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به قلم 
مدیرمسئول

سال جاري در کشور ما به فرمان رهبر معظم انقالب سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده  است. با توجه به این که موضوع 
اقتصاد از جمله مهم ترین و حساس ترین موضوعات جاري کشور و مساله اي بسيار مهم در معادالت و عرصه هاي جهاني 
است، این شعار جزو مهم ترین ارکان اداره کشور محسوب مي شود؛ و درجهت تحقق این شعار در سال جاري همه قسمت هاي 
کوچك و بزرگ که به نوعي در مناسبات مالي کشور دخيل هستند باید تمام توجه خود را به این امر معطوف نمایند و فعاليت هاي 

خود را ذیل این شعار برنامه ریزي و اجرا نمایند که این امر نيازمند فرهنگ جهادي همانند دوران جنگ است.
همان گونه که در قانون هدفمندکردن یارانه ها، مشارکت و همدلي هرچه بيشتر مردم و مسووالن براي پياده شدن این قانون 
سبب تحقق مناسب این قانون در سال گذشته شد، در سال جاري نيز جهاد اقتصادي جز با تعاون و همکاري ميان مردم و مسووالن 

امکان پذیر نيست.
براي تحقق این شعار باید تا حد امکان فاصله هاي اقتصادي در نقاط مختلف جغرافيایي از بين برود  و توسعه و آباداني روستاها 
و سوق دادن ثروت هاي ملي به سمت نقاط محروم از رویکردهاي اصلي و سياست هاي دستگاه هاي اجرایي باشد. روستاها پایگاه 
اقتصادي کشور هستند و تنها با نگاهي گذرا به نقش و تأثير صنعت کشاورزي بر اقتصاد کل کشور، اهميت تحول اقتصادي در 

روستا مشخص مي شود.
در این بين دهياران بعنوان متولي و مدیر اجرایي روستا و فردي که تمام امور اجرایي روستا به او سپرده شده، وظيفه عمران و 
آباداني روستا با محوریت شعار جهاد اقتصادي را به عهده دارند زیرا نقش مؤثر دهيار در مناسبات مالي روستا غير قابل انکار است 

به نحوي که بخش عمده اي از مناسبات مالي با نظر مستقيم دهيار و یا تحت نظر او صورت مي پذیرد.
دهياران باید خود را از مردم بدانند و در راستاي حل مشکالت روستاهاي خود نهایت تالش را به کار گيرند و مسائل و مشکالت را 
به مسؤولين منعکس نمایند. ایشان باید با برنامه ریزي صحيح، توسعه و حرکت در عمران و آبادي روستا و تحول در اقتصاد روستایي 

را دنبال کنند و تحقق این امر بستگي به قدرت برنامه   ریزي صحيح، انگيزه،  پيگيري در اجرا و مدیریت دهياران دارد.
در این شماره از نشریه که اختصاص به بحث مناسبات مالي دهياري ها دارد همکاران من تالش نموده اند به تبيين جایگاه دهياري 

در تعامالت مالي روستا و دهياري در این حوزه بپردازند تا دهياران گرامي هرچه بيشتر با وظایف و اختيارات خود آشنا شوند.
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اهل قلم

*N34*1
علیرضا دربان آستانه

استادیار دانشگاه تهران
در  خودکفا  دهياري هاي  تاسيس  قانون  تصویب  با 
عرصه  در  تحولی نو   1377 سال  در  کشور  روستاهاي 
مدیریت روستایی بوجود آمد. بر این اساس قانون گذار سازمان 
اجرایی مدیریت روستایی را تحت عنوان دهياری با مشخصات 

زیر تعریف نمود: 
»نهادی متناسب با موقعيت محل، خودکفا، دارای شخصيت 

حقوقی مستقل و برپایه خواست اهالی روستا«
نهادهای  بين  اساسی دهياری ها که در  از ویژگی های  یکی 
از شهری و روستایی در اغلب کشورهای  مدیریت محلی اعم 
به  است.  آن  بودن  خودکفا  ضرورت  می باشد،  مشترک  جهان 
منظور تحقق این ویژگی، منابع درآمدی متنوعی برای اداره نهاد 
روستایی  مدیریت  تاریخ  در  بار  اولين  برای  روستایی  مدیریت 
کشور در نظر گرفته شد. براساس ماده 13 »اساسنامه ، تشکيالت  
و سازمان  دهياري ها« و ماده 36 »آیين نامه  مالي  دهياري ها« 

از  ناشي   درآمدهاي   عناوین  تحت  درآمدی  منبع  نوع  هفت 
عوارض   از  ناشي   درآمدهاي   عمومي (،  )درآمدهاي   عوارض  
انتفاعي   مؤسسات   درآمدهاي   و  خدمات   بهاي   اختصاصي ، 
دهياري ، درآمدهاي  حاصل  از وجوه  و اموال  دهياري ، کمك هاي  
اعطایي  دولت  و سازمان هاي  دولتي ، استفاده  از تسهيالت  مالي ، 
اعانات  و کمك هاي  اهدایي  اشخاص  و سازمان هاي  خصوصي  
و ... تعریف نمود. در این راستا به منظور تحقق منابع درآمدی 
در  متعددی  مقررات  دهياری،  اعتبارات  مناسب  هزینه کرد  و 
»اساسنامه ، تشکيالت  و سازمان  دهياري ها« و »آیين نامه  مالي  
دهياري ها«و سایر قوانين مرتبط در نظر گرفته شده است که 
براین اساس، در مجموع می توان وظایف دهيار را در مناسبات 

مالی دهياری ها در چهار گروه مورد بررسی قرار داد:
1- پيگيری تحقق منابع مالی پایدار برای دهياری

2- نظارت نزدیك بر هزینه کرد اعتبارات
3- نگهداری از اموال و دارایی های دهياری

4- پاسخگویی به نهادهای ذیربط و روستایيان

نقش و وظايف دهیار 
در مناسبات مالی روستا
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 پیگیری تحقق منابع مالی پایدار برای 
دهیاری

سياست ملي و جهت گيری قانون در حوزه مدیریت شهری 
و روستایی، حرکت به سوي خودکفایي است، به نحوي که در 
کنار مساعدت های دولت، حتي االمکان هزینه اداره امور روستا 
این  نيز  دولت  به  و  نمایند  وتأمين  پرداخت  روستایيان  خود  را 
جهت  در  ترجيحًا  را  عمومي  درآمدهاي  تا  شود  داده  فرصت 
توسعه و پيشبرد برنامه هاي زیربنایي مصرف کند.بر این اساس 
همان گونه که اشاره شد،  هفت منبع درآمدی برای دهياری ها در 
نظر گرفته شده است که تجقق منابع مذکور مستلزم برنامه ریزی 
مناسب، واقع بينانه و اجرای به موقع و قانونی آن توسط دهياری 

می باشد.
اولين منبع درآمدی دهياری ها براساس ماده13 »اساسنامه ، 
مالي   »آیين نامه   ماده36  و  دهياري ها«  سازمان   و  تشکيالت  
)درآمدهاي   از عوارض  عمومی  ناشي   درآمدهاي    ، دهياري ها« 
دهياری ها  بودجه  بخشنامه های  براساس  که  می باشد  مستمر( 
شامل مواردی مانند عوارض بر ساختمان ها و اراضي، عوارض 
بر  عوارض  ساختماني،  پروانه هاي  بر  عوارض  روستا،  سطح 
غيرمنقول،  معامالت  بر  عوارض  ساختمان،  و  اراضي  تفکيك 
عوارض بر ارتباطات و حمل ونقل، عوارض بر پروانه هاي کسب، 
فروش و خدمات، عوارض بر پروانه هاي کسب و پيشه و حق 
بر  عوارض  قالي بافي،  دستگاه هاي  بر  عوارض  پروانه،  صدور 
اقامتگاه ها و محل هاي تفریحي، عوارض حق النظاره مهندسين 
پيش بينی  . می باشد.   .  . و  نظارت  و سایر حق  ناظر ساختمان 
در  یکنواختي  ایجاد  دستورالعمل  قالب  در  باید  مذکور  عوارض 
نظام عوارض شوراهاي بخش و متناسب با وضعيت اقتصادی و 

توان پرداخت روستایيان پيش بينی شود.
عوارض   از  ناشي   درآمدهاي   دهياری  درآمد  منبع  دومين 
قوانين  اعتبارات  محل  از  دولتی  کمك های  نيز  و  اختصاصي 
عوارض  مذکور  درآمدی  منابع  مهمترین  که  می باشد  بودجه  
موضوع عواید دوازده در هزار حقوق گمرکي )تبصره3 ماده41( ، 
عوارض سوخت، سيگار، شماره  گذاري خودرو در )تبصره2ماده39( 
توسط  ماده 39( می باشد که  الف  )بند  از حریم  عواید خارج  و 
کشور(  دهياری های  و  شهرداری ها  کشور)سازمان  وزارت 
از  بخشی  اینکه  به  نظر  می شود.  واریز  دهياری ها  حساب  به 
در هزار حقوق گمرکي  دوازده  عواید  از جمله  اعتبارات مذکور 
)تبصره 3 ماده 41( در قالب قوانين بودجه ساليانه تامين اعتبار 
سال  دارای  و  بوده  هزینه کرد  موافقت نامه  دارای  و  می شود 
مالی می باشد، لذا دهيار و مسئول امور مالی می باید پروژه های 
عمرانی و خدماتی مورد نظر خود را متناسب با ضوابط قانونی و 

با هماهنگی استانداری انتخاب نمایند)خرسند، 1387(.
یکی دیگر از منابع مالی دهياری که ارتباط مستقيمی با بنيه 
اقتصادی و مشارکت روستایيان دارد، دریافت بهاي  خدمات  و 
درآمدهاي  مؤسسات  انتفاعي  دهياري  می باشد که شامل درآمد 
حاصل از خدمات پيمانکاري، جمع آوري زباله، تاسيسات معدن 
و. . . می باشد. دراین زمينه نيز دهيار و مسئول امور مالی دهياری 
باید با مشورت شورای اسالمی روستا، متناسب با بنيه اقتصادی 
بهای  دریافت  تعرفه های  شده،  ارائه  خدمات  و  روستایيان 
خدمات را تعيين نمایند. بدیهی است عدم رعایت بنيه اقتصادی 

وضع  و  شناسایی  در  دهياری  کامل  اشراف  عدم  و  روستایيان 
عوارض و بهای خدمات بر کاالها و خدمات،  نه تنها دهياری را 
در وصول عوارض دچار مشکل مي کند، بلکه جایگاه و موقعيت 
دهياری در بين مردم را خدشه دار خواهد نمود و مشارکت آنها 
دليل  به  دهياری ها  مي یابد.برخی  کاهش  روستا  امور  اداره  در 
داشتن ساختمان، تجهيزات و ماشين آالت اضافی، این تجهيزات 
را می توانند به صورت کرایه در اختيار متقاضيان قرار دهند. به 
استناد ماده 25 آیين نامه مالی دهياری ها، فروش  یا اجاره  اموال  
دهياري ها باید با نظر شوراي  اسالمي  روستا و از طریق  مزایده  
در چارچوب مقررات اعالم شده صورت گيرد. بنابراین دهيار باید 
ضمن آگاهی به قوانين و مقررات، اموال اضافی دهياری را در 

قالب قوانين و مقررات مربوطه به مزایده بگذارد.
اساسی  ویژگی های  از  یکی  عوارض  وصول  و  وضع  اختيار 
مدیریت های محلی مستقل و توانمند محسوب می شود که این 
پتانسيل در قانون ماليات برارزش افزوده توسط قانون گذار مورد 
توجه قرار گرفته است. به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات 
بهای خدمات  و  تعرفه عوارض  تنظيم  و  تهيه  افزوده،  برارزش 
روستایی به شوراهای اسالمی بخش واگذار شده است، دهيار 
موظف است به استناد بند 18 ماده 10 »اساسنامه ، تشکيالت  و 
سازمان  دهياري ها« و نيز ماده 37 آیين نامه مالی دهياری ها، 
تعرفه های یاد شده را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي 

تصویب به شورای اسالمی بخش تحویل نماید.
رفاه هر جامعه در گرو ایجاد اطمينان از این نکته است که 
از  همه ي اعضاي آن احساس کنند که سهمي  در آن دارند و 
جریان عادي جامعه کنار گذاشته نشده اند. براي این منظور باید 
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موقعيت هایي  آن ها،  آسيب پذیرترین  خصوص  به  گروه ها  همه 
براي دستيابي به رفاه و حفظ آن کسب کنند و وظایف و تکاليف 
تعيين شده برای جامعه روستایی بيش از توان و ظرفيت  آن ها 
تعریف نشود. لذا پتانسيل قانونی یاد شده هنگامی می تواند به 
مدیریت روستایی در نيل به توسعه و عمران روستایی کمك کند 
که دهياری عالوه بر ایجاد عدالت در ارائه خدمات، در محاسبه 

تعرفه عوارض و بهای خدمات نيز عدالت را رعایت نماید.
تشکيالت ،  اجرایي   آیين نامه     37 ماده   استناد  به  همچنين 
نحوه   و  روستا  اسالمي   مالي شوراهاي   امور  و  داخلي   انتخابات  
»اساسنامه ،  ماده21  بند10  و   1378 مصوب  دهيار،  انتخاب  
تشکيالت  وسازمان دهياري ها«  و نيز ماده19و31 آیين نامه مالی 
از  اعم   درآمدها  تمامي    ،)1387 عبداللهي،   و  دهياری ها)اکبري 
کمك هاي  بالعوض  مردم ، عوارض دریافتي  از اهالي ، کمك هاي  
دولت  براي  اجراي  برنامه هاي  عمراني  و سایر ردیف هاي  دریافتي  
باید بر طبق  بودجه  ساالنه  تا پایان  دي  ماه  هر سال  به  شورا ارایه  
شود و شورا موظف  است  حداکثر تا نيمه  اسفندماه  همان  سال  به  
بودجه  پيشنهادي  رسيدگي  و در مورد آن  اظهارنظر نماید و قبل  
از پایان  اسفندماه  بودجه  مصوب  را جهت  اجرا به  دهياري  ابالغ  
نماید. به عبارت دیگر تمامی پيش بينی منابع درآمدی دهياری 
باید در قالب بودجه دهياری مکتوب شود و به عنوان نقشه راه 

دهياری در سال آینده مورد توجه قرار گيرد.
 نظارت بر هزینه کرد اعتبارات

خودکفای  اداره  برای  متنوعی  مالی  منابع  قانون  هرچند 
دهياری پيش بينی نموده است، با این حال بخش قابل توجهی 
از قوانين و مصوبات موجود، ناظر بر نحوه هزینه کرد اعتبارات 

دهياری می باشند. در این ميان تنظيم بودجه دهياری به عنوان 
سند مالی و نيز اجرایی برای برنامه های عمرانی و خدماتی، ابزار 
محسوب  دهياری  اعتبارات  هزینه کرد  بر  نظارت  برای  مهمی 
»اساسنامه ،  مواد  از  مهمی  بخش  دليل  همين  به  می شود. 
تشکيالت  و سازمان  دهياري ها«  و نيز آیين نامه مالی دهياری ها 
بودجه  بر  نظارت  نحوه  و  اصالح  و  تصویب  تنظيم،  نحوه  به 
دهياری می پردازد. به استناد تبصره 1 ماده 32  مسئوليت  تنظيم  
بودجه  دهياري  و مراقبت  در حسن  اجراي  آن  و همچنين  تنظيم  
و تفریق  بودجه  به  عهده  دهيار و مسئول  مالي  است . همچنين به 
منظور جلوگيری از اتالف منابع دهياری در امور جاری، به استناد 
اعتبارات   ميزان   دهياری ها،  مالی  نامه  آیين  ماده 32   2 تبصره 

عمراني  نباید از شصت  درصد بودجه  ساالنه کمتر باشد.
هزینه کرد  در  اثربخشی  سازمانی  هر  موفقيت  رموز  از  یکی 
اعتبارات  هزینه کرد  اثربخشی  از  منظور  می باشد.  اعتبارات 
اولویت های  براساس  اعتبارات  مناسب  تخصيص  دهياری، 
عمرانی و خدماتی روستای محل استقرار دهياری و اجتناب از 
هزینه کرد اعتبارات در سایر مکان ها می باشد. به همين منظور 
به استناد تبصره  3 ماده یاد شده و به منظور اجتناب از هزینه کرد 
اعتبارات دهياری ها در خارج از روستا، دهيار موظف شده است 
اعتباراتي  را که  در بودجه  به  تصویب  مي رسد، با نظارت  شوراي  
برساند.  مصرف   به   روستا  همان   محدوده   در  منحصراً  روستا 
از  خارج  در  آن  هزینه کرد  و  اعتبار  برداشت  هرگونه  بنابراین 
محدوده روستا غيرقانونی و اتالف منابع مالی دهياری محسوب 

می شود.
مبادرت  خود  اهداف  و  وظایف  حدود  در  عمومی  مؤسسات 
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سازمان  آن  توسط  بعضًا  که  می نمایند  عملياتی  و  اقدامات  به 
قابل تحقق است و برخی دیگر نيز به لحاظ مسایل تخصصی 
و یا اجرایی و یا قانونی در صالحيت تشکيالت یا دستگاه های 
دولتی و یا خصوصی دیگری است که با انعقاد قرارداد با طرف 
مقابل صورت می پذیرد. به منظور پيشگيری از سوء استفاده های 
درمعامالت،  تدليس  چون  عمومی  معامالت  در  احتمالی 
مکانيزم هایی پيش بينی شده است . مزایده و مناقصه و رعایت 
تشریفات در معامالت، به خودی خود راه حلی در جهت کاهش 
این گونه مشکالت محسوب می شود و تبانی در آن نيز با قوانين 
مختلف جرم انگاری شده است .اصل آزادی رقابت، شایستگی 
داوطلبان شرکت کننده، معلوم و مشخص بودن نصاب معامله و 
ایفای به هنگام وکامل تعهدات مورد درخواست از طرف قرارداد 
می افزاید.  مزایده  و  مناقصه  اهميت  بر  که  است  مواردی  از 
ایجاد محيط  اداری،  و  مالی  فساد  در جهت کاهش  قانون گذار 
مناسب رقابتی در انتخاب بهترین شخص طرف قرارداد و نهایتًا 
برای سازمان ها و  ایجاد شرایط هر چه مطلوب تر و سودمندتر 
شرایط  و  تشریفات  تبيين  بر  سعی  مذکور،  ادارات  و  مؤسسات 
مقررات  و  قوانين  وضع  طریق  از  معامالت  اینگونه  برگزاری 
مناقصات،  برگزاری  قانون  کنار  در  دليل  همين  به  می نماید. 
آیين نامه مالی دهياری ها توسط هيات وزیران به منظور تعيين 
سازوکار برگزاری معامالت اعم از مناقصه و یا مزایده به تصویب 
رسيده است. لذا دهيار به منظور شفافيت مالی و برقراری انضباط 
مالی، موظف شده است کليه کاال و خدمات مورد نياز دهياری 
را براساس ماده 8 آیين نامه مالی دهياری ها از طریق مناقصه، 
متناسب با نوع معامله تامين نماید. لذا دهيار باید ضمن آشنایی 

با سقف و کف معامالت، در اجرای مناقصات، سازوکار تعریف 
شده را رعایت نماید.

 نگه داری از اموال و دارایی های دهیاری
آماده   و  دهياري   عمومي   اموال   از  حفاظت   دیگر  سوی  از   
و مهيا ساختن  آن  براي  استفاده  عموم  و جلوگيري  از تجاوز و 
در  و  است   دهياري   به  عهده   آن ها  به   نسبت   اشخاص   تصرف  
حالت   تغيير  نحوي   به   ده   عمومي   اموال   از  بعضي   که   صورتي  
و موقعيت  دهند که  قابليت  استفاده  عمومي  از آن  سلب  گردد، 
ده   اختصاصي   اموال   جزو  روستا  اسالمي   شوراي   تشخيص   به  
منظور و محسوب  مي شود. لذا به استناد ماده 55 آیين نامه مالی 
دهياری ها) اکبري و عبداللهي،  1387(، دهيار  مکلف  است  کليه  
اموال  غير منقول  اختصاصي دهياري  را طبق  مقررات  ثبت  امالک  
به  ثبت  برساند که نحوه ثبت اموال دهياری در قالب بخشنامه 

مربوطه توسط وزارت کشور ابالغ شده است.
 پاسخ گویی به نهادهای ذی ربط و روستاییان

از دیدگاه اسالم، »موجودي پاسخگو« تعریف  انسان را  اگر 
کنيم، شاید سخني به گزاف نگفته باشيم. معاد یکي از اصول 
دین اسالم است که به موجب آن انسان باید پاسخگوي تمام 
سالم سازي  را  پاسخ گویي  این  هدف  اگر  باشد.  خود  رفتارهاي 
بر  مبتني  درسِت  رفتار  به  او  ساختن  وادار  و  انسان  علمکرد 
محاسبه و تعقل و پایبندي به مجموعه اي از اصول و ارزش ها 
بدانيم، آن گاه پاسخگویي در حوزة جامعه نيز ضرورت تام پيدا 
مي کند. احتمال وجود و بروز خطا، پيشگيري از فساد احتمالي، 
شيوه  بهترین  انتخاب  امکانات،  و  منابع  تضييع  از  جلوگيري 
شهروندان  حقوق  احقاق  و  سياست گذاري  و  برنامه ریزي  در 
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محلی  مدیریت  در  پاسخگویي  ضرورت  دالیل  از  مي توان  را 
برشمرد. به همين دليل پاسخ گویی یکی از اصول مدیران خوب 
می باشد و یك امر حياتی برای مدیریت محلی اعم از شهری 
دولتی  نهادهای  تنها  نه  این خصوص  در  می باشد.  روستایی  و 
بلکه بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی باید نسبت 
به عموم مردم و همه افراد ذی نفع پاسخ گو باشند. به طور کلی 
ارتباط مستقيم  یا سازمان نسبت به کسانی که در  نهاد  یك 
با تصميم هاي آنها قرار دارند، پاسخگو خواهد بود )ميدری و 

خيرخواهان، 1383(.
در  براساس  خود،  اقدامات  قبال  در  دهياری  پاسخ گویی 
وجود  و  تصميم گيری  شفافيت  اطالعات،  بودن  دسترس 
سازوکارهایی مشخص شکل مي گيرد. که افراد و نهادها را در 
معرض پاسخ گویی قرار مي دهد. نتایح مطالعات نشان می دهد 
مشارکت  کاهش  یا  و  مشارکت  عدم  جدی  موانع  از  یکی 
روستایيان در تهيه و اجرای طرح های عمرانی و خدماتی در 
اجرایی  و  مالی  شفافيت  و  پاسخگویی  عدم  روستایی  نواحی 
مدیریت روستایی می باشد. شفافيت دهيار و مدیران محلی در 
برابر روستایيان و نيز نهادهای مسئول حق آنان برای آگاهی 
و اطالع از امور است و این امر ارزیابی منصفانه عملکردها را 
ممکن می سازد. به همين دليل وظایف متعددی در قوانين و 
مقررات دهياری ها در راستای ایجاد شفافيت و پاسخ گو بودن 
دهياری نسبت به روستایيان و دستگاه های اجرایی باالدست 

در نظر گرفته شده است )داریانی و رفيع زاده، 1386(.
باید  آن  به  اول  مرحله  در  دهياری  که  نهادی  مهم ترین 
پاسخ گو باشد شورای اسالمی روستا می باشد، زیرا به پيشنهاد 
اسناد  برنامه ها و  انتخاب شده و کليه  شورای اسالمی روستا 
بودجه و مالی دهياری باید به تصویب شورا برسد و همچنين 
ماده 10 »اساسنامه ، تشکيالت   و 17  بند 15، 16  استناد  به 
مالی  آیين نامه   32 ماده   1 تبصره  و  دهياري ها«   سازمان   و 
گزارش هاي   ارسال  و  تهيه  به  موظف  دهيار  دهياری ها، 
درخواست  شده  به  شورا در موعد مقرر، حضور در زمان  و مکان  
مقرر و پاسخ گویي  به  سؤاالت  درصورت  تقاضاي  شورا وارسال  
گزارش  ماهانه  فعاليت هاي  دهياري  براي  شورا می باشد) اکبري 

و عبداللهي،  1387(. 
به  آن موظف  برابر  در  مراجعی که دهياری  از  دیگر  یکی 
پاسخگویی می باشد، بخشداری است. بخشدار باالترین مقام 
اجرایی  و  حقوقی  که حکم  می باشد  بخش  در سطح  اجرایی 
دهيار را تایيد می کند و به استناد بند 17 ماده 10 »اساسنامه ، 
یك  است  موظف  دهياری  دهياري ها«   سازمان   و  تشکيالت  
براي  را  دهياري   فعاليت هاي   ماهانه   گزارش   از  رونوشت 

بخشدار ارسال نماید.
دهياری  تاسيس  وجودی  فلسفه  اینکه  به  نظر  هم چنين 
خدمت رسانی به روستایيان تعریف شده است، لذا پاسخ گویی 
دهياری و شفافيت در بودجه دهياری، امور مالی و برنامه های 
به  می باشد،  دهياری  موفقيت  اصلی  رموز  از  یکی  دهياری 
همين دليل به استناد بند 45 ماده 10 »اساسنامه ، تشکيالت  و 
سازمان  دهياري ها« ،  دهيار موظف است کليه مقررات دهياري  
که  جنبه  عمومي  دارد و به  تصویب  شورا وتایيد شوراي  اسالمي  
اعالم  از  پس  تنها  و  نماید  عمومی  اعالم  را  رسيده   بخش  

عمومی الزم االجرا خواهد شد )اکبري و عبداللهي،  1387(.

