکه بسیاری از   شهرداری ها 
دهیاری ها  بحث  در  نرسیده اند.  خودکفایی  به  هنوز  هم 
بخشنامه ی  در  برداشته ایم.  قدمی  امسال  ما  شهرداری ها،  و   

از بودجه ی سال 90 دهیاری ها و   شهرداری ها، یك  امسال، 
است  قرار  که  کمك هایی  سرفصل های  رفتیم.  جلوتر  مقدار 
آن،  براساس  و  است  شده  تعریف  شود،  انجام  دولت  توسط 
دوم  دهند.  انجام  برنامه ریزی  می توانند  قبل  از  دهیاری ها 
یا  براساس عملکرد هر سال  این که معموال خود دهیاری ها 
از آینده پیش بینی داشته باشد.  سال گذشته ی خود می توانند 
میلیون  یك  دهیاری  یك  به  گذشته  سال  که  وقتی  یعنی 
است،  شده  پرداخت  متمرکز  وجوه  اعتبارات  محل  از  تومان 
پس دهیاری می تواند با درصدی باالتر یا پایین تر، پیش بینی 
بود.  خواهد  میزان  چه  او  آینده ی  سال  پرداختی  که  کند 
که  کند  پیش بینی  احتماالت می تواند  و  به تخصیص  باتوجه 
به طور متوسط 70 تا 80 درصد میزان سال گذشته، اعتبارات 
مشکل  با  فرآیند  این  این که  برای  ولی  کرد.  خواهد   دریافت 
تعیین   90 بودجه ی  بخشنامه ی  در  ما  شود،  مواجه  کمتری 
امسال  کند.  هزینه  می تواند  سرفصل هایی  چه  در  که  کردیم 
به  و  کنیم  تعیین  را  سرفصل ها  خودمان  ما  این که  به جای 
خودشان  که  خواستیم  دهیاری ها  از  کنیم،  ابالغ  دهیاری ها 
سرفصل های موردنظر را در یك چارچوب کلی تعیین کرده و 
 پروژه هایشان را به ما اعالم کنند. این فرآیند جدیدی است. از 
 سال های پیش، پروژه ها اینجا تعیین و ابالغ می شدند. امسال 
را می گوییم، خود  کلیات  ما  باال می آید.  به  پایین  از  پروژه ها 
دهیاری ها پروژه ها را تعیین می کنند. این که تاحدی مدیریت 
هزینه به دهیاری ها واگذار شده است، با استقبال خوبی مواجه 
شد. می توانیم با اقداماتی از این دست، فضای دهیاری هایی که 
وابسته به درآمدهای دولت هستند را باز کرده تا آن ها بتوانند 

برنامه ریزی بهتری انجام دهند.
اعتبارات معموال براساس درآمدهای دولت پرداخت می شود،  
درنتیجه واقعا نمی توان اطمینان صددرصد داشت. ولی با یك 
پیش بینی  آینده  برای  می توان  گذشته،  روند  طبق  درصدی 
بهبود  به اضافه ی  گذشته  روند  مالحظه ی  با  پس  داد.  انجام 
روش هایی که در بخشنامه ی بودجه ی جدید اتفاق می افتد و 
در دستورالعمل هایی که امسال ابالغ می شود،  به سمتی نزدیك 
را  این مسئله  انجام دهیم.  می شویم که پیش بینی صددرصد 
نباید از نظر دور داشت که همیشه بودجه، پیش بینی است و 
محقق  صددرصد  همیشه  که  است  این  پیش بینی  خاصیت 
نمی شود.  ولی ما باید به سمتی برویم که درصد بیشتری محقق 
شود. هر چه قدر توانمندی در پیش بینی ظرف یك سال بیشتر 
شود، یعنی بودجه بهتر تعیین شده است و هر چه قدر پیش بینی 

بدتری انجام شود، یعنی بودجه ی بدی داشته اید.

امکان بودجهریزی نظام در آیا دهیاریها:
جابهجاییسرفصلهاوجوددارد؟

درحقیقت در دستورالعمل هایی که ابالغ شده است و به طور 
کلی در قوانین بودجه، این انعطاف وجود دارد که اگر به هر 
انجام شده است، در  دلیلی پیش بینی ای که روی یك پروژه 
هنگام اجرا، به لحاظ شرایط اقتصادی، پیمانکار، یا به هر دلیلی 
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با تغییر هزینه مواجه شد، پیش بینی شده است که خود دهیار 
امکان گرفتن  را جابه جا کند. چرا که  بتواند هزینه ها  تاحدی 
مصوبه در هر پروژه وجود ندارد. ولی اگر بخواهد هزینه ها را 
بودجه  متمم  باید  دهد،  تغییر  کمتر  یا  و  بیشتر  از یك حدی 
بگیرد. این متمم افزایش یا کاهش بودجه را شامل می شود.  
شکل  همین  به  هم  اجرایی  دستگاه های  بقیه ی  و  دولت  در 
است. یعنی اگر به هر دلیلی، منابعی که پیش بینی شده است 
محقق نشود، و یا به هر دلیل هزینه هایی که پیش بینی شده 
است زیاد و کم شود، این قابل تغییر است و معموال درصدش 
ده  دهیاری ها،  در  می شود.   تعریف  دستگاه  شرایط  براساس 
داشته  کاهش  یا  افزایش  می توانند  برنامه ها  در  بودجه  درصد 
بیش  تغییر  اگر  ولی  باشد.  متمم  به  نیاز  این که  بدون  باشند، 
متمم  به  نیاز  و  برسد  شورا  تصویب  به  باید  باشد،  این   از 
می باشد. ما تخصیص اعتبارات را در دوره های سه ماهه، براساس میزان 
سود پرداخت می کنیم ومعموال براساس میزان اعتبار مصوب و نسبتی 
 که بین همه ی دستگاه های اجرایی تعادل برقرار باشد، تخصیص 
می دهیم. بعضا در خود دستگاه ها می توانند تا حدودی این تعادل را 

به وجود بیاورند که البته در آن قسمت سخت می شود. 

دهیاریها:ویژگیهایاصلیبخشنامهیبودجهی
سال90راذکربفرمایید.اینفرآیندازکیشروعشده
به تاریخی چه در و آنچیست مختلف مراحل است؟

اتمامرسیدهاست؟
 4-3 فرآیند  یك  در  ساله  هر  بودجه،  بخشنامه ی 
شروع  ماه  شهریور  از  جلسات  می شود.   انجام   ماهه 
می شود.  از تعدادی از نمایندگان استان ها دعوت می شود  و نظرات 
آن ها سنجیده و جمع بندی می شود.  معموال حداکثر تا آبان ماه 
ابالغ صورت می گیرد و آذر ماه بررسی می شود  و تا دی ماه هم 
فرصت است که بودجه را ببندند و به شورا اعالم کنند. پس 

حداکثر در شهریور و مهر و آبان باید کارها را انجام دهیم. ظرف 
سه ماه در یك فرآیند رفت و برگشتی، با نظرات کارشناسی 
استان ها و مجموعه ی معاونت دهیاری ها و معاونت برنامه ریزی 
ارائه می شود.  ویژگی های اصلی  این جمع بندی انجام شده و 
است.  اصلی  بحث  دو  شامل   ،90 سال  بودجه ی  بخشنامه ی 
دستورالعمل های  که  است  این  دارد  وجود  که  اولی   نکته ی 
متمرکزی که همه ساله می دادیم،  اعتبارات وجوه  هزینه کرد 
سیاست های کالن ما امسال ابالغ شد که دهیاری ها می توانند 
سیاست ها  این  به  توجه  با  ببینند.  به راحتی  بودجه شان  در 
از این که بودجه بسته شد، دوباره  دیگر نیازی نیست که بعد 
امر مهمی است که هم دغدغه ی  این  بودجه بدهند.  اصالح 
این  که  شهرداری ها  دغدغه ی    هم  و  دهیاری هاست  جدی 
سیاست های کالن در زمان تنظیم بودجه ابالغ شود. نکته ی 
قانون  مشمول  که  است  درآمدی  کدهای  به  راجع  دیگر 
مالیات بر ارزش افزوده است. شاید تعدادی از دهیاران و یا   
شهرداری ها از این روند خیلی خوشحال نشوند که سازمان امور 
مالیاتی وارد بحث های ما می شود.  ولی چون قسمتی از سهم 
مالیات بر ارزش افزوده، دوباره به سیستم آن ها برمی گردد، پس 
درمجموع به نفعشان است. دوم این که مالیات ها از شهرداری 
گرفته نمی شود،  بلکه از کسی که به او خدمتی داده شده گرفته 
می شود.  این دو نکته ی اصلی تفاوت هایی است که نسبت به 
بخشنامه ی سال های قبل داشته و ان شاءا... برای سال آتی هم 

که دستورالعمل تغییر خواهد کرد.

دهیاریها:بهنظرشمابهتراستکهروندتنظیم
این که این یا انجامشود دهیاری خود توسط بودجه

کاربهتعاونیدهیاریهاواگذارشود؟
این موضوع به خود دهیاری بستگی دارد. در بعضی مواقع 
دهیاری توان این کار را دارد، نیروی متخصص در اختیار دارد 
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و در مجموع این توانمندی را دارد که این کار را انجام بدهد 
و منطقی و درست هم این است که خودش این کار را انجام 
دهد. ولی زمانی دهیاری توان و تخصص این کار را ندارد، در 
این صورت پیشنهاد می شود  که از شخص دیگری استفاده کند 
و یا توسط تعاونی این کار انجام شود، به شرطی که مالحظات 
دهیاری ها  بعضی  شود.  رعایت  هم  دهیاری  دغدغه های  و 
نمی خواهند که دیگران از میزان بودجه ی آن ها اطالع داشته 
باشند، چون یك فضای رقابتی بین دهیاری ها وجود دارد. ولی 
داشته  اگر کسی تخصص  یعنی  است.  اصلی تخصص  شرط 
باشد، خودش این کار را انجام دهد و اگر ندارد منطقی و درست 
این است که کار به فرد یا گروه و مجموعه ای سپرده شود که 

تخصص این کار را دارند.
است  دهیاری ها، مطرح شده  آیین نامه ی  ماده ی 25  طبق 
که  این  و  شود  ابالغ  کشور  وزارت  توسط  دستورالعمل  که 
ترتیبات تنظیم بودجه در همه جا یکسان باشد که براساس آن 
هم مدیریت کالن کشور بتواند وضعیت دهیاری ها را بداند و 
مثل  غیردولتی  عمومی  نهاد  یك  به  کاری  وقتی  این که  هم 
مالی اش  انضباط  باید  می شود،   واگذار  دهیاری  و  شهرداری 
رعایت شود. یعنی چارچوب های مالی مانند دستورالعمل بودجه، 
دستورالعمل حسابداری و... توسط وزارت کشور ابالغ می شود  
ولی  شوند،  رعایت  دهیاری ها  توسط  باید  چارچوب ها  این  و 
بقیه ی امور را باید خودشان انجام دهند. آن ها باید در چارچوب 
انجام دهند. ما  اقدامات را  بخشنامه ای که ما ابالغ کرده ایم، 
فقط تعیین می کنیم که ساختار بودجه را به چه شکل انجام 
دهند. ولی قسمت بعدی که توسط چه کسی تنظیم شود، با چه 
شخصی قرارداد ببندند، توسط بخشداری انجام شود و... اصال 
توسط ما تصمیم گیری نمی شود.  برای سازمان خروجی داخل 
چارچوب اهمیت دارد و این که در الیه هاي پایین چه اتفاقی 

می افتد مهم نیست.

دهیاران آموزش بحث در آیاسازمان دهیاریها:
درزمینهیتنظیمبودجه،برنامهیخاصیدارد؟

برنامه ی  جزء  هم  آموزش  بحث  جدید،  دستورالعمل  در 
و  بود  خواهد  محلی  به صورت  قطعا  آموزش  این  ماست. 
ملی  در سطح  افتاد.  اتفاق خواهد  و شهرستان  استان  در حد 
ارسال  آن ها  برای  و  شد  خواهد  تهیه  آموزشی  جزوه های 
استان  مدیرکل های  حد  در  باشد  آموزشی  اگر  و  شد  خواهد 
نفر خواهد  یا کارشناسانی که مرتبط هستند، در حد 40-30 
براساس  نیست.  ممکن  زیاد  تعداد  برای  آموزش  و  بود 
به محض  شود،  ابالغ  می خواهد  که   91 سال  دستورالعمل 
این  شد.  خواهد  تدوین  هم  آموزشی  برنامه ی  شدن،   نهایی 
آموزش ها در سال 91، در دوره ی زمانی 3 تا 6 ماهه انجام خواهد 
شد. متاسفانه از جمله مشکالتی که وجود دارد این است که انعکاس 
 یك سری از دستورالعمل ها کمتر به ما می رسد و ما بازخورد آن ها را 
نمی بینیم. ممکن است در هر یك از دستورالعمل ها مسئله ای 
وجود داشته باشد که تعداد زیادی از دهیاری ها با آن مشکل 

دارند، ولی تاکنون چنین گزارشاتی به دست ما نرسیده است. 
این یکی از انتظارات ما از مدیرکل های امور روستایی است که 
بازخورد دستورالعمل ها و مسائل مالی که معاونت برنامه ریزی 

ابالغ می کند را حتما به ما اعالم کنند.

دهیاریها:بحثهدفمندیدرنظامبودجهچهطور
و شرایط براساس بودجه چون است؟ شده دیده
هدفمندی و میشود پیشبینی قبل سال وضعیت
شاخصهایاستکهممکناستتحوالتزیادیدراین
در چیزی دستورالعمل این در آیا کند، اعمال موضوع

اینخصوصدیدهشدهاست؟
از دهیاری ها در جهت کاهش  به عنوان حمایت  در دولت، 
هدفمندکردن  بسته ی  کار،  این  اجرای  از  ناشی  هزینه های 
یارانه ها پیش بینی شده است. قسمتی از این بسته ی حمایتی 
ان شاءا...  دیگر  قسمت  و  است  شده  پرداخت  دهیاری ها  به 
 امسال پرداخت خواهد شد. در زمانی که ما بخشنامه را تنظیم 
می کردیم، هنوز مصوبه ی هدفمندی و قیمت گازوییل، بنزین 
و... اعالم نشده بود. پس ما نمی توانستیم این موضوع را در 
بسته ی  دارد،  وجود  که  چیزی  تنها  کنیم.  منعکس  بخشنامه 
در جهت کمك  ما  و  می دهد  ما  به  دولت  که  است  حمایتی 
کدهای  لحاظ  از  هم  آن  که  می کنیم  پرداخت  دهیاری ها  به 
سیستم بودجه، جزء کمك های دولت محسوب می شود  که خود 
دهیاری ها باید به بودجه شان اضافه کنند. درنتیجه قسمتی از 
هزینه ها از آن طریق پوشش داده می شود.  ولی عمده ی بحث، 
به مدیریت محلی برمی گردد و خود دهیاری ها در هنگام تنظیم 
بودجه، باید قیمت های جدید را لحاظ کنند. بحثی که توسط 
دولت و به صورت متمرکز در حال انجام است، بسته ی حمایتی 
است که دولت تصویب کرده و در یك فرآیندی به دهیاری ها 

پرداخت خواهد شد.
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اکنون که چند ماهي از اجراي طرح هدفمندسازي 
یارانه ها مي گذرد و با عنایت خداوند متعال و زحمات 
و همکاري مردم، این طرح شروع بسیار خوبي را پشت سر 
مستمر  نظارت هاي  و  دقیق  پیش بیني هاي  است.  گذاشته 
کم ترین  با  حرکت  این  که  گردید  باعث  طرح  آغاز  حین 

آسیب، گام نخست اجرایي خود را طي نماید.
اما موضوعي که در ادامه ی بحث هدفمندسازي اهمیت 
ویژه اي دارد، بحث نظارت دائمي و کنترل تغییر و تحوالت 
به درستي  اگر  که  کاري  است.  طرح  این  اجراي  از  ناشي 
صورت نپذیرد، بي شك شیریني آغاز خوب این طرح را از 
بین خواهد برد. دست اندرکاران این طرح عظیم ملي نیز با 
شناخت و وقوف دقیق به این موضوع، سامانه هاي نظارتي 
بسیار دقیقي را در بخش هاي مختلف طراحي نمودند که این 
بخش با رصد لحظه اي وضعیت جاري، کوچك ترین تغییر و 

تحوالت قیمت ها را زیر نظر دارد.
قانوني  مسئولیت هاي  به  توجه  با  و  خصوص  این  در 

دهیاران محترم، در این شماره از نشریه به معرفي سامانه ی 
نظارت و ارزیابي مستمر سازمان شهرداري ها و دهیاري ها 
خواهیم پرداخت که این حوزه ی نظارتي مستقیما با دهیاران 

محترم در ارتباط خواهد بود. 
به این بهانه در نشستي با جناب آقاي مهندس سلیمي 
برنامه ریزي  و  مطالعات  دفتر  محترم  مدیرکل  جهرمي 
به  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  روستایي 
ادامه و جهت آشنایي  بررسي این سامانه پرداختیم که در 

شما عزیزان به ابعاد اجرایي آن خواهیم پرداخت.  

دهیاریها:آقايمهندسسلیميضمنتشکراز
میخواهیم ما دادید، قرار ما اختیار در که فرصتي
بحث به را نشریه شمارهی این از بخشی
بحث این موضوع دهیم. اختصاص هدفمندسازی
نهادهای با مردم ارتباط و نظارتی سیستمهای
که آنجا از میباشد. قیمتها حوزهی در نظارتی
پیداکرده اینزمینهورود معاونتدهیاريهاهمدر

 گفت وگو با مهندس سلیمي جهرمي 
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزي روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور

هدفمندسازي زير ذره بین
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است،لطفادربارهیکارکردهایسامانهینظارتیو
کنترل نظام درخصوص سازمان برنامههای سایر

قیمتهاتوضیحبفرمایید.
و  شما  از  می کنم  تشکر  اول  الرحیم.  الرحمن  ا...  بسم 
دوستانتان درخصوص زحماتی که در تهیه ی ماهنامه متقبل 
کرده  پیدا  بسیار خوبی  روند  نشریه  درحال حاضر  شده اید. 
پیش  پرتوان  همچنان  و  باشید  موفق  که  ان شاءا...  است. 

روید. 
از پیش از اجرای گام نهایی هدفمندی، در مرحله ی اول 
جلسات  بود،  ماه  آذر  روز 28  در  عمومی  اعالم  همان  که 
متعددی درخصوص بررسی نتایج هدفمندی برگزار می شد 
که در این جلسات به بررسی و پیش بینی اتفاقاتی که بعد 
از آن در حوزه های مختلف جامعه خواهد افتاد، می پرداختند. 
شاید روستاها یکی از بخش هایی بود که تاحدودی کم تر به 
آن توجه شده بود. علت هم این بود که چون در شهرها حجم 
وسایل نقلیه و جمعیت شهری بسیار بیشتر است، الزم بود که 
اهتمام بیشتر و جهت گیری و سیاست گذاری دقیق تری در 
این زمینه انجام شود. بعد از بحث هدفمندسازی، یك سری 
از مشکالت چه در شهرها و چه در روستاها بروز پیدا  کرد. 

از لحاظ تئوریك کامال بررسی شده بود که نباید با افزایش 
با  قیمت مواجه بشویم و سیاست ها بر این اساس بود که 
محاسباتی که انجام گرفته است، روند قیمت ها باید به شکل 
و روند متعادلی پیش رود. ولی در عمل یك سری مشکالتی 
ایجاد شد که دلیل عمده ی آن ها عدم اطالع رسانی برای 
عدم  دوم  دلیل  و  خدمات،  و  کاال  عرضه کنندگان  و  مردم 
وجود سیستم نظارتی دقیق روی عرضه ی کاال و خدمات 
یا عرضه ی کاال و  تولید  بیشتر کارهای  دنیا  تمام  بود. در 
دولت ها  و  است  شده  محول  بخش خصوصی  به  خدمات 
بیشتر کارهای نظارتی و سیاست گذاری های کالن را انجام 
یارانه ها،  هدفمندسازی  از  پس  و  راستا  این  در  می دهند. 
گزارش هایی مبنی بر افزایش قیمت ها در برخی کاالها و 

خدمات در روستاها به ما ارائه شد.
 در ابتدا باید صحت و سقم اطالعات و گزارش های رسیده 
گزارش ها  این  این که  بررسی  برای  می کردیم.  بررسی  را 
چگونه به دست ما رسیده و تا چه اندازه صحت دارند، مجددا 
آن ها را به رابطین و معین های استانی ارجاع دادیم. از این 
طریق آن ها راستی آزمایی شده و صحت و سقم افزایش  و 
یا ثبات قیمت ها مشخص شد. از آن جایی که کارهای دستی 
از این قبیل، از دقت کافی برخوردار نیستند، و با توجه به 
ارتباطی محدودی بوده و  این که کانال های ما، کانال های 
دقت زیادی نداشتند، با همفکری دوستان تصمیم گرفتیم 
اینترانت  اینترنت،  بستر  سه  از  استفاده  با  را  سامانه ای  که 
و سیستم پیام کوتاه، طراحی کنیم. این بسترها هزینه های 
مختلفی داشته و در استان ها، شهرستان ها و بخش ها، میزان 
دسترسی به آن ها متغیر می باشد. در بعضی مناطق که از 
امکانات خوبی برخوردار هستند، حتی ممکن است روستاها 

از  باشند. ولی ممکن است بعضی  اینترنت  دارای شبکه ی 
پیام  طریق  از  فقط  و  نداشته  هم  اینترانت  حتی  بخش ها 
کوتاه بتوانند با این سامانه ارتباط برقرار کنند. ما بر اساس 
توانمندی دسترسی به شبکه و کانال ارتباطی، این بسترها 
را تعریف کردیم که بتوانیم اطالعات دقیقی را اخذ کنیم. ما 
جداولی را طراحی کرده و در سایت www.vil.ir که از 
این سایت، سایت  قرار دادیم.  بودیم،  راه اندازی کرده  قبل 
دهکده ی ایران است که حاوی اطالعات تمام روستاهای 

دارای دهیاری، با جزییات بسیار کاربردی می باشد. 
اطالعاتی که در بانك اطالعاتی دهیاری های کشور وجود 
دارد، شامل نام و موقعیت روستا، مدیریت روستا، آموزش و 
و  زیربنایی، کشاورزی  دارایی ها، مسائل  و  اموال  پژوهش، 
تولیدات، فرهنگ و مذهب، فرصت های سرمایه گذاری، آمار 
و اطالعات جمعیتی، نظرات و پیشنهادات دهیار و... همراه 
با جزییات در جداولی که طراحی شده است وجود دارد. در 
مرحله ی اول، این جدول توسط دهیار تکمیل شده و سپس 
به تایید بخشدار و فرماندار رسیده و در سایت وارد می شود.  با 
استفاده از این سامانه، هم این بانك اطالعاتی به روزرسانی 
و تکمیل شد و هم این که ما به اهداف خود که دسترسی به 

اطالعات صحیح بود، دست یافتیم. 
با توجه به این که ما در ابتدای راه هستیم و خیلی از بخش ها 
و حوزه های فعالیت های وزارت کشور و زیرمجموعه های آن 
شاید با این فضای کاری آشنا نبودند، ما این اطالعات را ابتدا 
از استان ها جمع آوری کردیم و پس از توجیه کامل استان، 
به سطح پایین تری که گستره ی بیشتری هم دارد، یا همان 
شهرستان رفته و این اطالعات را از طریق شبکه وارد این 
بانك اطالعاتی می کنیم و بعد از این که این موضوع کامال 
در شهرستان جا افتاد، به سطح بخش رفته که حجم خیلی 
درنهایت  و  وارد می شود   اطالعات  نظر کمیت  از  بیشتری 
هم با توجه به بسترهایی که تعریف کردیم، به روستاها و 

دهیاری ها رفته و اطالعات را وارد شبکه می کنیم. 
اهمیت این موضوع از این جهت است که باتوجه به تعداد 
و پراکندگی روستاهای کشور، ما قطعا این قابلیت دسترسی 
در  را  دهیاران  همه ی  کنیم،  اراده  زمان  هر  که  نداریم  را 
جایی جمع کرده و به آن ها اطالع رسانی کنیم و یا این که 
بخشنامه ها را از این طریق به آن ها اعالم کنیم، ولی وقتی 
اطالع رسانی از طریق یك شبکه ی مجازی صورت پذیرد، 
نقاط کشور هم  دورترین  به  راحت  خیلی  که  است  واضح 
بخشنامه ها،  می توانیم  و  داشته  دسترسی  کلیك  یك  با 
دستورالعمل ها و... را از این طریق به اطالع آن ها برسانیم. 
بنابراین استفاده از بستر شبکه ای مانند اینترنت یا اینترانت 
ما  از شهرهاست.  واجب تر  بسیار  دهیاری ها  و  روستاها  در 
در  موجود  ارتباطات  که  می کنیم  حرکت  سمتی  به  داریم 
شهرها را به روستاها هم ببریم. معموال کانال های ارتباطی 
ما از طریق همان چارت سازمانی مشخص یعنی استاندار، 
این که دهیاری  به  باتوجه  است.  و دهیار  شهردار، بخشدار 
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یك نهاد عمومی غیردولتی است و ما هم مستقیما متولی 
اموردهیاري ها هستیم، الزم می دانستیم که حتما دسترسی 
مستقیم به دهیاری ها داشته باشیم تا از این طریق هم از 
مشکالتشان آگاه شویم و هم از امکانات و فعالیت هایشان 
استفاده کنیم تا حق هیچ یك از دهیاران تضییع نشود. ممکن 
است بعضی اوقات کار دهیار از نظر بخشدار، فرماندار و یا 
استاندار کار قابل قبولی نباشد که بخواهد اعالم کند و یا 
مشکلش مشکل خاصی قلمداد نشود. بنابراین ممکن است 
یك سری اطالعات در این بین از میان برود. بنابراین الزم 
بود که حتما این دسترسی مستقیم را داشته باشیم. اساس 
کار ما در دراز مدت بر این استوار بود که به سمت  تکمیل این 
شبکه و استفاده از این پایگاه سوق پیدا کنیم و هدفمندسازی 
یارانه ها بهانه ای شد تا بتوانیم این شبکه را سریعتر راه اندازی 
و تکمیل نماییم. درنتیجه ما جداول را در این سامانه قرار 
دادیم و از هر شهرستان به طور متوسط یك یا دو روستا را 
انتخاب کرده و به استان اعالم کردیم. استان هم آن ها را 
به شهرستان و شهرستان به بخش، بخش هم به دهیاری 
اعالم کرده است. نکته ی دیگر این که کانال هایی که برای 
جمع آوری اطالعات قرار داده ایم، باید مشخص باشند. یعنی 

ما در روستا از هر کسی هر اطالعاتی را نمی پذیریم. 
چون ممکن است در یك روستا طبق غرض ورزی های 
بنابراین  نشود.  داده  دقیقی  و  صحیح  اطالعات  شخصی، 
اطالعات باید دقیق باشد. منابع اطالعاتی ما اعم از دهیار، 
باشند. جهت  باید مشخص  روستا،  اهالی  یا  و  شورا  عضو 
پیگیری اطالعات هم، قسمتی را در سامانه قرار داده ایم که 
اشخاص شماره ی تماس خود را در آن قسمت درج نمایند. 

از قبل به دست ما می رسید، شماره ی  در گزارش هایی که 
تماس مشخص نبود و درنتیجه اطالعات خیلی قابل استناد 
و اندازه گیری نبودند. نکته ی دیگر این که در گزارشات درصد 
نظر  از  و  شود  لحاظ  محاسبات  در  باید  قیمت ها،  افزایش 
قیمت ها  افزایش  میزان  این که  برای  آماری،  شاخص های 
مشخص شود، الزم است که این اطالعات دقیق باشند. ما 
اطالعات دقیق را دریافت کردیم و کانال ها را هم به دست 
آوردیم. این اطالعات بعد از تایید دهیار، به بخشدار می رسد 
وارد سایت  در شهرستان  درنهایت  و  فرماندار  به  و سپس 
می شود.  ما این قابلیت را در سایت ایجاد کردیم که بتوانیم 
گزارش های  مستقل  به صورت  ملی،  سطح  در  لحظه  هر 
هر شهرستان را، فارغ از این که استان چه کار کرده است، 
توسط شهرستان  لحظه ای که  در همان  اطالعات  ببینیم. 
وارد سامانه می شود،  در دسترس ما خواهد بود. گزارش ها 
دیگری  ترتیب  به هر  یا  و  استان  تفکیك  به  را می توانیم 
در  همچنین  ببینیم.  است،  شده  تعیین  شاخص ها  در  که 
میزان  که  دارد  وجود  اطالعات  آمارگیری  قابلیت  سامانه 
درصد افزایش غیرمجاز قیمت ها را مشخص می کند. بر این 
اساس نمودارهای مختلفی رسم می شود  که قابل ارائه به 
این موضوع هستند و می خواهند  مقاماتی است که پیگیر 
سامانه  این  که  آینده  در  نمایند.  استفاده  اطالعات  این  از 
خواهیم  بخش ها  به سطح  بیافتد،  جا  در سطح شهرستان 
رفت. دو اقدام در بخش ها صورت گرفته است. مورد اول 
بخشداری های کشور  پرتال  نام  به  است  پرتالی  راه اندازی 
که فقط برای بخشداری ها است و همه ی بخشداری ها وارد 
این پرتال می شوند و بخشداری خودشان را در این پرتال 
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به ثبت می رسانند. این کمك بزرگی در جهت سازماندهی 
با  را  ما  ارتباط  و  است که می تواند همکاری  بخشداری ها 
می توانیم  اساس  این  بر  و  نماید  تسهیل  بخشداری ها 
برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  اینجا  نماییم.  برنامه ریزی 
کامل  و  اطالعات صحیح  برنامه ریزی،  هر  پایه ی  و  است 
نباشد،  مناسبی  داده های  اولیه،  داده های  اگر  یعنی  است. 
قطعا برنامه ریزی موفقی انجام نخواهد شد. گام اول در هر 
برنامه ریزی، چه کوتاه مدت باشد، چه میان مدت و بلندمدت، 
اطالعات صحیح است. به همین جهت ما سعی می کنیم که 
آن  از صحت  و  کنیم  تدقیق  بیشتر  هرچه  را  اطالعاتمان 
اطمینان حاصل کنیم. کسب اطالعات از راه های مختلفی 
و  نیستند  استناد  قابل  از آن ها  برخی  صورت می گیرد، که 
این قابلیت را ندارند که بر اساس آن ها تصمیم گیری انجام 
دهیم. تصمیم گیری حتما باید بر اساس اطالعات دقیق و 
است.  آمده  به دست  روز  علم  براساس  که  باشد  صحیحی 
با راه اندازی این پرتال، در گام بعدی بخشداری ها عضو آن 
خواهند شد. جداول را در این پرتال هم گسترش خواهیم داد 
و از بخشداری ها می خواهیم که خودشان مستقیما اطالعات 
خود را وارد کنند. پس از این که بخشداری ها کامال توجیه 
و آشنا شدند، به سطح دهیاری ها خواهیم رفت. باتوجه به 
وجود بیش از 10 هزار دفترICT  روستایی، حدود نیمی از 
دهیاری ها می توانند مستقیما از طریق شبکه ی اینترنت با 
ما ارتباط برقرار کنند. نیمی دیگر هم ازطریق اینترانت و یا 
سیستم پیام کوتاه و یا راهکارهای دیگری که در اختیارشان 
قرار خواهیم داد، این قابلیت را خواهند داشت که دسترسی 

داشته باشند.

تا را اطالعات شما حاضر حال در دهیاریها:
شهرستان؟ یا میکنید دریافت بخشداری الیهی

نحوهیدریافتاطالعاتبهچهصورتاست؟
تا  شهرستان،  سطح  از  سایت  طریق  از  را  اطالعات  ما 
سطح استان دریافت می کنیم. دهیار اطالعات را به صورت 
بخشدار  به  و  می کند  امضا  می کند،  پر  جداول  در  دستی 
می دهد. بخشدار اطالعات را بررسی و امضا می کند و به 

فرماندار می دهد. 
برای این که مسیرمان مسیر علمی و قابل استنادی باشد، 
کردیم.  تقسیم بندی  جمعیتی  خوشه ی   5 به  را  روستاها 
روستاهای 20 تا 50 خانوار، 50 تا 100 خانوار، 100 تا 250 
خانوار، 250 تا 500 خانوار و 500 خانوار به باال. روزانه از 
هر کدام از این خوشه ها در هر استان یك روستا انتخاب 
می شود.  یعنی در گام اول 150 روستا در روز رصد می شود.  
درحدود 450  یعنی  برابر  سه  به  میزان  این  حاضر  درحال 
روستا در روز رسیده است. روستاهای هر یك از این خوشه ها 
امکانات متفاوتی نسبت به خوشه ی دیگر دارند. برای این که 
که  است  الزم  باشیم،  داشته  دقیق تری  پایش  بتوانیم 
پراکندگی آماری و خوشه بندی نمونه ها رعایت شود. الزم 

به ذکر است که دور اول کار پایش بدون تکرار انجام خواهد 
شد. از مرحله ی دوم به بعد، در بعضی موارد الزم است که 
روستایی  در  کاال  قیمت یك  اگر  باشیم.  داشته  تکرار هم 
افزایش داشته است و ما این گزارش را به استان داده ایم، 
باید بتوانیم بازخورد این گزارش را در روستا ببینیم. در گام 
دوم در نحوه ی نمونه گیری و آمارگیری این سامانه تغییراتی 
اعمال خواهیم کرد. نحوه ی آمارگیری در تصمیم گیری و 
برنامه ریزی ها بسیار مهم است و باید به صورت علمی انجام 
گیرد تا بتوانیم روش های مختلف را بررسی کنیم و با توجه 
آماری،  نمونه های  این  از  هرکدام  برمبنای  و  خاصیت  به 

بتوانیم تصمیم گیری صحیحی در کشور داشته باشیم.
و  حمل ونقل  ستاد  متولی  کشور  وزارت  آن جایی که  از   
سوخت کشور و کمیته ی هدفمندسازی در بخش حمل ونقل 
داده  اثر  ترتیب  کامال  گزارش ها  این  می باشد،  سوخت  و 

خواهد شد.
 یکی از بازخوردهای ارائه ی این گزارش ها این بود که 
در دستور جلسه، پیشنهاد داده شد که روزانه یك میلیون 
لیتر بنزین برای حمل ونقل روستایی تخصیص داده شود که 
ان شاءا... با توجه به آماری که از وسایل نقلیه ی روستایی 
به  ماهیانه  که  می رسد  نظر  به  کردیم،  جمع آوری  کشور 
هر خودرویی 150 لیتر مازاد بر سهمیه های فعلی، سوخت 
و  ساماندهی  گرفت  که صورت  دیگری  اقدام  گیرد.  تعلق 
سازماندهی حمل ونقل روستایی است که تا به حال توجهی 
به آن نشده بود. باتوجه به نیاز روستاها به خودروهای حمل 
ارزان قیمت،  مسافر، تصویب شد که خودروهایی سریع و 
حمل ونقل  به  و  شده  کشور  وارد  گمرک  هزینه ی  بدون 

روستایی اختصاص داده شود.
توجه  آن  به  کمتر  حال  به  تا  که  است  موضوعی  این 
ارائه ی  شده است. درحال حاضر بعد از طرح هدفمندی و 
گزارش های تهیه شده، در جلسه ای که با آقای بشارتی و 
متولیان روستایی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، لزوم 
توجه و ساماندهی به این بخش بررسی شد و مقرر شد که 
از لحاظ خودروهای  از لحاظ سهمیه ی سوخت و هم  هم 
اندیشیده  انشاءا... تدابیری  مخصوص حمل ونقل روستایی، 

شود تا این خودروها سریع تر تخصیص پیدا کنند. 
ما هم این پیشنهاد را در وزارت کشور مطرح کردیم و در 
صورت تصویب و تامین بودجه، ان شاءا... از وسایل حمل ونقل 
عمومی برای بخش روستایی با کمك دولت استفاده خواهیم 
کرد. قسمت اعظم این هزینه توسط دولت و بخش کمی هم 
توسط دهیاری یا بخشی که متولی حمل ونقل خواهد بود، 
پرداخت خواهد شد. خودروهایی مثل مینی بوس و اتوبوس 
قرار  روستاییان  اختیار  در  گزارش ها  همین  اساس  بر  هم 

خواهد گرفت. 

موضوعاتی چه دقیقا حاضر درحال دهیاریها:
درسامانهرصدمیشود؟
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حمل ونقل  شامل  داریم  کلی  جدول  چهار  سامانه  در 
مسافر، حمل ونقل بار، قیمت سیلندر گاز مایع و نفت سفید، 

و نان و آرد.

دهیاریها:آیااینمواردبهجهتبحثوظایف
رصد سامانه توسط که است دهیاران نظارتی

میشود؟

افزایش  که  هستند  مواردی  موضوعات،  این  از  برخی 
قیمت آن ها توسط روستاییان گزارش شده است، به همین 
جهت توسط ما بررسی می شود.  نان هم به این دلیل که 
قوت اصلی است باید مورد رصد قرار گیرد. از آن جایی که 
وزرات کشور یك وظیفه ی حاکمیتی بر کل کشور دارد، لذا 
عدم توزیع یکنواخت و اختالف قیمت با قیمت مصوب در 
هر یك از بخش ها باعث بروز مشکالت و در نتیجه ایجاد 
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نارضایتی در بین مردم خواهد شد و تبعات دیگری را نیز در 
پی خواهد داشت. این بود که مقرر شد وزارت کشور در این 
چند مورد هم مستقیما وارد عمل شود. ضمن این که ما نه 
تنها در این موارد، بلکه در هر مورد دیگری که کمیته ی 
هدفمندسازی وزارت کشور تشخیص دهد، رصد قیمت ها 
را به صورت موردی یا کالن انجام خواهیم داد. در ابتدای 
اجرای طرح، ما حتی میزان قیمت های مصالح ساختمانی یا 
فرآورده های لبنی را نیز رصد می کردیم. در سایر موارد هم 
را رصد و گزارش گیری  نیاز و ضرورت، قیمت ها  برحسب 

خواهیم کرد. 

دهیاریها:پسازجمعآوریاطالعات،دقیقاچه
فرآیندواتفاقاتیرویآنهارخمیدهد؟

ما در این حوزه، یك سری عملیات آماری روی اطالعات 
انجام می دهیم و اطالعات جمع آوری شده را به صورت گویا 
در 6 موضوع  را  روستا  اطالعات 450  ما  مطرح می کنیم. 
جمع آوری کرده، ابتدا این 6 موضوع را از یکدیگر تفکیك 
انجام  آماری  فعالیت های  آن ها  روی  سپس  و  می کنیم 
می دهیم تا یك جدول یا نمودار گویا از آن ها استخراج شود. 
مهمترین موضوع، میزان روند افزایش یا کاهش قیمت ها 
اجرای  از  زمانی  از گذشت مدت  بعد  این که  بررسی  است. 
هدفمندی، و با توجه به این که نظارتی روی قیمت ها وجود 
دارد، چه تغییری نسبت به روزهای اول رخ داده است برای 

ما اهمیت دارد. خوشبختانه با توجه به اقداماتی که تا االن 
متوجه  نمودار،  کلی  روند  مشاهده ی  با  است،  شده  انجام 
می شویم که قیمت ها یك شیب نزولی با ضریب منفی 0/1 
تا منفی 0/3 درصد داشته اند. یعنی قیمت ها پس از افزایش 
غیرمجازی که داشتند، یك روند نزولی را طی کرده اند. در 
مرحله ی بعد، ما علت سنجی انجام می دهیم تا علت افزایش 
قیمت ها مشخص شود. در برخی موارد افزایش قیمت ناشی 
از زیاده طلبی افرادی است که کاال و خدمات ارائه می کنند 
ولی در بعضی موارد به دلیل نادیده گرفته شدن مواردی، افراد 
ناگزیر از افزودن قیمت ها هستند. در این گام، علت این موارد 
بر مبنای قیمت قبلی، قیمت مصوب که توسط وزارت کشور 
اعالم شده است و قیمتی که درحال حاضر اجرا می شود،  
مشخص می شود.  به عنوان مثال یکی از موارد می تواند این 
باشد که قیمت قبلی اصال بدون هیچ پایه و اساسی تعیین 
شده است. پس از گزارش گیری ها متوجه مواردی شدیم که 
برخی افزایش قیمت ها مربوط به عدم نظارت و یا زیاده طلبی 
افراد نبوده است و به دلیل مشکالت موجود در بخش، افراد 

ناگزیر از افزایش قیمت کاال و خدمات هستند. 
برای  بتوانیم  تا  می کنیم  جمع بندی  را  موارد  این  ما 
بعد  کنیم.  استفاده  آن ها  از  بعدی  مراحل  در  تصمیم گیری 
از کمیته ی هدفمندسازی یارانه ها، در امور   شهرداری ها و 
کمیته ی  یك  می شود،   تشکیل  سازمان  در  که  دهیاری ها 
باالتری داریم به نام کمیته ی هدفمندسازی یارانه ها و ستاد 
مدیریت حمل ونقل در مدیریت حمل ونقل و سوخت، که در 
وزارت کشور به ریاست آقای وزیر تشکیل می شود.  در این 
باشد که تصمیم  اگر الزم  و  کمیته تصمیم گیری می شود  
کالنی گرفته شود به ستاد هدفمندسازی یارانه های کشور 
که در ریاست جمهوری و به ریاست رییس جمهور یا معاون 

اول است، ارجاع داده می شود. 
 ما به دنبال این هستیم که برای خودروهای روستایی 
ملی  ستاد  در  اگر  تصمیم  این  بگیریم،  درنظر  سهمیه ای 
کشور با حضور آقای رییس جمهور تایید شود، ان شاءا... به 
اجرا می رسد و می توانیم شاهد باشیم که بعد از سال ها، در 
بخش حمل ونقل روستایی ساماندهی صورت گرفته است. 
یك اقدام دیگر این است که خودروهایی که قرار است برای 
حمل ونقل روستایی تخصیص پیدا کنند، برای این که فقط 
در اختیار روستاییان باشد، -به دلیل این که به این منظور 
گمرک  پرداخت  از  و  است  گرفته  تعلق  آن ها  به  یارانه ای 
رنگ  خودروها  این  که  است  شده  مقرر  شده اند-  معاف 
جدیدی داشته باشند تا در هر جا دیده شوند، مشخص باشد 
که متعلق به حمل ونقل روستایی هستند و نباید در حوزه ی 

شهری به فعالیت بپردازند. 
همچنین برای ساماندهی مسافربرهای شخصی که در 
حال فعالیت هستند، سازمان راهداری حمل ونقل کشور که 
است، یك سری  روستاها  بین  در  متولی حمل ونقل مسافر 
خودروهای  روی  باید  که  است  کرده  طراحی  برچسب 
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شخصی مسافربر چسبانده شود تا ساماندهی کلی و نظارتی 
انجام شود.

دهیاریها:آیاساماندهیحملونقلروستاییتا
بهحالعملیاتیشدهاست؟

در  را  شیوه نامه ای  روستایی  حمل ونقل  ساماندهی  ستاد 
این خصوص تهیه کرده اند. ما هم باید نظراتمان را ذکر کنیم 
تا اگر تغییری نیاز است یا راهکاری به نظر ما رسید، بشود در 
این شیوه نامه لحاظ کرد. ما اطالعات دقیقی از زمان اجرا و 
نحوه ی اجرای آن نداریم، چون شیوه نامه را ندیده ایم. به هر 
حال چون وضعیت روستا نمی تواند به این شکل باقی بماند، 
ما پیگیر هستیم که ان شاءا... سریع تر به نتیجه برسد. آن ها 
هم تئوری هایی را مطرح می کنند. مثال در روستا بحث عرضه 
و تقاضا مطرح است و شیوه نامه براساس عرضه و تقاضای 
روستایی پایه ریزی می شود.  نقدهایی هم بر این بحث مطرح 
است. این که عرضه و تقاضا در روستا با عرضه و تقاضایی 
و  نیست. عرضه  متناسب  است  اقتصاد مطرح  علم  در  که 
تقاضایی که در اقتصاد خرد یا کالن است، در زمانی است 
که در بازار رقابت کامل ایجاد شده باشد. یعنی درصورتی که 
بازار، بازار رقابت کاملی باشد، بحث عرضه و تقاضا کامال 
معادله ای است که به جواب می رسد و می شود  براساس آن 
استناد کرد. در جایی که این اتفاق نیافتاده باشد و مساوات و 
عدالت در همه جا یکنواخت نباشد، نمی توان از بحث عرضه 
و تقاضا استفاده کرد. وقتی خودرو را در اختیار روستایی قرار 
می دهیم ولی در شهر سود بیشتری وجود دارد، این دیگر 
بازار رقابت کاملی نیست. تقاضا ممکن است در روستا زیاد 
باشد، ولی در جای دیگری عرضه می کنیم، چون در آنجا 
سود بیشتری وجود دارد. این ها بحث های تخصصی ای است 
که ما با این دوستان داریم و درحال حاضر منتظر این هستیم 

که به نتیجه برسیم. 

دهیاریها:مانظارترابهعنوانیکیازوظایف
حاکمیتیدهیاردرنظرمیگیریم.مثالنظارتبرقیمت
خدماتوکاالها.اگردهیارتخلفیمشاهدهکردچه
بایدبکند؟آیاراهکاریبرایاینموضوعاندیشیده

شدهاست؟
خوشبختانه در یکی از جلسات قبلی کمیته ی هدفمندسازی 
یارانه ها، در بحث حمل ونقل و سوخت که با حضور آقای 
این  کردند.  ارائه  خوبی  پیشنهاد  ایشان  شد،  تشکیل  وزیر 
پیشنهاد تشکیل کمیته ی حمل ونقل سوخت بخش بود که 
با پیگیری های ما به نتیجه رسید. همان طور که مستحضر 
آقای  پیشنهاد  با  ما  است.  روستاها  متولی  بخش  هستید، 
معاونت  با همکاری  و  کردیم  تهیه  پیش نویس  وزیر، یك 
برنامه ریزی وزارت کشور، آن را نهایی کردیم و با امضای 
آقای وزیر، به کل کشور ابالغ کردیم که این ستاد در کشور 
راه اندازی شده است. اعضای کمیته ی بخش شامل نماینده ی 

بازرگانی، سازمان تعزیرات حکومتی، مدیر مرکز کشاورزی 
در بخش، نماینده ی دهیاران، شورای اسالمی بخش و سایر 
افراد مرتبط مانند پلیس، راهور، نیروی انتظامی و... تعیین 
شده اند. این اعضا به این دلیل تعیین شده اند که اگر مشکلی 
در آن بخش قابل حل بود، توسط اعضا حل و فصل شود 
و دیگر به شهرستان نیاید. اگر در شهرستان قابل حل بود، 
به استان نیاید و اگر در استان قابل حل بود، به سطح ملی 
نیاید. این کمیته به این دلیل تشکیل شده است که بخشدار 
با توجه به عواملی که وجود دارد، بتواند مسائل را حل کند. 
بهتر است که موضوع در آن مرحله فیصله پیدا کند و اگر به 
نتیجه نرسید، می تواند تا سطح ملی هم پیش برود. گزارش ها 
و سواالت از سوی دهیاری مطرح می شود.  بین دهیاری و 
بخشداری کانال مستقیمی وجود دارد، اگر مسئله حل نشد، 
به مرحله ی باالتر و ارتباط با فرمانداری می رسد. اگر انجام 
نشد تا مرحله ی استان پیش می رود و درنهایت به سامانه ی 
ملی نظارت که ستاد هدفمندسازی حمل ونقل دهیاری های 
که  هستند  کمیته هایی  اینها  می رسد.  است،  کشور 
تصمیم گیری با کمك آن ها انجام می گیرد. معاون عمرانی، 
فرماندار، بخشدار، اعضای کمیته که با اینها تشریك مساعی 
و تصمیم گیری می کنند. سامانه ی ملی کانالی است که در 
آینده ایجاد می شود  و روستاییان و دهیاری ها می توانند از آن 
طریق ارتباط مستقیمی برقرار کنند. حتی یك الیه پایین تر 
سامانه  این  با  می توانند  نیز  روستاییان  یعنی  دهیاری،  از 
ارتباط داشته باشند. کلیه ی روستاییان، دهیاران و اعضای 
شورا می توانند با ارسال پیام کوتاه مستقیما با سامانه ارتباط 

داشته باشند. 
دهیاران  دست  به  که  ماهنامه  از  شماره  این  امیدوارم 
این  اجرای  در  دهیاران  که  شود  باعث  ان شاءا...   می رسد، 
طرح جدیت بیشتری به خرج دهند. البته ما این جدیت را 
در بسیاری از دهیاران سراغ داریم، حتی در جاهایی دهیاران 
خیلی مسلط تر و پیگیرتر از فرمانداران شهرستان هستند و 
این امر بسیار جای خوشحالی دارد. از طرف دیگر از دهیاران 
می خواهیم که حتما اطالعات مربوط به دهیاری خودشان 
کنند  رسانی  روز  به   )vil.ir( ایران  پایگاه دهکده ی  در  را 
که ما بتوانیم تصمیم گیری های درستی برای روستاها داشته 
باشیم. بعضی روستاها دارای قابلیت هایی هستند که لحاظ 
و  است  نشده  دیده  که  دارند  محصوالتی  یا  است،  نشده 
مشکالت، کمبودها و نواقصی دارند که برطرف نشده است. 
آن ها از طریق ایمیل هم می توانند نظرات، پیشنهادات و یا 
شکایات خود را برای ما ارسال کنند. این پیام ها خوانده شده 
و حتما ترتیب اثر داده می شوند. ما از پیشنهادات دهیارها 
که  دارد  وجود  مسائلی  و  مشکالت  کرد.  خواهیم  استفاده 
آن ها نمی توانند و یا نمی خواهند با بخش در میان بگذارند، 
که  بگذارند  میان  در  ما  با  مستقیم  به طور  را  موارد  این 
ان شاءا... بعد از بررسی، نتیجه ی پیگیری ها را خدمت شان 

عرض خواهیم کرد. 
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سازمان ها 
 و نهادها

اولین قانون شرکت هاي تعاوني در ایران در مرداد 
دیگر  تعاوني  قوانین  از  الهام  با  شمسي،   1334
کشورها، در کمیسیون مشترک مجلس سنا و شوراي ملي 
به تصویب رسید. براساس مفاد این قانون، بانك کشاورزي 
روستاها  به  خود  کارشناسان  و  کارمندان  اعزام  به  نسبت 
تعاوني  شرکت هاي  تشکیل  به  را  زارعین  تا  نمود  اقدام 
در  عمل  سرعت  نماید.  راهنمایي  و  تشویق  روستایي 
تشکیل  به  نیاز  که  بود  زیاد  آن قدر  تعاوني ها  تشکیل 
سازماني براي هدایت، ارشاد، نظارت و پیشبرد امور آن ها 
ایجاد شد. بر این اساس سازمان مرکزي تعاون روستایي 
با  و  نامحدود  مدت  براي  سهامي  به صورت شرکت  ایران 
سرمایه ی اولیه ي یك میلیارد و 341 میلیون ریال رسمًا در 
تامین  سازمان  این  وظیفه ی  شد.  تاسیس   1342 سال 
عملیات  پیشبرد  و  تعاون  توسعه ی  و  پیشرفت  موجبات 
اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و ارائه ی خدمات به تعاوني ها 

بود.
اصالحات  انجام  از  پس  به واقع  روستایي  تعاوني هاي   
و  کشاورزان  از  حمایت  در جهت  سال 1341،  در  ارضي  
بودند شکل گرفت  اراضي شده  تولیدکنندگان که صاحب 
و پا به عرصه ی روستا گذاشت. با تاسیس سازمان مرکزی 

تعاون روستایی، دولت متعهد شد که به شرکت های تعاونی 
آموزشی،  تکنیکی،  سرویس های  کشاورزي،  و  روستایي 
تجاری و کمك اعتباری ارائه داده و بخش کشاورزي را در 
حصول اهداف مهم و اساسی خرید محصوالت کشاورزي، 

پایداري و تنظیم بازار و توسعه ی پایدار روستا یاری دهد. 
درک نیاز مشارکت مردمي، استفاده از منابع مالي اندک 
که توسط اعضاء اندوخته مي گردد و لزوم استفاده ی بهینه 
از عنصر مدیریت روستایي موردنظر موجب گردید که در 
روستاها، شرکت هاي تعاوني روستایي و کشاورزي تاسیس 
گردد. سازمان مرکزی تعاون روستایی، دارای 31 شعبه در 
استان ها، 234 نمایندگی در شهرستان ها، 12 مدیریت و 25 
اداره در مرکز بوده که جمعا دارای 5992 پست سازمانی 
می باشد و در حال حاضر با تعداد 2920 نفر پرسنل در کل 

کشور وظایف محوله را انجام می دهد.
 ماموریت و وظایف سازمان مرکزی تعاون 

روستایی:
وظایف  از  عبارتند  اصلي سازمان  رسالت  و  وظیفه  سه 
سازمان  نظارتي.  وظایف  و  حمایتي  وظایف  هدایتي، 
و  تعاون  وزارت  مابین  هماهنگي های  با  را  وظایف  این 
با  مرتبط  وزارتخانه هاي  سایر  با  وزارتخانه  معاونت هاي 

سازمان تعاون روستایي ایران
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تعاون  گسترده ی  شبکه ی  و  روستایي  تعاون  سازمان  کار 
تعاون  سازمان هاي  و  ستادي  دفاتر  طریق  از  روستایي، 
روستایي استان ها به طور مستقیم و ارتباط با استان ها و از 
طریق استان ها با شهرستان ها و باالخره تا سطح روستاها 

انجام مي دهد.
 برنامه ها و وظایف هدایتي سازمان:

تعاونگران  به عنوان  تعاون  تفکر  با  انسان هاي  تربیت    
در سطح روستا، آموزش اصول تعاون و گسترش نهضت 
مدیران  تربیت  روستایي،  جامعه ی  سطح  در  تعاون 
تعاوني  اتحادیه هاي  و  شرکت ها  اداره ی  براي  تعاونگر 
توسعه ی  روستایي،  جامعه ی  در  کشاورزي  و  روستایي 
استانداردها  تهیه ی  و  تعاوني ها  شبکه ی  کیفي  و  کمي 
بازنگري  و  تدوین  آموزشي،  توسعه اي  شاخص هاي  و 
سطح  ارتقاء  براي  آیین نامه ها  و  دستورالعمل ها  اساسنامه، 
و  آموزشي  سالیانه ی  تقویم  تدوین  تعاونگران،  آگاهي 
براي  آموزشي  دستگاه هاي  سایر  با  همگامي  و  همکاري 
ارتقاء مهارت هاي علمي و کاربردي در  گسترش دانش و 
نمایشگاه ها،  تشکیل  و  برپایي  روستایي،  جامعه ی  سطح 
ترویجي  و  آموزشي  سمینارهاي  و  آموزشي  کارگاه هاي 
براي اعضاء و ارکان شبکه ی گسترده ی تعاوني روستایي، 
به  جوایز  اعطاي  و  آموزشي  و  علمي  مسابقات  برگزاری 
نفرات ممتاز شبکه ی تعاوني روستایي، ایجاد ارتباط و قبول 
شبکه ی  منطقه اي  و  بین المللي  سازمان هاي  در  عضویت 
جامعه ی  فرصت هاي  از  بهینه  استفاده ی  و   تعاوني ها 
بین الملل براي اعزام کارآموز به خارج از کشور و یا دعوت 
براي گسترش دانش در سطح شبکه ی  اساتید خارجي  از 

تعاون روستایي.
 برنامه ها و وظایف حمایتي سازمان:

تعاونی  شرکت هاي  ارکان  و  اعضاء  توانمندسازي   
براي  پوشش  تحت  اتحادیه هاي  و  کشاورزي  و  روستایي 
تربیت انسان هاي توسعه یافته و خردپذیر، تدوین و اصالح 
و  توسعه  کار،  گردش  در  تسهیل  براي  مقررات  و  قوانین 
اقتصادي و  تقویت عملیات مدیریتي، اجتماعي، فرهنگي، 
خدماتي در روستاها براي رسیدن به مقاصد نهضت تعاون، 
تأمین و تدارک عوامل پیشرفت، تقویت و توسعه ی عملیات 
جمع آوري، نگهداري، خرید محصوالت و فرآوري و تبدیل 
و تکمیل این روند براي جلوگیري از ضایعات محصوالت، 
جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان عضو، تقویت، اصالح و 
بهبود سیستم حمل ونقل براي انتقال محصوالت کشاورزي 
و بهینه سازي این صنعت، تهیه و تولید و فروش نهاده هاي 
لوازم  و  ماشین آالت  و   ).. و.  بذر  سم،  )کود،  کشاورزي 
حرفه اي موردنیاز اتحادیه ها و شرکت هاي تعاوني روستایي 
و  بانکي  تسهیالت  ارائه ی  آن ها،  اعضاء  و  کشاورزي  و 
اعتباري و تشکیل شرکت هاي اعتباري خرد در سطح روستا 
و  ارائه  تعاوني ها،  توسط  بانك کشاورزي  عاملیت  قبول  و 
تدوین طرح کشت هاي مشارکتي براي تهیه ی بذور اصالح 

شده توسط شبکه و ارائه ی راهکارهاي جدید براي شرکت 
در پویایي بخش و جلوگیري از آلودگي محیط زیست نیز از 

دیگر برنامه های این سازمان است. 
 برنامه ها و وظایف نظارتي سازمان: 

و  شرکت ها  حسابرسي  و  مستمر  نظارت  و  مراقبت 
مستمر  ارزیابي  روستایي،  تعاون  شبکه ی  اتحادیه هاي 
اتحادیه هاي  و  کشاورزي  روستایي،  تعاوني  شرکت هاي 
براي  آنان  موجود  وضعیت هاي  تصویر  ارائه ی  و  مربوطه 
مستمر  تنظیم  و  تهیه  حیات شرکت ها،  استمرار  و  پویایي 
سه  ماهیانه،  به صورت  شده  انجام  فعالیت هاي  گزارش 
و  روستایي  تعاون  شبکه ی  در  سالیانه  و  ماهه، شش ماهه 
و  سود  و حساب  مالي  ترازنامه ی  تنظیم  و  تهیه  سازمان، 
براي  روستایي  تعاون  شبکه ی  و  سازمان  سالیانه ی  زیان 
تسلیم به بازرسان و مقامات و مجامع موردنیاز در مجامع 
ایجاد مدیریت خرید و فروش کاالهاي مصرفي  عمومي، 
سطح  در  نظارتي  نقش  ایفاي  براي  کشاورزي  خدمات  و 

سازمان و شبکه ی گسترده ی تعاون روستایي.
از  عبارتند  سازمان  حمایت  تحت  تعاونی های  انواع 
تعاونی های  روستایی،  تعاونی های  کشاورزی،  تعاونی های 
شرکت های  و  روستایی  تولید  تعاونی های  روستایی،  زنان 
سهامی زراعی که در زیر به توضیح هریك از این تعاونی ها 

می پردازیم.
 تعاوني هاي کشاورزي:

کشاورزان،  تخصصي  نیازهاي  به  پاسخگویي  به منظور 
 1364 سال  از  ایران  روستایي  تعاون  مرکزي  سازمان 
تحت  تخصصي  تشکل هاي  توسعه ی  و  تاسیس  به  اقدام 
تعداد  نمود. تاکنون  تعاوني  کشاورزي  عنوان شرکت هاي 
تعداد  با  که  است  رسیده  شرکت   1873 به  تعاوني ها  این 
1044434 نفر عضو در زمینه ی توسعه ی کشاورزي این مرز 
و بوم فعالیت دارند. براي هماهنگي بیشتر بین شرکت هاي 
آن ها  مشترک  نیازمندي هاي  تامین  و  کشاورزي  تعاوني 
تعداد 55 اتحادیه ی تعاوني کشاورزي نیز تاسیس گردیده 
است. تعاوني هاي کشاورزي در زمینه هاي مختلف تولیدي، 

فرآوري و خدماتي فعالیت مي نماید. 
دامداران،  مرغداران،  تعاوني  شامل  تعاوني ها  این 
گندم کاران، باغداران، زیتون کاران، بادام کاران، زنبورداران، 
گیاه،  و  گل  مکانیزاسیون،  داران،  کمباین  مرتع داران، 
چاي کاران،  پسته کاران،  سیب زمیني کاران،  زعفران کاران، 
نوغان داران و... مي باشد که فعالیت هاي مختلفي را حسب 