  نتیجه گیری
دهياری به عنوان یك سازمان پویا و فعال در محيط روستا و 
به دليل تعامالت گوناگون با مردم،  شورای اسالمی روستایی و 
دستگاه های اجرایی دارای مناسبات مالی متعددی نيز می باشد. 
منابع  تحقق  به  مربوط  دهياری ها  مالی  مناسبات  از  بخشی  و 
مالی دهياری می شود، لذا موفقيت دهياری در اجرای برنامه های 
پيش بينی شده منوط به برقراری مناسبات مالی مناسب، شفاف 
و کارآمد می باشد. یکی از مهم ترین عوامل در برقراری مناسبات 
می باشد.  خود  اقدامات  قبال  در  دهياری  پاسخ گویی  پویا  مالی 
مناسب  دیالوگ  یك  و  ارتباط  به  نياز  واقعی  پاسخ گویی   برای 
می باشد. پاسخ گویی، شامل فرآیند توافق در قبال فعاليت های انجام 
می باشد. پاسخ گویی  روستایيان  طرف  به  دهياری  طرف  از  شده 
قبلی  فعاليت های  تشریح  یا  گزارش دهی  شامل  تنها  واقعی، 
نيست، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه 
نظرات آن ها نيز می باشد. پاسخ گویی فرصتی است به روستایيان، 
آیا  امور،  انجام  مسئول  تصميم گيرندگان  که  این باره  در   تا 
مسئوليت  آن  و  بپوشانند  عمل  جامه  مسئوليتشان  به  توانسته اند 
می توان  لذا  کنند)هوشمند، 1386(.  بحث  نه  یا  دهند  انجام  را 
به طور مستقيم  افراد جامعه  این فرصت است که  گفت درسایه 
و  وظایف  قبال  در  روستا،  مدیران  از  می توانند  غيرمستقيم   یا 
مسئوليت هایشان خواستار پاسخ گویی باشند. در این خصوص قوانين 
و مقررات موجود پاسدار حق پاسخ گویی دهيار در برابر مردم،  شورای 

اسالمی روستایی،  بخشدار و سایر نهادهای ذی ربط می باشد.
اساسی  نقشی  بودجه  عمومی،  بخش  مالی  پاسخ گویی  در 
 دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخ گویی دهياری تهيه 
می شود. شفافيت برای این گزارش یك ویژگی کيفی است. یعنی 
اطالعات به گونه ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد 
واقعی دهياری پی برد و فعاليت های مختلف دهياری را ارزیابی کرد. 
ميزان پاسخ گویی از دیرباز تحت تاثير فشار برای پاسخ خواهی بوده 
است)هوشمند، 1386(.هر اندازه مردم و نمایندگان آن ها، پاسخ دهی 
بهتری را خواهان باشند، مدیریت های محلی نيز در ارائه مطلوب تر 
اطالعات و در نتيجه شفاف سازی فعاليت هایش کوشاتر خواهند بود. 
لذا موفقيت دهياری ها در مناسبات مالی خود، مستلزم آگاهی به 
قوانين و مقررات مالی و رعایت دو اصل پاسخ گویی و شفافيت مالی 

می باشد.

منابع و مآخذ
و  قوانين و مقررات ده  اکبري، صادق و مجيد عبداللهي )1387(. مجموعه 

دهياري. تهران: انتشارات قلمستان هنر.
انتشارات  تهران:   افزوده.  ارزش  بر  ماليات  قانون   .)1387( هادی  خرسند، 

خرسند
درابعاد  وتوسعه  تحول   .1386 رفيع زاده.  عالءالدین  و  محمدعلی  داریانی، 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی. 
http://www.officeevolution.post. ir/_officeevolution/

Documents/154851_20090509_4.pdf
چهارم.  برنامه  در  روستایي  مدیریت  جایگاه   .)1384( عليرضا  آستانه،  دربان  

ماهنامه دهياري ها. شماره 15، صص 14-22.
غرایاق زندی، داود )1386(. نهادهای مدنی و هویت در ایران. تهران: انتشارات 

تمدن ایرانی
توسعه.  بنيان  احمد و جعفر خيرخواهان )1383(. حکمروایی خوب،  ميدری، 

تهران: انتشارات مرکز پژوهش هاي مجلس شورای اسالمی
و  بانك  ماهنامه  مالی.  گزارش گری  در  شفافيت   .)1386( اعظم  هوشمند، 

اقتصاد. شماره 58، صص 57-59
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مرضیه آخوندی قهرودی
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

Ma@Dehyariha.com
در س��ال های اخير در بسياري از کشورها، تأمين منابع 
مال��ي؛ به عن��وان راه��کاري مناس��ب ب��راي ایجاد 
فرصت های ش��غلي جدید به وی��ژه فعاليت های خوداش��تغالي و 
کاهش فقر و توانمند س��ازي افراد در مناطق کم درآمدو مناطق 
روس��تایی مطرح شده است؛ به طوري که برخي کشورها در این 
زمينه به توفيق هاي چش��م گيري دس��ت یافته اند. در ایران نيز، 
اعط��اي وام هاي خرد و خود اش��تغالي از راه های گوناگون و از 
جان��ب نظ��ام بانک��ي و برخي نهادهاي رس��مي و غيررس��مي 
پرداخت مي ش��ود. بررس��ي ها و نتایج برخي مطالع��ات، بيانگر 
توفي��ق برخ��ي از این نوع طرح ها اس��ت و برخي ني��ز به عدم 

توفيق آن ها اشاره دارد.
البت��ه موفقيت و عدم موفقيت این طرح ها نيز به مدیریت و 
سياست گذاری مناسب مدیران روس��تایی برمی گردد، به همين 
دليل از زمانی که توس��عه روس��تایی مورد توج��ه جهانيان قرار 
گرفت در کنار آن نيز مدیریت روستایی مدنظر برنامه ریزان  قرار 
گرفت؛ در کش��ور ما نيزجهت توسعه ی روس��تایی، دهياران به 

بهبود مناسبات 
مالي روستا 
با مديريت 
دهياران

*N34*2
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عنوان مدیران روس��تایی وارد عرصه مدیریتی کش��ور ش��دند تا 
بتوانند هم زبان گویاي روس��تایيان و ه��م بازوي اجرایی دولت 
دراجرای مناس��ب و دقيق طرح ه��ا و برنامه های روس��تایی در 
روستاها باش��ند. مهم ترین نکته اي که در این جا مطرح می شود 
این اس��ت که این مدیران برخاس��ته از ميان م��ردم ، در زمينه 
وظایفی که بر عهده گرفته اند، متخصص پرورش یابند؛ که البته 

این امر در حال انجام است. 
دهياري ه��ا از بدو تش��کيل تاکنون با اس��تفاده از همياری و 
مشارکت مردم و کمك های دولتی به منظور رفع نيازمندی های 
عموم��ی، ارائه خدمات عمومی و توس��عه معاب��ر اقداماتی انجام 
داده ان��د. اجرای ط��رح هادی و برنامه های خدم��ات اجتماعی و 
اقتصادی، سه فعاليت عمده دهياری ها را تشکيل می دهد. فراگير 
ب��ودن، یکپارچگی، خوداتکایی، مردم گرایی، هماهنگی با س��ایر 
نهادها و داش��تن فرهنگ استمراربخشی به فرصت ها از الزامات 
موفقي��ت دهياری ها به عنوان یك نهاد مردمی اس��ت. دهياران 
به موازات برنامه ریزی برای طرح های س��اماندهی و توس��عه  و 
کارهای اجرایی روزمره، نقش بسيار مهمی در استفاده از مزیت ها 
و فرصت ها و حتی تبدیل بعضی از تهدیدها به فرصت ها را دارند. 
همان طور که گفته شد بخش��ی از فعاليت دهيار بررسی مسایل 
اقتصادی و مناس��بات مالی روستاس��ت که ش��امل: مساعدت و 
همکاری با کش��اورزان در جهت معرفی محصوالت کشاورزی و 
توليدات صنعتی و صنایع دستی روستا در مراکز شهری، شناسایی 
زمينه های اش��تغال و مس��اعدت در جهت تأمين کار برای افراد 
جویای کار با همکاری دستگاه های ذی ربط، معرفی خانواده های 
بی سرپرست و بی بضاعت به س��ازمان بهزیستی کشور و کميته 
امداد امام خمينی و مس��اعدت به آن ه��ا در حد امکانات، کمك 
در احداث تأسيس��ات توليد و توزیع آب، برق و مخابرات و تعيين 
 نرخ آن در روس��تا تا زم��ان اقدام مراجع ذی رب��ط، جلوگيری از 
تکدی گ��ری و واداش��تن متکدیان به کار و... ک��ه اجرای موارد 
ذکر ش��ده نيازمند ش��ناخت منابع مالی و موسسات خدمت رسان 
به روستا چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی می باشد. 

)معاونت امور دهياری ها- دفتر طرح و برنامه، 1383(
 نهادها و سازمان های دخیل در امور 

روستاها
دهياری ب��ه لحاظ اینکه نه��اد مدیریتی نوپاس��ت وظيفه ی 

آش��نایی با نهادها و س��ازمان های مربوط به امور روستا و نحوه 
ارتب��اط اداری و پيگي��ری امور از طریق آنه��ا را باید در اولویت 
کاری خود قرار دهد. در واقع آش��نایی با ارگان هایی که در حوزه 
کار روستا موثرند و شناخت وظایف و مسئوليت آن ها و آشنایی با 
سلسله مراتب اداری و آیين مکاتبات می تواند به دهياران کمك 
نماید ضمن انجام وظایف خود، در فعاليت هایی که مرتبط به این 
س��ازمان ها و نهادها می ش��ود از اتالف وقت و احيانًا هزینه های 
اضافی جلوگيری نموده و موجبات استفاده از فرصت ها و زمان و 

تسهيل امور و بهره وری بيشتر را فراهم نمایند. 
ای��ن س��ازمان ها و نهادها عبارتن��د از : وزارت نيرو، وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان جنگل ها ، مراتع و 
آبخيزداري کشور ، سازمان حفاظت محيط زیست، تشکيالت 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات، تش��کيالت س��ازمان 
غله، ش��رکت مل��ی گاز، س��ازمان ميراث فرهنگی، س��ازمان 
بهزیس��تی و کميت��ه امداد ام��ام خمينی )ره(، س��ازمان ثبت 
احوال، تش��کيالت بنياد مسکن، تش��کيالت نيروی انتظامی، 
تش��کيالت وزارت جهاد کشاورزی، تش��کيالت وزارت کشور 
و س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری های کشور که هر یك از 
تشکيالت نام برده دارای زیرمجموعه هایی می باشند و دارای 
وظایفی بوده که این وظایف در بخش های مختلف اجتماعی، 
اقتصادی، عمرانی، فرهنگی ق��رار می گيرند. )کالنتری خليل 

آباد، 1385(
 اعتبارات

اساس��ًا روستاها به واس��طه انزواي جغرافيایي، تراکم پایين 
جمعيت و عدم تنوع اقتصادي و در اختيار نداشتن منابع سرمایه، 
نس��بت به ش��هرها از موقعيت ضعيف تر و حاشيه اي برخوردار 
هستند. عالوه بر عوامل مذکور، وابستگي معيشت روستایيان 
به فعاليت هاي بخش کشاورزي از یك سو و فصلي بودن این 
فعاليت ها و وابستگي ش��ان به شرایط اقليمي و جوي از سوي 
دیگر، باعث عدم اطمينان و ریس��ك باالي سرمایه گذاري در 
محيط هاي روستایي مي شود. از سوي دیگر سرمایه گذاري در 
زیرساخت ها که عامل بسيار مهمي در توسعه روستاها است، به 
دليل سودآور نبودن مورد استقبال بخش خصوصي قرار ندارد 
و الزم است تا در این زمينه سرمایه گذاري الزم توسط دولت 
صورت پذیرد. در واقع جابجایي سرمایه عمدتًا به صورت ورود 
س��رمایه هاي دولتي براي پروژه هاي عمراني در روستاها و یا 
به ش��کل تخصيص تسهيالت بانکي به روس��تایيان و نيز از 
طریق ارسال وجوه نقدي مهاجران روستایي ساکن شهرها به 
روستاهاي متبوعشان است. )انستيتو بين المللي محيط وتوسعه، 
2003، 3(. بانك جهاني هدف از اعطاي اعتبارات به روستایيان 
را کاهش فقر، ایجاد اش��تغال، درآمد، پایداري زیست محيطی 
 و فراهم ک��ردن زمينه رفاه و بهزیس��تي روس��تایيان مي داند 
بين الملل��ي  صن��دوق   *1.)3-2.PP-1996  ,)ESCAP((
توس��عه کش��اورزي نيز انگيزه اعطاي اعتبارات به روستایيان 
را که از طریق بس��يج منابع و دانش به مثابه ابزاري راهبردی 
و مکم��ل و ائتالف پویاي روس��تایيان، دولت، مؤسس��ه های 
توس��عه و اعتبار، س��ازمان هاي غيردولتي و بخش خصوصي 

اجرا مي شود را به شرح ذیل بيان می کند:
آ. تح��رک اجتماع��ي، باالب��ردن آگاهي ه��ا، آم��وزش و 
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قدرت دهي به فقيران؛
ب. افزای��ش اعتم��اد به نفس فقيران، ظرفيت س��ازي هاي 

محلي و ...؛
ج. فراهم س��ازي زمين��ه کار گروهي ب��راي ایجاد دارایي و 

زیرساخت توليد محلي.
دولت ه��ا و کمك هاي خيرخواهانه در ت��الش براي ایجاد 
تعادل از طریق فراهم آمدن اعتبارات روس��تایي هستند. توان 
بالقوه گس��ترش انواع خدمات مالي که نه تنها شامل اعتبارات 
بلکه شامل پس اندازها و خدمات بيمه نيز مي شود، وجود دارد. 
با این حال نواحي روس��تایي براي دسترسي به اعتبارات موثر 
و خدم��ات مالي، با چالش هاي بزرگي روبه رو هس��تند، که از 
جمله این مش��کالت، نداش��تن اطالعات کافي درباره ی ارائه 
دهندگان اعتبارات، وام گيرندگان، مراحل دریافت وام، شرایط 
و خصوصيات اعتبارات اختصاص یافته و... مي باش��دکه البته 
همه ی این مشکالت با توصيه هاي مشورتي رهبران روستا و 

مدیران کارآمد و آموزش دیده در روستا برطرف مي شود.
وام: در تعری��ف وام یا اعتبار به طورکلي مي توان گفت: مقدار 
پول یا جنس و یا حتي خدمتي که ش��خصي براي مدتي محدود 
)مشخص یا نامشخص( در قبال اخذ بهره یا مقداري اضافه و یا 
بدون دریافت بهره و منبع اضافي )قرض الحسنه( با دریافت وثيقه 

و یا به اعتبار شخصي در اختيار شخص دیگر، قرار مي دهد.
دسترس��ي ب��ه منابع مال��ي و اعتبارات توس��عه در برطرف 
نمودن نيازهاي کوتاه مدت یا براي س��رمایه گذاري بلندمدت 
که به بهبود شرایط زندگي، اشتغال و درآمد در محيط روستایي 
منجر مي شود، نقش بس��يار مهمي دارد. باید توجه داشت که 
اعتب��ار و منابع، زایيده پس انداز و درآمد اس��ت. ارائه اعتبار به 
کشاورزان روستایي یك راهبرد است که به فقرزدایي و توسعه 

همه جانبه روستایي منجر مي شود )افتخاری، 1382، 82(.
نوع وام: معموال وام ها تنها براي س��رمایه گذاري در گردش 
عرضه مي ش��ود. ولي مشتریان ممکن است تقاضاي آني تري 
ب��راي مصرف وام جهت برطرف س��اختن بحران هاي مالي یا 

براي تامين مخارج مصرفي سنگين داشته باشند. 
قس��ط بندي مق��دار وام و زمان بندي: توانای��ي بازپرداخت 
مشتري ممکن است به صورت فصلي یا آسيب پذیري شدید 
نسبت به حوادث طبيعي تحت تاثير قرارگيرد. منظورکردن تعدد 
بازپرداخت با مقادیر کوچك عملکرد آن را بهبود مي بخش��د و 
توانایي موسس��ات مال��ي را براي نظارت ب��ر بازپرداخت ها را 

افزایش مي دهد.
 بانك کشاورزي

بان��ك کش��اورزي به عنوان عمده ترین موسس��ه رس��مي 
اعتبارات کش��اورزي کش��ور، عهده دار تامين منابع مالي مورد 
نياز بخش کش��اورزي با اهداف چندگانه افزایش توليد، تعدیل 
درآمدها، تسهيل پذیرش فن آوري جدید، جبران خسارات ناشي 
از حوادث غيرمترقبه و غيره است به نحوي که این بانك همه 
س��اله 60 تا 80 درصد اعتبارات بانکي اختصاص یافته به این 
بخش را در اختيار متقاضي��ان زیربخش هاي مختلف آن قرار 
مي دهد )ميرزا ابراهيم، 1384(. تس��هيالت بانك کشاورزي از 
طریق عقود اس��المي )قرض الحسنه، مشارکت مدني، فروش 
اقساطي ماشين آالت و مواد اوليه، اجاره به شرط تمليك، سلف 

و خری��د دین( به مصرف مي رس��د. اعطاي اعتبارات در بانك 
کشاورزي به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم مي باشد:

اعتباراتمس�تقیم:با سياس��ت گذاري بانك و پس از 
بررس��ي تقاضاي وام گيرن��دگان از محل مناب��ع داخلي بانك 
تامين و به متقاضي پرداخت مي گردد و ش��رایط و ضوابط آن 

نيز بر عهده بانك است.
وامهايمستقیم:مقدار آن کم و متوسط و زیاد است 
و س��رعت پرداخت آن کند اس��ت. نرخ سود در شوراي پول و 
اعتبار مشخص مي شود و به وام گيرندگان هيچ یارانه اي تعلق 

نمي گيرد.
اعتب�اراتغیرمس�تقیم:از طریق تبصره هاي بودجه 
کش��ور تعيين و س��رمایه گذاري آن در بودجه عمراني کش��ور 
مش��خص مي گردد و سپس وزارت خانه ها افرادي را که داراي 
ش��رایط اخذ وام هستند به بانك معرفي مي کنند. نرخ سود در 

این نوع اعتبار از طریق بودجه عمراني تعيين مي گردد.
وامه�ايتکلیفي: کليه وام هاي کوچك ، متوس��ط و 
ب��زرگ را در ب��ر مي گي��رد و از نظ��ر س��رعت پرداخت کند 
مي باش��د و شرایط و ضوابط بيشتري از سایر وام ها دارد. سود 
 آن 3 درصد و  مبلغ آن باال و مدت بازپرداخت آن 1-6 س��ال 
مي باش��د. در اینجا بانك کش��اورزي بيشتر به صورت واسطه 
عمل مي کند وسرمایه بانك هاي تجاري را به روستاها منتقل 

مي نماید.

12
شماره 34 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



 سازمان هاي حمایتي امور مالی
به طورکلي در هرکشوري سازمان هاي خاصي وظيفه حمایت 
از گروه ه��اي خاص در جامع��ه را بر عهده دارند. در ایران نيز بنا 
بر وظيفه انس��اني و شرعي س��ازمان هایي هستند که حمایت از 
گروه ه��اي نات��وان و ضعيف جامعه را برعه��ده دارند. مهم ترین 
س��ازمان هاي فع��ال در این زمين��ه در کش��ور،کميته امداد امام 
خميني)ره(،بهزیس��تي ، بنياد ش��هيد و ام��ور ایثارگران انقالب 

اسالمي و سازمان تامين اجتماعي هستند. 
کميت��ه امداد امام خميني)ره( از طری��ق کمك هاي مادي به 
خانواده هاي فقير روستایي، اعطاي انواع وام و اشتغال زایي براي 
این خانوارها به ایفاي نقش در روس��تاها مي پردازد. بنياد ش��هيد 
نيز به رسيدگي به امور خانواده معظم شهدا و جانبازان و اعطاي 

کمك هاي مالي به ایشان مي پردازد.
اما جدیدترین س��ازمان حمایتي که در روس��تاها فعال ش��ده 
اس��ت، وزارت رفاه و تامين اجتماعي اس��ت ک��ه از طریق بيمه 
اجتماعي روستایيان و عشایر قصد دارد تا همه روستایيان را زیر 
پوش��ش چتر حمایتي خود قرار دهد. این بيمه داراي برنامه هاي 
حمایتي زیر اس��ت:1. درمان  2. مزایاي پيري  3. ازکارافتادگي 
ناش��ي از کار  4. ازکارافتادگ��ي غيرناش��ي ازکار  5. برخورداري 
بازماندگان تحت تکفل بيمه ش��ده متوفي از مستمري  6. نقل و 
انتقال سوابق بيمه از صندوق هاي دیگر به این صندوق. )وزارت 

رفاه و تامين اجتماعي، 1386(.

 همچني��ن س��ازمان ش��هرداری ها و دهياری ه��ا از جمل��ه 
سازمان هایی اس��ت که برای اجرای طرح های درآمدزا وام اعطا 
می کند  که در خص��وص اعطای وام به دهياری ها برای اجرای 
طرح های درآمدزا، ایجاد فرصت های ش��غلی و رونق بخش��ی 
به اقتصاد روس��تا، دهياری ها می توانند از منابع این دستورالعمل 
با همکاری و مش��ارکت بخش خصوصی و نهادهای غيردولتی 
جهت س��رمایه گذاری، بهره ب��رداری نمایند. این دس��تورالعمل 
به ش��ماره 1891/1/01 در تاریخ 1384/3/4 توس��ط س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های کش��ور به کليه استانداری ها ابالغ 
شده است. )معاونت آموزش��ی جهاد دانشگاهی، راهنمای جامع 

مدیریت روستایی(
طبق ماده 1 این دستورالعمل، منابع این دستورالعمل به اجرای 
طرح ه��ای درآمدزایی اختصاص می یابد که به طور مس��تقيم یا 
غيرمس��تقيم با وظایف قانونی دهياری ها مرتب��ط بوده و دارای 
توجيه فنی و اقتصادی باش��د. با توجه به تنوع شرایط اقتصادی، 
اجتماعی و جغرافيایی شهرس��تان ها رعایت مزیت نسبی منطقه 
 در فعاليته��ای اقتصادی ضروری اس��ت. از جمل��ه این طرح ها 

می توان به موارد زیر اشاره نمود:
کارخانج��ات آب معدنی، تأسيس��ات پ��رورش ماهی، صنایع 
دس��تی، مجتمع ه��ای تفریحی و گردش��گری، صنای��ع تبدیلی 
و تکميل��ی، کارگاه های موزایيك س��ازی، س��ردخانه و کارخانه 
یخ س��ازی، نانوایی ه��ای صنعتی، کارگاه توليد ش��ن و ماس��ه، 
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کارگاه ه��ای تولي��د تيرچ��ه و بل��وک، کارخانجات آس��فالت، 
پرورش قارچ، تأسيس��ات توزیع گاز مایع، دامداری و مرغداری 
صنعتی، توليد کمپوت، کنس��رو و رب گوجه فرنگی، کارگاه های 
روغن کشی و تصفيه آن، کارخانجات پنبه پاک کنی، واحدهای 
ش��الی کوبی، کارخانج��ات تولي��د جعبه و کارتن س��ازی، توليد 
کنس��انتره، پوره و شربت ميوه جات، کشتارگاه های دام و طيور، 
کارخانه چرم سازی، پرورش گل و گياه، پرورش گياهان دارویی 
و زینت��ی، کارگاه بس��ته بندی، کارگاه ریس��ندگی و بافندگ��ی، 
طرح های متناسب با شرایط اقتصادی منطقه، که در طرح های 
مذکور حداقل 51 درصد س��هام توس��ط بخش خصوصی و یا 
س��ازمان های غيردولتی، شهرداری ها و س��ازمان های وابسته 
به ش��هرداری ها و دهياری ها تأمين می ش��ود و ميزان س��هام 
س��ازمان شهرداری ها و دهياری ها در این مشارکت بيش از 49 
درصد نمی باش��د. مدیریت اج��راء و بهره برداری این طرح ها به 
عهده ی سازمان های غيردولتی بوده و دهياری ها تنها به عنوان 

سرمایه گذار در طرح های مذکور مشارکت دارند. 
 نتیجه گیري

ب��ا توجه به مطالب پيش گفته ای��ن نتيجه حاصل گردید که 
مناسبات مالي روستا با سازمان ها و نهادهای مختلف و مناطق 
ش��هری به عنوان یکي از مهم ترین مناس��بات اس��ت، که جز 
از طریق ارتباطات مناس��ب، پيگيری های مس��تمر، ش��ناخت 
و مدیران��ی کارآمد و آم��وزش دیده که بتوانند این مناس��بات 
را به س��مت روس��تا س��وق دهد، امکان پذیر نبوده و نمي توان 
انتظار داش��ت که روستاها بتوانند به س��طح مطلوبي از توسعه 
و برخ��ورداری دس��ت یابن��د. در واقع ت��الش در جهت جذب 
س��رمایه هاي س��رگردان به سمت روس��تا و نيز ایجاد و توسعه 
نهادهاي مالي و اعتباري خرد متناس��ب با نيازها و اولویت هاي 
موجود در نقاط روس��تایي، تنها از طری��ق مدیران آگاه به امور 
روستا که دهياران زحمت کش یکی از این مدیران و در حقيقت 
بهترین س��طح مدیریتی آگاه به امور داخلی و نيازهای روس��تا 
می باش��ند، امکان پذیر بوده و تضميني ب��راي موفقيت فرآیند 

برنامه ریزي مناسبات مالي روستاست. 
 پیشنهادات

در این بخش به ارائه ی پيش��نهاداتی که با برخی از وظایف 
دهي��ار در ارتباط با راه اندازی طرح های اقتصادی و اش��تغال و 

مناسبات مالی روستا مرتبط است پرداخته شده است:
مطالع��ه طرح ه��ای باالدس��تي و آگاهی از پتانس��يل های 
اقتصادی روستایی تحت مدیریت خویش و تشویق مردم بویژه 
جوانان و دانش آموختگان برای استفاده از فرصت های شغلی؛

ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان های حامی توسعه واحدهای 
تولي��دی و خدماتی کوچك و تالش ب��رای جذب حمایت های 

مالی آنها؛
انجام مطالعات امکان س��نجی )بصورت مقدماتی( جهت 

ایجاد واحدهای توليدی و خدماتی در روستا؛
تش��ویق م��ردم و بوی��ژه جوانان مس��تعد ب��رای ایجاد 

بنگاه های اقتصادی و تعاونی های کوچك توليدی؛
مش��ارکت و تشویق روس��تایيان در س��رمایه گذاری در 

طرح های توليدی کشاورزی، صنعتی و خدماتی؛
حمایت از توس��عه صنایع دستی، مشاغل خانگی و اشتغال 

زنان و تشویق آن ها برای فعاليت در این زمينه ها؛
ایج��اد س��ازوکارهای الزم ب��رای بازاریاب��ی و ف��روش 

محصوالت توليدی در روستا؛
ایج��اد ارتباط با مراکز آموزش��ی مرتبط ب��ا کارآفرینی و 
اشتغال و معرفی افراد متقاضی راه اندازی بنگاه اقتصادی جهت 

شرکت در دوره های آموزشی و اخذ خدمات مشاوره ای؛
ایجاد تس��هيالت الزم برای دانش آموزان روستایی جهت 
انجام کاره��ای پاره وقت و بازدید از مراک��ز توليدی و برگزاری 

برنامه های ترویجی مرتبط با اشتغال؛
برگ��زاری دوره های آموزش��ی ب��رای روس��تایيان بویژه 
کش��اورزان و زنان جهت اس��تفاده بهين��ه از وام های اختصاص 

یافته ی بانك ها و پيگيری مراحل دریافت این اعتبارات؛
ش��ناخت متقاضيان وام و کمك به آن ه��ا جهت انتخاب 
ن��وع وام و معرفی به موسس��ات موردنظر جهت دریافت هر چه 

سریع تر این تسهيالت؛
تش��ویق روس��تایيان به ایجاد صنای��ع کارگاهی و ارائه ی 
طرح های مناس��ب و مرتبط با پتانسيل های موجود روستا جهت 
اس��تفاده از اعتب��ارات بهين��ه ی موسس��ات و باال ب��ردن توان 

اقتصادی مردم روستا و رفع بيکاری؛
شناس��ایي و ارزیاب��ي ناکارآمدي ه��اي بازاره��اي مال��ي 

روستایي؛
توسعه بازارهاي مالي کارآمد؛

افزایش اعتماد به نفس روس��تایيان، ظرفيت س��ازي هاي 
محلي و ...؛

فراهم س��ازي زمين��ه کارگروهي ب��راي ایج��اد دارایي و 
زیرساخت توليد محلي.