ضرورت و نیاز جوامع روستایي به عهده گرفته اند.
 تعاوني هاي روستایي:

شبکه ی تعاوني هاي روستایي داراي 2941 شرکت تعاوني 
روستایي با تعداد اعضای 4500868 نفر در سطح 56252 روستا 
 با سرمایه ای بالغ بر 440 میلیارد ریال بوده که این شرکت ها
به نوبه ی خود تعداد 256  اتحادیه را درسطح  شهرستان تشکیل 
مي دهند. این اتحادیه ها نیز در سطح هر استان، اتحادیه ی 
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استاني تشکیل داده که تعداد آن ها تاکنون به 27 اتحادیه ی 
استاني بالغ گردیده است. تعاوني هاي روستایي چندمنظوره 
بوده و به فعالیت هاي مختل��ف خدماتي، تولیدي، بازرگاني 
و ترویج��ي مي پردازن��د. این فعالیت ها در راس��تاي اهداف 
و سیاس��ت هاي حمایتي دولت در جهت توس��عه ی بخش 
 کشاورزي و حمایت از روستاییان می باشد. به طوري که توزیع 
وام هاي معیشتي اعضاء تعاوني ها، توزیع سوخت روستاییان، 
توزیع حدود 65 درصد کود شیمیایي، توزیع سایر نهاده هاي 
کشاورزي نظیر سموم دفع آفات، بذور گیاهي، ماشین آالت 
کش��اورزي و قطعات یدکي آن ها و توزیع کلیه ی کاالهاي 
کوپني روستاییان نظیر برنج، روغن نباتي، قندوشکر، آرد و 
همچنین خرید تضمیني محصوالت کشاورزي به میزان قابل 
توجه��ي از طریق این تعاوني ها صورت مي پذیرد. عالوه بر 
آن خرید و فروش محصوالت غیرتضمیني و تهیه و تدارک 
کاالهاي مصرفي و موادغذایي مورد نیاز روستاییان با وجود 

بیش از یازده هزار فروشگاه تعاوني صورت مي گیرد. 
از دیگر فعالیت های این شبکه، خدمات آموزشي، ترویج و 
نیز خدمات ماشیني است که از طریق تاسیس و توسعه ی مراکز 
 مکانیزاسیون انجام مي شود. سایر خدماتي که این شبکه در 
زمینه هاي فرهنگي، اجتماعي و حل وفصل اختالفات محلي 
آن  به  اجرایي محل  به دستگاه هاي  و کمك و مساعدت 

مبادرت مي ورزد نیز قابل توجه مي باشد.
 تعاونی های زنان روستایی:

دفتر امور زنان روستایي وزارت جهاد کشاورزي از سال 
1375 اقدام به تاسیس شرکت های تعاونی زنان روستایی 
نمود. هدف این دفتر از تاسیس این شرکت ها، اشتغال زایي و 
ایجاد درآمد برای زنان روستایی و نیز فراهم آوردن امکاناتی 
جهت فروش و بازاریابي محصوالت آن ها می باشد. تا سال 
1379، درحدود 80 تعاوني زنان روستایي با موضوع منابع 
طبیعي، صنایع دستي و صنایع تبدیلي دام و طیور در کشور 
تشکیل شد. زنان و دختران جامعه ی روستایی و عشایری 
می توانند به عضویت این شرکت هاي تعاوني درآیند. پس 
برگزار  آموزشی  تعاونی، یك سری کالس های  تشکیل  از 
می شود  که اعضا می توانند در آن کالس ها شرکت نمایند 
و به این ترتیب برخی از اهداف تاسیس تعاونی مانند باال 
رفتن سطح آگاهي و مهارت زنان روستایی محقق شده و 
آنان  توسط  تولید شده  کاالهای  کیفیت  بر سطح  امر  این 
اثر مطلوبی خواهد داشت. اما مهمترین هدف تشکیل این 
تعاونی ها، اشتغال زایي زنان روستایی و افزایش حضور آنان 
در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی است که این امر باعث 
به وجود آمدن روحیه ی خودباوری در میان آنان خواهد شد. 
و  حمایتي  برنامه هاي  از  همچنین  تعاونی ها  این  اعضای 
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قبیل  از  برنامه هایی  شد.  خواهند  برخوردار  دولت  هدایتي 
تربیت مربیان آموزشي که هم کالس های آموزشی را برگزار 
کرده و هم بر کیفیت تولیدات اعضاء نظارت مستقیم داشته 
باشند، از جمله اقدامات هدایتی دولت است همچنین معرفي 
مشاغل به اعضا و حمایت از تشکل هاي اقتصادي از طریق 
بازاریابي محصوالت و نظارت بر حسن اجراي این تشکل ها 

از جمله اقدامات حمایتی دولت از تعاونی ها می باشد.
 تعاوني هاي تولید روستایي:

پس از اصالحات ارضي سال 1341، براي رفع مشکل 
مسئله ی  و  مزروعي  اراضي  قطعات  پراکندگي  و  خردي 
پیشرفته  روش هاي  به کارگیري  و  صحیح  مدیریت  اعمال 
تولید  تعاوني  شرکت هاي  تشکیل  به  اقدام  زمان،  آن  در 
روستایي شد. این اقدام براساس قانون تعاوني نمودن تولید 
تا سال 1357  و  پذیرفت  اراضي صورت  یکپارچه شدن  و 
تعداد 39 شرکت تعاوني تولید در کشور تاسیس گردید. بعد 
از پیروزي انقالب اسالمي حدود نیمي از تعاوني هاي تولید 
بدون هیچ حمایتي  تقریبًا  بود  واحد  بقیه که 19  و  منحل 
از جانب دولت به کار خود ادامه دادند. در طول سال هاي 
اولیه بعد از انقالب اسالمی، توجه چنداني به مقوله ی نظام 
و  عام،  به طور  تولید کشاورزي کشور  منابع  از  بهره برداري 
تعاوني هاي تولید روستایي به طور خاص نمي شد. در دهه ی 
60 توجه محافل تخصصي و علمي به مقوله ی نظام هاي 
بهره برداري و دستیابي به شیوه هاي مناسب تر بهره برداري 
از منابع جلب گردید و احیاء و توسعه ی تعاوني هاي تولید و 
توجه به نظام بهره برداري کشاورزي در دستور کار وزارت 
کشاورزي قرار گرفت. دور جدید توسعه ی تعاوني هاي تولید 
آغاز  جدید  شرکت   5 تاسیس  با   ،1368 سال  از  روستایي 
گردید و در سال هاي بعد این روند شتاب بیشتري گرفت و 
نهایتا تا پایان سال 1388، تعداد تعاوني هاي تولید روستایي 

به 1230 شرکت رسید.
در شرکت هاي تعاوني تولید روستایي سعي شده است 
مرز  و  حد  اراضي،  نوسازي  و  تجهیز  یکپارچه سازي،  با 
زمین هر خانوار به عنوان جزیي از یك قطعه زمین بزرگ 
ابزار  فنون،  روش ها،  کاربرد  امکان  امر  این  گردد.  حفظ 
باعث  همچنین  ساخته،  فراهم  را  نوین  ماشین آالت  و 
استقالل  حفظ  با  بهره وري  افزایش  و  هزینه ها  کاهش 
انگیزه هاي فردي می شود  به طوري که عالوه بر تامین  و 
تولید  و  کار  و  همیاري  رعایت  با  فردي  مالکیت  مزایاي 
مالکیت،  اصل  سه  وحدت  شرکت،  سطح  در  جمعي 
حاکمیت و عاملیت نیز حفظ مي شود. بنابراین خانوارهاي 
روستایي  تولید  تعاوني هاي  عضویت  کسب  در  روستایي 
امکانات  از  بلکه  نمي دهند،  دست  از  را  چیزي  فقط  نه 
دسترسي  مثل  شرکت،  تشکیل  از  حاصل  تسهیالت  و 
و  موردنیاز  کشاورزي  وسایل  و  ابزار  به  به موقع  و  سریع 
با کمترین هزینه ی  از آن ها  استفاده ی صحیح و مناسب 

ممکن نیز برخوردار خواهند شد. 

 شرکت هاي سهامي زراعي:
یکي از مسایل مهم کشاورزي ایران موضوع زمین داري 
تولید  واحدهاي  بودن  کوچك  است.  بهره برداري  نظام  و 
زیادي  موارد  در  کشاورزي  اراضي  قطعات  پراکندگي  و 
از  استفاده  زیربنا،  تجهیز  پیشرفته،  فنون  از  استفاده  براي 
کشاورزي  توسعه ی  و  آبیاري  راندمان  بهبود  ماشین آالت، 
تدابیري  ارتباط  این  در  مي کند.  ایجاد  را  محدودیت هایي 
و  آب  یعنی  تولید  منابع  از  بهینه  استفاده ی  نظر شرایط  از 
خاک اندیشیده شده است که از جمله مي توان به تشکیل 

شرکت هاي سهامي زراعي اشاره کرد.
به   1346 سال  در  زراعي  سهامي  شرکت هاي  قانون 
تصویب رسید و در سال 1351 اصالحاتي در آن به عمل آمد. 
زراعي  سهامي  شرکت   93  ،1356 تا   1347 سال هاي  طي 
تشکیل گردید که در جریان انقالب اسالمي اکثر آن ها منحل 
باقي  تنها 4 شرکت  انقالب  از  بعد  به طوري که  شدند.  اعالم 
ماندند. ولي در حال حاضر 36 شرکت سهامي زراعي در 11 
استان کشور با موفقیت قابل توجهي مشغول فعالیت هستند. از 
جمله فعالیت هایی که در شرکت هاي سهامي زراعي انجام شده 
است می توان به موارد زیر اشاره کرد: استفاده از روش هاي 
پیشرفته ی کشاورزي و اعمال سیاست هاي عمومي در مسایل 
کشاورزي، توسعه ی فنون پیشرفته و مکانیزاسیون، جلوگیري 
کوچك  قطعات  به  مزروعي  اراضي  تقسیم  و  شدن  خرد  از 
غیراقتصادي، افزایش راندمان آبیاري با استفاده از کشت هاي 
یکپارچه، فراهم شدن زمینه هاي مساعد براي اجراي برنامه هاي 
زیربنایي و مهندسي زراعي، ممانعت از تبدیل اراضي کشاورزي 
براي فعالیت هاي غیرتولیدي، افزایش سطح زیرکشت و افزایش 
تولید در واحد سطح، نگهداري و بهره برداري صحیح از منابع 
طبیعي، جذب نیروي انساني فعال منطقه از طریق ایجاد و 
توسعه ی فعالیت هاي جانبي، توسعه ی آموزش و بهبود مهارت ها 

و ارتقاء فرهنگ کار جمعي و در نهایت افزایش درآمدها.
براساس بررسي هاي به عمل آمده، با توجه به کارایي ذاتي 
این سیستم تولیدي، در صورتي که شرایط فني، فرهنگي 
و  بهبود  از  حمایت  به دلیل  و  باشد  فراهم  اجتماعي  و 
رفت  هدر  از  جلوگیري  و  تولید  منابع  بهره وري  افزایش 
سرمایه هاي ملي و افزایش تولید در یك منطقه ی خاص، 
این واحدها در سطوح کوچك، متوسط و بزرگ نیز قابل 
تشکیل و توسعه خواهند بود. به منظور برخورداري فرآیند 
توسعه ی این واحدها از موازین علمي و فني، هر شرکت 
توسط  مختلف،  مراحل  طي  از  پس  زراعي  سهامي 
جانبه  همه  مطالعه ی  مورد  ذي صالح  مشاور  مهندسین 
اقتصادي،  و  اجتماعي  پایه، شرایط  منابع  اقلیم،  از جمله 
روستایي  و  دامپروري  و  تبدیلي  صنایع  توسعه ی  امکان 
آبیاري  باغباني،  و  زراعت  تولیدي،  فني  مجتمع هاي  و 
تا  قرار خواهد گرفت  و زه کشي و مطالعات آب و خاک 
روند توسعه و تشکیل زیر ساخت هاي آن براساس اصول 

پذیرد. انجام  علمي 
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معرفی 
روستا                  

سمیه باقري
Bagheri@Dehyariha.com

چون  میاني  البرز  جنوبي  دامنه  هاي  در  شهمیرزاد 
هر  و  مي درخشد  کویري  مناطق  بام  بر  نگیني 
مي  سازد.  خود  زیبایي  هاي  تماشاي  به  وادار  را  رهگذري 
آن چه زیبایي هاي این دیار را دوچندان مي  کند، گوهر ایمان 
و کار و تالش مردم آن است. مردماني که از  حیث توجه به 
مسائل فرهنگي و اجتماعي سابقه  اي طوالني داشته و بدین 

لحاظ از جایگاه خاصي برخوردارند.
است  منطقه  اي  شامرزا  آن  اهالي  زبان  به  یا  شهمیرزاد 
ییالقي و خوش آب و هوا که در فاصله  ي بیست و چهار 
شده  واقع  البرز  کوهپایه  هاي  در  سمنان  شمال  کیلومتري 
است. از لحاظ تقسیمات کشوري مرکز بخش شهمیرزاد در 
شهرستان مهدي شهر است. یك جاده  ي آسفالته آن را به 
سمنان پیوند مي دهد که شهر سنگسر )مهدي شهر( نیز در 
فاصله  ي شش کیلومتري شهمیرزاد در همین جاده قرار دارد  

و از راه کیاسر به ساري نیز ارتباط پیدا مي  کند. 
شهمیرزاد از دو محله  ي اصلي به نام  هاي پیش  کفش و 
رودبار تشکیل شده است. هر کدام از این محله  ها شامل چند 
محله  ي کوچکترند. این محله  ها در دو سوي نهري که آن را 

رودخانه  ي شهمیرزاد مي  نامند قرار دارد.
شهمیرزادي  ها گویش خاصي دارند که به گویش روستاهاي 

اطراف و همچنین گویش  هاي مازندراني و گیالني نزدیك 
مرکزیت  اطرافش  روستاهاي  به  نسبت  شهمیرزاد  است. 
بازرگاني و فرهنگي دارد و آثاري که از زمان قدیم در اطراف 
این  در  آباداني  طوالني  سابقه  ي  گویاي  مانده  به  جاي  آن 
منطقه است. شاید وجود چند چشمه  ي پر آب در باالي ده 
که بزرگ ترین و پر  آب  ترین آن ها شیخ  چشمه است، باعث 
جلب نخستین ساکنان به این محل شده باشد، اما به  هر  حال 
رشد و توسعه  ي شهمیرزاد نسبت به روستاهاي اطرافش نه 
تنها مرهون این عامل طبیعي است، بلکه واقع بودن آن بر 
سر راه کاروان  رو سمنان و شمال کویر به مازندران، عامل 

عمده و درجه اول به  شمار مي  آید.
 موقعیت کلي

شهمیرزاد در منطقه  اي کوهستاني، در دامنه  ي کوه  هاي 
البرز شمالي واقع شده و داراي طول و عرض جغرافیایي 52 
درجه و 21 دقیقه ي شرقي و 35 درجه و 46 دقیقه ي شمالي 

است. ارتفاع آن از سطح دریا 2050 متر مي باشد.
جمعیت ثابت شهمیرزاد طبق سرشماري سال 1385، برابر 
با 7382 نفر بوده است که در تابستان به  جهت ازدیاد مسافران 
و گردش  گران به بیش از 40 هزار نفر افزایش مي  یابد. شغل 
دامداري،  زنبورداري،  کشاورزي،  باغداري،  مردم شهمیرزاد 

خدمات تجاري و دولتي است.
بلندترین قله  ي شهمیرزاد با ارتفاع 3965 متر “نیزوا” نام 

سرزمین آبگیرهاشهمیرزاد
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دارد که در منطقه  ي دهستان چاشم قرار گرفته است. میانگین 
سالیانه  ي دماي منطقه 3/8 درجه ي سانتي  گراد مي باشد که 
بین 16 درجه زیر صفر و 34 درجه باالي صفر متغیر است. 
این منطقه داراي بهار و تابستاني معتدل و زمستان  هاي سرد 
و طاقت  فرسا است و سرماي آن از اواخر آبان آغاز و تا پایان 
فروردین ادامه مي  یابد. در توصیف ویژگي  هاي آب و هوایي 
شهمیرزاد باید گفت اختالف ارتفاع سمنان و شهمیرزاد از 
سطح دریا حدود هزار متر است که این امر از عجایب طبیعت 
استان سمنان است که در فاصله  اي کم تا این اندازه اختالف 
ارتفاع و بالطبع اختالف دما وجود دارد لذا بي  جهت نیست که 

شهمیرزاد را “بهشت کویر” نامیده  اند.
قلعه  ي  سه  است.  تپه  و  قله  چندین  داراي  شهمیرزاد 
تاریخي شیرقلعه، قلعه  شیخي و دژ   وهل، 16 چشمه، 15 نهر 

و تعداد زیادي قنات و بیش از 10 استخر دارد.
 تاریخ شهمیرزاد

شهمیرزاد که از دوره  ي قاجار به این نام موسوم گردید، در 
گذشته جزء حکومت طبرستان بود که از اواخر عهد هخامنشي 
در منطقه  ي آمل تا شمال سمنان حکومت مي  کردند. بنا به 
روایات تاریخي، نام قدیم شهمیرزاد شهمار، سهار، شهار و 
شامار ذکر گردیده است و استناد آن ها به مرکزي بود که 
آبادترین شهر حکومت طبرستان به  شمار مي  رفت. این شهر 
داراي مسجد جامع منحصر به  فردي بوده است که هم  اینك 

نیز دایر مي باشد.
بنابر روایات تاریخي چنین استنباط مي شود که شهمیرزاد 

داراي قدمت سه  هزار ساله است. یعني حتي قبل از مهاجرت 
آریایي  ها به ایران، این منطقه آباد بوده است. با توجه به ابزار 
و وسایل کشف شده و قبور موجود، این ناحیه محل زندگي 
از میالد بوده و محققا آریایي  ها به مناطقي  آریایي  ها قبل 
مهاجرت کرده و اسکان مي  یافتند که آثار زندگي و تمدن 
سارهایي  چشمه  وجود  است.  داشته  وجود  آن ها  در  بومي 
به  نام ارشك و اشکش که از نام  هاي دوران اشکاني است، 
آن  از  قبل  و حتي  اشکانیان  دوران  از  را  قدمت شهمیرزاد 

تایید مي  کند.
سمناني  ها شهمیرزاد را شومرزه و خود شهمیرزادي  ها آن 
را شامرزا مي  نامند. در لغت  نامه  ي دهخدا، شهمیرزاد برگرفته 
از شمرزاد به معني سرزمین داراي حوضچه و آبگیر فراوان 

ذکر شده است.
 منابع آب

ناحیه  ي  به  نزدیکي  و  زیاد  ارتفاع  به  علت  منطقه  این 
مازندران و کثرت نزوالت آسماني، در بیش  تر ماه  هاي سال 
پوشیده از برف است. آب  هاي حاصل از ریزش  هاي جوي 
و  کرده  نفوذ  شهمیرزاد  دره  ي  و  دشت  در  برف  ها  ذوب  و 
سفره  هاي زیر  زمیني آب  ها را به وجود آورده است. قسمتي از 
این آب به صورت چشمه یا قنات یا چاه مورد استفاده قرار 
ارتفاع، جهت  دیگري چون  عوامل  اقلیم،  از  غیر  مي  گیرد. 
تراکم شبکه  ي آب  ها، شکل حوضه، پوشش  شیب، میزان 
آبي  رژیم  در  طبقات  جنس  و  آب  جریان  سرعت  گیاهي، 

ناحیه دخالت دارد. 
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 چشمه  ها
مهم  ترین چشمه  هاي موجود در منطقه شیخ  چشمه  سر و 
هفت  چشمه هستند که هر دو نزدیك به  هم و در شمال غرب 
شهمیرزاد واقع هستند و داراي آب دهي نسبتا خوبي هستند. 
آب این دو چشمه از شکاف سنگ  هاي آهکي خارج مي شود. 
سال  مختلف  فصل هاي  به  چشمه  ها  این  آب دهي  میزان 
این چشمه  ها عالوه  بر  آب  دارد.  بستگي  بارندگي  میزان  و 
تامین آب آشامیدني شهمیرزاد، مقداري به  مصرف کشاورزي 

مي  رسد و بقیه در بستر رودخانه سرازیر مي  گردد.
 قنات و چاه

از دیگر منابع تامین آب در شهمیرزاد، قنات  ها مي  باشند که 
بعد از چشمه  ها داراي اهمیت هستند. قنات  هاي منطقه اکثرا 
داراي طول کم و آبدهي نسبتا خوبي هستند. به  دلیل بارش 
زیاد و غني بودن منابع زیر  زمیني در گذشته، مناطق مختلف 
شهمیرزاد مشمول تقسیم  بندي و توزیع آب شیخ  چشمه  سر و 
هفت  چشمه نمي شده است؛ بلکه قنوات بسیار زیادي حفر 
نیز فعال  از آن ها هم اکنون  به طوري  که بسیاري  مي  کردند 
مي  باشند. آب حاصل از این قنات  ها عموما به مصرف زراعت 
و باغداري مي  رسد. از دیگر منابع تامین آب منطقه چاه  ها 
و  بوده  کمتر  متر  از 150  عموما  چاه  ها  این  هستند. عمق 

داراي آب دهي نسبتا خوبي مي  باشند.
 رود

در شهمیرزاد رود قابل مالحظه  اي وجود ندارد. تنها رود 
به  شمال  غرب  سمت  از  که  دارد  نام  “چاک”  منطقه  این 
جنوب  شرق ادامه یافته و آب شیخ  چشمه  سر و هفت  چشمه 
را به مزارع و باغات شهمیرزاد منتقل مي  کند. در ناحیه  ي 
شرقي و غربي خشك رودهایي وجود دارد که محل عبور 

سیالب  هاي بهاري است.
 محصوالت زراعي

محصوالت زراعي منطقه شامل گندم، جو، یونجه، شبدر، 
سیب زمیني، چغندر، حبوبات، سبزیجات و صیفي  جات است. 
اعتبار  و  اهمیت  از  آن  سردرختي  و  باغي  محصوالت  اما 
و  باغي  محصوالت  مهم  ترین  است.  برخوردار  بیش تري 
سردرختي شهمیرزاد گردو و آلوست. ضمن این که سیب، 
گالبي، آلبالو، به، بادام، آلوچه، گوجه  سبز، قطره  طال و برغاني، 
غوره انگور، سنجد، زردآلو و بیدمشك نیز از محصوالت دیگر 
این سرزمین است. گردو مهم ترین محصول منحصر  به  فرد 
شهمیرزاد است که جنبه  ي صادراتي دارد و مهم ترین منبع 
درآمد اهالي به  شمار مي  رود. درختان گردو در این شهر که 
در گذشته به میخ طال شهرت داشتند،  داراي شناسنامه و سند 
مالکیت جداگانه هستند. شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در 
سال 1367 به همت جمعي از اهالي تاسیس شد و به عنوان 
داراي  شرکت  این  رسید.  ثبت  به  خاص  سهامي  شرکت 
بزرگ ترین باغ گردوي جهان مي باشد. این باغ بزرگ گردو که 
داراي 700 هکتار وسعت است، از  حیث استعداد کشت و زرع 

درخت  کاري به  ویژه کاشت درختان گردو و بادام بي  نظیر است.
 مناطق دیدني

استان سمنان  ییالقي  و  زیبا  مناطق  از  یکي  شهمیرزاد 
فراواني  گردشگري  و  طبیعي  جاذبه  هاي  داراي  که  است 
مي باشد. همه ساله در فصل گرما تعداد زیادي از گردشگران 
چه در سطح استان و چه خارج از استان جهت استفاده از 
هواي مطبوع و دل  انگیز و مناظر طبیعي زیباي آن به این 
منطقه مسافرت مي  کنند. جاذبه  هاي گردشگري شهمیرزاد را 

مي  توان به شرح زیر خالصه نمود:
1 – منطقه  ي لهر و بلبل  دره

2 - شیر  قلعه
3 - دژ وهل

4 - امامزاده یحیي و امامزاده عبداهلل
5 - شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد

6 - مسجد جامع و سنگ نوشته  ي پر  ارزش آن
7 - شیخ  چشمه  سر و هفت  چشمه

 قلعه  هاي شهمیرزاد
شیرقلعه:

دوره  ي  در  که  مي باشد  طبرستان  حکومت  به  مربوط   
اشکاني در مناطقي از ایران حکومت داشتند و این قلعه را 
جهت حفاظت راه انشعابي از بزرگراه ابریشم، احداث کرده 
بودند. در قرن پنجم و ششم، اسماعیلي مذهبان که مرکز 
آنان قلعه  ي الموت قزوین بود، از این قلعه استفاده نموده  اند 
و به روایتي تونلي زیرزمیني از قلعه به چشمه  ي قلعه ساخته 
بودند تا از آب چشمه استفاده نمایند و از گزند دشمنان در 

امان بمانند.
قلعهشیخي:

که فقط سنگ چین  هاي بسیار محدودي از آن باقي مانده 
است به وسیله  ي طرفداران حسن صباح ساخته شد. در قرن 
ده و یازده در زمان صفویه از این قلعه براي جلوگیري از 

هجوم ترکمانان استفاده شده است.
دژوهل:

قلعه  اي سنگي است که مربوط به دوران قبل از اسالم 
است و اکنون آثاري جزیي از آن باقي مانده است.

 غار دربند
استان  بزرگ ترین غا رهاي  از  غار دربند شهمیرزاد یکي 
است که در 3 کیلومتري جنوب شهمیرزاد، در شمال مهدي 
شهر و شمال  غربي مزرعه  ي دربند شهمیرزاد واقع شده است. 

دهانه  ي غار در دامنه  هاي شرقي و در کمرکش کوه لهرد، 
مشرف بر جاده  ي سمنان – شهمیرزاد قرار گرفته و دره  ي 
شده  گسترده  آن  زیر  در  شهمیرزاد  دربند  سرسبز  و  وسیع 
آن  1/35  ارتفاع  و  متر  به عرض 2/75  غار  مدخل  است. 
متر مي باشد. پس از دهانه، داالني به طول 24 متر و عرض 
این داالن دهانه و تاالر را به  هم  3 متر قرار گرفته است. 
مرتبط مي  سازد. انتهاي داالن به  تدریج کوتاه شده تا این  که 
به دهانه  اي به ارتفاع 80 سانتي  متر مي  رسد. داخل غار مقدار 

زیادي رسوبات و امالح آهك وجود دارد.
و  گوشه  در  بزرگ  تخته  سنگ  هاي  و  عظیم  ستون  هاي 
کنار غار پراکنده مي  باشند. کف غار سنگالخ است و پستي و 
بلندي  هاي زیادي دارد که در اثر رطوبت هوا قسمت زیادي 
از آن را گل لغزنده  اي پوشانده است که عبور از آن را مشکل 
ساخته است. هواي غار نسبتا خنك بوده و به طور متوسط 10 

درجه  ي سانتي  گراد با هواي بیرون اختالف دارد.
از این غار نشان مي دهد که این غار  آثار به دست آمده 
از  پناهندگان،  و  و ساکنان  بوده  در گذشته محل سکونت 
مي  کرده  اند.  استفاده  طبیعي  پناه  گاه  و  سنگر  به عنوان  آن 
قدیمي  ترین آثار به دست آمده از غار مربوط به قرن پنجم 
کوفي  به  خط  طالیي  سکه  ي  آن ها  مستند  ترین  و  هجري 
است که متاسفانه قسمتي از آن شکسته و از بین رفته است؛ 
ولي از سبك و خط آن مي  توان فهمید که متعلق به اواخر 

سلسله  ي سلجوقي و اوایل حمله  ي مغول است.
کاسه  ي لعابي معروف گبري کار مازنداران و سفال آب 
بسیار ظریف کارگران قرن 6-5 هجري از قدیمي  ترین آثار 
به دست آمده در این حوزه است. این آثار تا زمان قاجاریه در 
غار دیده مي  شوند. بنابراین مي  توان به  این نتیجه رسید که 

غار در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
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 چشمه  ها
مهم  ترین چشمه  هاي موجود در منطقه شیخ  چشمه  سر و 
هفت  چشمه هستند که هر دو نزدیك به  هم و در شمال غرب 
شهمیرزاد واقع هستند و داراي آب دهي نسبتا خوبي هستند. 
آب این دو چشمه از شکاف سنگ  هاي آهکي خارج مي شود. 
سال  مختلف  فصل هاي  به  چشمه  ها  این  آب دهي  میزان 
این چشمه  ها عالوه  بر  آب  دارد.  بستگي  بارندگي  میزان  و 
تامین آب آشامیدني شهمیرزاد، مقداري به  مصرف کشاورزي 

مي  رسد و بقیه در بستر رودخانه سرازیر مي  گردد.
 قنات و چاه

از دیگر منابع تامین آب در شهمیرزاد، قنات  ها مي  باشند که 
بعد از چشمه  ها داراي اهمیت هستند. قنات  هاي منطقه اکثرا 
داراي طول کم و آبدهي نسبتا خوبي هستند. به  دلیل بارش 
زیاد و غني بودن منابع زیر  زمیني در گذشته، مناطق مختلف 
شهمیرزاد مشمول تقسیم  بندي و توزیع آب شیخ  چشمه  سر و 
هفت  چشمه نمي شده است؛ بلکه قنوات بسیار زیادي حفر 
نیز فعال  از آن ها هم اکنون  به طوري  که بسیاري  مي  کردند 
مي  باشند. آب حاصل از این قنات  ها عموما به مصرف زراعت 
و باغداري مي  رسد. از دیگر منابع تامین آب منطقه چاه  ها 
و  بوده  کمتر  متر  از 150  عموما  چاه  ها  این  هستند. عمق 

داراي آب دهي نسبتا خوبي مي  باشند.
 رود

در شهمیرزاد رود قابل مالحظه  اي وجود ندارد. تنها رود 
به  شمال  غرب  سمت  از  که  دارد  نام  “چاک”  منطقه  این 
جنوب  شرق ادامه یافته و آب شیخ  چشمه  سر و هفت  چشمه 
را به مزارع و باغات شهمیرزاد منتقل مي  کند. در ناحیه  ي 
شرقي و غربي خشك رودهایي وجود دارد که محل عبور 

سیالب  هاي بهاري است.
 محصوالت زراعي

محصوالت زراعي منطقه شامل گندم، جو، یونجه، شبدر، 
سیب زمیني، چغندر، حبوبات، سبزیجات و صیفي  جات است. 
اعتبار  و  اهمیت  از  آن  سردرختي  و  باغي  محصوالت  اما 
و  باغي  محصوالت  مهم  ترین  است.  برخوردار  بیش تري 
سردرختي شهمیرزاد گردو و آلوست. ضمن این که سیب، 
گالبي، آلبالو، به، بادام، آلوچه، گوجه  سبز، قطره  طال و برغاني، 
غوره انگور، سنجد، زردآلو و بیدمشك نیز از محصوالت دیگر 
این سرزمین است. گردو مهم ترین محصول منحصر  به  فرد 
شهمیرزاد است که جنبه  ي صادراتي دارد و مهم ترین منبع 
درآمد اهالي به  شمار مي  رود. درختان گردو در این شهر که 
در گذشته به میخ طال شهرت داشتند،  داراي شناسنامه و سند 
مالکیت جداگانه هستند. شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در 
سال 1367 به همت جمعي از اهالي تاسیس شد و به عنوان 
داراي  شرکت  این  رسید.  ثبت  به  خاص  سهامي  شرکت 
بزرگ ترین باغ گردوي جهان مي باشد. این باغ بزرگ گردو که 
داراي 700 هکتار وسعت است، از  حیث استعداد کشت و زرع 

درخت  کاري به  ویژه کاشت درختان گردو و بادام بي  نظیر است.
 مناطق دیدني

استان سمنان  ییالقي  و  زیبا  مناطق  از  یکي  شهمیرزاد 
فراواني  گردشگري  و  طبیعي  جاذبه  هاي  داراي  که  است 
مي باشد. همه ساله در فصل گرما تعداد زیادي از گردشگران 
چه در سطح استان و چه خارج از استان جهت استفاده از 
هواي مطبوع و دل  انگیز و مناظر طبیعي زیباي آن به این 
منطقه مسافرت مي  کنند. جاذبه  هاي گردشگري شهمیرزاد را 

مي  توان به شرح زیر خالصه نمود:
1 – منطقه  ي لهر و بلبل  دره

2 - شیر  قلعه
3 - دژ وهل

4 - امامزاده یحیي و امامزاده عبداهلل
5 - شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد

6 - مسجد جامع و سنگ نوشته  ي پر  ارزش آن
7 - شیخ  چشمه  سر و هفت  چشمه

 قلعه  هاي شهمیرزاد
شیرقلعه:

دوره  ي  در  که  مي باشد  طبرستان  حکومت  به  مربوط   
اشکاني در مناطقي از ایران حکومت داشتند و این قلعه را 
جهت حفاظت راه انشعابي از بزرگراه ابریشم، احداث کرده 
بودند. در قرن پنجم و ششم، اسماعیلي مذهبان که مرکز 
آنان قلعه  ي الموت قزوین بود، از این قلعه استفاده نموده  اند 
و به روایتي تونلي زیرزمیني از قلعه به چشمه  ي قلعه ساخته 
بودند تا از آب چشمه استفاده نمایند و از گزند دشمنان در 

امان بمانند.
قلعهشیخي:

که فقط سنگ چین  هاي بسیار محدودي از آن باقي مانده 
است به وسیله  ي طرفداران حسن صباح ساخته شد. در قرن 
ده و یازده در زمان صفویه از این قلعه براي جلوگیري از 

هجوم ترکمانان استفاده شده است.
دژوهل:

قلعه  اي سنگي است که مربوط به دوران قبل از اسالم 
است و اکنون آثاري جزیي از آن باقي مانده است.