منابع:
انستيتو بين المللي محيط وتوسعه، 2003، 3

خراس��انی، محمدامين، مناسبات مالی روستایی- شهری و نقش آن در توسعه 
روس��تایي مورد دهس��تان عسکریه  -  شهرس��تان ورامين  ,   پایان نامه کارشناسی 

ارشد، دانشگاه تهران، 1386.
فرزین معتم��د، ارغوان و نعمتيان، حميدرض��ا، »بازاریابي راهبردي در خدمات 
نوین بانك کش��اورزي با بهره گي��ري از رویکرد تأمين مالي خ��رد«، فصلنامه 

پژوهشي بانك و کشاورزي، دوره جدید، ش 3، بهار 1383ش.
کالنتری خليل آباد، حس��ين، قوانين و مقررات دهياری ها، پژوهش��کده علوم 

انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی، 1385
افتخاري، عبدالرضا رکن الدین و عينالي، جمشيد، »ارزیابي اعتبارات خرد بانك 
کش��اورزي در توسعه اقتصاد روس��تایي )مطالعه موردي شهرستان خدابنده(«، 

فصلنامه پژوهش هاي بازرگاني، ش 34، بهار 1384ش.
طالب،مهدی، جنبه های جامعه ش��ناختی ترویج، 1372ماهنامه جهاد، س��ال 

هشتم،؛ شماره 110، 1367.
معاون��ت امور دهياری ه��ا- دفترط��رح و برنامه، مجموعه قواني��ن و مقررات 

دهياری ها، سازمان شهرداری ها و دهياري ها، 1383.
معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی، راهنمای جامع مدیریت روستایی؛ مجموعه 
اصول، قوانين و مفاهيم مورد نياز دهياران، سازمان شهرداری ها و دهياری های 

کشور دفتر آموزش و مطالعات کاربردی.
Asian Development Bank, Finance for the Poor: Microfinance 

development Strategy, ADB, 2000.
Gomez. R and Santor. E, “Do peer group members 

outperform individual borrowers? A test of peer group lending 
using Canadian Microcredit data”, working paper, 2003.
(Endnotes)
1* Economic and Social Commission for Asia and the 

Pacific.
2** International Fund for Agricu Ltural Development.

14
شماره 34 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



پرستو قبادی 
کارشناس ارشد توسعه روستایی

p1_gh@yahoo.com
 گردش گر ي روستایي بخشي از بازار گردش گر ي و 
منبعي براي اشتغال و درآمد بوده و مي توان آن را ابزار 
مهمي براي توسعه اقتصادي-اجتماعي و اکولوژیکي جوامع 

روستایي قلمداد کرد. 
گردش گر ي  نقش  بررسي  مروري،  مطالعه  این  از  هدف 
مي باشد.گردش گر ي  پایدار  توسعه  ایجاد  در  روستایي  پایدار 
که  است  گردش گر ي  مهم  انواع  از  یکي  روستایي  پایدار 
رسوم،  و  آداب  و  عقاید  سنتي،  ارزش هاي  حفظ  بر  عالوه 
مي تواند فرصت هایي را براي ایجاد توسعه پایدار بوجود آورد. 
به  راهبرد کليدي منجر  به عنوان یك  این صنعت مي تواند 
 بهبود رفاه اجتماعي و اقتصادي در مناطق روستایي شود، لذا 
برنامه ریزان و سياست مداران توسعه، باید به گردش گر ي پایدار 
در  را  آن  و  بنگرند  توسعه  محرکه  موتور  مثابه  به   روستایي 

برنامه هاي توسعه اي خود لحاظ کنند. 
مروري بر پيش نگاشته ها نشان داد که گردش گر ي پایدار 
روستایي مي تواند ابزاري براي توسعه پایدار باشد. این صنعت 
و  خدمات  ارائه  زیرسازي،  تبليغات،  به  بيشتر  توجه  نيازمند 

گسترش فرهنگ توریسم پذیري مي باشد.
   قرن بيستم در حالي به پایان رسيد که مناطق روستایي با 

چالش هاي متعددي مثل فقر، اشتغال، بهداشت، امنيت غذایي 
و مسائل زیست - محيطي مواجه  اند. این مساله باعث شده 
توسعه  توسعه،  مسائل  وکارشناسان  متخصصان  دیگر  بار  تا 
روستایي را مورد توجه قرار دهند و به دنبال راهبردهایي براي 
تقليل مسائل و مشکالت روستاها باشند )برزو، 1388(. دراین 
ميان گردش گر  ي و بویژه گردش گر  ي روستایي و توسعه آن 
که درسطح جهاني یکي از بزرگترین پدیده هاي اقتصادي و 
اجتماعي است، ميتواند به شکل دهي جوامع روستایي کمك 
نماید. بخش گردش گر  ي از نظر اقتصادي درسرتاسر جهان 
به سرعت درحال رشد است و به عنوان ابزار اصلي مبادالت 
و  جنبش هاي تجاري مطرح شده است )فروشاني و رضایي 
مقدم، 1388(، به گونه اي که صنعت گردش گر  ي به عنوان 
یکي از بزرگترین بخش هاي تجاري و نخستين صنعت پردرآمد 
دنياي اقتصادي است که 200 ميليون نفر را درگير کرده است 
)جهرمي وتوحيدیان فر، 1388(. از سوي دیگر با توجه به این 
که صنایع سنتي روستایي اکثرا درحال زوال و نابودي هستند، 
گردش گر  ي ميتواند به عنوان یك ابزار پيشرفت براي بسياري 
از روستاها و مکمل صنایع سنتي روستاها عمل  کند )حفاري و 
حياتي، 1388(. این درحالي است که کشور ما، با توجه به بافت 
آثار باستاني متعدد،  فرهنگي، تمدن چندهزار ساله و داشتن 
لحاظ  به  مهم  کشورهاي  از  یکي  زیبا،  و  رنگارنگ  طبيعت 
جاذبه هاي جهان گردي - گردش گر  ي است، که از این حيث 

توریسم روستایي؛
ابزاري براي توسعه پایدار
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جزو10 کشور برتر دنيا است؛ اما متاسفانه سهم کشور ما در 
بازارگردش گر  ي تنها 0/05 درصد مي باشد )برزو، 1388(. این 
بدان معناست که مسووالن توجه ویژه اي به صنعت گردش گر  ي 
ندارند. گردش گر  ي روستایي راه حل کلي براي همه مشکالت 
نواحي روستایي نيست اما گسترش آن به عنوان صنعتي که 
با حوز ه هاي مختلف نظير اقتصاد، کشاورزي، فرهنگ، محيط 
زیست و خدمات درتعامل است، داراي اهميت فراواني است 
و تجربيات سایر مناطق جهان نشان داده است که توسعه آن 
در هر منطقه باعث رشد و پيشرفت اقتصادي – اجتماعي آن 
ناحيه گردیده است. گردش گر  ي روستایي، به ویژه گردش گر  ي 
پایدار روستایي مي تواند سهم بسزایي در متنوع سازي اقتصاد 
و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب 
گردش گر  ي  همچنين  گردد.  نيافته  توسعه  مناطق  توسعه 
روستایي مي تواند نقش بسيار مهمي را به عنوان توليدکننده 
یا فراهم کننده مشاغل ومنابع جدید درآمدي براي کارآفرینان 
ایفا کند. از این رو مي توان افراد روستایي را براي بهتر نمودن 
شرایط اقتصادي- اجتماعي در صنعت گردش گر  ي روستایي 
براي  را  بایستي سرمایه گذاران  نتيجه دولت  در  نمود.  درگير 
پيشرفت صنعت گردش گر  ي درنواحي روستایي تشویق نماید 
 )فروشاني و رضایي مقدم، 1388(. براین اساس ضروري به نظر  
مي رسد که مسووالن با برنامه ریزي دلسوزانه و فکورانه ضمن 
فراهم نمودن زمينه هاي رشد و توسعه گردش گر  ي درکشور، 
درجهت رفع مسائل روستایي گامهاي اساسي بردارند. بنابراین 
هدف مقاله حاضر بررسي نقش گردش گر  ي پایدار روستایي، 

به عنوان ابزاري براي توسعه پایدار مي باشد.
 گردش گر  ي و گردش گر  ي روستایي ؛ 

تعاریف و مفاهیم
فعاليت هایي  کليه  به  اصطالحاً  توریسم  یا  گردش گر ي 

به  از موقعي که تصميم  بازدیدکننده  گفته مي شود که یك 
انجام مي  تا زماني که سفرش خاتمه مي یابد  سفر مي گيرد 
شود. در دنياي کنوني، گردش گر ي، یکي از مهم ترین بخش 

گردش گر ي  ميان  این  در  که  است  اقتصادي  فعاليت  هاي 
روستایي به لحاظ وجود مسائل و مشکالت متعدد در مناطق 
بيکاري،  باالي  ميزان  بي رویه،  مهاجرت هاي  نظير  روستایي 
فقدان امکانات رفاهي و خدماتي، درآمد پایين روستایيان و... از 

اهميت دوچنداني برخوردار است )برزو، 1388(.
گردش گر ي روستایي بخشي از بازار گردش گر ي و منبعي 
براي اشتغال و درآمد بوده و مي توان آن را ابزار مهمي براي 
روستایي  جوامع  اکولوژیکي  و  اجتماعي  اقتصادي-  توسعه 
قلمداد کرد. در کشورهاي بسياري این امر با خط مشي هاي 
راهبردي  براي  عنوان  به  غالبا  و  است  ارتباط  در  کشاورزي 
نقش  ایفاي  روستایي  سنتي  فرهنگ  و  زیست  محيط   حفظ 
مي کند. اداره امور آمریکا در زمينه گردش گر ي روستایي تعریف 
زیر را ارائه کرده است:" بازدید از مکاني غير از مکان معمول 
کار و زندگي خود که خارج از محدوده استاندارد آماري شهري 
است، در زماني که فعاليتي غير از فعاليت کاري در منطقه مورد 
نظر انجام شود که هدف چنين بازدیدي ممکن است تحقيق، 

درمان، مذهب و... باشد )پيري و حسن پورکاشاني، 1388(.
 انواع گردش گر ي 

انواع گردش گر ي به شرح زیر مي باشند:
 گردش گر ي طبيعي: عمدتاً جنبه تفریحي دارد و داراي 

کمترین تاثير اکولوژي منفي است.
 گردش گر ي فرهنگي: با معماري بناها، فرهنگ وتاریخ 

مردم بومي سروکار دارد.
ضمن که  است  گردش گر ي  نوعي  اکوگردش گر ي:   
ارزش هاي  آسایش  و  و  رفاه  طبيعي،  منابع  از  نگه داري   
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اجتماعي مردم محلي را نيز حفظ مي کند.
 گردش گر ي روستایي: در آن، جهان گردان در زندگي 
کردن به شيوه روستایي، شریك و سهيم شده و روستائيان 

نيز از فعاليت هاي توریستي بهره مند مي شوند.
  اگر وگردش گر ي: نوعي گردش گر ي است که افراد در 
این که  یا  و  مي کنند  دیدن  سنتي  کارهاي کشاورزي  از  آن، 
شخصاً دراین گونه فعاليت ها شرکت مي کنند، بدون این که به 
کشاورزان  زمين هاي  حاصل خيزي  یا  منطقه  اکوسيستم 

ميزبان، لطمه وارد شود.
 گردش گر ي پایدار روستایي

گردش گر ي پایدار، ازفلسفه توسعه پایدار نشأت گرفته است 
که نتيجه ضرورت و نياز پاسخ گویي و مقابله با همين پيامدهاي 
پذیر(  گردش  )مقاصد  درکشورها  گردش گر ي  صنعت  منفي 
است. کميته محيط زیست سازمان جهاني گردش گر ي توسعه 
پایدار را فعاليتي مي داند که نه تنها منابع طبيعي و فرهنگي را 
حفظ مي کند بلکه ظرفيت را نيز براي ایجاد درآمد و اشتغال 

مستمرا افزایش مي دهد )برزو وعباسي زاده، 1388(.
گردش گر ي روستایي را مي توان جزیي از مجموعه صنعت 
از  بسياري  در  که  آورد  به شمار  گردش گر ي  و  جهان گردي 
کشورهایي که از جمعيت روستایي برخوردارند داراي اهميت 
با دارا بودن مناظر  ایران مناطق روستایي  مي باشد، درکشور 
و  جنگلي  و  کوهستاني  ساحلي،  روستاهاي  جذاب،   طبيعي 
تفاوت هاي اقليمي و هم چنين ترکيبي از آداب و سنن محلي 
دهنده  ارائه  مي توانند  قومي   فرهنگ  تنوع  از  گرفته  نشات 
محيطي راحت، فرح بخش، وجذاب براي گردش گر ان داخلي 
از یك طرف  آید. گردش گر ي روستایي  به حساب   وخارجي 
مي تواند نقش مهمي را در تنوع سازي اقتصاد جوامع روستایي 
در قالب صنعت گردش گر ي ایفا نماید و از طرف دیگر مي 

 تواند وسيله اي براي تحرک رشد اقتصاد ملي از طریق غلبه بر 
مردم  زندگي  استاندارد  بهبود  و  نيافتگي  توسعه  انگاره هاي 
روستایي  گردش گر ي  اگر  هرحال  به  آید.  حساب  به  محلي 
مي تواند  کند،  ایفا  بخوبي  را  محول  نقش هاي  کليه  بتواند 
خالق یا محرک یك فرآیند توسعه یافته براي حصول پایداري 
خود  هم چنين  و  اقتصادي  زیربخش هاي  سایر  در  اقتصادي 

صنعت گردش گر ي باشد.
پایدار  گردش گر ي  توسعه  در  که  موضوعاتي  جمله  از 

روستایي موثر بوده است مي توان به:
 توسعه مناطق ایجاد شده براي فعاليت هاي گردش گر ي 
روستایي و حذف سدهاي سياسي و اقتصادي براي مسافرت 

به این مناطق
 افزایش آگاهي هاي زیست محيطي و عالقه در ایجاد 

روابط دوستانه بين انسان ها و محيط زیست
 افزایش تعداد گردش گر ان داخلي وميل و رغبت آنان 

به مناطق روستایي و یيالقي
 افزایش تقاضاي ایجادشده توسط رسانه ها وعالقه به 

شيوه هاي زندگي سنتي

روستایي  مناطق  در  گردش گر ي  فعاليت هاي  توسعه   
مانند سفرهاي ماجراجویانه وفعاليت هاي ورزشي اشاره کرد.

جریان هاي حفاظت از محيط زیست روستایي مدت ها پيش 
از جنبش هاي جاري جهاني حفظ محيط زیست آغاز شدند، از 
زمان انقالب صنعتي، به ویژه درکشورهاي شمالي اروپا، شهرها 
و روستاها در دوقطب مخالف هم قرار گرفته اند. در واقع انگيزه 
گرفته،  صورت  زیست  محيط  حفظ  درجهت  که  تالش هایي 
حفاظت از مناطق روستایي در برابر شهري شدن و صنعتي شدن 
تدریجي آن ها است. ولي به دليل آنکه روستا منبع گردش گر ي 
و مکاني مناسب براي گذران اوقات فراغت مي باشد، این دو امر 
مغایرت هایي با هم پيدا مي کنند و در نتيجه نقش اهداف زیست 
محيطي در روستاها کم رنگ تر گردیده است. اخيرا حفاظت از 
مناطق روستایي و حفظ جامعه وفرهنگ روستایي در روستاها 
سرلوحه برنامه ها قرارگرفته و وسيله اي براي دستيابي به حفظ 

محيط زیست روستا قلمداد مي گردد.
اکثر کشورهاي  در  روستایي  امروزه، موضوع گردش گر ي 
اقتصادي  منابع  و  شغلي  فرصت هاي  ایجاد  دليل  به  جهان 
کشاورزي  درکنار  محلي  جوامع  دست اندرکاران  براي  زیاد 
توسعه  است.  یافته  فوق العاده اي  اهميت  دامداري،   و 
گردش گر ي  مزرعه،  در  گردش گر ي  مثل  فعاليت هایي 
مانند  و  فرهنگي  گردش گر ي  طبيعت گردي،  ماجراجویانه، 
این ها باعث رونق روستاها وافزایش رفاه مردم روستایي شده 
است و به ویژه به دليل جهاني شدن تقریبا فرهنگ هاي بومي، 
شهرها  در  ویژه  به  را  عاميانه  هنر  و  قدیمي  رسوم  و  آداب 
لذا محيط  هاي روستایي مکان  بين مي برد،  از  یا  و  دگرگون 
هایي مناسب براي تماشاي این ارزشهاي فرهنگي و محلي 
است در نتيجه براي توسعه پایدار گردش گر ي همراه با تنوع 
توسعه  براي  مختلف  کشورهاي  مي رود.  به شمار  فرهنگي 
پایدارگردش گر ي درمناطق روستایي، برنامه ریزي هاي جامعي 
انجام داده اند که ضمن کنترل آثارمخرب بر محيط زیست و 
محيط هاي فرهنگي-اجتماعي، درآمدهاي مناسب کالن و در 
نهایت رفاه اجتماعي مقبولي را براي ساکنان این روستاها به 

ارمغان آورده است )تفرجي و حشمتي، 1388(. 
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 اصول گردش گر ي پایدار
1. حفظ و صيانت از تنوع موجود

2. استفاده درخور و پایدار از منابع موجود
3. جلوگيري از اتالف و هدر دادن منابع

برنامه ریزي هاي  در  گردش گر ي  نمودن صنعت  لحاظ   .4
کالن کشور

5. حمایت و پشتيباني از اقتصاد محلي
6. دخيل ساختن جامعه محلي در تصميم گيري ها )مشارکت 

مردم محلي(
7. آموزش روستایيان

صنعت  ارائه  و  اداره  قبال  در  مسؤوليت  احساس   .8
گردش گر ي

9. پژوهش و تحقيقات )برزو وعباسي زاده، 1388(
 مؤلفه هاي مؤثر بر گردش گر ي پایدار

براساس مطالعات صورت گرفته، مهم ترین عوامل مؤثر بر 
گردش گر ي پایدار عبارتند از:

1. برنامه ریزي
از محيط زیست و گسترش فرهنگ  آموزش حفاظت   .2

گردش گر ي
3.ظرفيت سنجي منابع موجود

تعاوني هاي  بر  تأکيد  با  محلي  مشارکت  تقویت   .4
گردش گر ي

)NGO( 5. گسترش و توسعه سازمان هاي غير دولتي
6. پژوهش و تحقيقات

7. تأمين امنيت گردش گر ان
8. فراهم آوردن امکانات و تسهيالت متناسب گردش گر ي

 )ICT( 9. لزوم بهره گيري فناوري ارتباطات و اطالعات
درصنعت گردش گر ي )برزو وعباسي زاده، 1388(

 گردش گر ي روستایي و توسعه پایدار
گردش گر ي  که  مي دهد  نشان  شده  انجام  پژوهش هاي 

جانبه  توسعه همه  براي  ابزاري  عنوان  به  مي تواند  روستایي 
دولت از نظر اقتصادي، اجتماعي، و زیست محيطي ایفاي نقش 
آثار  مي تواند  روستایي  گردش گر ي  اقتصادي،  نظر  از  نماید. 
اقتصادي مهمي را براي نواحي روستایي در بر داشته باشد. 
محلي  کاالهاي  خرید  اقامت،  براي  روستایي  گردش گر ان 
فعاليت هاي  در  پولها  مي کنند.این  پرداخت  پول  وخدمات، 
در  روستایي  مناطق  تحرک  موجب  و  مي یابد  محلي جریان 
بازدیدکنندگان  نيازهاي  بيشتر  بهتر و  برآورده کردن هر چه 
تخليه  روند  کندشدن  به  آن  اقتصادي  مهم  آثار  و  مي شود 
ابعاد اجتماعي نيز  سکونت گاه هاي روستایي منتهي شود. در 
اعتقاد بر این  است که ورود گردش گر ان به مناطق روستایي 
باعث ارتباطات مردم بومي با این افراد و تاثيرات قابل مالحظه 
در رشد و ارتقاي فرهنگي و اجتماعي، باال رفتن سطح سواد، 
و افزایش سطح مشارکت مي شود. از لحاظ زیست محيطي، 
محيط  با  روستایي  گردش گر ان  مستقيم  ارتباط  به  توجه  با 
از  بسياري  در  فرآیند،  این  مدیریت  در صورت عدم  طبيعي، 
به تخریب محيط زیست منجر  موارد، گردش گر ي مي تواند 
شود. بنابراین، گردش گر ي روستایي موجب برانگيخته شدن 
پایداري  براي  و  است  شده  محيطي  زیست  حساسيت هاي 
گردش گر ي، حفظ محيط زیست و ارتقاي آن، از جمله اولين 
فيزیکي  نظر وضعيت  از  مي آید. حتي  به حساب  ضرورت ها 
روستاها، حفظ بافت هاي با ارزش روستایي، مسکن سنتي و 
متناسب با اقليم منطقه، و شيوه هاي مختلف سکونت گزیني در 
گردش گر ي مورد تأکيد است ) مهدوي و همکاران، 1387(. 
سياست گردش گر ي پایدار در دنياي امروز نيز، رهيافت جامعي 
است که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردش گر ي بدون آثار 
مخرب بر زیست بوم هاي طبيعي است. همچنين براین نکته 
تأکيد دارد که در قالب توسعه گردش گر ي، بشر قادر خواهد 
بود که جوانب خاصي از محيط در جهت مثبت یا منفي تعدیل 
یا دستکاري شود.به همين خاطر در طول چند سال گذشته، 
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مفهوم گردش گر ي پایدار تا حدي پيشرفت کرده و جا افتاده 
است تا بتواند پاسخگوي تهدیدات گردش گر ي نابسامان باشد، 
گردش گر ي پایدار، گردش گر ي را در غالب مرزها بررسي کرده 
از  را  آن  سرزمين  و  ميزبان  جامعه  ميان  وار  مثلث  رابطه  و 
یك جهت و جامعه ميهمان، یعني گردش گر ان را از سویي و 
با صنعت گردش گر ي برقرار ساخته است. در گذشته صنعت 
در  ميزد.  را  اول  حرف  وار  مثلث  رابطه  این  در  گردش گر ي 
حال حاضر گردش گر ي روستایي قصد دارد تا فشار و بحران 
 موجود بين سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و در طوالني مدت 
موازنه اي را برقرار سازد. همچنين این بخش از گردش گر ي 
حداقل  به  نيز  را  محيطي  و  فرهنگي  آسيب هاي  دارد  قصد 
رسانده، رضایت بازدیدکنندگان را فراهم ساخته و در دراز مدت 
مقدمات رشد اقتصادي ناحيه را فراهم آورد و راهي براي به 
دست آوردن تعادل و موازنه بين رشد نهایي گردش گر ي و 
نيازهاي حفاظت و نگه داري منابع طبيعي باشد )رکن الدین 