 غار دربند
استان  بزرگ ترین غا رهاي  از  غار دربند شهمیرزاد یکي 
است که در 3 کیلومتري جنوب شهمیرزاد، در شمال مهدي 
شهر و شمال  غربي مزرعه  ي دربند شهمیرزاد واقع شده است. 

دهانه  ي غار در دامنه  هاي شرقي و در کمرکش کوه لهرد، 
مشرف بر جاده  ي سمنان – شهمیرزاد قرار گرفته و دره  ي 
شده  گسترده  آن  زیر  در  شهمیرزاد  دربند  سرسبز  و  وسیع 
آن  1/35  ارتفاع  و  متر  به عرض 2/75  غار  مدخل  است. 
متر مي باشد. پس از دهانه، داالني به طول 24 متر و عرض 
این داالن دهانه و تاالر را به  هم  3 متر قرار گرفته است. 
مرتبط مي  سازد. انتهاي داالن به  تدریج کوتاه شده تا این  که 
به دهانه  اي به ارتفاع 80 سانتي  متر مي  رسد. داخل غار مقدار 

زیادي رسوبات و امالح آهك وجود دارد.
و  گوشه  در  بزرگ  تخته  سنگ  هاي  و  عظیم  ستون  هاي 
کنار غار پراکنده مي  باشند. کف غار سنگالخ است و پستي و 
بلندي  هاي زیادي دارد که در اثر رطوبت هوا قسمت زیادي 
از آن را گل لغزنده  اي پوشانده است که عبور از آن را مشکل 
ساخته است. هواي غار نسبتا خنك بوده و به طور متوسط 10 

درجه  ي سانتي  گراد با هواي بیرون اختالف دارد.
از این غار نشان مي دهد که این غار  آثار به دست آمده 
از  پناهندگان،  و  و ساکنان  بوده  در گذشته محل سکونت 
مي  کرده  اند.  استفاده  طبیعي  پناه  گاه  و  سنگر  به عنوان  آن 
قدیمي  ترین آثار به دست آمده از غار مربوط به قرن پنجم 
کوفي  به  خط  طالیي  سکه  ي  آن ها  مستند  ترین  و  هجري 
است که متاسفانه قسمتي از آن شکسته و از بین رفته است؛ 
ولي از سبك و خط آن مي  توان فهمید که متعلق به اواخر 

سلسله  ي سلجوقي و اوایل حمله  ي مغول است.
کاسه  ي لعابي معروف گبري کار مازنداران و سفال آب 
بسیار ظریف کارگران قرن 6-5 هجري از قدیمي  ترین آثار 
به دست آمده در این حوزه است. این آثار تا زمان قاجاریه در 
غار دیده مي  شوند. بنابراین مي  توان به  این نتیجه رسید که 

غار در ادوار مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

49

شماره 33 



اخبار 
دهیاری ها

 تدوین و ابالغ هشت 
دستور العمل مدیریت پسماند 

و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور  معاون 
دهیاري هاي کشور در آستانه روز زمین پاک اعالم کرد: به 
منظور تحقق قانون مدیریت پسماند در بخش پسماندهاي 
این  از سوي  و شیوه نامه  تاکنون 8 دستورالعمل  روستایي 
سازمان تهیه و براي اجرا توسط دهیاري ها به استانداري هاي 

سراسر کشور ابالغ شده است.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
خبر  بیان  با  فراقي  منوچهر  مهندس  کشور،  دهیاري هاي 
قانون  اجرایي  آیین نامه ی  ماده ی 5  اساس  بر  افزود:  فوق 
مدیریت پسماندها، وزارت کشور باید با هماهنگي سازمان 
دستورالعمل هاي  و  شیوه نامه ها  زیست،  محیط    حفاظت 
تولید،  قبیل  از  عادي  پسماندهاي  مدیریت  اجرایي 
ذخیره سازي، جمع آوري، جداسازي، حمل و نقل، بازیافت، 
به منظور تحقق  نماید که  ابالغ  و  تهیه  را  پردازش و دفع 
این ماده، شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي مختلف بهداشتي 
و زیست محیطي توسط سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور تدوین و به استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها و 

دهیاري ها ابالغ شده است.
راهنماي  و  »دستورالعمل  اساس  این  بر  افزود:  وي 
ساخت واحدهاي بیوکمپوست خانگي در مناطق روستایي 
روستایي«  پسماندهاي  مدیریت  »دستورالعمل  کشور«، 
مدیریت  خدمات  هزینه ی  تعیین  نحوه ی  »دستورالعمل  و 
همراه  به  آن  اجراي  شیوه نامه ی  و  روستایي  پسماندهاي 

قبض هاي مربوطه« به استانداري ها ابالغ شده است.
از  استفاده  »دستورالعمل  همچنین  کرد:  اضافه  فراقي 
ظروف و مخازن ذخیره سازي موقت پسماندهای جامد در 
مناطق روستایي کشور« و » شیوه نامه ی تهیه ی طرح های 
پسماندهای  بهداشتی  دفن  و  بازیافت  مبدأ،  از  تفکیك 

روستایی« نیز تهیه و ابالغ شده است.
کشتار  بهداشت  کنترل  ،»دستورالعمل  وي  گفته ی  به 
دام و قصابي ها در مناطق روستایي« ، »دستورالعمل کنترل 
»دستورالعمل  و  روستایي«  مناطق  در  نانوایي ها  بهداشت 
دیگر  روستایي«  مناطق  در  قنادی ها  بهداشت  کنترل 
شهرداري ها  سازمان  توسط  شده  تهیه  دستورالعمل هاي 
پسماندهاي  مدیریت  حوز ه ی  در  کشور  دهیاري هاي  و 

روستایي مي باشد که ابالغ شده است.
معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
ادامه افزود: دو دستورالعمل »تهیه ی بیوکمپوست  کشور در 
در مناطق روستایي کشور« و »شیوه هاي ساده ی پردازش و 
بازیافت اجزاي خشك در روستاها« نیز در حال تکمیل بوده و 

مراحل نهایي شدن خود را طي مي کنند.
کرد :بر  اعالم  مصاحبه  این  از   دیگري  بخش  در  فراقي 
مطالعاتي» طراحي   پروژه ی  اجراي  از  حاصل  نتایج  اساس 
سیستم  مدیریت پسماندهاي جامد روستایي« در سطح ده 
منطقه ی کشور، میزان تولید سرانه ی زباله در روستاها در 

حدود 451 گرم در روز به ازای هر نفر می باشد.
 

دهیاری هاي  کشور کد دستگاه 
اجرایی گرفتند

نهاد  جایگاه  ارتقاء  و  اجرایی  توان  افزایش  به منظور 
در  روستایی  توسعه ی  و  مدیریت  متولی  به عنوان  دهیاری 
دهیاری های  امور  معاونت  پیگیری های  با  محلی،  سطح 
این سازمان، مطابق جزء )ع( بند )2( قانون بودجه ی سال 
1389 کشور، در خاتمه ی سال گذشته با تصویب نمایندگان 

مجلس، دهیاری ها به عنوان دستگاه اجرایی شناخته شدند.
این مصوبه، جلسات  اجرایی شدن  برای  اساس  این  بر 
کارشناسی متعددی توسط معاونت امور دهیاری ها با دفاتر 
ذی ربط در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست 
جمهوری برگزار و ساز و کار الزم برای این منظور تهیه و 
به استانداری ها ابالغ شد تا استانداری ها نسبت به اخذ کد 
دهیاری ها  و  کنند  اقدام  دهیاری ها  برای  اجرایی  دستگاه 
مبادله ی  اجرایی،  دستگاه های  سایر  همانند  بتوانند  نیز 

موافقت نامه انجام دهند.
وجود  شامل  مربوطه  ساز و کار  شدن  مشخص  از  پس 
و  کافی  نظارتی  و  اجرایی  توان  بودن  دارا  ذی حساب، 
نیروی انسانی متخصص، تاکنون 10 استانداری موفق به 
اخذ کد دستگاه اجرایی برای 112 دهیاری خود شده اند و 
سایر استانداری ها نیز در حال پیگیری جدی این موضوع 
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هستند.
به عنوان  دهیاری ها  شناسایی  برای  شده  ایجاد  ظرفیت 
توسعه ی  در  عطفی  نقطه ی  می توان  را  اجرایی  دستگاه 
پایدار روستایی دانست که موجب تسریع در آبادانی روستاها، 
محوریت  با  روستاها  در  موجود  پتانسیل های  از  استفاده 
دهیاری ها، کاهش هزینه های اجرای طرح های عمرانی و 

جلب مشارکت اهالی مردم در اجرای آن ها می شود.
هزینه ی  دهیاری ها،  برای  اجرایی  دستگاه  کد  اخذ  با 
اجرای پروژه های عمرانی به واسطه ی اجرای مستقیم آن ها 
به  باالسری  هزینه های  پرداخت  عدم  و  دهیاری  توسط 
می شود  پیش بینی  همچنین  و  می یابد  کاهش  پیمانکاران 
که از طریق افزایش حجم عملیات پروژه های عمرانی در 
روستاها به واسطه ی حضور دهیاری به عنوان ناظر مقیم و 
کاهش هزینه های اجرای پروژه ها، تعداد پروژه های عمرانی 

روستاها افزایش قابل توجهی داشته باشد.
پایدار  درآمدی  منابع  ایجاد  دهیاری ها،  درآمد  افزایش 
فرصت های  ایجاد  به دلیل  روستاییان  ماندگاری  روستایی، 
شغلی در روستا، کمك به نگهداری از طرح ها با توجه به 
منزلت  افزایش  و  روستاها  ساکنان  مالکیت  افزایش حس 
از  کشور  در  محلی  مدیریت های  تقویت  و  دهیاری ها 
دیگر ویژگی های اخذ کد دستگاه اجرایی برای دهیاری ها 

محسوب می شود.

تقویت و پشتیباني دهیاري ها در 
سال جهاد اقتصادي

معاون عمراني وزیر کشور و رییس سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور گفت: اعتبارات مربوط به توافقنامه هاي 
بسته هاي  به  مربوط  اعتبارات  و  ساالنه  بودجه هاي  ملي، 
حمایتي طرح هدفمندي یارانه ها که وارد روستاها مي شود 
و  برنامه ریزي  مشخص  زمانبندي  برنامه ی  طبق  چنانچه 
جهت دهي شده و صرف نیازهاي اصلي و امور زیربنایي شود 
قطعا در معنا و مفهوم و چارچوبي که در فرمایشات مقام 
معظم رهبري بود قرار مي گیرد و مصداق جهاد اقتصادي 

است.
    مهندس حمیدرضا ارشادمنش که  در نشست مدیران 
کل دفاتر امور روستایی استانداری ها در سازمان شهرداري ها 
بر  تاکید  ضمن  مي گفت،  سخن  کشور  دهیاري هاي  و 
هم افزایي با دستگاه هاي مختلف مرتبط با مدیریت روستایي 
بنیاد  راه هاي روستایي،  نظیر وزارت راه وترابري در موضوع 
تاکید  شهدا  گلزار  ساماندهي  براي  شهید  بنیاد  و  مسکن 
کرد: به توافقنامه هاي امضا شده با وزارتخانه ها و سازمان ها 
نباید طوري نگاه کرد که هر سال فقط مقداري پول وارد 
روستایي شده و خرج شود، بلکه باید از طریق این فرصت ها 

کارهاي ماندگار و زیربنایي در روستاها انجام داد.
وي در بخش دیگري از سخنانش اظهار کرد: موضوع 

تشکیل  بر  تکیه  و  روستایي  پایدار  درآمدهاي  شناسایي 
هدفمندي  قانون  اجراي  به  توجه  با  روستایي  تعاوني هاي 
حوزه ی  در  کاري  اولویت هاي  از  گذشته  سال  یارانه ها، 
مدیریت روستایي بود که با توجه به نام گذاري سال1390به 
اقتصادي و فرمایشات مقام معظم رهبري  نام سال جهاد 
با  و  تشدید  باید  فضاها  این  در  سال،حرکت  ابتداي  در 
تالش هاي بیشتر موضوعات به صورت جدي و تخصصي تر 

پي گیري شود.
باید  سال  این  در  این که  بیان  با  ارشادمنش  مهندس 
و  دهیاري ها  از  پشتیباني  و  تقویت  زمینه ی  در  حرکت ها 
مدیریت روستایي کشور با محوریت امور اقتصادي و جهاد 
اقتصادي صورت گیرد گفت: در این عرصه  بسترهایي مانند 
شرکت هاي تعاوني روستایي براي ایجاد درآمدهاي پایدار و 
جذب سرمایه گذاري هاي داخلي  و خارجي و خودکفا کردن 

دهیاري ها اهمیت دارد.
روستایي  امور  دفاتر  کل  مدیران  از  همچنین  وي 
موضوعات  و  روش ها  چنان چه  تا  خواست  استانداري ها 
دیگري نیز در استان ها توانسته در زمینه ی تقویت دهیاري ها 
و بهبود سطح کاري دهیاري ها مثمرثمر باشد و از مهاجرت 
روستاییان که از اولویت هاي عمده ی دولت است، جلوگیري 

نماید را اعالم نمایند.
رییس سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در ادامه 
گفت: در کشور هم اکنون فرصت هاي خوبي براي توسعه ی 
امور اقتصادي در حوزه ی مدیریت شهري و روستایي موجود 
است و شهرداري ها بعضا از فرصت ها خوب استفاده مي کنند 
و ما نیز آن ها را تشویق مي کنیم تا از فرصت هاي اقتصادي 
به  من  پیشنهاد  و  نمایند  استفاده  خارجي  فاینانس هاي  و 
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مدیران کل دفاتر امور روستایي استانداري ها این است که از 
این فرصت ها نظیر حوز ه ی شهرداري ها و مدیریت شهري 
استفاده  نیز  دهیاري ها  به  مربوط  پروژه هاي  زمینه ی  در 

کنیم.
ارشادمنش موضوعاتي نظیر بهسازي و نوسازي بافت هاي 
فرسوده و تاریخي و فرهنگي روستاها  و ساماندهي روستاها 
و سایر موضوعات مطرح در حوزه مدیریت روستایي را از 
جمله مباحثي ذکر کرد که مي توان در آن اقدامات خوبي 

جهت جذب سرمایه گذار انجام داد.
الگوسازي  براي  تا  خواست  حاضران  از  ادامه  در  وي 
دهیاري ها،  تعاوني  شرکت هاي  و  روستایي  امور  دفاتر 
نمونه هاي موفق در این زمینه را به سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور معرفي نمایند تا در سال جهاد اقتصادي 
بتوان از دستاوردهاي آن ها در سطح ملي به ویژه با گرایش 
هدفمندي یارانه ها و شناسایي منابع درآمدي پایدار روستایي، 

استفاده کرد.

تاسیس 80 دهیاري  جدید در 
استان مازندران

در پی درخواست استانداری مازندران با تاسیس دهیاری 
بودن  بالمانع  مراتب  استان  این  روستاهای  از  تعدادی  در 
ابالغ  کشور  وزیر  از سوی  روستا   80 در  دهیاری  تاسیس 

شد.
و  شهرداری ها  سازمان    عمومی  روابط  گزارش  به 
وزیر  نجار  محمد  مصطفی  مهندس  کشور،  دهیاری های 
کشور با توجه به ماده ی واحده ی قانون تاسیس دهیاری های 
خودکفا در روستاهای کشور مصوب 77/4/14  و در صورت 
سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه ی   11 ماده ی  تحقق 
مازندران  استان  در  دهیاری   80 تاسیس  با  دهیاری ها؛ 

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

اعالم نماید.
تاسیس  مجوز  صدور  اصلی  شاخص  حاضر  حال  در 
دهیاری برای روستاهای کشور، دارا بودن300 نفر جمعیت 

یا 60 خانوار و باالتر می باشد.
روستایي  برنامه ریزي  و  مطالعات  دفتر  اعالم  اساس  بر 
سازمان   شهرداری ها و دهیاری های کشور در صورتی که 
روستایی واجد شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری 
اهالی  از  نمایندگی  به  باید  روستا  اسالمی  شورای  باشد، 

روستا برای این امر اعالم آمادگی کند.

توسعه ی کمي و کیفي دهیاري ها
و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور  معاون 
دهیاري هاي کشور گفت: در سال جاري که از سوي رهبر 
معظم انقالب اسالمي به نام سال جهاد اقتصادي نامگذاري 
شده تالش براي رسیدن به خودکفایي اقتصادي در سطح 

روستاها باید در اولویت امور باشد.
مهندس منوچهر فراقي که در دوازدهمین نشست ملی 
سازمان  در  استانداری ها  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران 
بر  مي گفت،  سخن  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
افزایش  و  جدید  مالي  منابع  از  استفاده  برنامه ریزي جهت 
و  روستاها  آباداني  و  عمراني  امور  در  سرمایه گذاري 
پروژه هاي روستایي با محوریت دهیاري ها با هدف ارائه ی 

خدمات مطلوب به روستاییان تاکید کرد.
 وي نقش دفاتر امور روستایي استانداري ها در حمایت 
و پشتیباني از مشخص نمودن منابع مالي و اعتباري جدید 
و گفت: مجموعه  برشمرد  اهمیت  با  بسیار  را  روستاها  در 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور آماده ی هم فکري 
و تعامل جهت برطرف ساختن مشکالت اداري و حقوقي 

در این حوزه است.
فراقي همچنین با بیان این که هم اکنون بیش از 23 هزار 
و 500 دهیاري در کشور در حال فعالیت است از مدیران 
کل دفاتر روستایي استانداري ها خواست تا برنامه ریزي هاي 
جهت  شرایط  واجد  روستاهاي  اعالم  زمینه ی  در  الزم 
تاسیس دهیاري  را  به عمل آورند تا تمامي روستاها تحت 
دهیاري ها  فعالیت هاي  و  روستایي  نوین  مدیریت  پوشش 

قرار گیرند.

ارتقاي دانش شغلي دهیاران
پژوهشکده ی  آموزشي  معاون  رجب صالحي  حسین 
و  شهرداري ها  سازمان  روستایي  و  شهري  مدیریت 
دومین  جمع بندي  به  توجه  با  گفت:  کشور  دهیاري هاي 
برنامه ریزي  حال  در  دهیاران  مکاتبه اي  آزمون  دوره ی 
براي ارتقاي دانش شغلي دهیاران در موضوعات پروژه های 
عمرانی و ساخت و ساز روستایی و مدیریت منابع مالی از 

طریق آموزش هاي کاربردي هستیم.
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
دهیاري هاي کشور، مهندس حسین رجب صالحي با بیان 
مطلب فوق افزود: هدف از برگزاري آزمون مکاتبه ای برای 
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آن ها  و شغلی   دانش علمی  ارتقاي سطح  دهیاران کشور، 
در  دهیاران  مکاتبه اي  آزمون  دوره ی  دومین  و  است  بوده 
لوح هاي  شامل  آموزشي  بسته ی  ارسال  از  پس   89 سال 
مکاتبات  شیوه ی  با  »آشنایی  مباحث  آموزشی  فشرده ی 
پروژه های  و  برنامه ها  با  آشنایی  گزارش نویسی،  و  اداری 
عمرانی و ساخت و ساز روستایی، مدیریت پسماندهای جامد 
روستایی، طرح هادی روستایی، مشارکت مردمی در روستا 
و مدیریت منابع مالی«  با طرح 100 سوال، براي بیش از 

12هزار و 500 دهیار سراسر کشور برگزار شده است.
وي افزود: با توجه به نمرات اخذ شده در آزمون مکاتبه ای 
در  فراگیران  نمرات  و مشخص شدن  دهیاران کل کشور 
فراگیران  که  می گردد  استنباط  چنین  شده  ذکر  عناوین 
شرکت کننده در آزمون مذکور، توانسته اند در حدود 60/21 
درصد به آشنایی با شیوه ی مکاتبات اداری و گزارش نویسی 
پسماندهای  مدیریت  درس  به  درصد   58/12 حدود  در  و 
هادی  طرح  درس  به   50/20 حدود  در  و  روستایی  جامد 
روستایی جواب دهند. رجب صالحي در ادامه گفت: در حدود 
48/04 درصد دهیاران به درس مشارکت مردمی در روستا 
شامل شورا و دهیاری، و در حدود 42/18 به درس  آشنایی 
با برنامه ها و پروژه های عمرانی و ساخت و ساز روستایی 
به درس مدیریت منابع  همچنین در حدود 32/25 درصد 
جواب داده اند.وي در ادامه اظهار کرد: اگر محدوده ی نمرات 
چنین  دهیم،  قرار  تا 100  از صفر  را  دروس  در  اخذ شده 
استنباط می گردد که2 درصد نمره محدوده 80-100)خوب( 
درصد   48 و  محدوده 60-80)متوسط(  نمره  درصد   12 و 
نمره محدوده 50-60 )معمولی( و 38 درصد نمره محدوده 

0-50 )ضعیف(را اخذ و به خود اختصاص داده اند.
معاون آموزشي پژوهشکده ی مدیریت شهري و روستایي 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور افزود: همچنین با 
توجه به نمرات اخذ شده می توان نتیجه گرفت که فراگیران 
»آشنایی  دروس  سواالت  به  توانسته اند  متوسط  به طور 
مدیریت   ، نویسی  گزارش  و  اداری  مکاتبات  شیوه ی  با 
پسماندهای جامد روستایی، طرح هادی روستایی، مشارکت 
به  پاسخگویی  در  ولی  بدهند،  پاسخ  روستا«  در  مردمی 
سواالت »آشنایی با برنامه ها و پروژه های عمرانی و ساخت 

و ساز روستایی و مدیریت منابع مالی« ضعف داشته اند.
رجب صالحي در خاتمه گفت: لذا می بایست با برنامه ریزی 
و آموزش های الزم دانش دهیاران در این حوزه ها به ویژه 
در »پروژه های عمرانی و ساخت و ساز روستایی و مدیریت 

منابع مالی« تقویت گردد.

معرفي نفرات برتر دومین دوره 
آزمون آموزش هاي غیرحضوري 

دهیاران 
و  شهرداري ها  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 

آموزش هاي  آزمون  دوره ی  دومین  کشور،  دهیاري هاي 
حضور  1389با  سال  در  )مکاتبه اي(دهیاران  غیر حضوري 
معاونت  سوي  از  کشور  استان  دهیار31   544 و  هزار   12
آموزشي پژوهشکده ی مدیریت شهري و روستایي سازمان 

شهرداري ها و دهیاري هاي کشور برگزار شد.
اسامي 30 دهیار نمونه ی کشور با توجه به نمره ی آزمون 

به این شرح است:
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یداله حمیدیهآذربایجان شرقي1

بابك خان محمديآذربایجان شرقي2

کاظم الباجایالم3

ابوالفضل سلیميهمدان4

اکبر رجبيآذربایجان شرقي5

پروین حسینيقزوین6

حسین نقابيآذربایجان شرقي7

فائزه حسني مقدممازندران8

عبدالعلي خانزادهاردبیل9

 علي مختاريهمدان10

 اسحق اکبريگیالن11

 حسین میرزایياصفهان12

خداداد دهقانيفارس13

 مسلم فالحمرکزی14

عبداله حاج حسنيچهارمحال و بختیاري15

محمدرضا قوام اباديکرمان16

ناصر علوانيخوزستان17

اسرافیل فیاضياردبیل18

سجاد خسروياصفهان19

اسماعیل مبینيمرکزی20

هوشنگ غزنوي پورفارس21

محمد طیب کریمانفارس22

محمد مهدي قوام آباديکرمان23

 امید بقائيکرمان24

 عفت دژهخراسان شمالي25

زاهد شعباني نژادمازندران26

حسنعلي حسین  زادهآذربایجان شرقي27

 سیروس گنجهکردستان28

سید علي حسینيمازندران29

 داود  کاظميمرکزی30
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برخورداری 22 میلیون نفر 
جمعیت روستایی ایران از برق

برق در  نعمت روشنایی  از  برخوردار  تعداد جمعیت روستایی 
ایران به 22 میلیون نفر رسید. 

روستای   849 به  برق رسانی  با  ایلنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
زیر 20 خانوار در سال 89، جمعیت روستایی برخوردار از نعمت 
روشنایی برق از 21 میلیون و 800 هزار نفر در پایان سال 88 به 

22 میلیون نفر در حال حاضر افزایش یافت. 
وزارت نیرو اسفندماه سال گذشته جشن برق رسانی به تمام 

روستاهای باالی 20 خانوار را برگزار کرد. 
فعالیت دولت  پایان  تا  دارد  نظر  در  وزارتخانه همچنین  این 
دهم در سال 1392، برق رسانی به روستاهای کشور را به سطح 

55 هزار و 500 روستا افزایش دهد. 

گسترش کانون های مساجد 
در روستاها اولویت ستاد عالی 

مساجد است
اظهار  عالی مساجد  فرهنگی ستاد  معاون  مرتضی طاهریان 
داشت: پس از جنگ تحمیلی و عدم موفقیت دشمنان در ضربه 
رویکرد  وارد  آشکارا  و  جدی  به صورت  دشمنان  نظام،  به  زدن 
نظام  واالی  آرمان های  علیه  فرهنگی  تهاجم  نام  به  جدیدی 

مقدس اسالمی و آموزه های دینی مردم به ویژه جوانان شدند. 
وی افزود: در همین راستا با رهنمون های مقام معظم رهبری، 
شورای انقالب فرهنگی در سال 71 تشکیل کانون های فرهنگی 
و  فرهنگی  هجمه های  این  با  مقابله  برای  را  مساجد  هنری 
ارتقای شاخص های فرهنگی با محوریت مساجد و بعد تبلیغی و 

تأثیرگذار آنان در جامعه مصوب کرد. 
معاون فرهنگی ستاد عالی مساجد کشور تصریح کرد: مناطق 
روستایی و محروم کشور به دلیل ضعف در امکانات و تجهیزات 
فرهنگی و هنری از جمله محوری ترین و اولویت دارترین مناطق 
برای تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد به شمار می آیند 
و ستاد عالی مساجد کشور نیز در همین راستا با تمام توان گام 

بر می دارد. 
و  دینی  کتاب های  مطالعه ی  فرهنگ  ترویج  افزود:  وی 
معارف  و  قرآنی  آموزه های  با  جوانان  بیشتر  هرچه  آشنایی 

و  بوده  مساجد  کانون های  دایر شدن  اهداف  جمله  از  اسالمی 
در کنار فعالیت های گسترده ی کانون ها در مساجد کتابخانه های 

متعددی نیز دایر شده است. 
در  باز  کتابخانه ی  هزار   5 حدود  این که  بیان  با  طاهریان 
فرهنگ  ترویج  کرد:  تصریح  دارد،  وجود  مساجد  کانون های 
مطالعه ی کتاب زمینه ساز تعالی فرهنگی و ارتقای شاخص های 
در  راستا  این  در  و  می آید  به شمار  در کشور  توسعه ای  مختلف 
و  درسی  کمك  کتاب های  ریال  میلیارد   15 بر  بالغ   89 سال 
فرهنگی  علمی،  قرآنی،  زمینه های  در  کتاب  ریال  میلیارد   40
و اجتماعی در بین کتابخانه های موجود در کانون های مساجد 

کشور توزیع شده  است. 
باید  هنری  فرهنگی  کانون های  داشت:  اظهار  طاهریان 
نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند و در راستای برطرف شدن 
کاستی ها تالش کنند تا بتوانند نقش بهتر و مؤثرتری را در تعالی 
فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفا کنند و در این مسیر همواره علما 
و روحانیون و اساتید برجسته ی حوزه و دانشگاه با رهنمون های 

خویش یاری رسان مجموعه کانون های مساجد بوده اند.
 