افتخاري و مهدوي، 1384(.
عنوان  به  مي توان  را  گردش گر ي  مباحث،  بدین  توجه  با 
راهبردي جامع براي توسعه روستایي مد نظر قرارداد و با این 
دید، گردش گر ي تا حد گسترده اي به توسعه پایدار و در نتيجه، 
به گردش گر ي پایدار نزدیك مي شود که تمام ابعاد اقتصادي، 
اجتماعي، کالبدي، زیست محيطي و مدیریتي روستاها را مورد 
توجه قرار مي دهد و تالش دارد تا در بلندمدت زمينه رشد و 

شکوفایي روستاها را در تمامي عرصه ها فراهم کند.
 توسعه گردش گر ي روستایي؛ موانع و 

مشكالت
اظهار  از مدهوشي  نقل  به  و همکاران) 1387(  موسویان 
مي دارند که تعدد مراکز تصميم گيري، ضعف بازاریابي، ضعف 
توسعه  موانع  از  فرهنگ پذیري  فقدان  و  زیربنایي  امکانات 
نشان  نيز  دیگر  تحقيقات  بررسي  مي باشند.   گردش گر ي  
مي دهد که در کشورهاي مختلف، استانداردهایي براي اسکان 
ما  کشور  متاسفانه  که  مي شود  گرفته  نظر  در  گردش گر ان 
مي باشد.  روستا  در  گردش گر ان  براي  اسکان  استاندارد  فاقد 
گردش گر ي زماني لذت بخش و مفرح است که گردش گر  از 
خدمات مناسب رفاهي و بهداشتي برخوردار باشد،کمبود و یا 
نامطلوب بودن خدمات بهداشتي و رفاهي از دیگر موانع بر سر 

راه این صنعت مي باشد.
هر چند با توجه به شرایط هر کشور یا منطقه، موانع توسعه 
موانع  کلي  به طور  اما  است.  متفاوت  روستایي  گردش گر ي 
عمده در اجراي برنامه هاي توسعه گردش گر ي عبارت است از: 
موانع ساختاري و سازماني، موانع فرهنگي- اجتماعي، موانع 
موجود در بازار، موانع زیربنایي، آموزشي و کمبود نيروي انساني 
موارد دیگر  باال خود شامل  موارد  از   متخصص که هر یك 

مي شود )مدهوش و ناصر پور،1388(.
 بحث و نتیجه گیري

گردش گر ي روستایي به مثابه یکي از مردمي ترین اشکال 
اقتصادي و  به رشد  از یك سو منجر  گردش گر ي، مي تواند 

جذب  با  دیگر،  سوي  از  و  شود  روستایي  فعاليت هاي  تنوع 
مازاد نيروي انساني، به ایجاد اشتغال و باالبردن سطح درآمد 
براي توسعه  ترتيب، فرصتي  بدین  روستایيان کمك کند؛ و 
همه جانبه را فراهم آورد )غفاري و ترکي هرچگاني، 1388(. 
بنابراین، این صنعت با استفاده از پتانسيل هاي خود مي تواند به 
حل بخشي از مشکالت اقتصادي- اجتماعي مناطق روستایي 
پایدار  توسعه  براي  ابزاري  عنوان  به  و  نماید  شایاني  کمك 
ایفاي نقش نماید. در ادامه پيشنهاداتي براي عملکرد هر چه 

بيشتر این صنعت آورده شده است:
مختلف  بخش هاي  سرمایه گذاري  براي  زمينه سازي   

اقتصادي کشور در صنعت گردش گر ي روستایي؛
 تدوین برنامه هاي گردش گر ي متناسب با پتانسيل ها و 

امکانات روستاهاي هدف گردش گر ي؛
 کمك دولت به رفع مشکالت و امکانات زیربنایي در 

روستاهاي هدف گردش گر ي؛
توسعه  در  محلي  مشارکت  به  روستا  مردم  تشویق   

صنعت گردش گر ي؛ 
 اجراي برنامه هاي آموزشي- ترویجي به منظور تربيت 
از  روستایي  اجتماعات  آگاهي  افزایش  و  محلّي  راهنمایان 
پيامدهاي توسعه صنعت گردش گر ي در محل و فراهم سازي 

بستر تعامل با گردش گر ان ورودي؛
امور  جهت  در  محلي  خودجوش  سازمان هاي  ایجاد   

گردش گر ي روستاهاي هدف گردش گر ي؛
 گسترش فرهنگ توریسم پذیري در روستا.
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عبدالمجيد قرنجيك
تجارت به عنوان مهم        ترین شکل مبادله        ی اجتماعی از جمله 
سبب  که  کارکردی  می        رود.  به        شمار  انسان  اصلی  کارکردهای 
به اشکال  بازار  نام  به  احداث مکان        ها و فضاهای ویژه        ی خود 
این مکان        ها در  گوناگون گردیده است )پوراحمد، 1376، 27(. 
گوناگون  جوامع  در  و  بشری  حيات  مختلف  دوران        های  طول 
عملکردهای  و  یافته  تکامل  گرفته،  شکل  مختلف  اشکال  به 
پيرامون  ناحيه        ی  و  خود  منشا  سکونت گاه  برای  گوناگونی 
شکل        گيری  منشا  خود  آنها  از  بسياری  چه        بسا  داشته        اند،  آن 

سکونت گاه        هایی بوده        اند. 
مناطق  در  قدیم  از  محلی  بازارهای  اینکه  به  توجه  با       

ایجاد تحوالتی  داشته و وجود آن ها سبب  رواج  ایران  مختلف 
در زندگی اجتماعی و اقتصادی ساکنان مناطق مختلف به ویژه 
نواحی روستایی بوده است، درک تحوالت و روابط بين آن ها و 

نواحی روستایی نيازمند بررسی        های بيشتری است.  
اقتصاد روستایی نيازمند متنوع سازی است )مطيعی لنگرودی، 
1382، 165(، این امر از آن جهت اهميت دارد که روستاهای 
کشور ما عمدتا تنوع اندکی در مشاغل و در نتيجه منابع درآمدی 
خود دارند. از این        رو ایجاد فعاليت        های اقتصادی جنبی و تلفيقی 
محلی  بازارهای  بود.  خواهد  موثر  روستاها  وضعيت  بهبود  در 
باشد. همچنين  نياز روستاها  این  به  پاسخی  روستایی می        تواند 
از کارکردهای مهم بازارهای محلی کمك به توسعه        ی صنایع 

نقش بازارهای محلی در توسعه ی 
اقتصادی نواحی روستایی ایران  *N34*4
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بازار  آنها  طراحی  و  ایجاد  نيازهای  از  یکی  که  است  روستایی 
صنایع  توسعه        ی  برای  فاکتور  مهم        ترین  که  است  بازاریابی  و 
روستایی نيز می        باشد. یکی از شرایط الزم برای این کار بررسی 
است.از  بين        المللی  و  ناحيه        ای  محلی،  سطوح  در  بازار  نيازهای 
می        توان  نواحی  این  در  موجود  پتانسيل        های  شناخت  با  این رو، 
با برنامه ریزی مناسب و آینده        نگری و همچنين اولویت سنجی 
نيازهای روستایيان در جهت حل مسائل و مشکالت آنان حرکت 

کرد.
     با توجه به ویژگی        های بازارهای محلی از جمله ایجاد تنوع 
فعاليت        های روستایيان، درآمد جنبی  برای  شغلی، نقش مکمل 
ارتباطات  ایجاد  شهرها،  به  وابستگی  کاهش  روستایيان،  برای 
اقتصادی و اجتماعی بين روستاها و ... به        نظر می        رسد که این 
و  اجتماعی  اقتصادی،  رونق  عوامل  از  یکی  محلی  بازارهای 
توسعه        ی روستایی در ایران باشند. با توجه به این فرضيه و نيز 
به ویژه در  از مناطق کشور  بازارهای محلی در بسياری  وجود 
مناطق روستایی، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته 

است. 
 کارکردهای اقتصادی بازارهای محلی

است  اقتصادی  پدیده        ای  بازار  بيان شد،       همان        طور که 
کارکردهای  آنها  مهم        ترین  که  دارد  گوناگونی  کارکردهای  و 

نيازهای  رفع  برای  مکانی  محلی،  بازارهای  است.  اقتصادی 
به طور  است.  روستایيان  به        ویژه  مردم  مختلف  اقشار  اقتصادی 
کلی تشکيل بازارهای روستایی چه از نظر مکانی و چه از نظر 
زمانی با احتياجات روستاها تناسب دارد. اغلب روستایيان سعی 
برسانند  فروش  به  بازار  زمان  در  را  خود  محصوالت  می        کنند 
بخرند  زمانی  محدوده        ی  همين  در  نيز  را  خود  مایحتاج  و 
این  در  محصوالت  فروش   .)184  ،1372 )افسرکشميری، 
سایر  و  روستایيان  سود  به  می        تواند  بسياری  جهات  از  بازارها 

شرکت کنندگان در آن باشد.
     فروش توليدات در بازار نقش مهمی را به عنوان اساس 
بازارها  این  در  که  آن جا  از  می        کند.  بازی  مالی  عملکردهای 
دخالت  بدون  و  مستقي�م  طور  به  را  خود  تولي�دات  روستایيان 
کاالها  قيم�ت  هم  مي        رسانند  فروش  به  دالل        ها  و  واسطه        ها 
ارزان تر مي        باشد و هم روست�ایيان محص�والت خود را با قيم�ت 
باالتري به فروش مي        رسانند. بدین ترتيب از عایدات حاصل از 
فروش می        توان مستقيما برای تامين مالی ابزار توليد و کاالهای 
مصرفی خانوار و یا برای بازپرداخت اعتبار و بهره  استفاده کرد. 
برای  انگيزه  ایجاد  سبب  عرضه،  مناسب  قيمت  یعنی  امر  این 
توليد بيشتر محصوالت جنبی توسط روستایيان می        گردد )مطيعی 
و  روستاها  اقتصادی  توسعه        ی  در  که  لنگرودی، 1385، 198(، 

بهبود وضعيت روستایيان تاثير بسزایی خواهد داشت. 
است،  بسيار  اهميت  حائز  محلی  توليدات  نقش  ميان  دراین 
بازارهای  نياز  به  پاسخ گویی  به منظور  کاال  توليد  که  به طوری 
دارد،  زندگی  سطح  ارتقای  جهت  در  موثری  نقش  روستایی 
و  بومی  محلی  توليدات  به  محلی  بازارهای  اتکای  بنابراین 
اقتصادی  و  اجتماعی  تحوالت  باعث  آن  اقتصادی  جاذبه های 
به  بازارهای محلی  از  اگر چه در برخی  سکونت گاه        ها می        شود. 
وضوح مشاهده مي گردد که بيشتر محصوالت از مراکز شهري 
وارد روستا شده و به فروش مي رسد، در صورتي        که یکي از اهداف 
اصلي تشکيل این گونه بازارها عرضه        ی محصوالت توليدي روستا 
توسط روستایيان است. با این حال عمده محصوالت بازارهای 
هفتگی روستایی محصوالت کشاورزی محلی و گاه محصوالت 
کارخانه        ای است. هم چنين قابل ذکر است که روستایيان عمدتا 
توليدات جنبی خود )عالوه بر کار اصلی شان( را در بازار ارائه 
از آن کمك  ناشی  تنوع شغلی و درآمدی  امر و  این  می        دهند. 

موثری به اقتصاد روستا خواهد بود.
 با توجه به این مباحث، کامال روشن است که بازارهای محلی 
در افزایش بهره        وری اقتصادی نواحی روستایی از طریق توليدات 
جنبی روستایي�ان نقش پراهميت�ی دارند. ضمن�ا بازارهای محلی 
عالوه        بر این، باعث کاهش تورم در نواحی شهری نيز می        شوند 
)مطيعی لنگرودی، 1385، 200(. به این ترتيب که در بسياری 
از شهرهای ایران، عرضه        ی محصوالت کشاورزی فقط توسط 
بازارهای  گسترش  با  حالی        که  در  است.  پذیر  امکان  ميدان دار 
محلی در تمامی شهرهای ایران می        توان امکانی برای عرضه        ی 
محصوالت توسط کشاورزان )به ویژه توليدکنندگان خرده پا که 
فراهم  می        دهند(  تشکيل  را  ایران  کشاورزان  از  باالیی  درصد 
محصوالت  بازار  تورم  کاهش  سبب  عرضه  سيستم  این  کرد. 

کشاورزی می        گردد. 
محلی بودن توليدات عرضه شده در بازارهای محلی، می        تواند 
نقش مهمی در توسعه        ی اقتصادی سکونتگاه        های کوچك داشته 
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باشد، به طوری که برنارشاریه در این مورد می        نویسد :
 »بازارهایی که به نحوی محلی تغذیه می        شوند، همواره در 
بر  نقشی  رشد  کم  کشورهای  متوسط  یا  و  کوچك  شهرهای 
عهده داشته        اند« )برنارشاریه، 1373، 176(. این مهم در کشور 
ما که بسياری از سکونت گاه های آن کوچك و یا متوسط است، 

قابل توجه است. 
وابستگی  و  روستا  و  شهر  بين  روابط  این که  وجود  با       
آن ها به یکدیگر، امری اجتناب        ناپذیر و حتی الزم و مفيد است، 
باعث  نيز  عمدتا  و  بوده  حد  از  بيش  امر  این  مواردی  در  ولی 
وابستگی اقتصادی زیاد روستا به شهرگردیده است و استقالل 
نسبی روستاها را از آن ها گرفته است. بنابراین برنامه ریزان باید 
سعی در تعادل بخشی به این ارتباط و وابستگی داشته باشند تا 

آن را به سمت سودمندی هدایت کنند. 
بازارهای محلی،  اقتصادی  ابعاد  از  راستا، یکی  این       در 
و  ارتباط  افزایش  متقابال  و  شهر  به  روستا  وابستگی  کاهش 
امر  این  روستاست.  توليدات  و  یکدیگر  به  روستاها  وابستگی 
مالی  و  اقتصادی  روابط  مرکز  به عنوان  بازار  تا  می        گردد  سبب 

و نيز مرکز مبادالت اجتماعی، باعث کاهش سفر روستایيان به 
انتقال  و  پيرامون خود  روستاهای  بين  روابط  انواع  ایجاد  شهر، 
ني�روی انسانی در بين روستاه�ا )افسرکشميری، 1372، 184( 
گردد. در دنيای امروز هم که شهرها تامين        کننده ی بسياری از 
نيازهای روستایيان به        ویژه خدمات و کاالهای صنعتی هستند، 
بازارهای روستایی می        توانند قسمتی از این گونه وظایف شهرها 

را انجام دهند. 
 حوزه        ی نفوذ و روابط ناشی از بازار 

     روابط و مناسبات بين سکونت گاه        ها که خود را عمدتا به 
شکل جریان        های جمعيت، سرمایه، عقاید، اطالعات و نوآوری 
است  جغرافيایی  و  مکانی   - فضایی  پدیده        ای  می        دهد،  نشان 
عوامل  اهميت  و  نقش  ميان  این  در   .)81  ،1381 )رضوانی، 
اقتصادی در ظهور مناسبات بين روستایی بسيار زیادتر از سایر 
عوامل است. به        طوری که فراهم آمدن یك بازار مصرفی قابل 
توجه )به عنوان یك عامل اقتصادی و کانون مبادالت اقتصادی( 
می        تواند باعث دگرگونی کارکردها و در نتيجه، دگرگونی موقعيت 

سکونت گاه        های روستایی شود )سعيدی، 1381، 46(، بازاری که 
حاصل تجارت و داد و ستد بوده و از دیرباز در ایجاد روابط شهر 
و روستا نقش داشته است )رضوانی ]علی اصغر[، 1382، 104(. 
وجود چنين پدیده        ای در برخی روستاها به عنوان یکی از انواع 
مراکز عملکردی، سبب برقراری مناسباتی به اشکال یك سویه 
یا متقابل با سایر روستاها می        شود )بنياد مسکن انقالب اسالمی، 
1386، 47(. این مناسبات سبب ایجاد مراجعاتی به مرکز حوزه 
تبعيت می کند، در  نامنظ�م  و  الگوی منظم  دو  از  می        گردد که 
دوره        های  در  نفوذ  حوزه        ی  ساکنان  مراجعات  منظ�م  الگوی 
روزانه یا هفت�گی صورت می        گيرد. اهداف تجاری از مهم        ترین 
اهداف این مراجعات است )بنياد مسکن انقالب اسالمی، 1386، 
)مانند  دوره        ای  بازارهای  زمانی  دوره        ی  الگو  این  در   .)37-39
بازارهای هفتگی( به نوع کاالی مورد معامله، حجم مبادالت و 
حوزه        ی نفوذ آنها بستگی دارد که عمدتا روز خاصی از هفته است 

)پوراحمد، 1376، 87 و 88(.
     اشاره شد که هر پدیده ای         از جمله پدیده هاي اقتصادی 
می        تواند برای خود حوزه        ی نفوذی داشته باشد که در محدوده        ی 
آن به رفع نيازهای ساکن�ان می        پردازد. این حوزه        ی نف�وذ بر اثر 
اندازه        های گوناگون عمل می        کند.  عوامل مختلف در سطوح و 

یکی از این تقسيم        بندی ها عبارت است از:
1- حوزه        ی جذب )در فاصله        ی نزدیك( 

2- حوزه        ی نفوذ 
3-  حوزه        ی تاثير )در فاصله        ی دور( 

)بنياد مسکن انقالب اسالمی، 1386، 38(.
روستاهای  پيوند  در  مهمی  سهم  روستایی  بازارهای       
خود  پيرامون  روستاهای  با  داشته،  خود  اطراف  نزدیك  و  دور 
اجتماعی  و  اقتصادی  حيات  نماینده        ی  و  دارند  دیرینه  ارتباطی 
 ،1372 )افسرکشميری،  نزدیك        اند  آنها  به  که  روستاهایی        اند 
184(. آن ها با عملکرد و فعاليت        های خویش در هر سکونت گاه 
سبب ایجاد مرکزیتی می        گردند که آن هم به نوبه        ی خود باعث 
بالطبع  نفوذ  این حوزه        ی  در  نفوذ می        گردد.  ایجاد یك حوزه        ی 
ارتباطات و جریاناتی در سطوح مختلف و عمدتا به طرف مرکز 
بيانگر عملکرد مغناطيسی )کششی( مرکز  صورت می        گيرد که 
 .)35-37  ،1386 اسالمی،  انقالب  مسکن  )بنياد  است  حوزه 
اثرات مختلفی را برای مرکز و حوزه        ی آن درپی  این وضعيت 
خواهد داشت. این فضا سبب برقراری روابط و مبادالت مختلف 
انقالب اسالمی،  )بنياد مسکن  پایدار و ضروری می        گردد  پویا، 
1386، 34(. چنين وضعی را می        توان در ایران مشاهده کرد؛ به 
لحاظ جغرافيایی، شهرهای ایران، امروزه با اتکا به مناطق نفوذ 
از نظر  بيشتر مراکز شهری و روستایی  خود تکامل می        یابند و 
اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند. این پيوستگی 
تنوع شرایط  به  با توجه  ایران  نواحی جغرافيایی  از  در هر یك 
طبيعی، منابع اقتصادی و پيوندهای اجتماعی و قومی، نسبی و 

متنوع است.
ناحيه،  در یك  اقتصادی  ارتباطات  اهميت  به  توجه  با       
می        توان گفت که ارتباط اقتصادی، یکپارچگی فضایی را توسعه 
می        بخشد. در این زمينه، شبکه        های بازار، مهم        ترین وابستگی و 
ارتباط را تشکيل می        دهد که از طریق جریان کاال، مواد اوليه، 
بين  کشاورزی  توليدات  و  درآمد  سرمایه،  کارخانه        ای،  توليدات 
شبکه        های  وابستگی  گسترش  می        گيرد.  صورت  سکونت گاه        ها 
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بازار، نيروی عمده        ای در تجاری کردن کشاورزی است و تنوع 
در  می        سازد.  عملی  را  مبادله  فضایی  توسعه        ی سيستم  و  توليد 
کيفيت  زمينه        ی  در  ناحيه        ای  بازارهای  تقاضای شبکه        ی  نتيجه 
تولي�دات  فروش  تضمي�ن  نهایت،  در  و  می        شود  عملی  توليد 
روستایی و دست�رسی روستایي�ان به خدمات و کاالهای شهری 
امکان        پذیر می        گردد. البته در این ميان گروهی نيز بر این باورند 
که مراکز شهرهای کوچك دارای ابعاد انگلی است و بر این اساس 
ساختارهای شهرهای کوچك را به گونه        ای می        دانند که از یك طرف 
منابع مالی و انسانی نواحی روستایی را به خود جذب می        کنند و از 
طرف دیگر به عنوان مراکزی عمل می        کنند که جریان باال به پایين 

منابع را سد می        کنند )افراخته، 1383، 104 و 105(. 
  نتیجه گیری

از  اقتصادی،  پدیده        ی  یك  عنوان  به  محلی  بازارهای   
نيازهای  رفع  ضمن  آنها  است.  برخوردار  متنوعی  کارکردهای 
با  آن(،  نفوذ  )روستا و حوزه        ی  نواحی روستایی  در  افراد ساکن 
اتکا به توليدات محلی و بومی وعرضه        ی مستقيم و بی        واسطه        ی 
سبب  می        شود،  کاال  مناسب  قيمت  به  منجر  که  بازار  در  آنها 
می        گردد.  روستایيان  بين  در  بيشتر  توليد  برای  انگيزه  ایجاد 
برای  را  اقتصادی  بهره        وری  افزایش  بيشتر،  توليد  طبيعتا 
روستایيان )و حتی شهرنشينان( درپی خواهد داشت. در این بين، 
با ایجاد روابط و مناسبات بين سکونت گاه مرکز )محل بازار( و 
روابط  بين  تعادل  ایجاد  و  مختلف  در سطوح  آن  نفوذ   حوزه        ی 
یکپارچگی  آن  پی  در  و  روستایی  پيوندهای  سکونت گاه        ها، 

فضایی ایجاد می        گردد. در نهایت، این عوامل و مناسبات سبب 
پویایی اقتصاد و گردش پول در ناحيه و توسعه        ی اقتصادی آن 

می        گردد.   
منابع و مآخذ

دیدگاه  از  مازندران  استان  محلي  بازارهاي  بررسي  غالمرضا؛  احمدی،   )1
مراجعين، طرح پژوهشی موسسه        ی تحقيقات روستایی وزارت جهاد کشاورزی، 

1383
2( افراخته، حسن؛ ارزیابی نقش شه�رها در توسع�ه        ی ناحيه        ای )مورد: سيستان 
و بلوچستان(، فصلنامه        ی پژوهش        های جغرافيایی، شماره        ی 50، صص 103 تا 

1383 ،115
3( افسرکشميری، بيژن؛ بازارهای هفتگی روستایی در شمال ایران، مجله        ی 
نامه        ی علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره        ی3، صص 179 تا 192، دانشگاه تهران، 

بهار 1382          
4( افسرکشميری، بيژن و شاهرخ ترغيبی؛ مطالعه        ی مقدماتي بازارهاي هفتگي 
روستایي )نمونه مطالعه: بازار هفتگي سنگر(، طرح پژوهشی موسسه        ی مطالعات 

و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران، 1370      
5( برنارشاریه، ژان؛ شهرها و روستاها، ترجمه        ی سيروس سهامی، نشر نيکا، 

مشهد، 1373
6( بنياد مسکن انقالب اسالمی؛ راهنمای مطالعات حوزه        ی نفوذ نقاط روستایی، 

نشر شریف، تهران، 1386
توسعه        ی  نظریه        های  اميرابراهيمی؛  محمد  و  محمدحسين  یزدی،  پاپلی   )7

روستایی، انتشارات سمت، تهران، 1381
8( پوراحمد، احمد؛ جغرافيا و کارکردهای بازار کرمان، مرکز کرمان شناسی، 

چاپ اول، کرمان، 1376
9( رضوانی، علی        اصغر؛ رابطه        ی شهر و روستا، نشر ماکان، تهران، 1382

10( رضوانی، محمدرضا؛ تحليل الگوهای روابط و مناسبات شهر و روستا در 
پژوهش        های جغرافيایی، شماره        ی  فصلنامه        ی  تهران،  اطراف  روستایی  نواحی 

43، صص 81 تا 94، 1381
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پرونده ویژه

*N34*5

دهياري ه��ا: س��ئواالت متعدد ش��ما دهي��اران عزیز در 
خص��وص بحث امور مالي دهياري و نيز مباحث مرتبط 
با واگذاري ماش��ين آالت ما را برآن داش��ت ت��ا ميهمان معاونت 
پشتيباني و امور اجرایي سازمان شهرداري ها و دهياري ها  شویم 
و سئواالت ش��ما را درميان بگذاریم . آنچه مي خوانيد خالصه اي 

از نشست دو ساعته ما با جناب آقاي مسلم خاني است.
 