عمده ترین هدف دولت 
استفاده ی هر چه بیشتر از 

ظرفیت های دفاتر ICT روستایی
دفاتر  بهره برداری  و  ایجاد  بر  نظارت  عالی  هیات  رییس 
دفاتر  حاضر  حال  در  این که  بیان  با  روستایی  ارتباطی  خدمات 
خدمات ارتباطی روستایی تنها با 22 درصد ظرفیت کار می کنند 
گفت: زیرساختی که برای دفاتر خدمات ارتباطی روستایی آماده 
را دارد و  بیشتری  امکانات و خدمات خیلی  ارائه ی  شده،  توان 
استفاده از این ظرفیت نیازمند همکاری دستگاه های دولتی در 

واگذاری خدمات به این دفاتر است.
خدماتی  وی  مهمترین  آریا،  اقتصادی  سرویس  گزارش  به 
که از سوی این دفاتر ارائه می شود را خدمات پست بانك، ثبت 
نقدی،  یارانه ی  پرداخت  یارانه ها،  برای طرح هدفمندسازی  نام 
پرداخت سود سهام عدالت، تمدید دفترچه های بیمه و دریافت 

قبوض مختلف عنوان کرد.
حال  در  روستایی  ارتباطی  خدمات  دفاتر  افزود:  یوسف پور 
حاضر حدود چهار میلیون ریال در ماه کمك مستقیم از دولت 
دریافت می کنند در حالی که میانگین درآمد این دفاتر در هر ماه 

روستا 
در آینه 
مطبوعات
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دو میلیون و 400 هزار ریال است و پیش بینی درآمد برای این 
دفاتر در آینده حداقل 10 میلیون ریال در ماه است.

روستاییان  از  درصد   47 حدود  کرد:  تصریح  همچنین  وی 
به صورت مستقیم تحت پوشش این دفاتر قرار دارند و حدود 34 
درصد هم به صورت غیرمستقیم با این دفاتر در ارتباط هستند 
و در مجموع این دفاتر نزدیك به 81 درصد جمعیت روستایی 

کشور را تحت پوشش قرار داده اند.
بهره برداری  و  ایجاد  بر  نظارت  عالی  هیات  رییس 
در  کرد:  خاطرنشان  روستایی  ارتباطی  خدمات   دفاتر 
و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه ی  پنجم  پنج ساله ی  برنامه ی 
خدمات  دفاتر  تعداد  که  است  شده  پیش بینی  کشور  فرهنگی 
ارتباطی روستایی از 10 هزار دفتر فعلی به 16 هزار دفتر در سال 

پایانی برنامه یعنی سال 1394 برسد.
یوسف پور تاکید کرد عمده ترین هدف دولت ارائه ی خدمات 
ایجاد شده  که  ظرفیتی  از  تا  است  فعلی  دفاتر  از سوی  بیشتر 

حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

صدور کارت سوخت برای 
حمل ونقل روستایی

با  گفتگو  در  ترابری  و  راه  وزیر  معاون  افندی زاده  شهریار 
فارس اظهار داشت: عمده فعالیت هایی که پس از موضوع تعیین 
سهمیه بندی سوخت ناوگان برون شهری دنبال می شود،  موضوع 
استفاده از طرح هایی است که موجب افزایش بهره وری و کاهش 

هزینه در سیستم حمل ونقل برون شهری خواهد شد.
افندی زاده تصریح کرد: در راستای افزایش بهره وری ناوگان 
قیمت  آزادسازی  و  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  از  پس 
سوخت، اصالح نظام بیمه و مالیات بر وسایل نقلیه ی عمومی 

مورد توجه است؛ به نحوی که موجب نوسازی ناوگان شود.
نماینده ی تام االختیار وزارت راه در هدفمندی یارانه ها ادامه 
داد: در این بخش به دلیل آن که  وقتی وسایل نقلیه در شرکت ها 
به صورت  که  است  آن  از  بیش  آن ها  مالیات  می شوند،  تجمیع 
نظام  به  نسبت  است  دلیل الزم  همین  به  انفرادی کسر شود، 
فعالیت های  عمومی  نقلیه ی  وسایل  بر  مالیات  و  بیمه  اصالح 
شرکت های  تشکیل  با  بدین ترتیب  شود  انجام  به سزایی 

حمل ونقل بار، نوسازی ناوگان مطلوب تر خواهد بود.
وی با اشاره به این که ساماندهی حمل ونقل روستایی از دیگر 
راستای  در  ترابری  و  راه  وزارت  و  راهداری  سازمان  طرح های 
یارانه ها است، تأکید کرد:  از هدفمندی  افزایش بهره وری پس 
تا چندی پیش در روستاها سیستم حمل ونقل مناسب و سامان 
یافته ای وجود نداشت. اما هم اکنون ساماندهی بخش حمل ونقل 

روستایی نیز آغاز شده است.
افندی زاده ادامه داد: در این راستا تعداد 174 هزار وسیله ی 
نقلیه ی روستایی که به صورت تمام وقت و نیمه وقت در اختیار 
و  ون  مینی بوس،  شامل  که  شده  شناسایی  است،  روستاییان 

سواری های شخصی است.
رییس سازمان راهداری با اشاره به این که شناسایی ناوگان 
حمل ونقل برون شهری به کمك دهیاری ها انجام شده است، 
توضیح داد: به تمام ادارات کل حمل ونقل و پایانه های استان ها 

ابالغ شده است که با کمك سازمان   شهرداری ها و دهیاری ها و 
وزارت کشور نسبت به شناسایی و پاالیش وسایل نقلیه ی فعال 

در حمل ونقل روستایی و سپس ساماندهی آن ها اقدام کنند.
نماینده ی تام االختیار وزارت راه در هدفمندی یارانه ها با اشاره 
ناوگان  ساماندهی  و  بهره وری  افزایش  راستای  در  این که  به 
حمل ونقل، در آینده ی نزدیك برای ناوگان حمل ونقل روستایی 
کارت های هوشمند صادر خواهد شد، خاطرنشان کرد: ساماندهی 
حمل ونقل روستایی پس از اجرای قانون هدفمندسازی از نکات 

مهم و تأثیرگذار خواهد بود.

خراسان رضوی دارنده ی رتبه ی 
 ICT نخست تعداد دفاتر

روستایی کشور

این  بیان  با  رضوی-  خراسان  استاندار   - صالحی  محمود 
 ICT مطلب که این استان رتبه ی نخست را از نظر تعداد دفاتر
همکاری  و  هماهنگی  با  دفاتر  این  کرد:  اظهار  دارد  روستایی 
شرکت های مخابرات، پست و پست بانك استان راه اندازی شده 
و تمامی خدمات بانکی، مخابراتی و پستی را به روستاییان ارائه 

می کند. 
شعارهای  تحقق  راستای  در  دفاتر  این  توسعه ی  افزود:  وی 
و  مردم  به  خدمات  ارائه ی  و  عدالت گستری  بر  مبنی  دولت 
در  آن ها  به  روستاییان  نیاز  مورد  خدمات  ارائه ی  به منظور 

نزدیك ترین محل به زندگی ایشان صورت گرفته است. 
در  که  خدماتی  دیگر  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
این دفاتر به روستاییان ارائه می شود،  خاطرنشان کرد: پرداخت 
یارانه های نقدی در راستای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها 
به روستاییان و صدور انواع بیمه نامه ها با هماهنگی بیمه ایران 
و فروش بلیت اتوبوس بین شهری از دیگر خدماتی است که به 

روستاییان ارائه می شود. 
با  آمده  به عمل  هماهنگی های  با  هم چنین  داد:  ادامه  وی 
نهادهای ذی ربط، روستاییان می توانند بدون مراجعه به شهرها، 
هماهنگی و تعیین وقت از پزشکان متخصص را انجام داده و 

دارو های موردنیاز را در روستای خود دریافت کنند.
جمعیت  دفاتر  این  که  مطلب  این  بیان  با  محمود صالحی 
گفت:  است،  داده  قرار  پوشش  تحت  را  روستاییان  از  بسیاری 
در  صرفه جویی  هم چنین  و  شهری  بین  زائد  سفرهای  کاهش 
وقت و هزینه های روستاییان از جمله مزایای ایجاد و بهره برداری 

از این دفاتر محسوب می شود. 
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ارائه ی  برای  شده  ایجاد  زیرساخت های  به  اشاره  با  وی 
خدمات سایر دستگاه ها در دفاتر ICT روستایی تأکید کرد: در 
حال حاضر، بیش از 50 درصد روستاها از طریق شبکه ی فیبر 
ارائه ی  امکان  آن  واسطه ی  به  که  ارتباط هستند  دارای  نوری 
پهنای باند الزم به سایر دستگاه ها برای ارائه ی سرویس در این 

دفاتر فراهم شده است.

تحصیل بیش از 160 هزار 
دانش آموز عشایر در کشور

کمتر  مناطق  امور  دفتر  مدیرکل  شکیبافر  عبدالرسول 
این که  بیان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  عشایر  و  توسعه یافته 
استان   9 در  عشایری  پرورش  و  آموزش  اداره  حاضر  حال  در 
کشور به طور مستقل دایر است، اظهار داشت: در مجموع تعداد 
14 هزار معلم که اکثر آن ها عشایر هستند در مدارس عشایری 

درس می دهند.
وی ساختار تشکیالتی آموزش و پرورش عشایری را متناسب 
کرد:  تصریح  و  ندانست  جامعه  از  قشر  این  نیاز  پاسخ گوی  و 
ایجاد ساختار مستقل در این بخش و ابالغ ردیف های بودجه ای 

مستقل می تواند فاصله ی برنامه ریزی تا اجرا را کاهش دهد.
جوانان  از  گذشته  دوره های  در  این که  به  اشاره  با  شکیبافر 
تمامی  در  جوانان  امروز  داشت:  اظهار  شد،  استفاده  کمتر 
دستگاه ها حضور پررنگ و قوی دارند و این نشان از توجه دولت 

نهم و دهم به مشاوران جوان است.
وی ادامه داد: شبکه ی مشاوران جوان در تمامی استان ها در 
سیستم آموزشی و تربیتی نقش آفرینی می کنند و در آموزش و 
پرورش می توانند پیشرفت بیشتری داشته باشند. مدیرکل دفتر 
امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایر وزارت آموزش و پرورش 
راهبردی  سند  تصویب  را  نهم  دولت  مهم  اقدامات  از  یکی 
مشاوران جوان دانست و افزود: این سند یکی از بهترین اسناد 
راهبردی در مجموعه ی آموزش و پرورش است. شکیبافر ادامه 
داد: این سند مالک عمل مشاوران جوان در تمامی استان ها بوده 
و به صورت یك برنامه ی واحد در سراسر کشور ایجاد می شود. 
اعتبارات  از  از مسئوالن خواست که بخشی  پایان  در  شکیبافر 
آزمایشگاه  و  سیار  کتابخانه ی  ایجاد  برای  را  استانی  مصوبات 

سیار برای دانش آموزان عشایر اختصاص دهند.

تفاهم نامه ی راه اندازی سومین 
صندوق حمایت از زنان روستایی 

امضا شد
از  حمایت  صندوق  تخصصی  مادر  شرکت  مدیرعامل 
این  امضای  آیین  در  کشور  کشاورزی  بخش  توسعه ی 
قانونی  ظرفیت های  ایجاد  با   89 سال  در  گفت:   تفاهم نامه 
و صندوق  روستایی  زنان  خرد  اعتبارات  رشد صندوق  زمینه ی 

حمایت از توسعه ی بخش کشاورزی کشور فراهم شد.
بهره وری  افزایش  قانون  تصویب  به  رضوی  عبدالکریم 
بخش کشاورزی کشور اشاره کرد و ادامه داد: ماده ی 17 و 19 

قانون افزایش بهره وری از جمله ظرفیت های قانونی هستند که 
موجب افزایش توانمندی صندوق های اعتباری بخش کشاورزی 

می شوند.
وی ابراز داشت: با استفاده از ظرفیت های قانونی صندوق های 
اعتباری زنان روستایی در بخش کشاورزی می توانند با حمایت 
دولت به چاپ اوراق مشارکت بپردازند و عالوه بر آن این قانون 
زمینه ی ایجاد ظرفیت بیمه ی محصوالت کشاورزی را بیش از 

پیش فراهم می کند.
جهاد  وزارت  بانوان  امور  کل  مدیر  آیین  این  ادامه ی  در 
از  حمایت  صندوق  سومین  صندوق  این  گفت:  نیز  کشاورزی 
بنی هاشمی  فروغ السادات  است.  کشور  کل  در  روستایی  زنان 
افزود: توانمندی زنان روستایی پشتوانه ی رشد و توسعه ی این 
صندوق است و اگر همت زنان نبود امکان حمایت های دیگر از 

این صندوق نیز میسر نمی شد.
وی ادامه داد: با راه اندازی این صندوق، صندوق اعتبارات خرد 
زنان روستایی که تا پیش از این وجود داشته نیز به قوت خود 
باقی است و ایجاد این صندوق تنها با هدف اعمال کمك های 

فنی، مالی، اطالع رسانی و بازاریابی به سایر صندوق ها است.

روستاهای صعب العبور کشور 
با انرژی خورشیدی برق دار 

می شوند

مشاور مدیرعامل شرکت توانیر با بیان برق دارشدن روستاهای 
صعب العبور توسط انرژی خورشیدی گفت: این روستاها باالی 20 

خانوار جمعیت داشته و در تمام استان های کشور قرار دارند.
تولید  کارخانه ی  از  بازدید  در  شربیانی  مصلحتی  ولی الدین 
پانل های خورشیدی در شهرک صنعتی بیرجند افزود: برق رسانی 
به روستاهایی که به علت نداشتن راه و جاده ی دسترسی مناسب، 
پانل های خورشیدی  به وسیله ی  بوده اند،  محروم  برق  نعمت  از 

انجام می شود. 
اساس  بر  کشور  در  روستا   140 کرد:  خاطرنشان  وی 
توانیر  شرکت  داد:  ادامه  مصلحتی  شد.  خواهند  برق دار  برنامه 
پانل  روش های  از  استفاده  با  ریال  میلیارد   230 اختصاص  با 
به  اشاره  با  وی  می کند.  حمایت  تولیدکنندگان  از  خورشیدی 
را  خورشیدی  انرژی  از  استفاده  جنوبی،  خراسان  بودن  آفتابی 

ضروری دانست.
کشورهای  کرد:  تصریح  توانیر  شرکت  مدیرعامل  مشاور 
اروپایی که تعداد روزهای آفتابی کمتری نسبت به ایران دارند، 
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روی  خورشیدی  پانل های  از  استفاده  به سمت   که  مدتهاست 
آورده اند.

انشعابات  از  جلوگیری  نگهداری،  و  تعمیرات  مصلحتی 
از  را  زیست محیطی  مشکالت  رفع  تلفات،  کاهش  غیرمجاز، 

جمله مزایای استفاده از انرژی های نو برشمرد.

نظارت و پایش اجراي قانون 
هدفمند سازي یارانه ها 

هدفمندسازي  قانون  اجراي  از  چهارماه  از  بیش  گذشت  با 
یارانه ها در کشور، نظارت بر صحت اجراي قانون در روستاهاي 
ودهیاري هاي  شهرداري ها  سازمان  سوي  از  همچنان  کشور 

کشور ادامه دارد.
منوچهر فراقي معاون امور دهیاري هاي سازمان ضمن بیان 
شش  در  قیمت ها  افزایش  میزان  کنترل  ادامه ی  از  فوق  خبر 
و  بار  روستایي  بین  نقل  و  حمل  نان،  و  آرد  گاز،  نفت،  گروه 
مسافر خبر داد. وي نظارت و پایش مستمر نحوه ی اجراي قانون 
هدفمندسازي یارانه ها را بسیار ضروري و موثر ارزیابي نمود و 
اعالم کرد که با همکاري استانداري ها و فرمانداري هاي سراسر 
و  پایش  مورد  کشور  روستاي  هزار   20 از  بیش  تاکنون  کشور 
نظارت مستمر قرار گرفته اند. فراقي در خاتمه گفت: جمع بندي و 
تحلیل نتایج پایش، همه روزه تهیه و جهت بهره برداري به ستاد 

ملي هدفمندسازي یارانه هاي کشور ارسال مي شود.

ابالغ تفاهم نامه ی تخصیص 
کدپستي اماکن روستایي

و  شهرداري ها  سازمان  مشترک  همکاري  تفاهم نامه ی 
ایران  اسالمي  جمهوري  پست  شرکت  و  کشور  دهیاري هاي 
در خصوص اختصاص پالک مشترک ساختمان و کد پستي به 
اماکن روستایی با همکاری دهیاري ها به استانداري هاي سراسر 

کشور ابالغ شد. 
این تفاهم نامه در راستاي اجرایي شدن ماده ی 1 و 2 قانون 
الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي کلیه ی اتباع ایراني 
مصوب 1376 و جایگاه قانوني دهیاري ها در اداره امور روستاها 
وفق ماده واحده ی قانون تاسیس دهیاري هاي خودکفا مصوب 
1377/04/14 و بند 13 ماده 10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان 
دهیاري ها مصوب1380/11/21هیات محترم وزیران و با هدف 
سهولت در آدرس دهي و خوانایي محیط روستا به امضاي رییس 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور و مدیرعامل شرکت 

پست جمهوري اسالمي ایران رسیده است. 
سازي  به هنگام  از  عبارتست  تفاهم نامه  این  موضوع 
و  تهیه  و  روستایي  اطالعات  بانك  تهیه ی  و  اماکن  اطالعات 
کدپستي  و  روستایي(  )اماکن  ساختمان  مشترک  پالک  نصب 
به منظور  کشور  دهیاري هاي  و  سازمان شهرداري ها  رقمي.   ده 
اجرایی شدن موضوع تفاهم نامه از طریق دهیاري ها، بر مبناي 
اطالعات موجود طرح هادي اقدام به تهیه و تحویل نقشه جهت 

برنامه ریزي و تخصیص کد پستي در روستاها خواهد نمود. 
فهرست  برداري و به هنگام سازي اطالعات مربوط به اماکن 
و ساختمان هاي موجود در روستا و تحویل آن به پست و تهیه و 
نصب پالک هاي مشترک ساختمان و کدپستي ده رقمي اماکن 

روستایي از دیگر وظایف دهیاري هاست. 
شرکت پست نیز به منظور اجرایی شدن موضوع تفاهم نامه، 
دهیاري  تحویل  و  تهیه،  به هنگام  را  فهرست برداري  فرم هاي 
مي کند و ورود اطالعات و تخصیص کدپستي ده رقمي به اماکن 
روستایي بر اساس اطالعات فرم هاي دریافتي و انطباق با بانك 

اطالعات کدپستي ده رقمي را انجام خواهد داد. 
پالک کوب  ناظر  تعیین  طریق  از  پالک ها  نصب  بر  نظارت 
با هماهنگي ستاد اجرایي شهرستان و آموزش ماموران معرفي 
وظایف شرکت  دیگر  از  اجرایي شهرستان  ستاد  از سوي  شده 
پست است و برای روستاهای فاقد نقشه و کروکی، با همکاری 

طرفین تفاهم نامه نقشه تهیه خواهد شد. 
سازمان  روستایي  توسعه ی  و  عمران  دفتر  اعالم  اساس  بر 
کلي،  هماهنگي  به منظور  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
تفاهم نامه،  مفاد  اجراي  در  تسهیل  و  فعالیت ها  بر  نظارت 
شده  تشکیل  شهرستانی  و  استانی  ملی،  سطوح  در  ستادهایی 
که تاکنون دو جلسه کمیته فني با حضور مدیران و کارشناسان 
پست  شرکت  و  کشور  دهیاري هاي  و  شهرداري ها  سازمان 

جمهوري اسالمي ایران تشکیل شده است.

پرداخت موبایلی در روستاها 
عملیاتی می شود 

در  الکترونیکی  پرداخت  توسعه ی  تفاهم نامه ی  براساس 
 ICT روستاها که میان شرکت ارتباطات سیار و مجریان طرح
روستایی در شرکت پست بانك ایران، شرکت پست و شرکت 
سیار  پرداخت  خدمات  ارائه ی  رسید،  امضاء  به  ایران  مخابرات 
مانند واریز و پرداخت وجه، پرداخت قبوض و امور مشتریان در 
روستاهای کشور اجرایی خواهد شد. این تفاهم نامه در راستای 
زندگی  به  محل  نزدیك ترین  در  روستاییان  به  خدمات  ارائه ی 
خدمات  توسعه ی  و  الکترونیکی  پرداخت های  گسترش  آن ها، 
ارزش افزوده ی موبایل در روستاها به مدت دو سال میان طرفین 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  توسعه ی  است.  امضاء رسیده  به 
یکی از شاخص های توسعه ای در برنامه ی پنجم توسعه ی کشور 
محسوب می شود  که برای تحقق این هدف، توسعه ی خدمات 
ارتباطی و الکترونیکی در روستاها باید افزایش یابد. 81 درصد 
روستاییان کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش 
دفاتر ICT روستایی قرار دارند و تا پایان برنامه ی پنجم توسعه 

نیز باید 6 هزار دفتر جدید به دفاتر موجود افزوده شود.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

57

شماره 33 



با  روستایي  امور  کل  مدیران  نشست  دهیاري ها: 
نمایندگان مجلس فرصتي شد تا گفت و شنودي با 
مدیر کل محترم امور روستایي استان خراسان شمالي جناب 
آقاي مهندس راعي داشته باشیم. هرچند فرصتمان کوتاه 
بود اما در این فرصت کم هم با بسیاري از فعالیت هاي این 

استان آشنا شدیم. 

معرفی را خودتان اول مهندس آقای دهیاریها:
سمت در و استانداری در زمانی چه از بفرمایید.
مدیرکلامورروستاییمشغولبهکارهستید؟معرفي

کوتاهيهمراجعبهاستانخودتانداشتهباشید.
بسم ا... الرحمن الرحیم. بنده راعی هستم. مدیرکل امور 
روستایی استان خراسان شمالی و سرپرست مدیریت بحران 
استان. از سال 84 که استقالل خراسان شمالی شکل گرفت، 
بنده در معاونت شهر و روستا بودم و بعد از منفك شدن دو 
اداره کل دفاتر روستایی و شهری از هم، از سال 86 تا به 
حال در سمت مدیرکل امور روستایی استان مشغول هستم. 
استان هایی  جزو  خوشبختانه  شمالی  خراسان  استان 
است که جمعیت روستایی آن بیشتر از جمعیت ساکن در 

شهرهای آن است. بیش از 52 درصد جمعیت این استان 
در روستاها ساکن هستند. خراسان شمالی از لحاظ موقعیت 
جغرافیایی، از شمال بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با 
کشور ترکمنستان دارد. از جنوب با استان خراسان و سمنان، 
 از شرق با خراسان رضوی و از غرب با گلستان همسایه است. 
به غیر   – قومیت های کشور  تقریبا کل  نیز  قومی  به لحاظ 
از عرب – در این استان ساکن هستند. اقوام ترک، تات، 
فارس، بلوچ، ترکمن و. .. در استان زندگی می کنند. تعداد 
636 دهیاری در استان وجود دارد و  درحدود 94/3 درصد 
که  هستند  ساکن  روستاهایی  در  استان  روستایی  جمعیت 

دهیاری های فعال دارند.

دهیاریها:دراستانچهتعدادروستادارید؟
از نقطه نظر مرکز آمار و اطالعات، به تمام سکونت گاه های 
موجود روستا گفته می شود.  یعنی حتی اگر سکونت گاهی 3 
خانوار هم داشته باشد، به عنوان روستا تلقی می شود.  ولی 
طبق تعاریف ما، روستا به سکونت گاهی گفته می شود  که 
ما حدود 720  استان  در  دارد.  خانوار جمعیت  از 20  بیش 
روستای باالی 20 خانوار جمعیت وجود دارد که از این تعداد، 

گفت وگو با مدیر کل امور روستایي استان خراسان شمالي، آقاي مهندس راعي

خراسان شمالي،  استان روستانشین

با استان ها

*N33*13
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636 روستا دارای دهیاری هستند و 94/3 درصد جمعیت 
غالب  هستند.  ساکن  روستا   636 این  در  استان  روستایی 
درآمد مردم روستایی در منطقه، از راه تولیدات کشاورزی و 
دامی است و کیفیت محصوالت دامی تولید شده در استان 

بسیار مطلوب می باشد. 

دهیاران از نفر چند دهیاری، 636 از دهیاریها:
روستاهاخانمهستند؟

ما در استان تعداد 23 دهیار خانم داریم.

میزان چه دهیاران تحصیالت سطح دهیاریها:
است؟

دهیاران  از  ممکن  حد  تا  استان  در  ما  خوشبختانه 
تحصیل کرده استفاده کرده ایم. وضعیت استان به لحاظ سطح 
سواد دهیاران، بسیار مطلوب می باشد. تعداد 15 نفر از دهیاران 
استان، تحصیالت حوزوی دارند. 6 دهیار فوق لیسانس داریم. 
65 دهیار لیسانس و 63 دهیار فوق دیپلم داریم. تعداد 360 
داریم که  ناقص  دیپلم  دیپلم و درحدود 120 دهیار  دهیار 
تحصیالتشان بین سیکل تا دیپلم است؛ که معموال این ها 
دهیاران روستاهای کوچك و در مناطق محرو م تر هستند و 
دهیاران فوق لیسانس در روستاهای بزرگ که بیش از هزار 

نفر جمعیت دارند مشغول هستند.

شما استان در دهیاريها درجهبندي دهیاریها:
چگونهاست؟

غالب دهیاران ما درجه 1 و 2 هستند. درحدود 30 دهیاری 
درجه 5 و 6، و در حدود 100 دهیاری درجه 3 و 4 در استان 

داریم. 

دهیاریها:آقايمهندسشاخصترینفعالیتیا
بوده کاري چه 89 سال در شما محوري فعالیت

است؟
وظیفه ی  دو  استانها  در  روستایی  امور  دفتر  حوزه ی 
وزرات  مدنظر  شاید  که  وظیفه  یك  دارد.  هم  از  جدا 
خاص  باشد،  دهیاری ها  و  شهرداری ها  سازمان    و  کشور 
دهیاری ها  حوزه ی  در  روستایی  امور  دفاتر  عملکرد 
شده  تعریف  سازمانی  چارت  و  سازمانی  وظایف  طبق 
استاندار  آقای  که  دیگر  وظیفه ی  یك  اما   می باشد. 
جمهوری  ریاست  نهاد  و  دولت  عالی  نماینده ی  به عنوان 
در  استان  جایگاه  و  وضعیت  است،  گذاشته  ما  عهده ی  بر 
ابتدای  در  ما  دهیاری  حوزه ی  در  است.  روستایی  حوزه ی 
هر سال تعیین می کنیم که در پایان سال چه کارهایی باید 
فعالیت های  حوزه ی  در  به خصوص  باشد.  درآمده  اجرا  به 
عمرانی و وظایفی که بر عهده ی دهیارانمان قرار دارد، در 
می کنیم  تعریف  دهیاران  برای  را  برنامه  الی4   3 سال  هر 
در  دهیاری  خود  هویت  و  جایگاه  تثبیت  وظیفه  اولین  که 

پارک  داشتن  دهیاری،  ساختمان  داشتن  می باشد.  روستا 
محله، داشتن غسالخانه، داشتن مجموعه ی فرهنگی متعلق 
به دهیاری، ازجمله برنامه های کاری ما است که هر سال 
این برنامه ها را با رویکرد هویت بخشی به جایگاه دهیاری 
در روستا ادامه می دهیم. در سال 88 – 89 به صورت خاص، 
حدود 160 پروژه ی دهیاری ها انجام شد که در هفته ی دولت 
و در دهه ی مبارکه ی فجر به بهره برداری رسید. همچنین 
در این سال در حدود 134 دستگاه وسیله ی نقلیه ی خدماتی 
و عمرانی خریداری کرده و به دهیاری ها تحویل دادیم. در 
که  است  استان هایی  جمله  از  استان  این  زکات،  حوزه ی 
باتوجه به نوع تولیداتش، زکات بسیار باالیی را جمع آوری 
می کند. تالش ما در حوزه ی روستایی این است که درصد 
کمك  برای  استانی،  اعتبارات  از  بتوانیم  را  بیشتری  سهم 
در  مجموع  در  کنیم.  دریافت  روستاییان  فرهنگی  امور  به 
سال جاری به غیر از اعتبارات حوزه ی زکات، درحدود 54 
انجام  جهت  استان  دهیاری های  بین  اعتبار  ریال  میلیارد 
 پروژه های عمرانی و فعالیت های جاری آن ها توزیع کردیم. 
انجام  جهت  می شود،   توزیع  دهیاری ها  بین  که  اعتباراتی 
فعالیت های دهیاران در کلیه ی حوزه ها می باشد. درصدی 
و  است  دهیاران  جاری  هزینه های  جهت  اعتبارات  این  از 
بخشی به  پروژه های عمرانی اختصاص می یابد. فعالیت های 
عمرانی و ساخت و ساز که بر عهده ی دهیاران است، شامل 
پارک  و  محله  پارک  احداث  دهیاری،  ساختمان  ساخت 
کودک، احداث غسالخانه در داخل روستا، احداث کتابخانه، 
احداث خانه ی عالم، بهسازی معابر و... می باشد. در حوزه ی 
اجتماعی هم تعداد 300 وسیله ی نقلیه به روستاها اختصاص 
داده ایم تا آن ها جهت جمع آوری زباله و فعالیت های خدماتی 

از ماشین آالت مجهز استفاده نمایند. 