دهیاريه�ا:جن�ابآقايمس�لمخانيضمنتش�کراز
وقتيک�هدراختیارنش�ریهقراردادیدابت�دااگرفرمایش
مقدماتيدرش�روعگفتگوداریدبفرماییدبعدجهتشروع
بح�ثدرخص�وصبرنام�هه�ايس�ال90توضیحات�ي

بفرمایید.
در ابتدا مایلم قدری پيرامون مس��ائل فرهنگی صحبت کنم و 
بعد به پرس��ش های شما پاس��خ خواهم داد. به نظر بنده یکی از 
رسالت های مهم س��ازمان اصالت بخشی و احيای هویت روستا و 
روستایی است. متأس��فانه فرهنگ غلطی که از زمان طاغوت جا 
افتاده اس��ت و خيلی اوقات ارزش های روستا و روستایی آن گونه 

که باید، دیده نمی ش��ود و مورد توجه ق��رار نمی گيرد. بطوری که 
در بيش��تر مواقع خود روس��تایی هم تحت تأثير این موضوع قرار 
می گيرد و حتی اگر به موفقيتی برس��د، احس��اس می کند که باید 
در لباس ش��هری این دستاورد و موفقيت را به تصویر بکشد. زیرا 
فکر می کند که اگر با همان هویت روس��تایی بخواهد کاری کند، 

دیده نمی شود.
ب��ه گمانم این یک��ی از مهم ترین دغدغه هایی اس��ت که باید 
در کشور ما وجود داش��ته باشد و یکی از اصلی ترین دغدغه های 
سازمان نيز محسوب می شود که اول به روستا و روستایی اصالت 
بدهي��م و برای روس��تایی در همان روس��تا ارزش قائل باش��يم، 
ارزش های روس��تا را به مردم معرفی کنيم و تالش و زحمتی که 
توس��ط مردم روستا کشيده می ش��ود را به مردم بنمایانيم. به هر 
حال بسياری از اقالم مصرفی شهرها حاصل دست رنج روستایيان 
عزیز و زحمت کش اس��ت و اگر یك زمانی توليد روس��تای ما با 

مشکل مواجه شود، بدون شك کشور دچار چالش خواهد شد.
معرفی اس��تعدادهایی که در روستاها وجود دارد نيز یکی دیگر 
از مهمترین وظایف س��ازمان است. برای مثال بحث گردشگری 
که ش��اید ت��ا حد زیادی م��ورد غفلت س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهياری های کش��ور و نيز س��ازمان ميراث فرهنگی کش��ور قرار 
گرفته اس��ت. بطوری که هنوز بسياری از استعدادهای گردشگری 
روس��تاهای کشور شناسایی نشده است. شما االن اگر از مردم در 
مورد روس��تاهایی که دارای جاذبه های گردشگری هستند سؤال 
کنيد، ش��اید ب��ه جز ابيانه و کندوان نام ه��ای دیگری را به خاطر 
نياورن��د. در صورتی که در همين اس��تان ته��ران چيزی در حدود 
70 روس��تاي دارای استعدادهای گردشگری شناسایی شده است 
 ک��ه از این بين 30 روس��تای دارای جاذبه های گردش��گری معرفی 
ش��ده اند. مطمئنًا این استعداد در روس��تاهای شهرها و استان های 
دیگر هم هس��ت که انشاءاهلل این مسئله باید بيشتر مورد توجه و 

اهتمام سازمان قرار بگيرد.
باید توجه داش��ته باشيم که روس��تا هميشه برای مردم جذاب 
بوده و هس��ت. البته به ش��رطی که این پتانس��يل ها خوب برای 
مردم معرفی ش��ود. اگر بتوانيم اس��تعدادهای روستا و روستایی را 
خوب به مردم بشناسانيم، طبيعتًا هم دولت سرمایه گذاری بهتری 
انجام می دهد، و هم جذابيت حضور در روس��تا برای مردم بيشتر 

خواهد شد.
اما در مورد برنامه س��ال 90 سازمان باید خدمتتان عرض کنم 
ک��ه یك س��ری از برنامه های ما در قالب ط��رح تحرک در حال 
انجام اس��ت. آنچه که در طرح تحرک مدنظر است این است که 
به مدیریت روستایی بيشتر از آنچه که هست ارزش و بها بدهيم 
و به سمت گسترش و توسعه آن حرکت کنيم. یکی از مشکالت 
مهمی که گاهی اوقات حتی روستاهای ما را دچار چالش می کرد، 
بحث تصدی گری های دولتی بود که واقعًا ضرورتی هم برای آن 

بررسي مناسبات مالي دهياري ها
در گفتگو با جناب  آقای مسلم خانی، معاونت پشتیبانی و امور اجرایی سازمان شهرداری ها و دهیاری هاي کشور
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دیده نمی ش��د. این روالی بود که از قدیم وجود داش��ت. لذا ما با 
برخی از س��ازمان های مرتبط در این زمينه وارد مذاکره شدیم تا 
وظایف این سازمان ها در حوزه روستا را در قالب موافقت نامه های 

مشترک به مدیریت روستایی واگذار کنيم.
بح��ث دیگ��ر برنامه ری��زی ب��رای ارتق��ا و افزای��ش س��رانه 
دهياری هاس��ت، که در معاونت دهياری ها در حال اجرا و پيگيری 
اس��ت. در این حوزه یکی از کارهایی که قرار اس��ت صورت گيرد 
تقویت درآمدهای پایدار اس��ت. در حوزه شهرداری ها ما صندوقی 
داریم ک��ه صرفًا برای ایج��اد درآمدهای پایدار به ش��هرداری ها 
تس��هيالت بدون س��ود پرداخت می کند. ما پيش��نهادی را ارائه 
کرده ای��م که چنانچ��ه مورد تصویب قرار بگي��رد چنين صندوقی 
برای روس��تاها نيز ایجاد ش��ود تا توان ارائه تس��هيالت موردنياز 
ایجاد درآمدهای پایدار را داشته باشيم. چون برخی روستاها برای 
مثال در حوزه هایی نظير گردشگری قابليت هایی دارند اما به دليل 

نبود امکان مالی توان اجرایی کردن این پتانسيل ها را ندارند. 
لذا برنامه ما این اس��ت که با راه اندازی این صندوق روس��تاها 
توانایی دریافت تسهيالت را داشته باشند. ضمن اینکه بازپرداخت 
تس��هيالت نيز از محل درآمدهای همان پروژه امکان پذیر است. 
یعنی پرداخت وام قرض الحسنه و دریافت اقساط آن با یك دوره 

تنفس از محل درآمدهای حاصله.
دهیاريها:ظاهراًاینتس�هیالتدرشهرداریدرحوزه
پروژههایعمرانیوخریدماش�ینآالتدادهمیش�ود.در

اینصندوقنیزروالبههمینشکلخواهدبود؟
ما ارائه تس��هيالت عمرانی را خيلی کاهش داده ایم و به سمت 
ارائه تسهيالت جهت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کرده ایم. البته 
عمرانی هم همواره به معنای هزینه نيست. زیرا بعضی پروژه های 
عمرانی مستقيم یا غيرمستقيم درآمدزا هستند. به طوری که گاهی 
درآمدهای حاص��ل از اجرای پروژه بر هزینه های اجرای آن غلبه 
پي��دا می کند. لذا پيگير آن هس��تيم که مجوز ای��ن صندوق اخذ 
ش��ود و در قالب تعاونی های روس��تایی یا در هر قالب دیگری به 
ارائه تسهيالت بپردازد. البته طبيعی است که همه روستاها شامل 
این تسهيالت نمی شوند. بلکه این تسهيالت به روستاهایی تعلق 
خواهد گرفت که دارای پتانسيل های بالقوه برای درآمدزایی پایدار 

باشند.
یک��ی دیگر از بخش های طرح تحرک ارتقای س��طح خدمات 
روس��تایی است که توس��عه سيستم مدیریت پس��ماند روستایی، 
ارتقای خدمات ایمنی و آتش نش��انی و نيز توس��عه فضای س��بز 
روستایی است. در حوزه خدمات ایمنی و آتش نشانی تعهد ما این 
است که تا پایان سال 90 تمامی روستاهایی که در آن ها ایستگاه 

آتش نشانی احداث شود را از لحاظ ماشين آالت تجهيز نمایيم. 
دهیاريه�ا:درچهنوعدهیاریهاییاینتجهیزصورت

خواهدپذیرفت؟
این تقس��يم بندی بر عهده معاونت دهياری هاست. طبعًا فاصله 
روستا با روستاهای اطراف، یا با سایر ایستگاه های آتش نشانی مورد 
توجه قرار خواهد گرفت و پس از آن نس��بت به احداث ایستگاه و 
تجهيز ماش��ين آالت اقدام خواهد شد. زیرا برخی روستاها  توسط 
روس��تاهای هم جوار و برخی نيز توسط ایستگاه های آتش نشانی 

شهر پوشش داده می شوند.
موض��وع دیگری که امس��ال مورد توجه طرح تحرک اس��ت، 

ساماندهی ساخت و ساز روستایی است. 

دهیاريها:اینس�اماندهیدرح�وزهاعطایمجوزهای
ساختوسازانجامخواهدگرفت؟

هم در بحث اعطای مجوزهای ساخت و ساز و هم مقاوم سازی 
س��ازه های موج��ود مورد توجه اس��ت.یکی دیگ��ر از موضوعات 
م��ورد توجه در ط��رح تحرک اصالح، بازنگ��ری و تدوین قوانين 

دهياری هاست.
دهیاريها:اگراجازهبدهیدس�راغس�ؤاالتیبرویمکه
بیش�ترمرتبطبامعاونتشماس�ت.اگرامکانداردقدری
بیش�تردرم�وردمأموریتاصلیمعاونتپش�تیبانیوامور
اجرای�یش�هرداریهاودهیاریه�ادرح�وزهدهیاریهاو

فعالیتهایشاخصآنتوضیحبفرمایید.
یکی از اصلی ترین مأموریت های س��ازمان تأمين ماشين آالت 
روس��تایی اس��ت. قباًل خرید ماش��ين آالت روس��تایی به صورت 
متمرکز توس��ط س��ازمان انجام می گرفت. اخيراً طبق مصوبه ای 
ک��ه در س��ازمان ص��ورت پذیرفت ای��ن کار به اس��تانداری های 
کش��ور تفویض ش��د. بدین ترتيب مدیران کل امور روستایی در 
اس��تانداری ها موظف به تأمين ماش��ين آالت مورد نياز روستائيان 
در هر اس��تان ش��دند. یعنی بخش عمده ای از خرید توس��ط خود 

استانداری ها انجام می شود.
طبيعت��ًا این کار محاس��ن و معایبی دارد. حس��ن این کار این 
اس��ت که چون تعداد قراردادهایی که در اس��تان ها بسته می شود 
کم و محدود اس��ت. لذا کار پيگيری وصول مطالبات نيز راحت تر 
و سریع تر انجام می پذیرد. از طرف دیگر معمواًلَ مدیران کل امور 
روستایی اشراف بهتری به نيازمندی های روستاهای استان دارند 
و امر اولویت بندی خرید ماشين آالت با توجه به محدودیت منابع 

را بهتر می توانند انجام دهند.
در خص��وص دالیل تفویض این امر به اس��تانداری ها نيز باید 
گف��ت که یکی از دالیل این امر  تش��خيص بهت��ر نياز از طرف 
اس��تانداری ها ب��ود. چون به هر ح��ال شناس��ایی نيازمندی های 
24000 روستای کشور توسط یك مرکز کار چندان آسانی نيست. 
 در حالی که همين کار در اس��تانداری ها ب��ا کيفيت بهتری انجام 
می گيرد. دليل دیگر این امر نيز مصوبه دولت مبنی بر تمرکززدایی 
ب��ود. از طرف دیگر نيز همانطور که گفته ش��د پيگيری مطالبات 
روس��تاها توسط استانداری ها راحت تر بود. در گذشته ابتدا مدیران 
روستایی با اس��تانداری ها و آن ها نيز با سازمان مکاتبه می کردند 
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ک��ه روالی بس��يار طوالنی و زمان بر بود. ام��ا در حال حاضر خود 
مدیران روستایی بالواسطه با استانداری ها در ارتباط هستند و این 

نيز یکی دیگر از دالیل سپردن این کار به استانداری ها بود.
ام��ا یکی از معایب کار این اس��ت که چ��ون خرید به صورت 
متفرقه انجام می پذیرد، امکان کار کارشناس��ی خوب و منس��جم 
وجود ندارد. چون ما با فقدان کارش��ناس فنی کافی در اس��تان ها 
روبرو هستيم. اما در سازمان ، ما دارای کميته فنی و کارشناسان 
خبره ای هستيم که به خوبی سره را از ناسره تشخيص می دهند و 

آشنایی کافی با توليدکنندگان برتر کشور دارند.
یک��ی دیگر از معایب کار افزای��ش هزینه خرید به دليل انجام 
خریده��ای خرد اس��ت. در صورتی که قباًل چون این کار توس��ط 
س��ازمان به صورت متمرکز انجام می ش��د و حجم خرید باال بود، 
هزینه ه��ای کمتری را ب��ه دولت تحميل می ک��رد. البته ما برای 
کاهش این مش��کل اقدام به راه اندازی یك کميته مش��اوره فنی 
کرده ایم تا بتواند راهنمایی ها و مشاوره های الزم را در صورت نياز 

در اختيار کارشناسان فنی استانداری ها قرار دهد.
دهیاريها:ش�مانکاتمثبتومنفیخریدماشینآالت
رافرمودی�د.درحالتقبلیهمانطوریکهش�مافرمودید
کیفی�تخریدبس�یارباالترب�ودوپیامکهاییکهتوس�ط
دهیارانبهنش�ریهفرستادهمیش�ودنیزمؤیداینمطلب
اس�ت.ازطرفیبهفرمودهش�ماکمیتهاینیزدرس�ازمان
مرکزیبرایس�اماندهیاینموض�وعوراهنماییمدیران
کلامورروس�تاییاستانداریهاتش�کیلشدهاست.حال
س�ؤالاینجاس�تکهآیابرایخدماتپ�سازفروشنیز
فکریش�دهاس�تیاپیگیریاینموضوعنی�زبامدیران

روستاییواستانداریهاست؟
چون خرید توس��ط استانداری ها انجام می گيرد طبيعتًا خدمات 

پس از فروش نيز بر عهده خود آن ها خواهد بود. 
دهیاريه�ا:سیاس�تگذاریواگ�ذاریماش�ینآالتبر
عهدهس�ازماناس�تیاتوسطخوداس�تانداریهاصورت
میپذی�رد؟وازس�ویدیگ�رای�نام�رب�اچ�همعیارهاو

شاخصهاییانجاممیشود؟
ش��اخص ها را معاونت دهياری ها در اختيار اس��تانداری ها قرار 
می دهد و آن ها نيز با توجه به ميزان بودجه ای که در اختيار دارند 
و نيازس��نجی های صورت پذیرفته اقدام به واگذاری ماشين آالت 

به دهياری ها می نمایند. 
آی�امعاون�تپش�تیبانیوام�وراجرای�یبهج�زتأمین

ماشینآالتمأموریتدیگریرانیزدنبالمیکند؟
مأموری��ت دیگ��ر ای��ن معاون��ت نظارت ب��ر عملک��رد مالی 
دهياری هاس��ت. در همي��ن زمينه دفتر انفورماتي��ك با همکاری 
کارشناس��ان س��ازمان در ح��ال طراح��ی ی��ك نرم اف��زار جامع 
بودجه ریزی دهياری های کل کش��ور هس��تند که به نوعی باعث 
ایج��اد یکپارچگ��ی و وحدت روی��ه مدیران روس��تایی در زمينه 
بودجه ریزی می ش��ود. این کار در حال نهایی ش��دن است و چند 
نمونه کار نيز ارائه ش��ده است که در حال بررسی است. ان شاءاهلل 
با اتمام این پروژه، نرم افزار جهت اس��تفاده در اختيار دهياران کل 

کشور قرار خواهد گرفت.
دهیاريها:روالتوزیعبودجهیاس�رانهتخصیصیافته

بهدهیاریهادرسازمانبهچهنحویاست؟
یکی از معيارها تعداد جمعيت روستایی استان و دیگری ميزان 

توسعه نيافتگی روستاهای کشور است که جزء شاخص های مهم 
ماست. 

دهیاريه�ا:جدایازش�اخصهایتوزی�ع،روندتوزیع
بودجهبهچهشکلیاست؟

این بودجه از طرف س��ازمان به اس��تانداری ها داده می شود و 
در اس��تانداری ها نيز از طریق مدیران کل امور روستایی براساس 

شاخص توزیع مي گردد. 
دهیاريه�ا:نظ�ارتب�رعملک�ردمالیچگون�هصورت

میپذیرد؟
م��ا چندگونه راهکار نظارت��ی در زمينه بودجه پرداخت ش��ده 
داریم. یکی اینکه از اس��تانداری ها هنگام پرداخت بودجه گزارش 
هزینه گرفته می ش��ود. از طرف دیگر اعزام کارشناس��ان سازمان 
شهرداری ها و دهياری ها، کارشناسان استانداری ها و کارشناسان 
فرمانداری ها به روستاها و نظارت بر نحوه هزینه کرد بودجه است. 
از طرف دیگر حسابرس��ی اس��ناد و مدارک ارس��ال ش��ده توسط 
دهي��اران نيز یکی دیگر از راهکارهای نظارت بر حس��ن عملکرد 

مالی دهياران است.
غير از مجاری مذکور بررس��ی ش��کایات احتمال��ی واصله به 
دایره بازرس��ی نيز یکی دیگر از روش های نظارتی ماست. بدین 
ترتيب که کارشناسان مربوطه در اس��تانداري ها مستقر می شوند 
و به ش��کایات صورت گرفته از بخش��داران و دهياران رس��يدگی 

می نمایند.
دهیاريه�ا:ش�ایدیکیازمش�کالتدهی�اراندرحال
حاض�راینباش�دکهخیلیبانظاماداریمرس�وممأنوس
نیس�تند.زیرادراکثرروس�تاهایکنفردهی�ارواحیاناًیک
نفرنیزبهعنوانکمکویحضوردارد.لذادرزمینهبودجه،
هزین�ه،نگهداریاس�نادمالیوحسابرس�یدچارمش�کل
میش�وند.آیابرنامهایدرسازمانوجودداردکهقدریکار
حسابرس�یبهص�ورتتخصصیت�ردردهیاریه�اانجام
گیرد؟ب�رایمثالبرایهر10یا20روس�تایکپیمانکار
ب�هعنوانکارش�ناسمالیام�ورمربوطب�هبودجهریزیو

حسابرسیدهیاریهارابهصورتیکپارچهانجامدهد.
نرم افزاری که در حال تهيه اس��ت، همي��ن وظيفه را بر عهده 
دارد. الزم به ذکر اس��ت که نصب نرم افزار همراه با ارائه آموزش 
اس��ت. یعنی کارشناس��ان مربوطه با مراجعه به روستاها عالوه بر 
نصب نرم اف��زار، در زمينه نحوه بودجه ریزی و حسابرس��ی اقدام 
به ارائ��ه آموزش های الزم به دهي��اران می نمایند. عالوه بر این 
ب��ا توجه به عدم ام��کان آموزش متمرکز هم��ه دهياران، ما یك 
س��ری آموزش هایی ه��م از طریق فرمانداری ها و اس��تانداری ها 
 پيرامون حسابرس��ی و مس��ائل حقوقی و اداری به دهياران ارائه
می کني��م. در پایان ای��ن دوره های آموزش��ی از طریق برگزاری 
آزم��ون ارزیابی های الزم به عمل می آید و گواهی گذراندن دوره 

نيز به دهياران اعطا می گردد.
دهیاريه�ا:همانطورکهمس�تحضریددهیارییکنهاد
عموم�یاس�تکهقراراس�تخودکفاباش�دووابس�تهبه
دول�تنباش�د.اماعم�اًلاینگونهنیس�ت.البتهتأس�یس
صندوق�یکهش�مافرمودی�دمیتوان�دبهعن�وانیکیاز
راهکاره�ایمناس�بدراینزمینهباش�د.آیاب�هجزاین،
برنامهدیگریبرایاس�تقاللبیش�تردهیاریهادردس�ت
انجاماست؟برایمثالشایدهمینموضوعتأمینماشینآالت
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بهدهیاریهاویاتعاونیهایروستاییبرخیازاینبرنامهها
باشد.

ع��الوه بر برنامه های مذک��ور ما به دنبال تأس��يس بانك نيز 
هستيم. البته نه فقط بانك؛ بلکه مجموعه ای به صورت هلدینگ 
که هم به شهر خدمات بدهد و هم به روستا. بدین ترتيب که یك 

سری شرکتهایی زیر مجموعه بانك قرار می گيرند.
این طرح در س��ازمان با مش��اوره کارشناس��ان بانکی در حال 
نهایی شدن است و در صورت تصویب طرح در کارگروه اقتصادي  
به دنبال اخذ مجوز خواهيم رفت. این شرکت های زیرمجموعه  به 
دنبال ایجاد درآمدهای پایدار هستند تا توان ارائه تسهيالت مالی 

به شهر و روستا را داشته باشند. 
واقعيت موضوع این اس��ت که چه ش��هر و چه روستا تا وقتی 
دارای درآمد پایدار نباشند نمی توانند به خودکفایی برسند. البته این 
موضوع در مورد روستا خيلی جدی تر است. بسياری از روستاهای 
ما محصوالت کشاورزی و دامی بسيار مناسبی دارند اما متأسفانه 
به قيمت های بس��يار پایينی فروخته می شود. عمده مشکل نيز به 
دليل وجود واسطه هاس��ت که سود اصلی نصيب آن ها می شود و 
در این بين تمام زحمات یکساله روستایيان به هدر می رود. اما اگر 
بتوان در روستاها به سمت ایجاد صنایع تبدیلی پيش رفت طبيعتًا 
هم دست واسطه ها قطع خواهد شد و هم اینکه باعث ایجاد درآمد 

پایدار و ایجاد اشتغال در روستاها خواهد شد. 
این مباحث همه در قالب بانك تعریف ش��ده است. اگر موفق 
به تأس��يس بانك ش��ویم و بانك بتواند با تعاونی های روس��تایی 
همکاری مناس��بی داشته باش��د، می توان در دراز مدت حتی خود 
روس��تائيان را به عنوان س��هام داران اصلی بانك تعریف کرد و به 

سمت خودکفایی روستایی حرکت کرد.
نکته ای که می خواهم مورد تأکيد قرار دهم این است که تمام 
تالش ما این اس��ت که بتوانيم دغدغه معيش��ت را از روس��تایی 
بگيریم. چون به هر حال اصلی ترین دليل مهاجرت از روس��تا به 
شهر این است که بعضي از روستائيان توانایی تأمين مخارج خود 

را ندارند و مجبور به مهاجرت به شهرها می شوند.
دهیاريه�ا:اگرامکانداردکم�یدرموردآماراعتبارات
اختصاصیافتهبهدهیاریهادرس�الگذش�تهوپیشبینی

تخصیصاعتباردرسالجاریتوضیحبفرمایید.
در بحث آموزش 6500 ميليون ریال اعتبار آموزشی به صورت 
متمرکز هزینه کردیم که در قالب کارگاه های آموزش��ی و تهيه و 
تدوی��ن کت��اب و کتابچه و آموزش از راه دور بوده اس��ت. ضمن 
این ک��ه طبق مصوبه دول��ت 6 درصد از اعتبارات س��وخت را به 

منظور امر آموزش می توان در اختيار استانداری ها قرار داد.
اعتباراتی که به روس��تاها داده می ش��ود دو بخش است. یکی 
اعتب��ارات گمرکی و دیگری اعتبارات س��وخت اس��ت. اعتبارات 
گمرکی در دو بخش هزینه ای و عمرانی است. اعتبارات هزینه ای 
در سال گذشته برابر با 590 ميليارد ریال بوده که امسال به 1300 
ميليارد ریال رسيده است. در بخش اعتبارات سوخت هم پيشبينی 
امس��ال 2000 ميليارد ریال اس��ت که اگر محقق شود، نسبت به 

سال 89 رشد 100 درصدی خواهد داشت. 
دهیاريها:درزمینههزینهکردبودجهآیاسیاس�تگذاری
کالنیبهصورتتوصیهاییاتکلیف�یبرایدهیاریهاوجود
دارد؟خصوصاًدربحثس�رانهایکهبهجزبحثدرآمددر

اختیاردهیاریهاقرارمیگیرد.

هم��واره در نشس��ت هایی که ب��ا مدیران کل امور روس��تایی 
یا س��ایر مدی��ران مرتبط ب��ا دهياری ها داریم برخ��ی نکاتی که 
م��ورد تأکيد دولت در زمين��ه هزینه کرد بودجه هس��ت را یادآور 
 می ش��ویم. یک��ی از این نکات توج��ه به توجيه فن��ی، اقتصادی و

زیست محيطی پروژه هاست که به خصوص در پروژه های روستایی 
از اهميت باالیی برخوردار است. اولویت دیگری که همواره مورد 
تأکيد دولت است اتمام پروژه های نيمه تمام است. به گونه ای که 

پيش از شروع پروژه جدید پروژه های قبلی به اتمام برسد. 
یکی دیگر از معيارها اولویت بر اساس نيازهاست که با توجه به 

شرایط اقليمی برای هر منطقه خاص و متفاوت است.
موض��وع دیگر تس��ریع در هزینه کرد اعتبارات اس��ت. ش��اید 
اگر کس��ی ب��ا این موض��وع درگير نباش��د اهمي��ت آن را درک 
 نکند. گاهی اوقات بودجه هس��ت ولی آن قدر تش��ریفات قانونی 
 زمان بر هست که بودجه وقتی به دست دهيار می رسد که دیگر کاری

نمی توان انجام داد. حتی ممکن اس��ت ای��ن زمان آنقدر طوالنی 
شود که بودجه به خزانه برگردد.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

27
شماره 34 



لذا س��عی ما همواره بر این اس��ت که تا بودج��ه در اختيارمان 
 ق��رار می گي��رد س��ریع تر در اختيار اس��تانداری ها ق��رار بدهيم و 
توصيه مان به اس��تانداری ها نيز این است که در اسرع وقت آن را 
در اختيار دهياران قرار دهند. زیرا مجری این بودجه دهيار اس��ت 
و باید زمانی این بودجه در اختيارش قرار گيرد که توانایی مصرف 

آن را داشته باشد و به فصول سرد و بارانی سال نخورد.
موضوع دیگر هم سفرهای استانی هيئت دولت است که سعی 

می شود مصوبات سفرهای استانی در اولویت قرار گيرد.
دهیاريها:اگرامکاندارددرمورددس�تورالعملتعیین
دس�تمزددهیاریهاکهجدیداًهمابالغشدهاستتوضیح

بفرمایید.
دستورالعمل محاس��به و پرداخت حقوق و مزایای دهياران در 
18 بند تهيه ش��ده است که بر اس��اس دهياری های درجه 1 تا 6 
ميزان حداقل دس��تمزد مصوبه شورای عالی کار به ازای کار تمام 

وقت مبنا قرار گرفته اس��ت که 110100 ریال در هر روز اس��ت. 
در کن��ار این کمك هزینه اقالم خانوار، کمك هزینه عائله مندی، 

حقوق پایه و ... مالک پرداخت است. 
فوق العاده ای هم در این مصوبه با عنوان فوق العاده شغل دیده 
شده است که برای دهياری های درجه 1 و 2 به ميزان 10 درصد، 
در دهياری های درجه 3 و 4 به ميزان 20 درصد و در دهياری های 

درجه 5 و 6 به ميزان 30 درصد حق شغل تعيين شده است. 
فوق العاده دیگری نيز با عن��وان فوق العاده تحصيل پيش بيني 
ش��ده اس��ت که برای فوق دیپلم به ميزان 5 درصد، ليسانس به 
ميزان 10 درصد و فوق ليسانس و باالتر از آن به ميزان 15 درصد 

حق شغل اضافه می شود.
در عمليات عمرانی هم که در روس��تاها در قالب بودجه انجام 
مي ش��ود حق الزحمه اي به ميزان 5 در هزار دیده شده است که از 

5 برابر فوق العاده حقوق دهيار نباید باالتر باشد. 
برای دهياران پاره وقت هم حق الزحمه اي به ميزان ساعت کار 
که در هر روز نباید از 4 س��اعت تجاوز کند در این دس��تورالعمل 

لحاظ شده است.
دهیاريه�ا:آی�اای�نآییننام�هناظربهش�خصدهیار

است؟
بله.

دهیاريه�ا:درموردکارمنداندهی�ارییانیروهایپاره
وقتدهیاریچهپیشبینیهاییصورتگرفتهاست؟

 اگر هم کس��ی با دهياري همکاری مي کند حقوقش در قالب 
هزینه هاي پروژه دیده می شود.

دهیاريها:اگرموافقباشیدبهسراغبحثهدفمندکردن
یارانههابرویم.االنماهششماجرایاینطرحاست.ارزیابی
سازمانازتأثیرهدفمندییارانههارویکارکردمالیروستاها
چگونهاست؟باتوجهبهاینکهسازمانشماجزوسازمانهایی
استکهمستقیماًدرگیراینطرحاست؛بهخصوصدرزمینه

سوختوحملونقل.
در وهل��ه اول باید گفت که این طرح کمك بزرگی به روس��تا 
و روس��تائيان بود. پيش از این بيش��تر س��ود یارانه را بخش��ي از 
شهرنش��ينان می بردند. برای مثال یارانه بنزی��ن عمدتًا در اختيار 
کس��انی بود که بيشتر از ماش��ين شخصی استفاده می کردند و نه 
روس��تایيانی که در ط��ول هفته یك یا دو بار آن هم از وس��ایل 
حمل و نقل عمومی اس��تفاده می کردند. در بخش��های دیگر نيز 
به همين نس��بت عدالت توزیع یارانه را نداش��تيم. هر کس��ی که 
امکانات بيش��تری داش��ت بهره بيش��تری هم از یارانه ارائه شده 
می برد. اما الحمدهلل اجرای هدفمندس��ازی یارانه ها بيشتر به نفع 

روستائيان شد.
همان طوری که فرمودید سازمان از ابتدای طرح در حوزه شهری 
و خصوصًا حوزه روستایی وارد کار شد. به هر حال روستائيان عزیز 
دغدغه هایی را در زمينه دامداری ها، گلخانه ها، توليدات کشاورزی، 
هزینه س��وخت و ... داشتند. تالش ما بر این بود که روستائيان از 
 اجرای طرح آس��يب نبينند و ش��يرینی اجرای ای��ن طرح در کام 
آن ها بماند. در همين راس��تا سازمان 2400 ميليارد ریال در قالب 
یك بس��ته حمایتی، تا پایان س��ال 89 کمك بالعوض در اختيار 
 روس��تاها ق��رار داد که در اختي��ار دهياران قرار گرف��ت تا بتوانند 
مابه التفاوت هزینه هایشان را در زمينه سوخت، تکميل پروژه های 
عمرانی و... تأمين نمایند. در بودجه س��ال 90 هم پيش بينی شده 

است که چنين کمکهایی را داشته باشيم. 
دهیاريه�ا:اینبودجهچطوردراختی�اردهیاریهاقرار

دادهشد؟
از طریق استانداری ها به حساب دهياران واریز شد.

یکی از کارهاي دیگری که سازمان انجام داد اعزام کارشناس 
به اس��تانداری ها جهت پيگيری مش��کالت ناشی از اجرای طرح 
هدفمندسازی یارانه ها بود. ش��اید بتوان گفت بسياری از گزارش 

هایی که در مورد مشکالت ناشی از اجرای طرح به گوش دولت 
می رس��يد از طریق همين کارشناسان بود. همکاران سازمان هم 
به عنوان کمك کار به بررس��ی مس��ائل می پرداختند و بسياری از 

مشکالت ناشي از اجراي طرح مورد ارزیابي قرار مي گرفت.
دهیاريها:درش�مارهقبلیمصاحبهایباآقایس�لیمی
ارزیاب�یط�رح و نظ�ارت ب�هسیس�تم راج�ع داش�تیم
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هدفمندس�ازییارانههادرروستاها.ظاهراًدرحوزهشهری
همس�ازمانورودپیداکردهودرموردقیمتهاخصوصاًدر
موردقیمتس�وختنظارتوی�ژهایدارد.امس�البرنامه
س�ازمانبهچهگونهایاس�ت؟آی�اایننظ�ارتدرحوزه
روس�تاییخصوص�اًدرح�وزهحم�لونق�لادام�هخواهد

داشت؟
سال گذشته با توجه به کمك های دولت، وزارت کشور اجازه 
افزای��ش قيمت حمل و نقل را نه در حوزه ش��هری و نه در حوزه 
روستایی نداد. فقط تاکسی ها بودند که افزایش نهایتًا 20 درصدی 
را داش��تند. اما در مورد اتوبوس و خصوصًا مينی بوس که در حوزه 
روستایی کاربری بيش��تری دارد، افزایش قيمت نداشتيم. امسال 
هم سياس��ت همين اس��ت و نهایت��ًا ش��اید در مورداتوبوس های 
ش��هری اندکی افزایش قيمت داشته باشيم. اما در حوزه روستایی 
بعي��د می دانم که افزایش قيمتی صورت بپذیرد. لذا نظارت ما نيز 

بر همين اساس ادامه خواهد داشت.
دهیاريها:درموردس�اماندهیحملونقلروس�تاییبا
توجهبهبرنامههاییکهمطرحش�دهبودآیااقداماتعملی

شروعخواهدشد؟
در ای��ن خصوص باید بگویم ک��ه 500 ميليارد ریال بودجه به 
حمل و نقل روستایي اختصاص داده شده است که جدای از بودجه 
دهياری هاست. پيش بينی ما این است که با تخصيص کامل این 

مبلغ در حوزه دهياري ها مشکل حمل و نقل حل شود.
دهیاريه�ا:آیااینطرحدرراس�تایمصوبهمجلسدر

موردروستاهایباالتراز300خانواراست؟
بل��ه. بنده فکر می کنم اگر ای��ن بودجه تخصيص صددرصدی 
پيدا بکند و اقدام عملی بش��ود ما طی س��الهای 90 و 91 بتوانيم 
دغدغه حمل ونقل را از روستائيان بگيریم. تالش ما این است که 
وس��ایل نقليه مناسبی را با قيمت مناسب و مقرون به صرفه برای 

راننده و مسافر، تهيه کنيم.
ط�رح در ک�ه فاکتورهای�ی از یک�ی دهیاريه�ا:
هدفمندس�ازییارانههادرحوزهشهریخوبعملشداما
درحوزهروس�تاییش�ایدبهدلی�لپراکندگ�یجغرافیایی
خیلیمناس�باجرانشدهباش�دموضوعآموزشاست.آیا
س�ازمانازبعدحاکمیتیپیرامونآموزشدهیارانپساز

اجرایطرحکاریانجامدادهاست؟
در مقطعی که اجرای طرح ش��روع ش��د، مدیران س��ازمان به 
استان ها اعزام شدند و جلساتی را با شهرداران استان و جلساتی را 
با مدیران روستایی و دهياران داشتند که آموزش هایی را پيرامون 
ط��رح به آنها دادند. در برخی اس��تانها هم که تعداد دهياران زیاد 
بود، ابتدا جلساتی را با مدیران روستایی گذاشتيم و سپس آنها به 
همراه فرمانداران در جلس��اتی دیگر سياست های دولت پيرامون 
این طرح را برای دهياران تحليل کردند و آموزش هاي الزم را به 
آنان منتقل کردند. چون به هر حال دهياران جایگاه مناسبی را در 
روس��تاها دارند و توجيه مناسب آنها باعث می شود تا اهالی روستا 
 نيز نس��بت به انجام ط��رح خوب توجيه ش��وند. الحمدهلل به نظر
می رسد این آموزش در مورد دهياری ها بهتر از شهرداری ها انجام شد. 

کما اینکه ما در روستاها خيلی بهتر از شهرها جواب گرفته ایم.
دهیاريها:موضوعموافقتنامههابحثقابلتأملیاست
ک�هطیآنب�هتدریججای�گاهمدیریتروس�تاییتقویت
میش�ود.االنهمچندموافقتنامهتنظیمش�دهاس�تودر

روستاهادرحالانجاماست.بهنظرشماانجاماینکاراز
لح�اظمالیفرصتیبرایدهیاراناس�تیاچالش�یبرای
آنهامحس�وبمیش�ود؟یعنیآیاب�هازایهزینههاییکه
اج�رایای�نموافقتنامهه�اب�هدهی�اریتحمی�لمیکند

سازمانکمکهاییرادرنظرگرفتهاستیاخیر؟
موض��وع موافقتنامه ها در س��ازمان ابتدا از منظ��ر دهيار مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت. بدین معنی که ن��گاه حاکميتی و از باال به 
پایين وجود نداش��ته اس��ت که طی یك ابالغ از طرف س��ازمان 
اجرای کار بر عهده دهياران گذاش��ته ش��ود. بلکه نظرات مدیران 
کل امور روس��تایی به عنوان کس��انی که مس��تقيمًا ب��ا دهياران 
 در ارتباط هس��تند نيز در اجرای طرح لحاظ ش��ده اس��ت. جالب 
این جاست که دهياران بيشتر از ما موافق با انجام این کار هستند. 
س��ازمان نيز بنا را بر این نگذاش��ته اس��ت که دهيار را در اجرای 
طرح رها کند. بلکه با هماهنگی های انجام ش��ده با استانداری ها 
مقرر ش��ده اس��ت که در مراحل مختلف انجام کار همکاری الزم 
با دهياری ها وجود داشته باشد و چنانچه اجرای این موافقتنامه ها 
هزینه های��ی فراتر از توان مالی دهياری ها را بر آنان تحميل کند، 

حمایت های مالی الزم از دهياران انجام شود.
باید به این نکته هم توجه داش��ت که وجود این موافقتنامه ها 
به مدیریت واحد روس��تایی کمك شایانی ميکند. بدین ترتيب که 
کليه کاره��ا باید با هماهنگی دهيار ص��ورت پذیرد. این کار هم 
می تواند در روستاها ایجاد اشتغال کند و هم می تواند باعث ایجاد 
درآمد باش��د. این طرح خود، یك گام دیگر در راستای خودکفایی 

و استقالل مالی روستاهاست.
دهیاريها:آیادرجریانهس�تیدکهچهموافقتنامههایی

وجوددارد؟
بنده روی این بحث با توجه به حوزه کاری مان اش��راف کاملی 
ن��دارم، اما بحث مس��کن روس��تایی و خدم��ات آب و برق و گاز 
روس��تایی جزو این موافقتنامه هاس��ت. هدف اصلی از اجرای این 
موافقتنامه ه��ا همانط��ور که عرض کردم تقوی��ت مدیریت واحد 
روستایی اس��ت. یعنی هر نهاد یا سازمانی که بخواهد وارد روستا 

شود باید از طریق دهياری ها باشد.
دهیاريها:اینازیکمنظرخیلیعالیاس�ت.اماعدهای
معتقدندبزرگک�ردنکاردهیاریهابدوناینکهبرایاین
تش�کیالتفک�رش�ود،درآین�دهایج�ادمش�کلمیکند،
خصوصاًبیندهیارواهالیروستا.آیاسازمانیابهعبارتی
قان�ونپیشبین�یالزمرادرخص�وصنظاممن�دک�ردن

ساختاردهیاریهادارد؟
دهياری ها نهاد نوپایی هس��تند. باید زمان بگذرد تا بتواند هم 
قابليت های خودش را نش��ان بدهد و هم جایگاه الزم را کس��ب 
کند. در مورد آنچه که ش��ما گفتيد هم اگر آموزش الزم به دهيار 
داده ش��ود چالش های کار بسيار کمتر از حالتی خواهد بود که هر 
سازمانی به تنهایی بخواهد وارد روستا شود. چون به هر حال بين 
اهالی روستا یك همبستگی وجود دارد. وقتی یك سازمانی برای 
انجام کار وارد روس��تا می شود معمواًل روس��تایی ها به این کار و 
خصوصًا هزینه های��ی که تحميل می کند نگاه تردیدآميزی دارند. 
اما اگر مرجعی نظير دهيار وجود داش��ته باش��د تا این کار را تأیيد 
کن��د، ای��ن نگرانی ها از بين خواهد رفت و کاره��ا با روال بهتر و 

سریعتری انجام خواهد شد.
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هرچند قدمت بانک��داری الکترونيك به صورت جدی 
اندکی بيش از 10 س��ال است؛ اما این مقوله در نواحی 
غيرش��هری و روس��تایی نفوذ مناسبی داش��ته و به  عنوان ابزار 
تس��هيل کننده ارائه خدمات به روس��تایيان و از طرفی به  عنوان 
پدیده ای توانمندس��از برای روس��تایيان مفيد و مؤثر واقع ش��ده 
اس��ت. با بررس��ی این امر درمی یابيم که به کمك ارایه خدمات 
الکترونيک��ی، بهره وری در بخش های مختل��ف افزایش خواهد 
یافت و صرفه جویی قابل مالحظه ای در حوزه های متفاوت نظير 

انرژی و زمان محقق می شود.
بهره گي��ری از امکانات و خدمات اینترنتی و زیرس��اخت های 
بانکداری الکترونيکی در س��طح کشور، بس��ياری از هزینه های 
 س��اکنان مناط��ق روس��تایی و مناط��ق  محروم کش��ور به ویژه 
هزینه ه��ای تردد به ش��هرها را کاهش داده و از اتالف وقت نيز 

جلوگيری می کند.
در ای��ن مي��ان دهياري هاي کش��ور نيز که حج��م زیادي از 
تبادالت مالي در حوزه روستایي را به خود اختصاص مي دهند با 
بهره گيري از خدمات الکترونيکي بانك ها اوال مي توانند دریافت 
و پرداخت هاي خود را تسهيل نمایند و ثانيا عمومي اهالي روستا 
را از بس��ياري از س��فرهاي غير ضرور به ش��هر بي نياز نموده و 
با فراهم س��اختن زیر س��اخت هاي مورد نياز ، اس��تفاده از پول 

الکترونيك را در جامعه روستایي ترویج دهند  
در ادام��ه به معرفی مفاهيمی چون بانک��داری الکترونيکی و 
پول الکترونيکی می پردازیم و ابزارهای پر کاربرد در این عرصه 

را به صورت مختصر شرح می دهيم.  
 تاریخچه بانكداری الكترونیك در ایران

در اواخر دهه 1360 بانك های کش��ور به سيستم اتوماسيون 
عمليات بانکی و رایانه ای کردن ارتباطات خود توجه نشان دادند. 
حرکت به س��مت بانکداری الکترونيک��ی از اوایل دهه 70 آغاز 
شد و پس از آن کارتهای اعتباری، خودپردازها، سيستم های گویا و... 
وارد خدمات نوین بانکی ش��د. سيس��تم ش��تاب یا شبکه تبادل 
اطالعات بين بانکی درس��ال 1381 ایجاد ش��د . سيستم شتاب 
با ایجاد ارتباط بين دس��تگاه های خودپرداز بانك های عضو این 
سيستم، خدمات پيش��رفته تری را نسبت به گذشته به مشتریان 

ارائه نمود.
 بانكداری الكترونیك چیست؟

بانکداری الکترونيکی عبارت اس��ت از استفاده از فناوری های 
پيش��رفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات 
ب��رای تبادل منابع و اطالعات مالی ب��ه صورت الکترونيکی که 
می تواند باعث حذف نياز به حضور فيزیکی مش��تری در ش��عب 
بانك ها شود. در سيستم های بانکداری الکترونيکی اطالع رسانی 
ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونيکی است که بانك اطالعات 
مربوط به خدمات و عمليات خود را از طریق شبکه های ارتباطی 

ارائه می کنند.
اصلی تری��ن مفه��وم در بانکداری الکتروني��ك اصطالحی با 
عنوان تراکنش اس��ت. در این س��طح از سيستم مشتری در یك 
ارتباط متقابل قادر اس��ت تا عملياتی چون صورتحس��اب،صدور 

تسهيل فعاليت هاي مالي
 با بانکداری ا لکترونيک 

آموزش
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چك، انتقال وجه و ارایه ی صورت حساب را انجام دهد. 
در سيستم بانکداری الکترونيك به ابزارهایی چون اس ام اس 

بانك، تلفن بانك، اینترنت بانك و ... می توان اشاره نمود.
 اس ام اس بانك 

یکی از مسائل مهم در عصر کنونی دسترسی آسان به خدمات 
بانکی می باشد. از جمله این خدمات با توجه به گستردگی استفاده 
از ش��بکه های ارتباطی خدمات تلفن همراه است . بانك ها برای 
س��هولت دسترس��ی مش��تریان خود به وضعيت حسابها خدمات 
اس ام اس بانك را ارائه می دهند. ش��ما می توانيد فقط با داش��تن 
یك خط تلفن همراه در تمام مدت ش��بانه روز از خدمات اس ام 
اس بانك اس��تفاده کنيد. استفاده از خدمات اس ام اس بانك با 
توجه به گستردگي سطح پوشش تلفن همراه و نيز سهولت کار ، 

یکي از روش هاي پرکاربرد بانکداري الکترونيکي است.
پس ازافتتاح حس��اب در بانك مورد نظر، مشتری درخواست 
خود مبنی بر اس��تفاده از اس ام اس بانك را توس��ط فرمی که 
بان��ك در اختيار او قرار داده اعالم می دارد . پس از فعال ش��دن 
این امکان برای حس��اب مذک��ور و با اس��تفاده از قالب الگویی 
خاص که توس��ط بانك معرفی می ش��ود، مش��تری می تواند از 

خدمات اس ام اس بانك استفاده نماید. 
از جمله این خدمات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

گردش حساب
اعالم مفقودی دسته چك
ارسال نرخ سود سپرده ها

ارسال راهنمای شعب بانك
دریافت موجودی فعلی

موجودی در یك تاریخ خاص
خالصه سه گردش آخر حساب

خالصه وضعيت حساب در یك تاریخ خاص
صورت وضعيت چك 

مسدودکردن کارت
ارائه ليست وام ها

ارائه ليست حساب ها
انتقال وجوه به سایر حساب ها

خرید شارژ تلفن همراه
پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه

پرداخت اقساط
خدمات معرفی ش��ده در ليست باال، توسط اس ام اس بانك 
امکان پذیر اس��ت اما در برخی از بانك های کشور، بعضی از این 

امکانات ارائه نمی شود.

 تلفن بانك 
یک��ی از ابزاره��ای ارتباطی که امروزه در دس��ترس همگان 
وج��ود دارد، ارتباط تلفنی اس��ت . از این جهت به علت همگانی 
بودن، اس��تفاده سهل و آس��ان، عدم نياز به آموزش خاص و ... 
بانك ها سيستم تلفن بانك را راه اندازی کرده و این خدمت را از 

چندی پيش به مشتریان خود ارائه می نمایند.
ب��رای اس��تفاده از این خدمت، باید ش��ماره تلفن بانك و رمز 
عب��ور مخصوص تلفن بانك حس��اب خود را در هن��گام افتتاح 

حساب از مسئول مربوطه در بانك دریافت نمایيد.
در هنگام اتصال به تلفن بانك، صدایی ضبط ش��ده با ش��ما 
س��خن می گوید و به هر یك از اعداد 1 تا 9 خدمتی را نس��بت 
 می ده��د. مش��تری باید ب��ا توجه به ني��از خود ع��دد مربوطه را 

شماره گيری نماید و منتظر پيام سيستم باشد.
از خدم��ات تلفن بانك می ت��وان به موارد ذیل اش��اره نمود: 
 )موارد ذیل به صورت کلی اشاره شده و ممکن است در برخی از 

بانك ها تعدادی از خدمات اشاره شده ارائه نشود(

درذیلبهشمارهتلفنبانکتعدادیازبانکهایکشوربهعنواننمونهاشارهشدهاست:

شمارهتلفنبانکبانکها
8528قرضالحسنهمهرایران84292اقتصادنوین

23640کارآفرین84841000پارسیان

09603کشاورزی82891111پاسارگاد

8132ملت09604پستبانک

82487سینا81277تجارت

82470بانکمهر8525رفاه

48049موسسهمالیواعتباریانصار6422سامان

8254سرمایه64058سپه

2784ملي09602صادرات
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دریافت موجودي حساب در لحظه 
اطالع از سه گردش آخر حساب 

دریافت صورت حساب از طریق نمابر 
تغيير رمز حساب 

اطالع از آخرین وضعيت چك مورد نظر 
اعالم مفقودي کارت 

پرداخ��ت قب��وض خدماتی آب ، برق، تلف��ن ثابت ، تلفن 
همراه، گاز و قبوض شهرداری 

اطالع از موجودی و سه گردش آخر حساب 
و...

  اینترنت بانك 
در عص��ر جدی��د، دیگر ارتب��اط از طریق اینترنت ن��ه یك رؤیا 
 که به امری عادی بدل ش��ده اس��ت و به ص��ورت فراگير در همه 
عرصه های زندگی دیده می ش��ود و نقشی کليدی را ایفا می کند. 
امور مالی و بانکداری نيز از این امر مستثنی نبوده و بخش جدیدی 
 جهت انجام امور بانکی در فضای مجازی ایجاد شده که مشتری 
می تواند با وقتی اندک تمامی امور بانکی خود را با اس��تفاده یك 

دستگاه کامپيوتر و اتصال به اینترنت انجام دهد.
از امکانات اینترنت بانك به موارد زیر می توان اشاره نمود:

دریافت آخرین موجودي
دریافت ليس��ت تراکنش های صورت گرفته در حس��اب 

شما به صورت آنالین
پرداخت قبوض
 پرداخت اقساط

انتقال وجه بين کليه حساب های شخصی در بانك
انتقال وجه از حساب شخصی در بانك به حساب دیگران

انتقال وجه از کارت بانکي به کارت دیگران
مشاهده صورتحساب

خدمات چك
انسداد کارت و مشاهده صورتحساب کارت

و . ..
به غير از امکانات معرفی ش��ده، مش��تری می تواند با استفاده 
از س��ایت بانك مورد نظر به کليه اطالع��ات مورد نياز پيرامون 
توضيح خدمات بانك، درصد س��ود س��پرده، نتایج قرعه کش��ی 

حساب ها و ... دسترسی داشته باشد.
در هنگام افتتاح حس��اب در هر بانك در صورت درخواس��ت 
مش��تری، برگه ای ارائه می ش��ود که با تکميل آن، بانك آدرس 
اینترنتی، نام کاربری و رمز عبور مخصوصی را به مش��تری ارائه 
می نماید تا در صورت نياز به اینترنت بانك به س��ایت مورد نظر 

مراجعه نموده و از امکانات آن استفاده نماید.
)POS( دستگاه پایانه فروش 

P.O.S ی��ا پایانه فروش  دس��تگاهي اس��ت ک��ه در مراکز 
فروش کاال و خدمات نصب مي شود تا در هنگام خرید و فروش 
کاال ی��ا ارائه خدمات بجاي اس��تفاده خری��دار از وجه نقد مبلغ 
مورد توافق به صورت الکترونيك از حس��اب خریدار برداش��ت و 
به حس��اب فروش��نده )پذیرنده کارت( واریز گردد. در این روش 
فروش��نده ضمن مراجعه به بانك درخواس��ت یك دستگاه پایانه 
فروش��گاهي مي نماید و بانك ضمن متصل کردن حساب بانکي 
فرد به این دستگاه ، آن را بصورت رایگان و البته اماني در اختيار 
مشتري قرار مي دهد . خریداران از این دستگاه با کشيدن کارت 
بانک��ي و وارد کردن رمز خود مي توانند وج��ه مورد نظر خود را 
به حس��اب صاحب دس��تگاه واریز نموده و رسيد دریافت نمایند. 
این دس��تگاه ها غالبا با خط تلفن کار مي کنند و در هنگام انجام 
عمليات بانکي با اس��تفاده از خط تلفن به بانك مورد نظر متصل 
مي شوند. البته دستگاه هاي پایانه فروشي نيز در برخي از بانك ها 
وج��ود دارد که ب��ا پيامك تلفن همراه کار مي کند و وابس��ته به 
خط تلفن نيس��ت. از جمله خدمات اصلي تعریف شده براي این 

دستگاه ها  به موارد زیر می توان اشاره کرد:
اعالم موجودی

انتقال وجه از کارت به حساب صاحب دستگاه
پرداخت قبوض خدماتي مانند آب و برق و تلفن و....