که است اجتماعی نهاد یک دهیاری دهیاریها:
خودکفاسازی بحث در برسد. خودکفایی به باید
دهیاریهاچهاقداماتیدراستانانجامشدهاست؟
نقطه این به آیادهیاریایدراستانوجودداردکه

رسیدهباشد؟
بله. روستاهایی که باالی 4000 نفر جمعیت دارند، از محل 
عوارضی که مردم به دهیاری می پردازند و یا تاسیساتی که 
و  جاری  هزینه های  برای  است،  شده  راه اندازی  روستا  در 
کارهای جزیی عمرانی شان به استقالل مالی رسیده اند. ولی 
اغلب روستاهای استان متکی به کمك های ما هستند. ما هر 
ساله تعرفه ی عوارض روستاها را کنترل می کنیم. عوارض 
ساخت و ساز، درآمدهای محلی، جمع آوری وجوهات جهت 
هزینه های جاری، هزینه ی جمع آوری زباله ها، به اضافه ی 
پروانه ی ساختمانی  پروانه ی کسب، صدور  عوارض صدور 
و... مباحثی است که هر ساله تعرفه هایشان توسط ما کنترل 
می شود  و بعد از تایید جهت اجرا به دهیاری ها ابالغ می شود.  
ولی فقط روستاهای بزرگ ما به استقالل مالی رسیده اند. 
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بتوانند  که  است  درحدی  فقط  دهیاری ها  سایر  درآمد 
هزینه های جاری شان را پوشش دهند و تکیه گاه و نگاهشان 

به کمك های دولتی است. 

دهیاری تعاونی تعداد چه استان در دهیاریها:
روستاها در فعالیتهایی چه تعاونیها این و دارید

انجاممیدهند؟
استان  در  دهیاری  تعاونی   16 حدود  در  حاضر  حال  در 
استان  بخش های  مراکز  اکثر  در  تعاونی ها  این  که  داریم 
اعضای  و  عامل  مدیر  معموال  و  است  شده  راه اندازی 
دهیاری ها  اعضای  از  تعاونی ها  این   هیات مدیره ی 
جایگزین  دیگری  فرد  هم  دهیار  جابه جایی  با  و  می باشند 
 180 باالی  قراردادهای  تعاونی ها  این  از   برخی  می شود؛ 
میلیون تومانی با شرکت های دیگر بسته اند. قراردادهایی در 
خصوص آب و فاضالب روستایی، کارهای جهادی و....  در 
امور  انجام  متولی  به عنوان  تعاونی ها  هم  نقاط  از  بسیاری 
و  اجتماعی  کارهای  زباله،  جمع آوری  مانند  کارها  برخی 
خدماتی، کارهای عمرانی روستاها و... می باشند. تعاونی ها 
به عنوان پیمانکار با دهیاری ها وارد عقد قرارداد می شوند و 

پروژه ها را انجام می دهند.

دهیاریها:دهیاریهایاستانچندپروژهیفعال
عمرانیدردستاجرادارند؟

به  دهیاری ها  توسط  پروژه   777 تعداد  اخیر  سال   3 در 
بهره برداری رسیده است. تعداد  پروژه های در دست اجرا هم 
که امیدوار هستیم بیش از نیمی از آن ها در هفته ی دولت به 
بهره برداری برسد، 333 پروژه است. مجموعا  پروژه هایی که 
توسط دهیاری های استان به اتمام رسیده اند و در دست اجرا 
هستند، 1110 پروژه می باشد. باتوجه به جمعیت و کوچکی 
و بزرگی روستاها بین 1 تا 4 پروژه ی عمرانی در هریك از 

روستاها انجام شده است.

چه پسماند مدیریت بحث در دهیاریها:
راستاي در نیز و اجرایی حوزهی در فعالیتهایی
روستا چند در است؟ شده انجام فرهنگسازی

پروژهیمدیریتپسماندعملیاتیشدهاست؟
پایلوت  به صورت  بخش   2 در  پسماند،  حوزه ی  در 
و  تعاونی  شرکت  یك  بین  داده ایم.  انجام  فعالیت هایی 
شهرستان  بهداشت  مرکز  نظارت  با  و  روستا  دهیاری های 
قراردادی منعقد کردیم. چندین دوره کالس های آموزشی، 
توسط مرکز بهداشت، بخشداری و دهیاری، جهت آموزش 
روستاییان برگزار کردیم. سپس جهت اطالع رسانی به آن ها، 
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کتابچه های آموزشی ای تهیه و بین خانوارها توزیع کردیم. 
ازجمله کارهای دیگر در این زمینه خرید و نصب تعدادی 
سطل زباله ی ثابت در کوچه های روستا می باشد. همچنین 
به صورت  زباله  جمع آوری  مخصو ص  نایلونی  کیسه های 
رایگان در اختیار خانواده ها قرار دادیم. هرکدام از بخش ها 
شامل حدود 25 روستا است که زباله های آن ها، 3 روز در 
توسط  زباله ها  پیمانکاران جمع آوری می شود.   توسط  هفته 
پیمانکاران حمل شده و در محل موردنظر که با هماهنگی 
محیط زیست شهرستان مشخص شده است، دفن می شود.  
در سایر روستاها به صورت 1 تا 3 روز در هفته، زباله ها توسط 
دهیاری  که  روستاهایی  در  می شود.   جمع آوری  دهیاری ها 
آن ها ماشین مستقل دارد، جمع آوری با همان وسیله انجام 
می شود.  در سایر روستاها وسیله ی نقلیه از بخشداری تامین 
می شود.  هریك از وسایل جمع آوری زباله ی بخشداری برای 

5-6 روستا استفاده می شود. 

بر کل اداره در شما نظارتی سیستم دهیاریها:
چه به استان پراکندهی و متعدد روستاهای روی

شکلاست؟
می باشد  شهرستان   8 دارای  شمالی  خراسان  استان 
انجام  به راحتی  آن ها  بین  در  کار  تقسیم  دلیل  به همین  و 
کارشناس  کرده ایم. 2  تقسیم بندی  را  ما حوزه ها  می گیرد. 
مالی داریم که بر وضعیت و عملکرد دهیاری ها و هزینه ها 
نظارت دارند. در قسمت حقوقی 2 کارشناس و در قسمت 
نظارت بر عملکرد مسائل اجتماعی و فرهنگی روستاها هم 
کارشناسان  به  بیشتر  عمرانی  حوزه ی  داریم.  کارشناس   2
به  هم  که  شده است  محول  فرمانداری ها  و  بخشداری ها 
دهیاران کمك کنند و هم بر عملکرد آن ها نظارت داشته 
ماهی  حداقل  دوره ای  به صورت  استان  کارشناسان  باشند. 
یك بار به بخش ها سرکشی می کنند که کارهای مالی و 
مرکز بخش ها  در  متمرکز  به صورت  را  دهیاری ها  عمرانی 
انجام دهند. نظارت و دقت کارشناسان بر روی بخش مالی 
بسیار زیاد است؛ زیرا در هر سال درحدود 6 میلیارد تومان 
اعتبار توزیع می شود  و این امر مستلزم این است که یك 
نظارت مستمر در این بخش انجام گیرد. 2 نفر از کارشناسان 
مرتبط و متخصص مالی را به امر کنترل و بررسی اسناد و 
سال   2 هر  کرده ایم.  مامور  دهیاری ها  عملکرد  بر  نظارت 
یك بار با شرکت های دارای مجوز رسمی قراردادی منعقد 

می کنیم تا حسابرسی کالن استان را انجام دهند.

در روستایی ایمنی خدمات بحث در دهیاریها:
استانشماچهفعالیتهاییانجامشدهاست؟

به عنوان  دهیاری ها  اساسنامه ی  استناد  به  دهیاران 
در  حوادثی  اگر  شده اند.  منصوب  روستا  بحران  مدیر 
متولی  دهیار  اول  مرحله ی  در  کند،  پیدا  بروز  روستا 
توسط  ایمنی  حوزه ی  در  دهیاران  است.  امر   این 

هالل احمر، آموزش های الزم را دیده اند. اکثر دهیاری های 
نقطه   7 در  شده اند.  مجهز  آتش نشانی  کپسول های  به  ما 
از استان که تقریبا مناطق محروم و مرزی استان هستند، 
پایگاه های  این  متولی  کردیم.  برقرار  آتش نشانی  پایگاه 
روستایی، دهیاران هستند که مجهز به ماشین آتش نشانی 
این  در  آتش نشان  کمك  به عنوان  و  می باشند  راننده  و 
پایگاه ها، از نیروهای امریه استفاده می کنیم. تمام تجهیزاتی 
در  دارد،  وجود  کوچك  شهرهای  در  پایگاه  یك  برای  که 
این پایگاه های روستایی هم وجود دارد. این پایگاه ها را در 
محروم ترین نقاط و در نقطه ی مرکزی ایجاد کرده ایم که 
هریك از این پایگاه ها بتوانند با شعاع حدود 4 کیلومتر، 10 
الی 12 روستا را پوشش دهند. برای سایر نقاط تفاهم نامه ی 
سه جانبه ای با اداره کل بحران و هالل احمر روستایی در 
استان امضا کرده ایم که طبق این تفاهم نامه، در روستاهای 
باالی 1000 نفر، به 20 نفر از اهالی روستا، آموزش امداد و 
نجات داده شود. در سنوات قبل ما فقط دهیاران را آموزش 
اهالی  آموزش  به  شروع  امسال  خوشبختانه  می دادیم. 
 روستا در روستاهای باالی 1000 نفر جمعیت کرده ایم که 
روستاهای  به  آموزش ها  این  بعد  سال های  در  ان شاا... 

کوچك تر هم خواهد رسید. 

در فرهنگی و اجتماعی حوزهی در دهیاریها:
استانچهفعالیتهاییانجامشدهاست؟

اجتماعی،  و  فرهنگی  حوزه ی  در  اخیر  سال های  در 
فعالیت هایی را به صورت مشارکتی با سازمان تبلیغات اسالمی 
انجام داده ایم که از آن جمله می توان به تاسیس خانه های 
قرآن در روستاها اشاره کرد. درحال حاضر در استان، تعداد 
این  بر  نظارت  دارد.  وجود  مجوز  دارای  قرآن  خانه ی   60
ادارات شهرستان  و  استان  تبلیغات  سازمان  توسط  خانه ها 
انجام می شود.  همکاری دو جانبه ای میان دهیاری و مدیر 
در  دهیاری  معموال  دارد.  وجود  روستاها  در  قرآن  خانه ی 
کتاب،  فرش،  کامپیوتر،  مانند  ملزومات  و  امکانات  تهیه ی 
با مدیر خانه ی قرآن  هدیه جهت تشویق قرآن آموزان و... 
و  فرهنگی   حوزه ی  در  دیگر  فعالیت  می کند.  همکاری 
اجتماعی، کمك به روحانیون مستقر در روستاها است. ما 
فعالیت هایی را در جهت احداث، بازسازی، نگهداری خانه های 
عالم و تهیه ی بعضی از ملزومات زندگی آن ها در روستاها 
انجام داده ایم. تا با این کار بتوانیم حضور روحانیون را در 
روستاها تقویت کنیم و برای آن ها جهت حضور در روستا 
از طرف  یافته  اعتبارات تخصیص  با  ایجاد کنیم.  دلگرمی 
دهیاری، در ایام تابستان کالس هایی توسط روحانیون برای 
دانش آموزان روستا برگزار می شود  و اعتقاد ما بر این است 
که اگر دانش آموزان در کالس های احکام، قرآن و آموزش 
نماز شرکت کنند، در مسیر درستی حرکت خواهند کرد. در 
در  ادارات مختلف  با  را  جلساتی  معموال  مباحث هم  سایر 
سطح شهرستان برگزار می کنیم. در این جلسات از دهیاران 
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و مدیران کل استان دعوت به عمل می آوریم تا هم مدیران 
وظایفشان را برای دهیاران تشریح بکنند و هم نوع ارتباطی 
که دهیاران باید با دستگاه ها در سطح شهرستان و استان 

داشته باشند، به آن ها آموزش داده شود. 

دهیاریها:اوضاعپسازاجرایقانونهدفمندی
یارانههادراستانچگونهاست؟سیستمنظارتیشما

برقیمتهاچگونهاست؟
غالب ساکنین استان روستایی هستند و توجه خاص ما 
بر این قرار گرفته است که بعد از اجرای این طرح، ضرری 
متوجه جامعه ی روستایی نشود. از این رو بیش ترین نگاه ها 
مانند حمل ونقل، سوخت  اجرایی  کارگروه های  در جلسات 
روستایی  جامعه ی  به  نرسیدن  آسیب  بر  مبنی  نان،  و 
که  شد  مشخص  ما  کنترل های  و  نظارت ها  طبق  است. 
خاصی  رضایت مندی  مردم  بین  در  طرح،  اجرای  از  بعد 
وجود دارد. تنها مشکلی که در استان وجود دارد این است 
کشوری ثبات  به  مایع  گاز  قیمت  بحث  در  هنوز  ما   که 
که  کشوری  توزیع  عاملین  از  بعضی  نرسیده ایم.   
نمی توانند  برسانند  تومان   3400 به  را  قیمت   باید 
هزینه های خود را تامین کنند. تالش بر این است که قیمت 
این حامل انرژی را به قیمت مصوب کشوری برسانیم. در 
از  به جرات می توانیم بگوییم که غالب مردم  این صورت 

اجرای این طرح رضایت دارند. 

چگونه استان در نان قیمت اوضاع دهیاریها:
است؟

در بحث نان مشکلی وجود ندارد و تمام روستاهای دارای 
روستاهای  از  بسیاری  و  دارند  نانوایی  استان،  در  دهیاری 
بدون دهیاری که دارای بیش از 20 خانوار جمعیت هستند 
هم دارای نانوایی می باشند. خوشبختانه آرد توزیع شده بین 
مردم، بسیار کمتر از آرد نانوایی هاست. قیمت آرد هم طبق 
از کل شهرستان ها  قیمت های مصوب می باشد. همکاران 
و  می دهند  ما  به  را  قیمت ها  گزارش  روزانه  به صورت 
خوشبختانه تاکنون هیچ گونه گزارش تخلفی در بحث آرد 

در استان نداشته ایم. 
نداشته ایم.  استان  در  مشکلی  هم  سفید  نفت  بحث  در 
مشکلی که وجود دارد تنها در مورد گاز مایع است. در بحث 
حمل ونقل چون قیمت ثابتی وجود ندارد، وسیله های عمومی 
اتوبوسرانی  تاکسیرانی و  که تحت نظر سازمان حمل ونقل، 
هستند، قیمت مصوب و کنترل شده دارند. ولی ماشین هایی 
یقینا  می کنند،  جابه جا  مسافر  و  بار  آزاد،  به صورت  که 
قیمت های خود را افزایش داده اند. برای ماشین های باری ای 
که با صدور بارنامه فعالیت می کنند، می توان نظارت انجام 
داد، اما در جامعه ی روستایی که بارنامه وجود ندارد، مطمئنا 
افراد جهت ارایه ی خدمات باری نرخ خدمات خود را افزایش 
داده اند و نظارتی بر این مسئله وجود ندارد و متاسفانه شاهد 

بخش  این  در  قیمت  افزایش  درصد   25 الی   20 حدود 
بوده ایم. 

دهیاریها:آیابحثساماندهیحملونقلروستایی
بهاجرادرآمدهاستیاخیر؟

به 16 نقطه از استان مجوز راه  اندازی شرکت حمل ونقل روستایی 
داده شده است و بخش های دیگر می توانند به عنوان نماینده ی این 
 شرکت ها فعالیت نمایند. ما به همه ی بخش ها از طریق سازمان 
حمل ونقل استان ابالغ کردیم که روستاهای باالی 600 نفر 
جمعیت، می توانند نمایندگی این شرکت ها را به عهده بگیرند. 
معموال روستاهایی که در مسیرهای اصلی قرار دارد، اقدام به 

گرفتن نمایندگی کرده اند.

دهیاریها:نرخقبضهایجدیدحاملهایانرژی
نسبتبهقبلافزایشداشتهاستیاخیر؟

انرژی  حامل های  مصرف  میزان  روستایی،  جامعه ی  در 
بسیار پایین است. در بسیاری از روستاها تفاوتی در قبض 
از  بعضی  در  نمی خورد.  به چشم  برق  و  فعلی آب  و  قبلی 
خانواده ها میزان مصرف برق کمتر از قبل شده است. چون 
در  خانوار  برق  میزان مصرف  و  تصاعدی هستند  تعرفه ها 
کمترین  با  و  می باشد  شده  تعیین  ابتدایی  کیلووات های 
نقاط  در  ولی  است.  شده  محاسبه  شده  تعیین  هزینه ی 
زیادی  قیمت  افزایش  گاز  حوزه ی  در  مخصوصا  شهری، 
داشته ایم. به دلیل این که در استان در ماه های دی و بهمن 
سرمای هوا بسیار شدید است و حتی به 10 درجه زیر صفر 

در طول شب می رسد.

دهیاریها:درتنظیمبودجه،دهیاریهایاستاندر
چهمرحلهایهستند؟

کارشناس  یك  دهیاری   30 الی   20 هر  برای  معموال 
درنظر  حسابداری  فوق دیپلم  یا  لیسانس  مدرک  با  مالی 
گرفته ایم که این کارشناسان در طول سال در کالس های 
آموزشی شرکت می کنند. تنظیم بودجه ی امسال از بهمن 
ماه 89 آغاز شده است. در تنظیم بودجه روی بحث رعایت 
سیاست های عمومی دولت، اولویت دهی به  پروژه های نیمه 
تمام و  پروژه هایی که در راستای وظایف دهیارهاست تاکید 
داریم. نکته ی قابل توجه این است که ما به دهیاری ها اجازه 
نداده ایم که در پروژه ها و یا طرح هایی هزینه بکنند که برای 
آن ها متولی دولتی وجود دارد. یعنی دستگاه هایی که متولی 
به  نیازی  اگر  و  انجام می دهند  کار  دارند، خودشان  دولتی 
مشارکت دهیار وجود داشته باشد، دهیاران می توانند با این 
دستگاه ها مشارکت الزم را به عمل آورند. مانند ادارات آب 
محل  از  دهیاری  که  اعتباراتی  و....   راه  برق،  فاضالب،  و 
درآمدهای محلی و کمك های دولتی دریافت می کند، برای 
 پروژه هایی است که متولی دولتی برای آن ها وجود ندارد. با 

این نگاه، کارشناسان بودجه ها را تنظیم می کنند. 
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چه دهیاران آموزش بحث در دهیاریها:
دورهی چند است؟ شده اجرا االن تا برنامههایی
90 سال برای آیا است؟ شده برگزار آموزشی

برنامهیآموزشیخاصیدرنظردارید؟
س��ال   2 در  آم��وزش،  ح��وزه ی  در  خوش��بختانه 
متوال��ی، اس��تان م��ا ج��زو 3 اس��تان برتر کش��ور معرفی 
ش��د. ن��وع عملکرد م��ا عملکردی ب��ود که به بس��یاری از 
 استان های کش��ور تعمیم داده ش��د. به اعتقاد بنده آموزش 
ب��ه معنای واقع��ی، حداکثر برای 40 ال��ی 50 نفر تاثیرگذار 
اس��ت. برنامه ای که ما در اس��تان تنظی��م کردیم به صورت 
بخش به بخش بود و کالس های آموزش��ی در مرکز هر یك 

از بخش ها برگزار می شد.
برگزاری  جهت  را  محلی  بخشدار،  هماهنگی  با   
یا  شهرستان  مرکز  از  اساتید  و  گرفتیم  نظر  در  کالس ها 
استان در آن محل حضور یافتند. این اساتید فقط از صنف 
 دانشگاهی نبودند و استادان هم تجربه و هم علم داشتند تا 
آموزش  جنبه ی  و  شده  خارج  تئوری  شکل  از  کالس ها 
عملیاتی به خود بگیرد. این کالس های آموزشی در همه ی 
حوزه های تخصصی برگزار شدند. از جمله حوزه های بودجه، 
نحوه ی  ساختمانی،  پروانه ی  صدور  نحوه ی  مالی،  اسناد 
نمودار  طبق  و....   حقوقی  بحث های  پسماند،  مدیریت 
آموزشی که تا پایان سال 88 جمع بندی کردیم، در سال 85، 
6 هزار ساعت دوره ی آموزشی، در سال 86، 8300 ساعت، 
در سال 87 بیش از 20 هزار ساعت کالس آموزشی و در 
سال 88 ما 25 هزار ساعت برنامه ی آموزشی برای دهیاران 
استان های  از  بسیاری  به  آموزش  نوع  این  کردیم.  برگزار 
کشور بخش نامه شد و پیشنهاد کردیم که آموزش از حالت 
جهت  و  شده  خارج  جمعی  تئوری  آموزش های  و  سمینار 
کوچك  های  گروه  برای  کالس ها  آن،  اثردهی  افزایش 

تشکیل شود.

ختام حسن بهعنوان مهندس آقاي دهیاریها:
گفتگوباتوجهبهاینکهدربخشبامخاطبیننشریه،
پیامک ما برای اسالمی شوراهای یا دهیاران
را خود روستای مشکالت و مسائل و میفرستند
مطرحمیکنندبسیاریازمسائلیکهمطرحمیشود
به نیاز آنها از برخی و دارد پاسخگویی به نیاز
اطالعرسانیداردوبایدبهگوشمسئولینبرسد.چه
برقرار وشما ما بین ارتباط که دارد وجود راهکاری
رابهشمامنتقلکردهو اینمسائل بتوانیم تا شود
چاپ به مساله طرح با همزمان را شما پاسخهای

برسانیم؟
در  کنم.  عرض  نکته  یك  شما  سوال  به  پاسخ  از  قبل 
نشریه ابتدا باید جایگاه شورا و دهیار در روستا تعریف بشود. 
خیلی از مشکالتی که بین دهیار و شورا وجود دارد و نوع 

مکاتبات شورا با مسئولین و دهیار با مسئولین، عدم آشنایی 
با وظایفشان و عدم تسلط به قانون می باشد. برای مثال در 
کتاب قانون شوراها در هیچ جایی اشاره نشده است که شورا 
باید وارد کارهای اجرایی شود. نفس وجود شهردار و دهیار 
در کنار شورا، این است که شورا فقط باید سیاست گذاری، 
دخالت  اجرایی  امور  در  نباید  و  کند  نظارت  و  برنامه ریزی 
بکند. یکی از علل بروز این مشکالت این است که شوراها 

در گذشته مسئولیت اجرایی داشتند.
 ولی علت اصلی این امر، عدم اطالع از قانون می باشد. 
مشکلی که وجود دارد این است که ما حد سواد و آموزش هایی 
را برای دهیاران درنظر می گیریم، اما فردی که می خواهد بر 
دهیار نظارت داشته باشد، متاسفانه به قانون تسلط ندارد. 
تصریح  اساسنامه   10 ماده ی  و  شوراها  قانون   59 ماده ی 
کرده است که همه ی مصوبات شورا باید توسط دهیار اجرا 
شود. ولی مشخص نکرده است چه نوع مصوباتی. بندهای 

قانون مشخص نشده اند.
 بیشترین مشکل در بحث اختالف میان این دو دستگاه یا 
نهاد در سطح روستاها، عدم اطالع از قانون توسط شوراهای 
همیشه صحیح  هم  انتظارات  این که  است. ضمن  محترم 
نیست. درخصوص مشکالت مطرح شده بهترین حالت این 
است که پاسخ و سوال مطرح شده در کنار هم درج شوند. هر 
زمانی که سوالی درخصوص استان ما مطرح شد می توانید با 

شماره های تماس دفتر و تلفن همراه بنده تماس بگیرید. 
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ترجمه و تلخیص: امیر تهرانی
tehrany@dehyariha.com

و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  ساختار  مقدمه: 
جغرافیایی مناطق روستایی در بخش های مختلف 
آن  تبع  به  و  است  گوناگون  و  متنوع  بسیار  اروپا  اتحادیه 
تشکیل  را  همسان  و  همگون  قشری  هم  روستایی  زنان 
نداده اند. آن ها در مزرعه، حرفه ی خانوادگی و فعالیت های 
می کنند.  ایفا  متفاوت  نقشی  و  وظیفه  یك  هر  اجتماعی 
سن  هم چنین  و  خانواده  نفرات  تعداد  و  ترکیب  به  بسته 
کودکان، نیازها و عالقه مندی های هر خانواده نیز متنوع و 
همه ی  بر  اجتماعی  و  اقتصادی  تحوالت  است.  متفاوت 
برخی  برای  نداشته؛  یکسانی  تاثیر  روستایی  زنان 
فرصت های جدید پدید آورده و برای برخی دیگر چالش ها 

و مشکالتی را به ارمغان آورده است. 
کشاورزی،  به  وابسته  بخش  به ویژه  روستایی،  اقتصاد 
تحت تاثیر فرآیند جهانی شدن دچار رکود شده و در مقابل 
بخش خدماتی و حوزه ی فن آوری شاهد رشد چشم گیر بوده 
است. این روند در بسیاری از حوزه ها فرصت  های کاری و 
شغلی جدیدی را به همراه آورده و هم چنین موجب دگرگون 

شدن نقش و وضعیت زنان شده است. 
در برخی از مناطق اروپا، مشکالت اقتصادی و قطع برخی 
از خدمات عمومی منجر به تضعیف زیرساخت ها، مهاجرت 
و رکود روستاها شده است. در نتیجه جوانان، به ویژه زنان 

جوان، به شکلی روزافزون به شهرها کوچ می کنند. 
برخالف گرایش عمومی برای زندگی در شهرها، طبق 
مطالعات انجام شده، زندگی روستایی هم چنان جذابیت ها و 
زنان روستایی تحت  را داراست.  پتانسیل های خاص خود 

تجربه 
جهاني در 
مشارکت 
زنان 
روستایی

تجربیات
 جهانی

*N33*14

64

شماره 33 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



شرایط زیر تمایل زیادی به زندگی در محیط بومی خود و 
شرکت در توسعه ی آن دارند:

پدیدآمدن موقعیت های شغلی بومی، از جمله کارهای 
نیمه وقت؛

امکان کسب مهارت های فنی و تجربی؛
دسترسی به تسهیالت و امکانات بومی برای تحصیل 

و آموزش؛
وجود خدمات حمایتی از پروژه ها و بنگاه های بانوان؛

وجود خدمات حمل ونقل متناسب با ساعات کاری؛
از  مراقبت  نظیر  اجتماعی  خدمات  آمدن  فراهم 

کودکان، افراد سالخورده و بیمار؛
تاسیس سازمان های حمایتی عمومی و حرفه ای

درفنالندنسبتجمعیتروستاییکاهشعمومی
مشاهده بیشتر زنان تعداد در کاهش این و داشته
شدهاست؛بدینمعنیکهدرحالحاضرتعدادزنان
روستاییازمردانکمترشدهاست.درسال1970
تعداد از کمتر نفر 26000 روستایی زنان تعداد
مردانبودهودرسال1990اینتعدادبه39000
بالغگشتهاست.وتعدادزنان25تا44ساله نفر

حتیپایینترازاینحداست.
در حال حاضر مهم ترین چالش پیش روی برنامه ریزان 
توسعه روستایی شناخت محدودیت های موجود بر سر راه 
مشارکت کامل زنان در امور اقتصادی و اجتماعی در سطح 

بومی است.
 بازار نیروی کار روستایی

در  نیمه وقت  یا  تمام وقت  به صورت  اغلب  کار رسمی 
کارخانه های فرآوری مواد غذایی و یا کار خانگی در حوزه ی 
صنعت نساجی در حال جایگزینی به جای کار بدون حقوق 

در مزارع خانوادگی است.
درسال48/8،1998درصداززناناسپانیایی16
تا69سالهیروستاییصاحبشغلبودنددرحالی
کهتنها31/7درصداززنانکلکشورشاغلبودند.
طبقاینآمار28/3درصداززنانروستاییدربخش

کشاورزیمشغولبهکاربودند.
باال  سطح  و  مناسب  شغلی  فرصت های  روستاها  در 
در  زنان  به کارگیری  که  حالی  در  یافت می شوند.  به ندرت 
معمول  بسیار  ناچیز  درآمدهای  با  پایین  سطح   شغل های 
است و به شکلی روزافزون به تعداد شغل های موقت و نیمه 
وقت افزوده می شود.  شغل های نیمه وقت ممکن است برای 
فرزند خردسال  ویژه دسته ای که صاحب  به  زنان،  بعضی 
با  مشاغل  برای  تقاضا  عموما  اما  باشد،  مناسب  هستند، 

شرایط بهتر و ساعات طوالنی تر بیشتر است. 
53 پرتغالی روستایی زنان ،1992 سال در
درصدازمشاغلخدماتیرادراختیارداشتند،لیکن
وپست کمدرآمد کارهای جزو مشاغلجملگی این

محسوبمیشدند.