خرید شارژ تلفن همراه 
چاپ صورتحساب

تغيير رمز
در ح��ال حاضر خرید از طریق این دس��تگاه ها بدون دریافت 
س��ود بانکي انجام مي ش��ود و برخي بانك ها نيز جهت تش��ویق 
مش��تریان امتيازاتي را براي اس��تفاده از این دس��تگاه ها در نظر 
مي گيرند. تصور مي ش��ود این دس��تگاه براي انج��ام امور بانکي 
دهياري ها بسيار مناسب باش��د خصوصا در روستاهایي که فاقد 
تلفن خودکار مي باشند اما در پوشش تلفن همراه قرار دارند مدل 
پيامکي این دس��تگاه ها بسيار کارآمد است . دهياري ها مي توانند 
با نصب این دس��تگاه این امکان را براي مراجعين فراهم نمایند 
ک��ه وجوه مورد نظ��ر خود را بص��ورت الکترونيکي به حس��اب 

دهياري واریز نمایند.  
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دهياري ه��ا :یک��ي از وظایفي که قان��ون برعهده دهيار 
گذاش��ته است فعاليت در حوزه اشتغال و رونق بخشي به 
اقتصاد روستا است . قانون مساعدت و همکاري با کشاورزان و نيز 
افراد جویاي کار را از وظایف اصلي دهيار برش��مرده است و در این 
راستا آگاهي هرچه بيشتر دهياران با راه هایي که به توسعه و رونق 
کش��اورزي و به طور کلي اشتغال روستایي کمك مي کند، مي تواند 
در موفقيت دهيار در انجام امور محوله موثر واقع ش��ود. با توجه به 
موضوع کلي این شماره بد ندیدیم که دهياران محترم را با خدمات 
بان��ك کش��اورزي به عنوان بانك مادر در حوزه کش��اورزي آش��نا 

نمایيم. 
قبل از معرفي خدمات این بانك الزم است به اصول و ضوابطي 
ک��ه در هنگام ارائه خدمات در ای��ن بانك مورد توجه قرار مي گيرد 

اشاره کنيم: 
شناخت کامل متقاضي از نظر دارا بودن شرایط عمومي اخذ 

تسهيالت
احراز صالحيت جهت اس��تفاده از تسهيالت اعم از جنسي و 

نقدي
تعيين ميزان اعتبار نقدي یا جنسي متناسب با عمليات مورد 

نظر و هزینه هاي واقعي برنامه توليدي
پرداخت س��هم متقاضي و بانك و یا تحویل ماش��ين آالت و 

نهاده ها در موقع مناسب بر اساس تقویم کشاورزي
قابل قبول بودن نرخ مانده داخلي سرمایه گذاري

رعایت مدت تناس��ب براي استهالک اعتبار جهت برگشت 
آن با توجه به زمان بهره وري انتفاعي طرح

بررسي امکان اجراي عمليات کشاورزي از نظر فني
بررس��ي امکانات مالي متقاضي به منظور مش��خص نمودن 

ميزان سرمایه گذاري از محل آورده شخص

ایجاد هماهنگي و تلفيق اعتبار با خدمات فني
نظارت مس��تمر بر مصرف اعتبار جهت حصول به اهداف از 

پيش تعيين شده و ارشاد کشاورز در مصرف اعتبار
راهنمایي کشاورز در استرداد اعتبار

تعيين اقس��اط اعتب��ار پرداخت��ي از محل درآم��د حاصله از 
سرمایه گذاري.

در واق��ع بانك کش��اورزي ک��ه اصلي ترین تأمين کنن��ده منابع 
مالي رسمي در روس��تاهاي ایران است در قالب طرح هاي مختلف 
مرتبط با بخش هاي مختلف اقتصادي در روستاها به ارائه اعتبارات 
مي پ��ردازد که در زیر به تع��دادي از آن ها که جنبه ملي و همگاني 

دارند اشاره مي شود:
  طرح ایران

بانك کش��اورزي براي ایجاد زمينه مش��ارکت بيش��تر زنان در 
فعاليت ه��اي اقتصادي و اجتماعي ای��ن طرح را تدوین کرده که بر 
اساس آن همه زنان اعم از شاغل و خانه دار و شهري و روستایي از 
راه گشایش حساب و فعال نگه داشتن آن مي توانند از خدمات این 

طرح بهره مند شوند .
افتتاح کنندگان هر یك از انواع حساب هاي سپرده  یا قرض الحسنه 
مش��مول استفاده از امتيازات خدمات عمومي این طرح به شرح زیر 

خواهند شد:
انجام خدمات بانکي در محل س��کونت براي زناني که به علت 

کهولت سن یا بيماري نمي توانند به شعب بانك مراجعه کنند.
در ش��عب بانك خدم��ات بانکي به اعضاي ط��رح، خارج از 

نوبت معمول ارائه مي شود. 
هدای��ت  و  اعتب��ارات  کل  اداره  بخش��نامه 557  تس��ري 

سرمایه گذاري به طرح ایران تا سقف پنجاه ميليون ریال.
قب��ول ضمانت زن��ان عضو طرح براي تضمين تس��هيالت 

اعطایي بانك. 

آشنايي با خدمات بانک کشاورزي 
در حوزه ي روستايي
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واگذاري امتياز وام قرض الحس��نه و تس��هيالت از فرزند به 
مادر و بالعکس امکان پذیر است. 

 اعطاي وام قرض الحسنه تا سقف 3 ميليون ریال. 
موارد مصرف وام قرض الحسنه نيز به شرح زیر است:

تامين کمك هزینه جهيزیه
تامين کمك هزینه تحصيلي )دانشگاه(

تامين کمك هزینه خود اشتغالي خود و فرزندان
تسهيالت تعميرات مسکن. 

  طرح ایجاد اشتغال براي زندانیان آزاد 
شده

بر اس��اس توافق انجام ش��ده بين بانك کش��اورزي و سازمان 
زندان ها و اقدامات تاميني و امنيتي کشور مقرر شده است که براي 
اشتغال آن دسته از زندانيان و مددجویان که صالحيت و توانایي آنان 
براي اش��تغال سالم و پایدار مورد تأیيد است براي اجراي طرح هاي 
زودبازده و خوداش��تغالي با اولویت ایجاد اش��تغال مولد تس��هيالت 
بانکي اعطا ش��ود. بانك کشاورزي در یك اقدام خيرخواهانه، براي 
زندانيان آزاده ش��ده تحت پوشش سازمان زندان ها، توافق نامه اي با 
سازمان مزبور مبني بر معرفي زندانيان آزاد شده به بانك کشاورزي 
به منظور اعطاي تس��هيالت براي طرح هاي زودبازده و طرح هاي 
خوداشتغالي بعمل آورده است. حداکثر مجموع تسهيالت پرداختي 
پانزده ميليون ریال قرض الحس��نه و حداکثر مدت بازگش��ت آن 5 

سال )60 قسط( است.
  صندوق توسعه اشتغال روستایي

ای��ن صن��دوق در تالش براي توس��عه اش��تغال روس��تایي در 
روستاهاي توسعه نيافته و نيز تأمين مالي ارزان قيمت است. هدف آن 
اعطاي قرض الحسنه یا تسهيالت اعتباري براي اشخاص حقيقي یا 
حقوقي براي ایجاد و گسترش اشتغال مولد و پایدار در قلمرو مناطق 
روستایي کشور و به ویژه مناطق توسعه نيافته با رعایت اولویت هاي 
مورد نظر اس��ت. تس��هيالت صندوق، وام قرض الحسنه با معرفي 
شوراي اسالمي روستا به بانك کشاورزي، تا سقف 50 ميليون ریال 
براي اش��خاص حقيقي و حقوق )در مناطق توسعه نيافته( و یکصد 
ميليون ریال براي سایر مناطق و 300 ميليون ریال براي اشخاص 
حقوقي و فعاليت هاي گروهي )طرح هاي مشترک( تعيين و در اختيار 

روستائيان قرار داده مي شود.
  طرح حضرت زینب کبري )س(

بانك کش��اورزي در راستاي رسالت خود در چارچوب هدف هاي 

توسعه پایدار و جامع در یك برنامه ابتکاري با هدف کاهش سطح و 
عمق فقر در جامعه روستایي و ایجاد اشتغال مولد در روستا و ایجاد 
روحيه تالش و کار در جامعه روس��تایي و هم س��و با سياست هاي 
دولت اقدام به اجراي طرح حضرت زینب کرده اس��ت. در چارچوب 
این طرح بانك با شرایط آسان به زنان سرپرست خانوار تسهيالت 
 پرداخ��ت مي کن��د. متقاضيان طرح به س��ه روش زیر شناس��ایي 

مي شوند:
1. مراجعه مستقيم به بانك.

2. معرفي زنان سرپرست خانوار از سوي معتمدان روستا.
3. معرفي نهادها وس��ازمان ها مانن��د کميته امداد امام خميني و 

سازمان بهزیستي و شوراي اسالمي روستا. 
بانك کشاورزي با اجراي طرح حمایت از زنان سرپرست خانوار 
روستایي )طرح حضرت زینب کبري )س( ( و از طریق اعطاي اعتبار 
قرض الحس��نه به زنان سرپرست خانوار روس��تایي و ایجاد اشتغال 
مولد براي آنان، در جهت اجراي سياس��ت ها و برنامه هاي توس��عه 
و فقرزدایي دولت اقدام کرده اس��ت. این طرح در سراس��ر کشور و 
از طریق ش��عب بانك کش��اورزي در حال اجراست و ویژگي هاي 

زیر را داراست:
اعتبار اعطایي با کمترین هزینه )قرض الحسنه( و بسيارآسان 

در اختيار واجدین شرایط قرار مي گيرد.
تضمين اعتبار با تعهد خود زنان واجد ش��رایط روس��تایي و یا با 

تضمين سایر دریافت کنندگان اعتبار در روستا قابل پرداخت است. 
استفاده از این اعتبار، احتياج به وثيقه ندارد. 

زمان باز پرداخت تسهيالت اعطایي بسته به نوع توليدات و 
موعد فروش تا 5 سال خواهد بود.

  طرح طوبي
به منظور حفظ منابع و بهره برداري مطلوب از استعدادهاي آب و خاک 
کشور و براي اشتغال زایي و ارزآوري و خودکفایي از طریق توسعه کشت 
ميوه هاي خشکبار و زیتون، توافقنامه اي بين وزارت جهاد کشاورزي و 
بانك کشاورزي منعقد شد تا همکاري و حمایت و هماهنگي الزم براي 
توسعه کشت درختان مذکور در تمام عرصه هاي مستعد شخصي، دولتي 
و منابع ملي صورت پذیرد. اعتبار مورد نياز این طرح شامل 30 درصد 
س��هم دولت ) بدون سود ( 60 درصد س��هم بانك و 10 درصد سهم 
متقاضي است. طول مدت بازپرداخت 10 سال است که از سال ششم با 

شروع باردهي درختان شروع خواهد شد.
  صندوق کمك به تولیدکنندگان 

خسارت دیده محصوالت کشاورزي و دامي
صن��دوق کمك به توليدکنندگان خس��ارت دی��ده محصوالت 
کش��اورزي و دامي، به عنوان یکي از نهاده��اي حمایتي در بخش 
کش��اورزي، اعتبارات بالعوض بخش هاي آس��يب دیده از عوامل 
مختل��ف قه��ري را به تناس��ب اعتب��ارات تخصيص��ي، در اختيار 
خس��ارت دیدگان بخش ق��رارداده و یا در بازس��ازي منابع توليدي 
خسارت دیده حس��ب اعتبارات در اختيار، مشارکت مي نماید. یکي 
از اقدامات اساس��ي صندوق کمك، بررسي و برآورد خسارات وارده 
به بخش کشاورزي توسط کارگروه هاي تشخيص و تعيين خسارات 
متشکله از س��ازمان جهاد کشاورزي، فرمانداري و بانك کشاورزي 
و انعکاس آن به مراج��ع ذي صالح جهت تامين اعتبارات موردنياز 
و در نتيجه کمك به بازیابي و حفظ توان توليدي خس��ارت دیدگان 

بخش کشاورزي است
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پست بانک
 پيشتاز در روستاها

 تاریخچهیپستبانک
پس��ت بانك ایران پس از تصویب اساسنامه توسط هيات 
 محت��رم وزیران از دي م��اه س��ال 1375  فعاليت خود را 
به طور رس��مي آغاز کرد و در حال حاضر با دارا بودن صدها ش��عبه، 
دفت��ر و مرکز در سراس��ر کش��ور انواع خدمات بانک��ي و مالي را به 
هموطنان عزیز ارائه مي دهد. در س��ال 1385 پس��ت بانك رسماً به 
عنوان یازدهمين بانك دولتی با مجوز بانك مرکزی مش��غول ادامه 
خدمات شد. این بانك با اتکاء به اهداف و ضرورت های تاسيس که 
همانا حضور بيش��تر در نقاط کم برخوردار و دور افتاده ي فاقد شعبه 
بانکی اس��ت، ارائه ي خدمات متناسب با خواسته و نياز مشتری را با 
بهره گيری از ابزار نوین مدنظر قرار داده اس��ت. از این رو توس��عه و 
افزایش نقاط دسترسی تمامی هموطنان ارجمند به خدمات از طریق 
این دفاتر به ویژه در نقاط روستایی از جمله سياست های پيش  روی 
این بانك اس��ت که با اهتمام و همياری مجموعه کارکنان گام های 
موثری در این زمينه برداش��ته شده اس��ت. براین اساس مهم ترین 
حرکت های ص��ورت گرفته در این خصوص عالوه بر ارتقاء خدمات 
ارائه شده در شعب اختصاصی بانك، راه اندازی و فعال سازی بيش از 
س��يزده هزار دفتر خدمات بانکی روس��تایی و شهری )دفاترict( در 
سطح کش��ور، ارائه ي کليه خدمات بانکی در بس��تر الکترونيکی با 
پياده سازی سيس��تم یکپارچه ي الکترونيکی در سطح شعب، اجرا و 
پياده س��ازی ساختار سازمانی جدید در سطح بانك )نظام استخدامی 
بانکی(، ارتقاء س��طح کيفی ارائه ي خدمات در ش��عب، آموزش های 
مستمر و ارتقاء سطح دانش شغلی کارکنان بعنوان مهم ترین سرمایه 
و ابزار ارائه خدمات و نيز توجه جدی به خواس��ته و نياز مش��تری و 
ایجاد فضایی مطلوب جهت مش��تریان به عنوان مهم ترین ارزیابی 

کنن��دگان خدمات بانك، از جمله دیگ��ر فعاليت های در حال انجام 
بانك با توجه به چشم انداز آتی می باشد. 

در چهار س��ال گذش��ته سياست پس��ت بانك افزایش باجه هاي 
بانکي در نقاط محروم و روستایي بود و طي این مدت 9 هزار و 664 
باجه در روستاهاي سراسر کشور ایجاد شده است. این درحالي است 

که تعداد باجه هاي پست بانك در سال 1384 فقط 94 باجه بود.
در آینده تمام خدمات بانکي پس��ت بانك در روستاهاي کشور به 
صورت آنالین خواهد بود و خدمات الکترونيکي و اینترنتي از طریق 
پست بانك ارایه خواهد شد. خدماتی مانند انتقال پول، مانده گيري، 
انجام عمليات بانکداري مانند پرداخت اقساط و غيره از طریق سایت 
پس��ت بانك براي مشتریان این بانك ها و س��ایر بانك هاي کشور 

مقدور است.
پست بانك بيشتر در روستاها و مناطق محروم فعال است و منابع 
و س��پرده هاي جذب شده از روس��تاها را صرف پرداخت تسهيالت 
به روس��تایيان مي کند. پرداخت تس��هيالت مشارکت مدني ساخت 

مسکن نيز به تازگي در این بانك شروع شده است.
در ادامه توضيحاتی پيرامون خدمات، ش��رایط تأسيس و امکانات 

دفاتر ICT روستایی ذکر می شود :
:ICT خدمات قابل ارائه در دفاتر

 خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات:
 اطالع رسانی 

 ارائه خدمات تلفنی
 دسترس��ی روس��تایيان ب��ه اینترن��ت و اس��تفاده از دول��ت 
الکترونيك )خدمات ثبت احوال، ثبت اسناد، پليس+ 10، ثبت نام و 

تعيين رشته و...(

سازمان ها 
 و نهادها
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 ایجاد فرصت های شغلی 
 خدمات خرید ملزومات
 ارائه خدمات تلفن سيار

خدمات پستی:
 قبول مراسالت عادی و سفارشی خارجه صرفا شامل نامه و 

کارت پستال
  قبول پست نامه های داخله ) نامه ، مطبوع، کارت پستال و...(

 عرضه ي محصوالت در بازارهای مختلف
  توزیع مرسوالت در روستا

خدمات پست بانك:
 خدم��ات بانکی و اعطای تس��هيالت )افتتاح حس��اب های 

جاری، پس انداز، قرض الحسنه، کوتاه مدت و بلندمدت و...(
  دریافت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و ... 

  توزیع سود سهام عدالت، خدمات کميته امداد امام و ...
ضمن��ا دفاتر ICT روس��تایی به عنوان پيش��خوان دولت زمينه 
الزم جهت ارائه خدمات س��ایر س��ازمان های دولتی از جمله وزارت 
جهاد کش��اورزی، سازمان تعاون روستایی، وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای دولتی و 

خصوصی را فراهم می کند.
 شرایط عمومی متقاضیان دریافت پروانه ي 

ایجاد دفاتر شهری و روستایی
 دارا بودن تابعيت ایرانی

 تدین به دین اسالم یا سایر ادیان رسمی
 داشتن اهليت قانونی و نداشتن سابقه ي کيفری

 دارابودن گواهی انجام خدمت وظيفه برای برادران
 عدم اشتغال در تشکيالت دولتی

 دارا بودن حداقل مدرک کارشناس��ی مورد تایيد وزارت علوم 

و تحقيقات
 شرایط و امكانات دفاتر ICT  روستایی

 امکانات ساختمانی :
 دفتر باید در مناطق روستایی حداقل 20 متر مربع فضا برای 

ارایه ي خدمات داشته باشد
ترجيحاً در طبقه ي همکف با کاربری مجاز باشد

 سيستم اعالم و اطفاء حریق
 سيستم های دزدگير و ضد سرقت

اختصاص فضای کافی به مش��تریان و تهيه ي امکانات برای 
معلولين و سالمندان

تجهيز دفتر به ميز، صندلی و نيمکت مراجعين، امکانات ایمنی،   
تجهيزات رایانه ای مناسب خدمات ، نمابر، خطوط ارتباطی ...
 تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته ي معين

 ابزارهای رایانه ای و ارتباطی و نرم افزارهای کاربردی: 
 روتر،  اس��کنر، چاپگ��ر، Webcam  ، نرم افزارهای مورد نياز، 

64k تلفن، نمابر، دسترسی به اینترنت با سرعت حداقل
تجهيزات پست شامل :    

 ترازوی دیجيتالی ، قفس��ه ي تجزیه مرسوالت ، صندوق پستی، 
کيس��ه های پس��تی، اوراق مورد نياز،خطوط مبادالتی حمل و نقل 

مرسوالت، وجوه، اسناد و مدارک بانکی
 تجهيزات پست بانك شامل : 

گاوصندوق ، اسکناس شمار ، تشخيص اسکناس ، ماشين حساب، 
چاپگر و نرم افزارهای مخصوص بانکی 

 ضمن��ا جهت انجام فعاليت های مربوط��ه کارگزار آموزش دیده 
 ،ICDL برای دفاتر در نظر گرفته ش��ده که می بایستی دوره های
دوره ه��ای تخصصی پس��ت و دوره های تخصصی پس��ت بانك را 

گذرانده باشد.
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عباس کریمی 
مسئول روابط عمومی بخشداری زارچ

بخ��ش زارچ با جمعيت حدود 20 هزار نفر، با مردمانی 
متدین و س��خت کوش بر پهنه ي کویر تکيه زده است. 
این بخش از توابع شهرستان یزد بوده و از دو دهستان اِلَه آباد و 
محمدآباد تشکيل شده است. روستای زیبای ُدربيد از روستاهاي 
دهس��تان اله آباد و مرکز روستاهای اقماری این بخش می باشد. 
این روس��تا در یك منطقه ی ميان کوهی در ش��مال شرقی شهر 
یزد و ش��رق بخ��ش زارچ واقع گردیده اس��ت و فاصله ی آن تا 
ش��هر یزد نزدیك به 32 کيلومتر می باش��د. کوه ه��ای ُدربيد در 
شمال شرقی و شرق، َکالته در شمال غرب و کالَمن در جنوب، 

این روستای سرسبز و خوش آب و هوا را محصور نموده اند. 
روستای دربيد در ارتفاع 2300 متری از سطح دریا قرار گرفته 
و دارای آب و هوایی معتدل می باشد. مطابق سرشماری نفوس و 
مسکن سال 1385، جمعيت این روستا 112 نفر می باشد که اکثر 
آن ها به کار کشاورزی و دامداری مشغول می باشند. محصوالت 
اصلی باغی و کش��اورزی این روستا ش��امل زردآلو، بادام، گردو، 
انار، صيفی جات و ... می باشد. یکی از محصوالت کوهستانی که 
در این منطقه به صورت ُخودرو به دس��ت می آید آنغوزه اس��ت که 
جهت فرآوری به کش��ورهای خارجی ص��ادر می گردد. به دليل 
اهميت بسيار باالی این گياه در ادامه به توضيح بيشتر در مورد 
آن خواهيم پرداخت. روس��تای دربيد با جاذبه های متعدد طبيعی 
و گردش گری و محيطی چش��م نواز و آرام چشم هر بيننده ای را 
مس��حور خود می نماید. در ادامه ب��ه معرفی برخی از جاذبه های 

معرفی 
روستا                   ُدربيد 

ُدرّ نهفته ی 
N34*9*کویر
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گردشگری روستا می پردازیم:
 فضا و معماری روستا:

روس��تای دربيد دارای معماری س��نتی، جالب و دیدنی است. 
خانه ه��ای این روس��تا به دلي��ل کم بودن زمين مس��طح برای 
س��کونت، به صورت دو طبقه بر روی هم قرار گرفته اند. مزارع و 
باغات نيز پلکانی هستند و توسط سنگ چين از هم جدا گردیده اند 
که در زب��ان محلی به آن »ِکلَه بندی« می گویند. مصالح به کار 

رفته در خانه ها، اغلب از سنگ، خشت و آجر می باشد.
 حیات وحش:

پوشش گياهی و شرایط زیس��ت محيطی دربيد امکان زاد و 
ولد وحوش و پرندگان مختلف را در این منطقه از کویر به وجود 
آورده اس��ت. َکل، بُزکوهی، قوچ، ميش، روباه، خرگوش و کبك 

از مهم ترین گونه های حيات وحش این منطقه می باشند.
 کوه و غار شگفت انگیز دربید:

کوه دربيد از جمله ارتفاعات منفرد و پراکنده در س��طح فالت 
ایران است که با ارتفاع 3200 متری در شمال شرقی شهرستان 
ی��زد واقع گردیده اس��ت. در انتهای رأس قل��ه ی این کوه و در 
ارتفاع 3170 متری، غار آبی ش��گفت انگيز و دس��ت نخورده ای 
وجود دارد که از عجایب آن دارا بودن حوضچه های آب بس��يار 
گوارا و ش��يرین با وجود قرار گرفتن در نزدیکی قله ای بلند و در 

کوهی بسيار خشك می باشد.
از دیگر جاذبه هاي این غار وجود قندیل هاي س��فيد و روشن 
آهکي مي باشد، که زیبایي خاصي به این غار بخشيده است. این 
غار دارای 50 متر طول و چندین تونل یا راهرو می باشد که هر 

ساله پذیرای گردشگران زیادی از استان یزد می باشد.
 سرو دوقلوی دربید:

در چش��م انداز ورودی روس��تای دربي��د، س��روهای دوقلوی 
کهنس��الی دیده می ش��ود که بنابر ادعای اهالی، قدمت آن ها به 
بيش از 1500 س��ال می رسد. به نظر می رسد که سروها به دليل 
وجود چشمه ی آب، توسط بشر در این محل کاشته شده باشند. 
شرایط مساعد آب و هوایی همراه با چشمه ی آب مناسب باعث 
شده که هرس��اله به تعداد زادآوری طبيعی این درخت ها افزوده 

گردد. 
  آثار باستانی:

قلعه ای قدیمی در روستا قرار دارد که در ابعاد 15 در 15 متر 
است و از سنگ ساخته شده است. این قلعه دارای برج دیده بانی 
بوده و در زمان های گذش��ته از آن جهت محافظت از روستا در 

برابر دزدان استفاده می شده است. 
آسيابی با سنگ های نسبتًا بزرگ در روستا قرار دارد که اهالی 
 ب��رای آرد ک��ردن گندم، جو و یا س��ایر حبوبات از آن اس��تفاده 

می نمودند. این آسياب در مسير قنات روستاي دربيد قرار دارد.
  رصد ستارگان و پرواز پاراگالیدرها:

منطقه ی دربيد یکی از پنج نقطه ی مس��اعد استان یزد جهت 
رصد س��تارگان آسمان می باش��د. در دو طرف جاده ی دربيد تپه 

ماهورها و ریگزارهای زیبایی قرار گرفته اس��ت که دوس��تداران 
طبيعت را برای دیدن این جاذبه های طبيعی و نيز رصد ستارگان 
مجذوب خود مي نماید. ارتفاعات و تپه ماهورهاي این منطقه به 

دليل قرارگيري در کنار دش��ت هاي ص��اف از مهم ترین مناطق 
مساعد استان جهت آموزش پرواز با پاراگالیدر مي  باشد.