دربادنوورتمبرگآلمان،40درصدزنانروستایی
سطح از پایینتر که کارند به مشغول مشاغلی در
تواناییهایآناناست.درحالیکهایننرخدرمناطق

شهری29درصداست.
فاقد زن کارگران نسبت دانمارک روستاهای در
در کارمند و ماهر کارگران از بیشتر بسیار مهارت،

مناطقشهریاست.
در نتیجه ی توسعه و رشد اقتصادی، تعداد مزارعی که به 
تملك زنان در می آیند در حال افزایش است. شرکای این 
زنان در جستجوی درآمد مکمل، به کارهای خارج از مزرعه 

روی آورده و مالکیت مزارع را به زنان واگذار می کنند.
در سال های اخیر این شیوه در کشورهای جنوبی اتحادیه 

اروپا کامال مرسوم گشته است. 
دراسپانیا،میانگینابعادمزارعخانوادگیکهمتعلق
که حالی در است. هکتار 9/9 حدود است زنان به
ابعاد دارند.حتی مردان15/5هکتاروسعت مزارع
نیزکوچکتر مقدار این از بهیکزن متعلق مزارع
مزارع که حالی در است، هکتار 5/3 حدود و بوده
چندمالکهدارایوسعتبیشتریبودهوحدود11/8

هکتارمیباشند.
 توسعه ی پایدار روستایی

 – تمرکز بر زنان
اجتماعی  و  محلی  توسعه ی  در  زنان  نقش  و  مشارکت 
امری انکارناپذیر است، لیکن زنان روستایی در برنامه ریزی 
سطح  در  به ویژه  اقلیت اند،  در  همیشه  تصمیم گیری  و 
منطقه ای و ملی. بخشی از این مساله ناشی از حجم کاری 
و وظایف چندگانه ی زنان روستایی است، اما بخش اعظم 
این نقیصه به دیدگاه سنتی به نقش زنان و مردان در جامعه 

مربوط می شود.  
در اسپانیا حضور زنان در انجمن های فرهنگی، زنان و 
گروه های اجتماعی بسیار چشم گیر است. در حالی که نقش 
اتحادیه های  و  تعاونی ها  حرفه ای،  سازمان های  در  آنان 
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تجاری کمرنگ است.
در  اجتماعی  توسعه ی  انجمن  از 3500  بیش  در سوئد، 
اجتماعی  انجمن های  فعال  هسته ی  دارد.  وجود  روستا ها 
متشکل از حدود 70 هزار عضو است که تقریبا نیمی از آنان 
را زنان تشکیل می دهند. لیکن علی رغم حضور فعال و موثر 

آنان، از نظر هدایت و رهبری در اقلیت قرار دارند.
مشارکت ناچیز زنان در تصمیم گیری ها به ناچار منجر به 
اخذ تصمیم ها و سیاست های تبعیض آمیز می گردد. حضور 
کمك  دموکراسی  برقراری  به  هم  مردان  و  زنان  متعادل 
می کند و هم باعث ارتقای کیفیت تصمیم هایی خواهد شد 
که بر زندگی و آینده ی اجتماعات و اقتصاد روستایی تاثیر 

مستقیم دارند.
به منظور افزایش مشارکت زنان در سطح محلی، منطقه ای 

و ملی اقدامات ذیل می بایست انجام گیرد:
تاسیس انجمن ها و شبکه های زنان روستایی

در  زنان  فعال  و  موجود  انجمن های  کردن  درگیر 
کمیته ها و مجامع تصمیم گیری

تشویق گروه ها  جهت جذب سرمایه برای طرح های 
توسعه

متصل نمودن انجمن های زنان به سازمان های فعال 
در زمینه ی رشد و توسعه

اطالع رسانی به انجمن ها و شبکه های زنان پیرامون 
پروژه ها و برنامه های توسعه روستایی در حال اجرا

با  را  اجتماع  در  حضورشان  عدم  روستایی،  زنان  اغلب 
برای  باید حداکثر تالش  لذا  توجیه می کنند.  وقت  کمبود 
حذف موانع و تسهیل حضور آنان به کار گرفته شود. تامین 
تشویق  حتی  و  کودکان  از  مراقبت  و  حمل ونقل  وسایل 
جمله  از  بیشتر  مسئولیت های  گرفتن  بردوش  به  مردان 
اقداماتی هستند که می توان انجام داد. توسعه روستایی موثر 
می تواند زمینه ی حضور زنان در مشاغل مناسب و با کیفیت 
را فراهم آورد. در  این رهگذر می توان از مزایای بخش های 
نظیر مخابرات، خدمات محلی،  جدید و در حال گسترش 

گردشگری و خدمات تفریحی بهره برد.
درمنطقهیکمجمعیتوگلسبرگآلمان،پروژهی
آموزشواستخدامزنانبهعنوانرانندهیاتوبوس
هشت و اتوبوسرو جدید مسیر 12 ایجاد باعث

فرصتشغلینیمهوقتشدهاست.
الزاما  روستایی  زنان  شغلی  وضعیت  در  تحول  ایجاد 
زنان  گروه  این  برای  تنها  خاص  اقدامی  انجام  به معنای 
پتانسیل  از  که  اقتصادی  بلکه شناخت بخش های  نیست، 
اشتغال  ایجاد  برای  زمینه ی الزم  و  بوده  برخوردار  توسعه 
زنان را نیز داشته باشند، می تواند زمینه ی ایجاد فرصت های 

برابر در توسعه ی روستاها را فراهم سازد.
)ec.europa.eu( منبع: وب گاه کمیسیون اروپا
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تاریخچه ی ماشین هاي کاشت و طرز ساخت آن ها 
را به چیني ها نسبت مي دهند. تا قبل از سال 1840 
میالدي، کاشت بذرها به روش ابتدایي صورت مي گرفت. به 
این طریق که ابتدا زمین را شخم زده و پس از نرم و مسطح 
کردن مزرعه، بذر را با دست روي زمین مي پاشیدند و سپس 
به وسیله ی هرس، بذرها را زیر خاک مي نمودند. ولي از این 
تي  ویلیام  نام  به  شخصي  بار  اولین  براي  بعد  به  تاریخ 
پنویوک از اهالي پنسیلوانیا در ایالت متحده اقدام به ساخت 
یك ماشین بذرافشان ساده نمود. آمار سال 1880 میالدي 
توسط  آمریکا  گندم هاي  درصد   53 که  مي دهد  نشان 
بذرافشان ها کشت مي شد. ساختمان اولین بذرافشان خطي 
عبارت بوده از یك جعبه ی چوبي استوانه اي که در اطراف 
مرکز آن سوراخ هایي وجود داشت و از این سوراخ ها بذرها 
روي زمین و خطوط موازي به طور مسلسل ریخته مي شدند. 

قسمت هاي مختلف اولین بذرافشان ها عبارت بود از:
صندوق یا مخزن بذر پاش که محل ریختن بذر مي باشد 

و معموال روي دو چرخ حامل قرار مي گیرد.
دستگاه هاي تقسیم کننده و توزیع کننده و هدایت دانه ها 

توسط لوله ی سقوط.
عمق  بذر،  مقدار  که  هستند  وسایلي  که  تنظیم  وسایل 
کاشت، فواصل ردیف ها و فواصل بذرها را روي هر ردیف 

تنظیم مي کنند.
 محاسن ماشین هاي کاشت

از جمله محاسنی که ماشین های کاشت نسبت به روش 
سنتی دارند عبارتند از سرعت عمل در کاشت، صرفه جویی 
در مقدار بذر در واحد سطح، قابل تنظیم بودن عمق کاشت، 
یکنواخت بودن کاشت و توزیع بذر، یکنواخت پوشاندن بذر 

و میزان فشار روي آن ها و همچنین انتخاب بذر مناسب و 
یکنواخت بودن دانه ها از نظر ابعاد براي ماشین.
 تقسیم بندي ماشین هاي کاشت 

به طور کلي ماشین هاي کاشت به سه دسته ی بذرکارها، 
ماشین هاي کاشت سیب زمیني و نشاکارها تقسیم مي شوند:

 بذرکارها
بذرکارها به سه دسته ی بذرافشان هاي درهم، بذرکارهاي 
خطي یا خط کار و کپه کارها تقسیم مي شوند که در زیر به 

معرفي هریك مي پردازیم:
الف : بذرافشان هاي درهم

را  بذرها  پیداست،  بذرکار  نوع  این  نام  از  که  همان طور 
به طور پراکنده و درهم مي پاشد. به این معنا که لوله ی سقوط 
بین  زیر سوراخ ها،  و  برداشت  را مي توان  ردیفي  بذرافشان 
جعبه ی بذر و زمین یك صفحه ی چوبي قرار دارد تا در موقع 
یکنواخت  به طور  از مخزن  از خروج  دانه ها پس  بذرکاري، 
مزیت  ولي  است  درهم  گرچه  بذرکار  این  گردند.  پراکنده 
این است که بذر به طور  با دست  به بذرافشاني  آن نسبت 
یکنواخت تر و منظم تر، با سرعت بیشتر و با نیرو و هزینه ی 
کمتر کاشته مي شود. این نوع بذرافشان ها پس از این که بذر 
را روي زمین ریختند، روي آن را نمي پوشانند. به همین دلیل 
به آن ها زنجیر، چوب یا هرس متصل مي نمایند تا بذر را زیر 
تخته ی  روي  درهم،  بذرافشان هاي  بعضي  در  کنند.  خاک 
هرمي شکل  برجستگي هاي  سقوط  سوراخ هاي  زیر  چوب 
به طرف سوراخ هاي سقوط  آن ها  تیز  نوک  نصب شده که 
بذر است و باعث مي شود که بذر هنگامي که روي آن ها 
ریخته مي شود، بهتر به اطراف پراکنده شده و روي زمین 
پخش شود و چون تخته ی چوب به صورت مورب نصب شده 

آشنايي با ماشین هاي کاشت

دانش
 نوین
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است و ماشین هم در حرکت است، لذا بذرها نمي توانند روي 
تخته ی چوب و بین برجستگي ها باقي بماند.

ب : بذرکارهاي خطي کار
ابتدا  این نوع بذرکارها به این طریق عمل مي کنند که 
شیارهایي در زمین باز نموده و بذرها را به طور مسلسل به 
داخل این شیارها مي ریزند و سپس روي بذرها را مي پوشانند. 
بعضي از این ماشین ها مجهز به وسایلي هستند که توسط 
آن ها مي توان عمق کاشت و فاصله ی ردیف ها را نیز تغییر 
داد. همچنین مقدار بذر را هم مي توان در واحد سطح تنظیم 

نمود.
ج : بذرکار کپه اي

کپه کارها مانند ردیف کارها مي باشند؛ به این معني که بذرها 
باید با فاصله کاشته شوند و معموال بذرها را روي خط ولي با 
فاصله ی معین مي کارند. در زمان کاشت بذر، در شکاف ایجاد 
 شده در هر محل، به جاي یك بذر چندین بذر ریخته مي شود.
ساختمان کپه کارها شبیه ردیف کارهاي معمولي است. با این 
تفاوت که کارنده داراي دستگاه موزعي است که به جاي 
یك دانه، چند دانه را داخل لوله ی سقوط می اندازد. ساختمان 

این دستگاه از قسمتهاي زیر تشکیل شده است:
بذر،  یا مخزن  مالبند، چرخ هاي حامل، صندوق  شاسي، 
انتقال  دستگاه  مقسم ها،  به همزن ها،  خروجي،  سوراخ هاي 
روي  که  وسایلي  بازکن ها،  شیار  سقوط،  لوله هاي  حرکت، 

دانه را مي پوشانند، وسایل تنظیم کننده، کالج و خط کش.
بذرکارهاي کپه اي را از لحاظ تعداد ردیف کاشت و تجهیزات به 
دو دسته تقسیم بندي مي کنند. این بذرکارها از لحاظ تعداد ردیف 

کاشت شامل سه دسته اند:
به  که  ردیفه  دو  یا  ردیفه  یك  کوچك  بذرکارهاي 
وسیله ی نیروي انسان به کار مي افتند و اکثرا در سبزي کاري 

و مزارع آزمایشي مورد استفاده قرار مي گیرند.
وسیله ی  به  که  ردیفي   4 و   3 متوسط  بذرکارهاي 
حیوان یا از طریق اتصال سه نقطه ی تراکتور به کار مي افتند 

و براي مزارع نسبتا بزرگ مورد استفاده قرار مي گیرند. 
به  و  دارند  بیشتر  ردیف   5 از  که  بزرگ  بذرکارهاي 
مزارع  و  زراعت ها  در  و  مي افتند  به کار  تراکتور  وسیله ی 

بزرگ مورد استفاده قرار مي گیرند.
بذرکارهاي کپه اي مجهز بذرکارهایي هستند که در حین 
که  مي دهند  انجام  نیز  را  کودپاشي  عمل  بذرکاري،  عمل 
به آن ها بذرکار مرکب مي گویند. این بذرکارها به ازاي هر 
براي کود دارند. معموال جعبه ی  بذر، یك مخزن  صندوق 
کود بزرگ تر از جعبه ی بذر است. چون مصرف کود نسبت 
به بذر بیشتر مي باشد. وسایل توزیع کود شبیه وسایل توزیع 
بذر مي باشد و گاهي کود به طور مسلسل ریخته مي شود. البته 
باید متذکر شد کودی که توسط این نوع بذرکارها پخش 

مي شوند از نوع کود شیمیایي است.
 ماشین هاي کاشت سیب زمیني

است  زحمت  پر  کاري  دست،  با  سیب زمیني  کاشت 

ماشین هاي  ساخت  بنابراین  مي گیرد.  انجام  کندي  با  که 
صنعت  به  ارزشمند  خدمتی  کود،  با  توام  سیب زمیني کار 
کشاورزي محسوب می شود.  با این نوع ماشین ها مي توان 
عمق  در  معین  ردیف  روي  و  فاصله  در  را  سیب زمیني ها 
در  هم  را  شیمیایي  کودهاي  داد.  قرار  خاک  از  مطلوبي 
را  کود  و  بذر  روي  و  مي دهند  قرار  بذر  زیر سطح  و  کنار 
مي پوشانند. ماشین هاي سیب زمیني کار ممکن است یك و 
یا چند ردیفه باشند. این ماشین ها در دو نوع نیمه خودکار و 
تمام خودکار ساخته شده اند. در نوع نیمه خودکار که به دلیل 
توزیع بهتر غده ها و همچنین آسیب کمتر به آن ها، به انواع 
تمام خودکار ترجیح داده مي شود، سیب  زمیني توسط کارگر 
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به موزع داده و یا در لوله ی سقوط انداخته مي شود. در نوع 
تمام خودکار، غده ها از یك ناودان باال کشیده مي شوند و 
درون ظرف ویژه اي قرار مي گیرند. چنانچه غده به موقع در 
محل کاشت نیفتد و یا امکان افتادن دو غده با هم باشد، 
کند.  برطرف  را  مشکل  خودکار  به طور  است  قادر  دستگاه 
سرعت کار ماشین هاي کاشت سیب زمیني به سرعت و تعداد 
 کارگر، فاصله ی کاشت و هموار بودن زمین بستگي دارد.
اگر کارگر با سرعت زیادتري سیب زمیني ها را به موزع بدهد 
و یا در لوله ی سقوط بیندازد، به همان نسبت ماشین توسط 
تراکتور سریع تر حر کت مي کند. در بعضي از ماشین ها، براي 
این کار  و  نظر گرفته شده است  هر ردیف دو صندلي در 

سرعت کاشت را تقریبا دو برابر مي کند. اگر فاصله ی کاشت 
هموار  بود.  خواهد  بیشتر  هم  ماشین  سرعت  باشد،  بیشتر 
 بودن زمین هم عامل بسیار موثري در کیفیت کارنده است.
ردیفه  چهار  یا  سه  دو،  معموال  را  سیب زمیني کار  ماشین 
است: شده  تشکیل  زیر  قسمت هاي  از  و   مي سازند 

لوله ی  کننده(،  )تقسیم  موزع  سیب زمیني،  مخزن  شاسي، 
متحرک،  چرخ  صندلي،  خاک دهنده،  شیاربازکن،  سقوط، 

چرخ حامل، مالبند و عالمت گذار.
سیب زمیني ها  که  است  مخزنی  سیب زمیني  مخزن 
براي کاشت در آن ریخته مي شوند و گنجایش آن حدود 40 

سانتیمتر مکعب است.
افقي،  نوع  سه  بر  خود  که  کننده(  )تقسیم  موزع 

چنگك دار و زنجیري پیاله دار است.
لوله ی سقوط به شکل استوانه اي است که از جنس 
از  بعضي  در  است.  انعطاف  قابل  و  پالستیك ساخته شده 
انواع سیب زمیني کار، لوله ی سقوط کامال عمودي نیست و 
جوانه ی  به  خوردن  از ضربه  مانع  تا  مي باشد  شیب  داراي 
سیب زمیني شود. براي هر ردیف یك لوله ی سقوط در نظر 

گرفته شده است.
شیاربازکن از دو صفحه ی فلزي محکم تشکیل شده 
است که از قسمت جلو به هم متصلند. با حرکت ماشین، در 
ایجاد  سانتیمتر   10 تا   7/5 عرض  به  شیاري  زمین  روي 

مي کند.
پوشاننده ی بذر بعد از شیاربازکن و لوله ی سقوط قرار 
هم  پشته  سیب زمیني،  روي  خاک دادن  بر  عالوه  و  دارد 
مي باشد  نهرکن  به صورت  خاک دهنده  دیگر  نوع  مي سازد. 

که در فاصله ی بین دو ردیف کشت قرار مي گیرد.
صندلي محل نشستن کارگر است که در نوع خودکار 
توزیع  براي  خودکار  نیمه  نوع  در  و  سیستم  کنترل  جهت 

سیب زمیني تعبیه شده است.
در  سیب زمیني  ماشین  انتقال  عامل  محرک  چرخ 

مزرعه و به حرکت درآوردن سیستم توزیع می باشد.
چرخ حامل که در بعضي از انواع ماشین ها وجود دارد.

مالبند اتصال دهنده ی بین نیروي کششي و ماشین 
قابل  طولي  و  عمودي  افقي،  جهات  از  معموال  که  است 

تنظیم است.
عالمت گذار در بعضي از ماشین هاي سیب زمیني کار 

وجود دارد.
 ماشین هاي نشاکار

مزرعه  در  مستقیما  نمي توان  را  گیاهان  از  بعضي  بذر   
گلخانه  در  شده  کنترل  شرایط  در  ابتدا  باید  بلکه  کاشت، 
سبز نموده و سپس جوانه ها را در محل اصلي کشت نمود. 
نشا  را  و جوانه ها  را خزانه  بذرها  این  اولیه ی  محل کشت 
مي نامند. گیاهاني مانند گوجه فرنگي، توتون، برنج، بادمجان، 
 کلم، کاهو و... از گیاهاني هستند که باید نشاکاري شوند.

ماشین های نشا به دو گروه دستی و خودکار تقسیم می شوند. 
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در انواع دستی این ماشین ها، کارگری که در پشت ماشین 
نشسته است یك نشا به داخل جوی کوچکی که با ژرفا و 
پهنای مناسب، به وسیله ی ماشین ایجاد شده است، می اندازد 
و پس از آن یك جفت چرخ فشار، گیاه را در زمین مستقر 
و خاک اطراف آن را محکم می سازد. در این حالت به طور 
معمول دو کارگر، هر کدام، یك خط را می کارند و یك نفر 
در  آن ها می دهد.  به دست  نشا  است،  نشسته  در وسط  که 
انواع دیگر ماشین های نشا که خودکار هستند، کارگران نشا 
را روی یك سینی یا بین پنجه یا دیسك های پالستیکی قرار 

می دهند و نشا به طور خودکار کاشته می شود.  
نوع  در  که  است  این  دستی  نوع  بر  خودکار  نوع  برتری 
خودکار، بر خالف نوع دستی )که سرعت آن کم و در حدود 
1 تا 2 کیلومتر در ساعت است( می توان برای هر ردیف از 
چند کارگر استفاده کرد و بنابراین کار با سرعت بیشتری انجام 
خواهد گرفت. به انواع خودکار می توان وسیله ای افزود که به 
گیاهان، پیش از آن که خاک اطراف آن ها فشرده شود مقداری 
آب داده شود. ساختمان یك ماشین نشاکار از قسمت هاي زیر 

ساخته شده است: 
قطعات  تمام  که  است  ماشیني  اسکلت بندي  شاسي 

دستگاه روي آن نصب شده است.
چیده  آن  در  نشاها  که  است  محلی  جعبه  یا  مخزن 

مي شود و در اختیار موزع قرار مي گیرد.
مستقر  آن  روي  نشاکار  که  است  محلي  صندلي 

مي شود.
کفشك شیاربازکن با عبور از میان خاک، شیاري جهت 
کشت نشا باز مي کند. عرض و عمق شیار به طرح کفشك 

بستگي دارد.
به  موزع ها  مي باشد.  نشاها  توزیع صحیح  براي  موزع 
شکل هاي مختلف ساخته مي شوند. برخي موزع ها وي شکل 
هستند و تحت فشار فنري قرار گرفته اند و هر یك به شکل 
نگهدارنده اي انجام وظیفه مي کنند و کارگر نشاکار نشا را در 
هریك از انبرک ها قرار داده تا در ردیف خودش کاشته شود. 

البته هر نگهدارنده ی نشا داراي یك پوشش الستیکي است 
تا از صدمه به نهال نشا جلوگیري شود. بیشتر موزع ها به دو 

نوع صفحه الستیکي و  وي مانند ساخته شده اند:
صفحه ی  دو  از  پالستیکي  یا  الستیکي  صفحه  موزع 
این  بچرخد.  محوري  مي تواند حول  که  تشکیل شده  مدور 
دو صفحه طوري مقابل هم قرار دارند که با هم تشکیل زاویه 
مي دهند. کارگر نشا را از ریشه گرفته و ساقه و برگ را در 
توسط  نشا  مي دهد.  قرار  پالستیکي  دو صفحه ی  این  بین 
صفحه تا نزدیکي سطح زمین حمل مي شود و سپس این 
را در شیار قرار مي دهند. باز شده و نشا  از هم   دو صفحه 

صندوق  وارد  که  است  چنگالي  به صورت  مانند  وي  موزع 
نشای ردیف خود شده و با دهانه ی چنگال مانند خود چند 
نشا را گرفته و با خود حمل کرده و مي کارد. البته در این نوع 

یك نفر نشاها را در صندوق ردیف مي کند.
پوشاننده یا چرخ هاي فشار دهنده به صورت دو چرخ مایل 
در دو طرف نشا قرار مي گیرند و خاک اطراف نشا را محکم 
مي کنند. مخزن آب در بعضي از ماشین هاي نشا کار وجود 
دارد. این مخزن مجهز به یك شیر است که روي دستگاه 

نصب مي کنند تا به این وسیله نهال را آبیاري کنند.
نگهداري و تعمیر ماشین هاي کاشت  

رطوبت  ماشین ها،  این  خراب کننده ی  عامل  مهمترین 
است که باعث زنگ زدگي در قسمت هاي مختلف مي شود. 
باعث  دارد،  را  رطوبت  جذب  خاصیت  شیمیایي  کود  چون 

مي شود که این ماشین ها زودتر فرسوده شوند.
محورهاي  کرد.  تمیز  را  موزع ها  باید  کار  پایان  در  لذا   
موزع ها را که در اثر کار نکردن کمي گیر مي کنند، با حرکات 
مالیم و روغن کاري مفصل ها، رفع عیب کرد تا به آساني 
کار کنند. همچنین تمام قسمت هایي را که احتیاج به گریس 
دارند، گریس کاري کرد. توصیه مي شود برای نگه داری بهتر 

این ماشین ها کتابچه ی راهنماي ماشین را مطالعه فرمایید.
منبع: 

پرتال علمي دانشجویان ایران 
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ازمجموعهيکتابسبزدهیاريها
مجری: دکتر مصطفی ازکیا

ناشر:انتشارات سازمان   شهرداری ها و دهیار ی های کشور
چاپاول:1384

شمارگان: 5000 نسخه در 140 صفحه
قیمت: 16000 ریال

تلفنپخش: 88976651

ایجاد  با  که  تولیدی  و  اقتصادی  فعالیت های  گسترش  با 
توجه  لزوم  است،  بوده  همراه  حقوقی  و  حقیقی  بنگاه های 
واقعیتی  هزینه ها،  و  درآمدها  ثبت  و  مالی  فعالیت های  به 
یکی  به عنوان  حسابداری  علم  رو  این  از  است.  ناپذیر  انکار 
از دستاوردهای بشر که در تنظیم دخل و خرج نقش مهمی 
دارد جلوه می کند. حسابداری درحقیقت وظیفه ی ثبت و ارائه ی 
وضعیت مالی در یك برهه از زمان و نتایج فعالیت های مالی 
برای یك دوره ی خاص عملکرد یك موسسه ی اقتصادی را 
اجرایی،  بازوی  به عنوان یك  دهیاران  بی تردید  دارد.  به عهده 
اجرا  به مرحله ی  را  توسعه ای  و  عمران  پروژه های  و  طرح ها 
و  داشته  مالی  آگاهی های  خود  امور  در  باید  لذا  درمی آورند. 
مالی  صورت های  تهیه ی  مانند  حسابداری  اولیه ی  اصول  به 

آشنایی داشته باشند. 
با  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان    انتشارات 
توانمندسازی  راستای  در  دهیاری ها  امور  معاونت  همکاری 
دهیاران گرامی اقدام به انتشار مجموعه کتاب سبز دهیاری ها 
نموده است. کتاب حاضر که از مجلدات نه گانه ی کتاب سبز 
دهیاری ها است، مبانی حسابداری  و بودجه بندی را به دهیاران 
آموزش می دهد. این کتاب از دو بخش و هفت فصل تشکیل 
تاریخچه،  که  است  فصل  سه  شامل  اول  بخش  است.  شده 
مورد  را  بودجه بندی  و  حسابداری  اساسی  مفاهیم  و  تعاریف 
توجه قرار داده است. در فصل اول پس از ذکر یك مقدمه، به 
تاریخچه ی حسابداری، تعریف حسابداری، مراحل حسابداری، 
ثبت فعالیت های مالی، اصول حسابداری و مسائلی از این قبیل 
پرداخته است. فصل دوم اختصاص به صورت های مالی دارد. 
تاثیر  و  حسابداری  معادله ی  به  خالصه  به صورت  فصل  این 
صورت های  سپس  است.  پرداخته  مالی  مختلف  فعالیت های 
مالی و ترازنامه که درواقع بیانگر واقعی معادله حسابداری است 
توضیح داده شده است و در انتهای فصل صورت سود و زیان 
و  تحلیل  و  پیرامون تجزیه  است.در فصل سوم  بررسی شده 

ثبت فعالیت های مالی صحبت شده است. ثبت و طبقه بندی 
اطالعات مالی در مرحله ی اول از مراحل حسابداری است، لذا 
ضرورت دارد که این مراحل مورد توجه قرار گیرد و به تفصیل 

پیرامون آن بحث شود.
فصل  در  می باشد.  فصل  چهار  حاوی  کتاب  دوم  بخش 
اول، تعاریف و مفاهیم بودجه، درآمد، انواع درآمدها، اعتبارات 
عمرانی، اصول بودجه و... مورد اشاره قرار گرفته است. فصل 
بودجه،  تنظیم  و  تهیه  شامل  بودجه  مراحل  توضیح  به  دوم 
تصویب بودجه، اجرای بودجه، نظارت یا کنترل بودجه پرداخته 
است. در فصل سوم روش های تهیه و تنظیم بودجه مورد بحث 
واقع شده است و باالخره در فصل چهارم، بودجه و مقررات و 

قوانین مورد بحث قرار گرفته است.
برای  را  اولیه  آشنایی  کتاب،  این  مطالعه ی  کلی  به طور 
دهیاران در ارتباط با اصول حسابداری و بودجه فراهم می آورد. 
فعالیت های  از  ملموس  مثال هایی  کتاب  متن  البه الی  در 
شده  آورده  بودجه بندی  و  حسابداری  زمینه ی  در  دهیاری ها 
است تا مطالب برای دهیاران بیشتر قابل درک و فهم بوده و 

مورد استفاده قرار گیرد.

اصول حسابداری 
و بودجه بندی

نمایه
 نشر
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پایگاه
 اطالع رسانی

*N33*16

روستای ییالقی و خوش آب و هواي طبس از توابع 
کیلومتری   20 در  سبزوار  شهرستان  خوشاب  بخش 
شمال این شهرستان واقع است. قدمت این روستا به هزار سال 
می رسد. طبس در ارتفاع 1500 متری از سطح دریا، از شمال به 
روستای چرو، از شرق به روستای دیواندر، از غرب به روستای 
بازقند و از جنوب به روستای سنگ سفید و شهرستان سبزوار 
را  ییالقی  و  زیبا  روستای  این  دور  تا  دور  می باشد.  متصل 
یشم  نگین  هم چون  سرسبز  و طبس  کرده  احاطه  کوهستان 
سبزی در میان این کوه های بلند می درخشد. قرار گرفتن روستا 
در منطقه ي کوهستانی، آن را به یك منطقه ي خوش آب وهوا 
و سرسبز با استعدادهای فراوان در زمینه ي باغ داری، زراعت و 
گردشگری تبدیل کرده  است. وجود 17 دهنه چشمه سار، 15 
رشته قنات، رودخانه ای به طول 4 کیلومتر و 4 حلقه چاه عمیق 
باعث شده است تا قریب به 300 هکتار زمین، در قسمت دشت 
قرار  زیر کشت  آبی  و  دیم  به صورت  روستا  جلگه ی حصار  و 
بگیرد. این روستا در میزان محصوالت باغات درختی در سطح 
شهرستان رتبه ي اول را داراست. تعداد 250 خانوار مشتمل بر 
2000 نفر در این روستا زندگی می کنند. روستاي طبس به خاطر 
و  تفریحی  مناطق  و  بی نظیر  هوای  و  آب  مردمان خون گرم، 
گردشگري، موردتوجه همگان برای گذراندن اوقات فراغت قرار 
گرفته است. در این روستا چشمه های آب گرم و سردي وجود 
بیماري ها  درمان  برای  مفید  مواد معدنی  از  سرشار  که  دارد 
می باشد. از آب معدنی گرم طبس یا همان گرماب در باالی 
 … و  پادرد  سرخك،  کهیر،  بیماری های  درمان  برای  روستا 
پایین  در  یا همان سرداب  روستا  آب سرد  و  استفاده می شود  
سیراب  را  ره گذران  و  مسافران  که  است  گوارایي  آب  روستا 
می کند. این روستا در اصل به طب شک�ن معرف بوده که بعدها 

طبشن نام گرفته و اکنون به نام طبس معروف است.
 سایت روستاي طبس سبزوار

اینترنتي آدرس  به   1387 سال  در  طبشن   سایت 
پایگاه  این  شد.  راه اندازی   ،www.tabasvillage.com  
اطالع رساني با حمایت دهیاری روستا و با هدف معرفی هرچه 
 … و  رسوم  و  آداب  گویش ها،  فرهنگ،  جاذبه ها،  بیش تر 
مردم روستای طبس به سایر هم وطنان عزیز در حال فعالیت 

مي باشد. 
موضوعات مختلف ارایه شده در این سایت، همگي در راستاي 
ارایه ي اطالعات در مورد روستاي طبس مي باشند. بخش اخبار 
سایت شامل اخبار دهیاري، اخبار شورا، اخبار عمومي و هم چنین 
اخبار سایر روستاهاي سبزوار مي باشد. بخش هاي دیگر سایت،  ww
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پایگاه
 اطالع رسانی

بخش اطالعیه ها، گزارشات و افتخارآفرینان روستا مي باشد. در 
بخش گزارش، مراسم برگزار شده در روستا توضیح داده شده 
است و در بخش افتخارآفرینان، به معرفی افرادي از روستا که در 
زمینه اي خاص موفق به کسب امتیاز شده اند پرداخته شده است. 
در این سایت مقاالت مختلفي در ارتباط با روستا قرار داده شده 
است. از جمله مقاالت این بخش مي توان به معرفي کلي روستا، 
پیشینه ي تاریخي روستا، موقعیت جغرافیایي روستاي طبس در 

روي نقشه، آسیاب هاي آبي روستا و. . اشاره کرد.
یکي از مهم ترین بخش هاي سایت تاالر گفتمان مي باشد. در 
این بخش موضوعات به تفکیك عنوان در اختیار کاربران سایت 
قرار داده شده اند. در تاالر گفتمان موضوعات  “دهیاري و شوراي 
اسالمي روستاي طبس” و “گویش ها، مثل ها، غذاها، بازي ها و 
مراسم هاي آییني” قرار دارد. در بخش قوانین و اطالعیه هاي 
تاالر، اطالعیه ها و اخبار مربوط به سایت قرار داده شده است. 
در قسمت دهیاري و شوراي اسالمي روستاي طبس، مسائل 
مربوط به دهیاري و شوراي اسالمي قرار دارد. مسائلي از قبیل 
معرفي اعضاي شورا، معرفي دهیار، تقدیر و یا انتقاد از شورا و 
دهیاري مطرح شده است که کاربران سایت مي توانند در مورد 
این مسائل و سایر موضوعات مطرح شده در تاالر گفتمان با 
یکدیگر بحث و تبادل نظر نمایند. قسمتي دیگر از تاالر گفتگو 
این  در  دارد.  اختصاص  روستا  با  مرتبط  بررسي موضوعات  به 
بخش به معرفي اصطالحات و کلمات به گویش طبسي، معرفي 
ضرب المثل ها، آموزش غذاهاي سنتي روستا، بازي هاي محلي و 

مراسم آییني منطقه پرداخته شده است.
یکي دیگر از مهم ترین بخش هاي این پایگاه اطالع رساني، 
از  آلبومي  تصاویر،  گالري  بخش  در  مي باشد.  تصاویر  گالري 
شامل  بخش  این  تصاویر  دارد.  قرار  روستا  به  مربوط  تصاویر 
تصاویر طبیعت روستا، مراسم هاي مذهبي و سنتي انجام شده در 
روستا، اماکن مختلف روستا، افراد و شخصیت هاي مهم، تصاویر 
مربوط به اتفاق هاي ویژه و... مي باشد. در زیر هرکدام از تصاویر 
تصویربرداري،  زمان  و  مکان  عکاس،  نام  شامل  توضیحاتي 
توضیح تصویر و هم چنین نظراتي که اهالي روستا در مورد هر 

عکس داده اند آورده شده است.
در این سایت امکان جستجوي هر عنوان به صورت موضوعي 
براي کاربر فراهم شده است. با جستجوي یك عنوان در قسمت 
جستجوي موجود در باالي صفحه ي اصلي، کلیه ي اخبار، اطالعیه ها، 
مقاالت و به طور کلي تمامي مطالب موجود در سایت مورد جستجو 

قرار گرفته و نتیجه ي جستجو در اختیار کاربر قرار مي گیرد.
یکي دیگر از امکانات موجود در سایت، اعالم وضعیت هواي 
شهرستان سبزوار است. در این بخش دماي هوا و وضعیت جوي 
شهرستان به اطالع شهروندان عزیز مي رسد. هم چنین کم ترین 
و بیش ترین دماي هر روز و روز بعد پیش بیني شده است. امکان 
این  از طریق  از سایت هاي دیگر  برخي  به  دسترسي مستقیم 
سایت فراهم شده است. مانند سایت برخي دیگر از روستاهاي 
و  سبزوار  شهرداري  سایت  نیوز،  سبزوار  خبري  سایت  کشور، 

برخي دیگر از سایت هاي رسمي شهرستان سبزوار.
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در راس��تای توس��عه ی همه جانب��ه و یکپارچه، در 
جهت عمران و آبادانی روس��تاها و ارائه ی خدمات 
مطلوب به روستانش��ینان ش��ریف و زحمت کش، اداره کل 
امور روس��تایی اس��تانداری مازن��دران در تاری��خ 86/5/2 
تش��کیل و آغ��از به کار نموده اس��ت. این اداره مس��ئولیت 
برنامه ری��زی، س��اماندهی، نظ��ارت و راهبری توس��عه ی 
روس��تایی در ابعاد مختلف با همکاری دستگاه های اجرایی 
ذی ربط را به عهده داش��ته و در این م��دت کوتاه، با انجام 
برنامه ری��زی دقی��ق به توفیقات قابل توجهی دس��ت یافته 
اطالع رس��انی  پای��گاه  راه ان��دازی  و  طراح��ی   اس��ت. 
www.roostaei-mz.ir یک��ی از اقدامات این اداره در 
جه��ت اطالع رس��انی گس��ترده و همگان��ی و اس��تفاده از 
ف��ن آوری اطالعات و ارتباطات در کش��ور می باش��د. این 
پای��گاه دارای بخش ه��ای مختلفی اس��ت ک��ه در زیر به 

توضیح مهمترین آن ها می پردازیم:
 گزارش عملکرد: 

امور  دفتر  عملکرد  از  بخشی  گزارش  قسمت  این  در 
اختیار  در  اجمالی  به صورت  و دهم  نهم  در دولت  روستایی 
عالقه مندان قرار گرفته است. از جمله گزارشات این قسمت، 
دفتر،  توسط  شده  تاسیس  تعاونی  شرکت های  اطالعات 
فعالیت های فرهنگی و دوره های آموزشی برگزار شده، تعداد 
نشریات و کتاب های منتشر شده،  پروژه های عمرانی انجام 
شده در روستاها، گزارش ماشین آالت تحویل  داده شده به 
روستاها، اعتبارات تخصیص یافته به دهیاری ها و همچنین 
همایش های برگزار شده در مناطق مختلف استان می باشد.  

راهنمای مراجعین: 
پایگاه  این  قسمت های  مهمترین  از  یکی  بخش  این 
دفتر  مختلف  بخش های  مسئولین  که  است  اطالع رسانی 
امور روستایی را به کاربران سایت، جهت مراجعه به دفتر 
بخش های  از  کدام  هر  قسمت،  این  در  می نماید.  معرفی 
مختلف دفتر با نام کارشناس بخش، سمت، شماره تماس 

داخلی دفتر، پست الکترونیکی و شماره اتاق کارشناس در 
دفتر امور روستایی معرفی شده اند. کارشناسان مختلف دفتر 
شامل معاون امور روستایی، مسئول دفتر، واحد برنامه ریزی، 
واحد ماشین آالت، واحد عمرانی، واحد پسماند و شرکت های 

تعاونی می باشند. 
 دوره های آموزشی:

 در این قسمت از پایگاه، دوره های آموزشی برگزار شده 
معرفی  دهیاری ها  فنی  و  مالی  کارکنان  و  دهیاران  برای 
و  قوانین  با  آشنایی  دوره های  شامل  دوره ها  این  شده اند. 
مقررات دهیاری ها، منابع درآمد دهیاری ها، آموزش مدیریت 
پسماند در روستا، دوره های آموزشی مهارت ICDL، آشنایی 
با حسابداری و تنظیم اسناد مالی، آشنایی با تهیه و تنظیم 
معامالتی  و  مالی  قوانین  با  آشنایی  دهیاری ها،  بودجه ی 
روستایی و حفظ  نگهداری فضای سبز  و  ایجاد  دهیاری ها، 
منابع طبیعی، چگونگی نگهداری ماشین آالت، آموزش مدیریت 
بحران و همچنین مقررات ساخت و ساز روستا و نحوه ی صدور 

پروانه ی ساختمانی می باشند.
 شرکت های تعاونی: 

شده  تاسیس  تعاونی  شرکت های  لیست  قسمت  این  در 
اختیار  در  و  شده  جمع آوری  جدولی  در  مازندران  استان  در 
اطالعات  جدول  این  در  است.  گرفته  قرار  عالقه مندان 
شهرستان و بخش مربوط به شرکت، نام مدیرعامل و شماره 
تماس وی ذکر شده است. در حال حاضر تعداد 43 شرکت 
تعاونی توسط اداره کل امور روستایی استان مازندران به ثبت 

رسیده است.
 معرفی روستای هفته: 

این  در  استان  روستاهای شاخص  از  یکی  در هر هفته 
قسمت معرفی می شود.  معرفی روستا شامل نام شهرستان، 
نام بخش، نام و تصویر روستا، موقعیت جغرافیایی روستا، 
شرح مختصری از تاریخچه و نحوه ی شکل گیری روستا، 
مسکن،  و  نفوس  سرشماری  آخرین  طبق  روستا  جمعیت 
شماره  همچنین  و  دهیار  نام خانوادگی  و  نام  خانوار،  تعداد 

  

سامانه اینترني اداره کل امور 
روستایي استان مازندران

www.roos taei-mz.ir
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درصورتی که  همچنین  می باشد.  روستا  دهیار  با  ارتباط 
لینك  باشد،  اختصاصی  وبالگ  دارای  روستا  و  دهیاری 

آدرس وبالگ آن ها در این قسمت قرار می گیرد.
 تابلوی آموزش الکترونیکی: 

اطالع رسانی،  پایگاه  این  مفید  بخش های  از  یکی 
قرار  عالقه مندان  اختیار  در  که  است  آموزشی  مقاله های 
مقاالت  الکترونیکی،  آموزش  تابلوی  قسمت  در  می گیرد. 
آموزشی  مقاالت  خصوصا  روستاییان  نیاز  با  مرتبط 
قرار گرفته  دارند،  استان کاربرد ویژه  این  که در  کشاورزی 
است. از جمله مقاالت این بخش پرورش و فرآوری سبزی، 
اردک  پرورش  برنج،  مزارع  سمپاشی  آفات،  پیدایش  علل 
و غاز، تربیت و هرس درختان سیب و گالبی، روش های 
پرورش فلفل، اهمیت و بهداشت ضدعفونی در گلخانه ها، 
دیگر  مقاالت  بسیاری  و  توت فرنگی  پرورش  روش های 
می باشد. کاربران می توانند فایل متنی این مقاالت را جهت 
دسترسی راحت تر، در کامپیوتر شخصی خود ذخیره کرده و از 

آن ها استفاده نمایند.
از  ایشان  اطالع  و  روستایی  امور  مدیران  با  ارتباط  جهت 
نظرات کاربران و روستاییان، روش های مختلفی در این پایگاه 
لحاظ شده است. در قسمت تماس با ما، کلیه ی شماره های 
تماس دفتر، آدرس پست الکترونیکی، شماره ی دورنگار و آدرس 
پستی اداره کل امور روستایی استان قرار گرفته است. در بخش 
ارتباط مستقیم با مدیرکل، هر یك از روستاییان عزیز می توانند 

درخواست خود را در قسمت مشخص شده وارد نمایند و به 
مدیرکل امور روستایی ارسال نمایند. در این بخش کاربر باید 
نام، موضوع درخواست، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی 
خود را جهت دریافت پاسخ از مدیرکل در بخش مشخص شده 
وارد نماید. یکی دیگر از بخش های ارتباطی سایت، قسمت 
می توانند  کاربران  بخش  این  در  می باشد.  پاسخ  و  پرسش 
سواالت موردنظر خود را مطرح کنند. وارد کردن آدرس پست 
سواالت  به  پاسخ گویی  و  ارتباط  جهت  کاربر  الکترونیکی 
پیشنهادات  و  نظرات  بخش  می باشد.  الزامی  شده  مطرح 
یك  هر  می باشد.  پاسخ  و  پرسش  بخش  مانند  دقیقا  هم 
از روستاییان عزیز می توانند نظرات خود را از این طریق به 

سمع و نظر مسئولین امور روستایی استان برسانند. 
ارتباط  برقراری  امکان  مفید،  لینك های  بخش  در 
سایت ها،  این  است.  شده  فراهم  دیگر  سایت های  با 
همچنین  و  استان  در  کاربردی  و  مفید  سایت های 
سازمان  سایت  مانند  می باشند،  رسمی کشور  سایت های 
مازندران.  استانداری  شهرداری ها و دهیاری ها و سایت 
معرفی  پایگاه های  کلیه ی  و  اطالع رسانی  پایگاه  این 
حال  در  پایگاه های  از  بسیاری  نمونه ی  آن،  در  شده 
فعالیت در کشور می باشد. امید است روز به روز شاهد 
کشور  روستاهای  در  پایگاه ها  این  بیشتر  هرچه  حضور 
باشیم تا روستاییان عزیز بتوانند هرچه بیشتر از مزایای 

نمایند. استفاده  این فن آوری 

www.roos taei-mz.ir
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با مخاطبین

 مسابقات نشریه ی شماره 33
مسابقات نشریه ی شماره 33 نیز مانند شماره 32 در سه بخش طراحی شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 20 تیرماه 

فرصت دارند پاسخ های خود را برای ما ارسال نمایند  :
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در این بخش 5 سوال 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 پیامك )sms(  به شماره 30006271 و به شکل زیر ارسال فرمایید :
M33*34112*   : روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کلید ستاره و نوشتن  حرف M ،  شماره ماهنامه یعنی عدد 33 را وارد می کنید و پس از آن دوباره یك 

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

1-دستمزدزنانروستایيدرازايارائهخدماتوتولیداتخانگيبهصورتبالقوهچهمیزاناست؟
1-  حداقل 291 هزار تومان
2-  حداقل 346 هزار تومان

3-  حداکثر 346 هزار تومان  
4-  بسته به شرایط منطقه اي دارد

2-چنددرصدازجمعیتاستانخراسانشماليروستانشینهستند؟
1-  بیش از 65 درصد 
2-  بیش از 52 درصد 
3-  کمتر از 45 درصد
4-  کمتر از 73 درصد

مثال: جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

34112پاسخ صحیح
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با مخاطبین

3-مهمترینعاملدرتنظیممناسببودجهدهیاريهاچهعاملياست؟
1-  پیش بیني درست درآمدها
2-  تعیین دقیق محل هزینه 

3-  پیش بیني منابع جدید درآمدي
4-  هیچ کدام

4-درغیابدهیارمکاتباتدهیاريباامضاءچهکسيمعتبرميباشد؟
1-  ریاست شوراي روستا 
2-  یکي از معاونین دهیار

3-  بخشدار 
4-  هیچ کدام

5-حداقلسنجهتدهیارشدنچهمیزاناست؟
1-  35 سال 
2-  25 سال 
3-  20 سال 

4-  مالک داشتن کارت پایان خدمت است

 بخش دوم : مسابقه ی کتبی
در بخش مسابقه ی 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:

مدیریت پسماند روستایي 
اجراي طرح هادي روستایي

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

آتی نشریه منتشر خواهد  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 !
جهت ارزیابی محتوای نشریه توسط مخاطبین محترم،  
شده  گرفته  در نظر  مطلب  هر  برای  ویژه ای  نظرسنجی 

است.  کافی است شما بهترین مطلب این شماره که از آن 
بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،   کد ویژه پیامك 
آن را برای ما ارسال  نمایید.  این کد ویژه در کنار برخی از 
مطالب نشریه در داخل نماد یك پاکت نامه دیده  می شود. 

 کافیست شما آن کد را به شماره ی 30006271 ارسال 
داده  شرکت  قرعه کشی  در  شما  همراه    شماره  تا  فرمایید 

شود .
نظر  مورد  مطلب  ویژه  کد  اگر  مثال  عنوان   به 
را  کد  این  عین  می بایست  شما  باشد    *N33* 10،شما
این  منتخبین  به  فرمایید.  ارسال  شده  اعالم  شماره  به 

نظر سنجی نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. 

 نتایج مسابقه شماره 31
نفرات برگزیده مسابقه 31 به شرح زیر مي باشند.  مالکان 
محترم شماره تلفن هاي مذکور منحصرا با همان شماره خط 
با دفتر نشریه تماس بگیرند تا هماهنگي هاي الزم جهت 

ارسال هدایا صورت پذیرد: 

هدیه شماره خطردیف

کمك هزینه سفر به عتبات عالیات32...10914764

یك عدد گوشي تلفن همراه 12...20911325

کارت هدیه بانکي45...30914426

کارت هدیه بانکي05...40915834

کارت هدیه بانکي75....50914909
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پای صحبت شما 
دهیاریها: پای صحبت شما،  فرصتی است برای طرح دیدگاه های دهیاران گرامی و بیان سواالت و مشکالت 
آنان در حوزه مدیریت روستایی.  نشریه 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 پیامك هاي جدید الزم است به 

چند نکته اشاره نماییم :
باتوجه به حجم بسیار باالي پیامك هاي شما عزیزان،  امکان چاپ تمامي پیام ها وجود ندارد و ما تنها نمونه هایي از 

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

آتي به آن ها بپردازیم 
پاسخ گویي به تمامي سواالت عزیزان براي ما مقدور نیست، اما تالش مي کنیم پاسخ مسئولین به پیام هاي شما را 

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

مربوطه را در نشریه درج نماید. 

1088....916: اینجانب علی نظر روهنده دهیار روستای بندلم استان خوزستان شهرستان باغ ملك بخش صیدون با 
جمعیت1400نفر هستم. در روستاي ما هنوز ساخت خانه بهداشت و به سازی روستا انجام نگرفته امیدواریم دستگاه های 

دولتي اهمیت بیشتري نسبت به روستاها وهمچنین دهیاران بدهند.

7533....915: با عرض سالم عزیزاله تیمورپور هستم. دهیار روستاي مزرعه شیخ از توابع شهرستان خواف  استان 
خراسان رضوي. باتشکر فراوان از نشریه خوب ومفید شما،  متاسفانه این نشریه دیر به دست ما مي رسد و نمي توانیم در 

مسابقه شرکت کنیم.

3829....915:سالم. ماهنامه بادو ماه تاخیر به دست ما رسیده لطفا پیگیري کنید
بیشتر دهیاران عزیز  و  بهتر  استفاده هر چه  براي  ماهنامه  این  اشاره شد  دهیاريها: دوستان گرامي همان طور که 
به صورت رایگان و از طریق پست به آدرس دهیاران محترم ارسال مي گردد.  اما گاهي اوقات به  دلیل سهل انگاري برخي 
از ماموران پست در بعضي از شهرستان ها مجله با تاخیر به دست دهیاران مي رسد و بعضا به دلیل عدم حضور مخاطبین 
محترم در محل ساختمان دهیاري مجالت برگشت داده مي شود.  لذا از همه ی دهیاران عزیز مي خواهیم اوال صندوق پستي 
مناسبي را در محل ساختمان دهیاري نصب نمایند تا در مواقع عدم حضور، بسته هاي پستي به داخل صندوق انداخته شود 
و ثانیا در صورتي که مجله به دست شما نرسید، ما را حتما از طریق پیامك مطلع فرمایید تا نسبت به پیگیري موضوع 

اقدام نماییم.  

2651....915: اینجانب محمداکبرطایفي دهیار روستاي گزمنزل از توابع بخش دشتیاري شهرستان چابهار به عرض 
نیاز  زباله  به یك ماشین حمل  براي جمع آوري، حمل ودفن پسماندهاي جامد روستایي در صورت صالحدید  مي رساند 

داریم.
دهیاري ها : ما به جهت آگاهي مسئوالن محترم استاني و نیز سازمان شهرداري ها و دهیاري ها پیام شما را منتشر کردیم. 
اما ذکر یك نکته با توجه به انبوه پیامك هاي دریافتي در خصوص بحث واگذاري ماشین آالت به دهیاري ها،  ضروري به 
نظر مي رسد و آن این که با توجه به وجود بیش از 23000 دهیاري در سراسر کشور و هزینه هاي هنگفت خرید ماشین 
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پای صحبت شما 
آالت،  بدیهي است مسئولین محترم ناچارند بر اساس اولویت بندي روستاها و سهمیه بندي استان ها نسبت به واگذاري این پای صحبت شما 

دستگاه ها اقدام نمایند. 

0305....917: باسالم هاشمي هستم از دهیاري روستاي فتویه بخش مرکزي شهرستان بستك، باگذشت یك سال 
از واگذاري ماشین آتش نشاني و ساخت پایگاه توسط  دهیاري،به دلیل نداشتن نیرو بال استفاده است. راه حل این مشکل 

چیست؟
بر اساس قانون مي بایست، به صورت  : دوست گرامي نهاد دهیاري به عنوان یك نهاد عمومي است که  دهیاريها
مستقل فعالیت نماید و در بحث درآمد و هزینه کامال خودکفا باشد.  اما با عنایت به نوپا بودن این نهاد، دولت حمایت از 
آن را تا رسیدن به حد مطلوب در دستور کار خود قرار داده است. ساخته شدن آتش نشاني در روستاي شما نیز نشانه اي 
از این حمایت است و طبیعتا دهیاري نیز باید در این زمینه و با عنایت به اعتبارات موجود خود،  هزینه نماید. لذا تصور 
مي شود دهیاري نباید انتظار داشته باشد تمامي هزینه هاي یك پروژه توسط دولت تامین گردد. اما به هر صورت براساس 
پیگیري هاي انجام شده امسال طرحي در خصوص آتش نشاني هاي روستاهاي کشور به اجرا در خواهد آمد که بر اساس 
آن مي توان از خدمات نیروهاي وظیفه در این خصوص استفاده نمود.  لذا پیشنهاد مي شود شما این موضوع را از مسئولین 

محترم استان خود پیگیري نمایید.

   1645....917:آیا کارشناس هاي فني دهیاري ها استخدام مي شوند؟
دهیاريها: همان طور که قبال اشاره شد نهاد دهیاري یك نهاد عمومي است و بحث استخدامي مانند کارمندان دولت 
در آن ها منتفي است.  اما دهیاري ها مي توانند براساس نیاز و اعتبارات موجود خود نیروهایي را به کارگیرند که وضعیت 

قراردادي این نیروها تابع قوانین کار مي باشد.

8867....913: آیا دهیار مي تواند وسایل اسقاطي دهیاري را بفروشد و پول آن را خرج روستا یا مسجد روستا کند؟
دهیاريها: همان طور که در شماره هاي قبل اشاره شد، طبق ماده 35 آیین نامه مالي و معامالتي دهیاري ها،  دهیار 
می بایست دالیل و مستندات خود برای ضرورت فروش اموال دهیاری را به شورا تقدیم و پس از تصویب شورا از طریق 

سازوکار ماده ی 35 به فروش رساند. دهیار حق فروش اموال دهیاری بدون اخذ مصوبه ی شورا را ندارد.  

5953....918:باسالم. پایان دوره ی شوراهاي اسالمي روستاها چه وقت است؟
دهیاريها: به استناد قانون تجمیع انتخابات،  دوره ی سوم شوراهاي اسالمي شهر و روستا تا برگزاري انتخابات ریاست 

جمهوري دوره ی یازدهم تمدید گردیده است.  

8396....917: اسماعیل رحیمیان دهیار روستای میرملکی از توابع شهرستان مهر استان فارس هستم. لطفا درخصوص 
تعیین مهندس ناظر و مراحل صدور پروانه ساختمان پیگیری فرمایید تا کلیه ی موارد به دهیاري ها واگذار شود و نیازی به 

استعالم از بنیاد مسکن نباشد

2995....918:باسالم. با توجه به گذشت 7سال که دهیارم،  فقط از اول سال 89 آن هم ماهي 15روز بیمه تأمین 
اجتماعي مي باشم. حال تکلیف سال هاي پیش و 15 روز دیگر ماه ها چیست؟

دهیاريها: دوست گرامي،  همان طور که قبال هم اشاره شد،  با توجه به ماهیت نهاد دهیاري ،  شاغلین در آن تابع قوانین 
کار مي باشند و در خصوص بیمه نیز بسته به میزان ساعت کاري دهیار و سایر کارکنان دهیاري مي بایست از خدمات بیمه 
برخوردار باشند.  بدیهي است اگر شما به صورت پاره وقت مشغول به کار باشید، به نسبت ساعت کاري خود بیمه خواهید 

شد. 

3732....915: سالم. دهیار خراسان جنوبي شهرستان درمیان بخش مرکزي روستاي نوغاب هستم خیلي دوست دارم 
که یك گردهمایي براي دهیاران کل کشور صورت گیرد. آیا این کار عملي خواهدشد؟ باتشکر

دهیاريها: ضمن تشکر از پیشنهاد شما،  موضوع را با مسئولین مربوطه در میان مي گذاریم اما تاکنون همایش هاي 
مشابه پیشنهاد شما براي دهیاران برگزار گردیده است.
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دهيار گرامي 
از آن جاکه در نظر است بزرگ ترين دانشنامه ی روستايي ايران که حاوي 
و  سياسي  فرهنگي،  اقتصادي،  اجتماعي،  وضعيت  به  مربوط  اطالعات 
اينترنت  جهاني  شبکه ی  مجازي  فضاي  در  کشور  روستاهای  حاضر  حال  طبيعي 
مشارکت  طرح  اين  در  تا  مي شود  دعوت  فرهيخته  دهيار  شما  از  گردد،  معرفي 

فرماييد.
در اين طرح دهياران، اعضاي شوراهاي اسالمي روستا، دانشجويان، فرهيختگان 
و عموم عالقمندان به حوزه ی روستا مي توانند اطالعات روستاي خود را براي ما 

ارسال نمايند. کيفيت همراهي در اين طرح به شرح زير مي باشد: 
الف – کيفيت و نوع مطالب ارسالي:

مطالب ارسالي که در قالب مقاله، عکس، بانک اطالعاتي، کتاب، فيلم کوتاه و... 
ارسال مي شود،  مي تواند شامل موضوعات متنوعي همچون جاذبه های گردشگري 
پوشش  روستا،  سنتی  و  قديمی  ابنيه ی  روستا،  کامل  انداز  و چشم  طبيعت  روستا، 
محلي، بازی ها و آداب و رسوم محلی، اماکن مذهبی و امامزاده ها، زبان و گويش 
دستی،  صنايع  و  سوغات  گياهی،  و  جانوری  گونه های  روستا،  تاريخچه ی  محلي، 
 محيط عمومي روستا، آداب و رسوم و جشن ها و مراسم عزاداري در روستا، معرفي 

محصوالت کشاورزي و دامپروري و... باشد.
نکته ی حائز اهميت اين است که بسياري از مناظر و موضوعات فوق که ممکن 
است براي شما کامال تکراري و عادي باشد، براي بسياري از کساني که آن ها را 

نديده اند بسيار زيبا، جذاب و ديدني خواهد بود.
ب- قالب هاي ارسال مطلب:

 عکس 
عکس يکي از بهترين قالب هايي است که شما مي توانيد با آن به معرفي روستاي 

خود بپردازيد. در ارسال تصوير مي بايست به نکات زير توجه نماييد:
تصاوير را نام گذاري نماييد.

حتما در مورد هر عکس توضيحات کاملي را درج نماييد. توضيحاتي مانند مکان 
عکس برداري و شرح آن، تاريخ عکس برداري و...

شده  ديجيتال عکس برداري  عکاسي  دوربين  با  ارسالي  ترجيحا عکس هاي 
باشد و تصاوير کيفيت مناسب داشته باشند.

ارسال تصاوير قديمي از روستا امتياز ويژه اي براي فرستنده ی تصوير خواهد 
داشت.

 مقاله و دست نوشته 
دهياران گرامي مي توانند در موضوعات ذکر شده مطالب خود را به صورت مقاله 
و دست نوشته ارسال نمايند. در اين بخش هيچ گونه محدوديتي در حجم و کيفيت 

نوشته ها و مطالب وجود ندارد.
 کتاب 

در اين بخش می توانيد کتاب و يا نوشته های مکتوبي که قبال در مورد روستاي 

شما منتشر گرديده است را معرفي نماييد و می بايد نسخه اي از آن را جهت درج در 
دانشنامه ارسال فرماييد.

 بانک اطالعاتي
در اين بخش شما مي توانيد اطالعاتي از روستايتان را که مي تواند تبديل به يک 
بانک اطالعاتي شود، ارسال نماييد. به عنوان مثال کلماتي که در زبان محلي شما 
استفاده مي شود را با ذکر معناي آن ها مي توانيد در قالب يک بانک اطالعاتي گويش 

محلي براي ما ارسال نماييد.  
 فيلم کوتاه 

در بخش فيلم کوتاه شما مي توانيد از موضوعاتي که در باال به آن ها اشاره شد، 
فيلم تهيه نموده و براي ما ارسال فرماييد.

 اين فيلم ها مي تواند با دوربين هاي فيلم برداري و يا حتي با دوربين هاي تلفن همراه 
تهيه شده باشد. امابه هر ميزان که کيفيت فيلم ارسالي مناسب تر باشد،  فرستنده ی آن از 

امتيازات بيشتري برخوردار خواهد شد.
ج- امتيازات شرکت در اين طرح 

بهره مند  متعددي  مزاياي  از  طرح  اين  در  حاضر  روستاهاي  و  شرکت کنندگان 
خواهند شد که اهم اين امتيازات به شرح زير مي باشد:

ثبت  فرستنده  و  روستا  نام  به  اينترنت  ارسالي در شبکه ی جهاني  اطالعات 
شده و ميليون ها مخاطب اينترنتي به اين اطالعات دسترسي پيدا مي کنند.

کليه ی اطالعات ارسالي به صورت اختصاصي در سامانه ی ملي شهر و روستا 
متعلق به سازمان شهرداري ها و دهياري ها منتشر خواهد شد.

اطالعات ارسالي در ساير آثار مانند دايره المعارف، کتاب و سي دي که به تدريج 
منتشر مي شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تمامي مطالب ارسالي در تمامي رسانه ها اعم از اينترنت، کتاب و سي دي و... 
با نام فرستنده و تهيه کننده ی آن منتشر خواهد شد.

مطالب ارسالي برتر در نشريه ی دهياري ها با ذکر نام تهيه کننده ی آن مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت.

براي کليه ی دهياري هاي حاضر در اين طرح، سايت هاي اينترنتي مستقل و 
رايگان راه اندازي خواهد شد.

جوايز  باشند،  کرده  ارسال  را  مطالب  بهترين  که  بخش  هر  اول  نفر  سه  به 
نفيسي تعلق خواهد گرفت.

د- شيوه هاي ارسال مطالب:
براي شرکت در اين طرح مي توانيد مطالب و آثار خود را به يکي از دو روش زير 

براي ما ارسال نماييد:
1- ارسال از طريق پست مطالب به آدرس تهران صندوق پستي 14565-169. 

لطفا روي پاکت بنويسيد مربوط به طرح روستاي ايراني در دنياي مجازي.
2- ارسال از طريق پست الکترونيکي به آدرس

info@dehyariha.com 

طرح ملي روستاي ايراني در دنياي مجازي
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