38
شماره 34 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



ای��ن منطقه نقطه ای ب��اارزش از نظر مطالع��ه ی کنترل امر 
کویرزای��ی ب��وده و از نظر جذب گردش��گر اهل ف��ن خارجی و 

داخلی، منبع اقتصادی مهمی برای کشور محسوب می گردد. 
 نیروگاه خورشیدی حمیدیا:

این روس��تا محل افتتاح اولين نيروگاه خورش��يدی در کشور 
 می باش��د که به یاد اس��تاندار فقيد یزد مرحوم مهندس حميدیا 
نام گذاری گردیده اس��ت. به دليل موقعيت مناس��ب جغرافيایی و 
تابش طوالنی مدت آفتاب در این منطقه، این نيروگاه در آبان ماه 
س��ال 1372 در روس��تای دربيد راه اندازی گردید. این نيروگاه با 
استفاده از انرژی خورشيدی برق خانوارهای روستایی در مناطق 
دور از ش��بکه ی برق را تامين می کند و اولين نيروگاه تحقيقاتی 
فتوولتایی در کش��ور است که توسط مرکز توسعه ی انرژی های 

نو سازمان انرژی اتمی ایران راه اندازی گردیده است. 
ني��روگاه خورش��يدی حميدیا در ابتدا با ظرفي��ت 5 کيلووات 
ش��روع ب��ه کار نمود و هم اکن��ون ظرفيت آن ب��ه 12 کيلووات 
 افزای��ش یافت��ه و قابليت ارتق��اء در حدود 40 کيل��ووات را دارا 
می باش��د و از وضعيت  DCبه AC تغيير نموده اس��ت. وجود 
این نيروگاه در نزدیکی روستای دربيد باعث ایجاد اشتغال برای 
بسياری از جوانان روستای دربيد و سایر روستاهای اطراف شده 

است.
 فرهنگ عامه: 

در روزگاران گذشته رسومي در بين مردمان این دیار مرسوم 
بوده که به چند مورد از آن ها اشاره مي گردد:

  َمشك زدن: 
 در گذش��ته در س��ال هایی که در روس��تا خشکس��الی پدید 
می آمد، بزرگترها َمشکی را به چوبی می بستند و آن را به گروهی 
از بچه های خردسال می دادند. بچه ها با چوب هایي که در دست 
داش��تند بر روي َمشك مي زدند و  به درب خانه ی اهالی روستا 
می رفتن��د و از آنه��ا آرد و حبوبات می گرفتند. پس از آن همه ی 
مردم روس��تا در قلعه که در بلندترین نقطه ی روس��تا واقع است 
جمع می ش��دند و به نيت گره گش��ایی کار و نزول باران رحمت 
الهی به پختن »ش��ولی« که یك نوع آش یزدی است، مشغول 
می ش��دند و ابياتی را به لهجه ی محلی می خواندند. بنابر اعتقاد 
اهالی روس��تا، انجام این مراس��م بر خشکس��الی به وجود آمده 

پایانی خوش می بخشيد.
  ُمهره دوره کردن: 

در ایام گذش��ته در اوایل ش��هریور ماه مردم روس��تا دور هم 
جمع می شدند و یك دوره )ظرفي سفالی( را پر از آب می کردند. 
س��پس هر کسی سنگی کوچك و یا ش��يئی که نشانه ی همان 
فرد باش��د را در آن دوره می انداخت و نيت می کرد. بعد یك نفر 
ش��روع به خواندن شعر می کرد و اشياء داخل دوره را یکی یکی 
بي��رون می آورد. به اعتق��اد اهالی، اگ��ر در هنگامی که آن فرد 
 در حال خواندن ابياتی ش��اد بود، س��نگ شخصی خاص بيرون 

می آمد، نذر و حاجتش برآورده مي شد.
 مراسم عروسی: 

در روس��تای دربيد بعد از مراسم خواستگاری، مراسم خونچه 
بردن از طرف خانواده ی داماد انجام می شود. داماد و اطرافيان او 
هدیه هایی که برای عروس خریده اند را داخل س��ينی می چينند، 
روی س��ر می گذارند و با خواندن صلوات و شعرهای مربوطه به 
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خانه ی عروس می برند. مراسم جشن عروسی سه شبانه روز طول 
مي کشد که به ميمنت آن جشن مي گيرند و شادي مي کنند. 

  مراسم عزاداری محرم: 
در روزهای تاس��وعا و عاشورای حسينی، مردم روستای دربيد 
همگی به اتفاق در حس��ينيه ی روستا جمع می شوند و به سمت 
مزار پير ش��اه حس��ين حرکت می نمایند. در آنجا به سينه زنی و 
ع��زاداری می پردازند و پس از آن دوب��اره حرکت می کنند و به 
حسينيه بر می گردند و در داخل آن مشغول روضه خوانی و سينه 
زنی می گردند و در پایان مراس��م همه ی عزاداران ميهمان سفره ی 
اباعبدا... می ش��وند. مقبره ی پير شاه حسين از جاذبه های زیارتی 
روستای دربيد است که برای اهالی روستا دارای احترام و قداست 

خاصی است.
 گیاه انغوزه:

گياه انغ��وزه یکی از مهم ترین گياهان دارویی تيره ی چتریان 
می باش��د ک��ه از ارزش اقتص��ادي باالیي برخوردار اس��ت و از 

شيرابه ی  آن بيش از  600 نوع دارو و 60 نوع علف کش به دست 
مي آید. این گياه ، علفی و چند س��اله اس��ت و در طول عمرش 
فقط یك بار در سال پنجم یا ششم رویش گل می دهد و سپس 
دوره ی رویش��ی آن خاتم��ه می یابد. این گياه ک��ه ارتفاع آن در 
حدود 2 تا 2/5 متر اس��ت، بومی استپ های ایران و قسمت هایی 
از افغانس��تان می باش��د. در ایران این گياه در استان های فارس، 
کرمان، خراس��ان، یزد، سمنان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، 
اصفهان، لرس��تان، کهکيلویه و بویر احمد و بوشهر رویش دارد. 
قطر ریش��ه ی آنغوزه بين 10 تا 12 س��انتی متر و طول آن 30 تا 
40 س��انتی متر می باشد. صمغ اس��تخراج شده از این گياه که با 
انج��ام عمل تيغ زنی راس طوقه انجام می گيرد، خاصيت دارویی 
دارد و منبع درآمد با ارزشی برای تعداد قابل توجهی از روستایيان 
و بهره برداران کش��ورمان می باش��د. به علت نبود صنعت تبدیل 
در ایران، این گياه دارویي به صورت خام به آلمان ارس��ال و به 
صورت دارو به ایران بازگردانده مي ش��ود. از هر هکتار این گياه، 

بين  70 تا  100 کيلو صمغ به دست مي آید. 
کش��ور ایران یکی از بزرگ تری��ن توليدکنن��دگان آنغوزه در 
دنياست که می تواند توليد کننده ی محصوالتی باشد که از انغوزه 
تهيه ش��ده اس��ت. با ایجاد فن آوری توليد محصوالت این گياه 
پ��رارزش، عالوه بر ایجاد بازار کار برای جوانان و ارزآوری برای 
مملکت عزیزمان، هموطنان نيز می توانند از این توليدات گياهی 
به ج��ای توليدات ش��يميایی در زندگی روزمره اس��تفاده نمایند. 
خوشبختانه طرح های زراعی کردن این گياه برای حفظ مراتع و 

منابع ملی و حصول به توليدات بيشتر در دست اجرا است.
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گزارش
 خبري

طبق آنچه مس��ئولين ذی ربط به آن اشاره نموده اند 
توس��عه ي حمل و نقل عمومي روس��تایي مهم ترین 
ه��دف بخش حم��ل و نقل در س��ال جهاد اقتصادي اس��ت. 
توس��عه ي حمل و نقل عمومي روس��تایي یک��ي از مهم ترین 
اقداماتي اس��ت که در بخش بار و مس��افر در حال اجراست و 
تس��هيل رفت و آمد روس��تایي از مزایاي این طرح مهم است 
که با اجرایي ش��دن قانون هدفمندسازي یارانه ها، ساماندهي 
و توس��عه حمل و نقل روستایي براي نخس��تين بار در دولت 

دهم مورد توجه جدي قرار گرفته است.
بر اس��اس برنامه پنجم توسعه باید شبکه اي پویا بر مبناي 
ظرفيت مورد نياز در راه هاي روستایي شکل گيرد که این امر 
نيازمند برنامه و نقش��ه ي جامع است . ایجاد شبکه اي پویا بر 
مبناي ظرفيت مورد نياز در راه هاي روستایي و توسعه حمل و 
نقل عمومي در مسير روستاها باعث کاهش هزینه ها و افزایش 
رفاه اجتماعي روس��تایيان مي شود.پس براي خدمات رساني به 
جامعه روستایي، اقداماتي از جمله ساماندهي راه هاي روستایي 
و توج��ه ویژه ب��ه ناوگان حمل و نقل عمومي روس��تایي باید 

صورت پذیرد.
بر اس��اس آنچه ذکر ش��د و ب��ا توجه به اهمي��ت این امر 
نمایندگان مجلس بر اس��اس مصوبه اي دول��ت را موظف به 
انجام اقداماتي در راستاي س��اماندهي حمل و نقل مسافر در 

روستاها و شهرهاي کوچك کردند.
نمایندگان مجلس در جلس��ه ي علني با پيش��نهاد الحاقي 

کميسيون عمران براي الحاق یك بند به الیحه بودجه 1390 
موافقت کردند.بر اساس مصوبه مجلس به منظور سامان دهي 
حمل و نقل مسافر در روستاها، دولت موظف است براي کليه 
روس��تاهاي بيش از 300 نفر، یك دستگاه ميني بوس و یا ون 
تهيه کرده و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداري ها در اختيار 
دهياري هاي سراسر کشور قرار دهد بر اساس این طرح  دولت 
می تواند حداکثر 20 درصد هزینه خودروها را از شهرداری ها و 

دهياری های موضوع این بند دریافت کند .
معاون س��اخت و نگهداري راه هاي روستایي نيز در حاشيه 
جلس��ه بررسی مش��کالت طرح کنار گذر بوکان گفت : برای 
اولين بار در سطح کشور ناوگان حمل و نقل عمومی در سطح 

روستاها ساماندهی می شود .
س��يد حسين مير ش��فيع گفت : در اجرای این طرح و طی 
مصوبه ستاد مدیریت سوخت کشور تمامی خودروهایی که در 
محدوده روس��تاها کار حمل و نق��ل عمومی را بر عهده دارند 

ساماندهی می شوند .
وی اف��زود : به ای��ن منظور تعداد 24 هزار دس��تگاه ون و 
مينی بوس طی س��ه س��ال به ناوگان حمل و نقل روس��تایی 
افزوده می شود و تا پایان سال جاري نيز تعدادي از این ون ها 
وارد ن��اوگان حمل و نقل روس��تایي خواهد ش��د و همچنين 
خوردوهایی که به صورت پراکنده در این ناوگان فعاليت دارند 

نوسازی خواهند شد .
وی همچني��ن از اجرای طرح امداد خودرو روس��تایی برای 
نخستين بار در کشور خبر داد و اظهار داشت : در این طرح با 

ساماندهي و توسعه
 حمل ونقل روستايي

*N34*10
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همکاری فرمانداری ها و بخش��داری ها تعداد 1200 خودرو در 
روستاهای پرجمعيت مستقر شده و خدمات ارائه می دهند .

معاون ساخت و نگهداري راه هاي روستایي  افزود : همچنين 
در روستاهای پرجمعيت تعداد 400 جایگاه سوخت CNG و 

2 هزار جایگاه سوخت تا پایان سال ایجاد می شود .
وی همچنين از آماده بهره برداری ش��دن بيش از یك هزار 
کيلومتر آس��فالت راه روستایی در کش��ور در دهه فجر امسال 

خبر داد .
    همچنين طبق خبر منتشر شده در پایگاه اطالع رسانی 
دولت و در راس��تای ساماندهي و توسعه حمل و نقل روستایي 
وزیران عضو کارگروه توس��عه حمل و نقل عمومی و مدیریت 
مصرف، واردات خودروهای حمل و نقل عمومی روس��تایی را 
از پرداخت عوارض معاف کردند.وزیران عضو کارگروه توسعه 
حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف س��وخت ، به اس��تناد 
اصل یکصد و س��ی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ای��ران واردات وس��ایل نقليه ویژه حمل و نق��ل عمومی بار و 

مسافر روستایی را از پرداخت عوارض معاف کردند.
براس��اس این مصوبه در اجرای ماده ) 2( قانون توس��عه ي 
حم��ل و نقل عموم��ی و مدیریت مصرف س��وخت � مصوب 
 1386� ورود وس��ایل نقلي��ه ویژه حمل و نق��ل عمومی بار و 
مس��افر روستایی ش��امل مينی بوس، ون، س��واری و وانت به 
صورت س��اخته  ش��ده و یا قطعات منفصل از پرداخت حقوق 

ورودی و سود بازرگانی معاف می شوند.
همچنين س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف 
است با رعایت اس��تانداردهای مربوط و استفاده از روش های 
مناس��ب از قبيل رنگ آميزی مشخص، بر به کارگيری وسایل 

نقليه ي مذکور در مسيرهای روستایی نظارت کند.
بر این اساس، تسهيالت بانکی و کمك های بالعوض نيز 
متناسب با دورافتادگی و محروميت مناطق به متقاضيان اعطا 
خواهد ش��د.این تصویب نامه در تاری��خ  21/  7/  1389 پس از 
تایيد ریيس جمهور از س��وی مع��اون اول ریيس جمهور برای 
اجرا ابالغ ش��ده اس��ت. از مواردی که در ساماندهي و توسعه 
حمل و نقل روس��تایي تأثير به س��زایی دارد، ساخت و نگهداري 
راه هاي روستایي است .بر اساس برنامه پيش بيني شده ، امسال، 
نصب عالیم و خط کشي در 20 هزار کيلومتر از راه هاي روستایي 
انجام مي شود. همچنين به گزارش اداره کل روابط عمومي وزارت 
راه و ترابري، معاونت ساخت و نگهداري راه هاي روستایي اعالم 
ک��رد: در زمينه ارتق��اي ایمني در راه هاي روس��تایي پانزده هزار 
کيلومتر نصب عالیم و خط کشي انجام گرفته و حدود 150 نقطه 

ي مستعد حادثه نيز کاهش یافته است. 
در بخ��ش پروژه هاي پژوهش��ي، تحقيقات��ي و اجرایي نيز 
پيش بيني شده اس��ت در راستاي اس��تفاده از تکنولوژي هاي 
نوین در ه��زار کيلومتر از راه هاي روس��تایي تثبيت الیه ها با 
آهك و مواد پليمري انجام شود و مطالعات مدیریت روسازي 

راه هاي روستایي در هزار کيلومتر انجام شود.
همچني��ن هزار کيلومتر درخت کاري در حاش��يه ي راه هاي 
روس��تایي در سال گذشته با مشارکت مردم انجام گرفته است 
و پيش بيني مي ش��ود امس��ال این رقم به هشت هزار کيلومتر 

برسد.
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صبح روز یکش��نبه دوازدهم تيرماه ساختمان سازمان 
ش��هرداري  ها و دهياري هاي کش��ور ميزبان جمعي از 
دهياران، مدیران کل امور روستایي و مسئوالن و دست اندرکاران 
ح��وزه مدیریت روس��تایي بود ک��ه در آس��تانه چهاردهم تيرماه 
س��الروز تصوی��ب قان��ون تاس��يس دهياري ه��اي خودکف��ا در 
روستاهاي کش��ور ، براي حضور در سومين جشنواره طرح هاي 

برگزیده روستایي گردهم آمده بودند .
در این جشنواره که به همت معاونت امور دهياري هاي سازمان 
برگزار ش��د، 37 ط��رح از ميان 120 طرح ارس��الي به دبيرخانه 
جش��نواره براي داوري و بررس��ي نهایي انتخاب ش��ده بودند  و 
دهياران مجري این طرح ها ضمن حضور در این مراسم، فرصتي 

پيدا کردند تا به معرفي ابعاد اجرایي کار خود بپردازند. 
در ابتداي این مراس��م منوچهر فراق��ي معاونت دهياري هاي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور ضمن خوش آمدگویي 
به حضار و گراميداش��ت 14 تير سال روز تصویب قانون تاسيس 

دهياري هاي خودکفا در روستاهاي کشور گفت :
» خوش��بختانه طي ده س��الي که از عمر نهاد نوپاي دهياري 
در کشور مي گذرد ،شاهد دستاوردهاي خوبي از سوي دهياري ها 
براي ارتقاي اس��تانداردهاي زندگي روس��تائيان و تحقق توسعه 
پایدار روس��تایي بوده ایم و برگزاري سومين جشنواره طرح هاي 
برگزیده روس��تایي اقدامي براي اطالع رس��اني این دستاوردها و 

انتقال تجربيات مثبت به روستاهاي سراسر کشور است.«
وي ش��کل گيري نهاد دهياري در مناطق روس��تایي را نقطه 
عطفي در تاریخ مدیریت روس��تایي کش��ور خواند ک��ه تاثير به 
سزایي در توسعه ارائه خدمات عمومي به جامعه روستایي داشته 
و گام بسيار موثري در تحقق توسعه پایدار روستایي بوده است.

فراقي در بخش دیگري از س��خنانش با اشاره به صدور مجوز 
تاس��يس بيش از 24 هزار دهياري در سراسر کشور گفت : »هم 
اکنون 80 درصدجمعيت روس��تایي کشور تحت پوشش خدمات 
مدیریت نوین روس��تایي که از س��وي دهياري ه��ا به مردم ارائه 

مي شود،قرار گرفته اند .«
وي با اش��اره به امضاي بيش از بيس��ت تفاهم نامه از س��وي 
س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي کش��ور با وزارتخانه ها و 
دستگاه ها براي رفع مشکالت روستاها و هماهنگي بيشتر ادارات 
ب��ا دهياري ها از امضاي 2 تفاهم نامه دیگر طي چند روز آینده از 

جمله با وزارت راه و شهرسازي در زمينه راه روستایي خبر داد.
فراقي احيا نوس��ازي بافت هاي فرسوده روستایي،جلوگيري از 
ساخت و سازهاي غير مجاز در روستاها و حریم آن ها، جمع آوري 
آب هاي آلوده و تعریض معابر را از مس��ائل عمده کاري دهياران 
ذک��ر کرد و گفت : » در س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 

کشور تالش مي کنيم تا با ارتقاي سطح جایگاه حقوقي دهياران 
و در تعامل با س��ازمان ها و دس��تگاه هاي مختلف، زمينه ي رفع 

مشکالت و کاستي هاي روستاها را فراهم نمائيم.«
در ادامه این مراس��م ، مهندس سليمي جهرمي مدیرکل دفتر 
مطالعات و برنامه ریزي روس��تایي س��ازمان گفت : » جش��نواره 
طرح هاي برگزیده روس��تایي با توجه به اهميت جایگاه مدیریت 
محلي در بهبود شاخص هاي توسعه روستایي و به منظور ترغيب 
و تش��ویق دهياري ها براي انتقال دان��ش بومي و تبادل تجارب 
حاصل از اقدامات و نيز شناسایي دستاوردهاي موفق دهياري ها، 
از س��ال 1384 هر دوسال یکبار توسط س��ازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي کشور برگزار شده است.«
وي اف��زود: »پ��س از برنامه ریزي هاي الزم ب��راي برگزاري 
س��ومين جش��نواره طرح هاي برگزیده روس��تایي 120 طرح به 
دبيرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسي هاي کارشناسي، 
37 طرح خالقانه براي ارائه در جشنواره برگزیده شد. این طرح ها 
در این جش��نواره توسط هيات داوران متشکل از اساتيد دانشگاه 
و مدیران حوزه روستایي ارزیابي و از ميان آن ها بهترین طرح ها 

بعنوان طرح هاي برگزیده در سطح ملي انتخاب مي شوند.«
وي همچني��ن اضافه کرد: »طرح هاي برگزیده روس��تایي در 
محورهاي ارتقاي شاخص هاي زیست محيطي و استانداردهاي 
زندگ��ي در روس��تاها و کمك به توس��عه پایدار روس��تایي نظير 
مدیریت پس��ماندها و توسعه فضاي س��بز، فعاليت هاي فرهنگي 
اجتماع��ي، مش��ارکت زنان و جوانان و س��ایر موضوعات مرتبط 

انتخاب شده است.«
وي ش��اخص هاي ارزیابي کيفي طرح ها را ش��امل اثرگذاري 
در بهب��ود کيفيت زندگ��ي و حفظ محيط زیس��ت، درآمدزایي و 
کاهش فقر، نوآوري و قابليت در انتقال دانش و تجربيات، ميزان 
مشارکت مردم و بخش خصوصي، نقش زنان و جوانان در طرح، 
مي��زان اس��تفاده از دانش بومي و ماندگاري و اس��تمرار طرح از 

دیدگاه توسعه پایدار برشمرد.
در ادام��ه کار داوري طرح ها توس��ط هيات داوران متش��کل 
از جن��اب آق��اي دکتر عبداللهي مدیرکل دفتر عمران و توس��عه 
روستایي سازمان، مهندس سليمي جهرمي مدیرکل دفتر مطالعات 
و برنامه ری��زي روس��تایي، دکتر نجفي کاني عض��و هيات علمي 
دانش��گاه گرگان، مهندس بخش��ي مدیرکل دفتر امور روستایي 
استانداري قم و مهندس مجيدي پور مدیرکل دفتر امور روستایي 
استانداري خوزستان، مورد داوري قرار گرفت. در این مرحله که 
بيش از پنج س��اعت به طول انجامي��د، تك تك دهياران ضمن 
حضور در جایگاه به معرفي و ارائه توضيحات پيرامون طرح خود 
مي پرداختند که در ادامه به صورت مختصر، بيس��ت طرح اول از 

ميان این سي وهفت طرح برگزیده معرفي مي گردند :   

گزارش اجمالي از 
سومین جشنواره طرح هاي 

برگزيده روستايي
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طرحی که آقای علی علی ميرزالو دهيار روستای وار از توابع شهرستان خوی 
اول  طرح  بعنوان  و  دادند  ارائه  برتر  دهياران  از  تقدیر  دوساالنه ی  سومين  در 
برگزیده شد، حریم گشایی و تعریض جاده ی ارتباطی روستا به شهرستان خوی 
بود که به طول 10 کيلومتر و عرض 25 متر انجام شد. جاده ی مزبور در ميان 
مزارع کشاورزی قرار داشته و بسيار پر پيچ و خم است. هدف اصلی از اجرای این 
پروژه جلوگيری از تصادفات و تامين امنيت جانی و مالی اهالی روستا و همچنين 
تسهيل عبور و مرور وسایل نقليه در این جاده است. در کنار این جاده محل هایی 
برای استراحت مسافرین تعبيه شده است که این کار نيز با مشارکت و همياری 
اهالی روستا انجام گرفته است. برآورد هزینه ای که توسط کارشناسان اداره کل 
راه و ترابری جهت انجام پروژه صورت گرفت، بالغ بر 40 ميليارد ریال بوده است، 
اما این پروژه با مشارکت صددرصد اهالی روستا با هزینه ی 350 ميليون ریال به 
انجام رسيده است. این پروژه از بهمن ماه سال 87 تا پایان همان سال در طی 
60 روز کاری به انجام رسيده است. الزم به ذکر است که این طرح مورد استقبال 

هيات دولت قرار گرفته است.

شرب  آب  تصفيه ی  پروژه ی  دهياران  همایش  در  برگزیده  طرح  دومين 
روستای قمصر از توابع بخش کهریزک شهرستان ری می باشد که توسط آقای 
جليل راستگویان دهيار این روستا در همایش ارائه شد. روستای قمصر دارای 
1200 خانوار و 7500 نفر جمعيت بوده که به دليل نبود آب شرب سالم روند 
مهاجرت در آن به شدت باال بوده است . این پروژه در زمان 27 ماه و با اعتبار 
4 ميليارد و 500 ميليون ریال به انجام رسيد که از این ميزان هزینه، 1 ميليارد 
و 300 ميليون ریال آن توسط شرکت سرمایه گذار و 3 ميليارد و 200 ميليون 
ریال از بودجه ی دهياری تامين شده است. در هر روز 600 ليتر از آب روستا 
تصفيه شده و در اختيار اهالی قرار می گيرد. پساب حاصل از تصفيه ی آب نيز 
جمع آوری شده و به مصرف کشاورزی در روستا می رسد. ميزان مشارکت مردم 

در این پروژه بسيار مناسب بوده است.

تعریض جاده روستایي - دهیاری وار - آذربایجان غربی

تصفیه  آب شرب روستا - دهیاری قمصر – تهران
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طرح آموزش، جمع آوری و فروش گياهان دارویی توسط آقای مصطفی 
برگزیده ی  طرح  چهارمين  عنوان  به  رودبار  کالته  روستای  دهيار  بنيانيان 
توسط  طرح  این  اجرای  دليل  گرفت.  قرار  تقدیر  مورد  دهياران  همایش 
دهياری افزایش اشتغال افراد بومی و باالبردن سطح درآمد خانوارهای روستا 
منطقه  در  فرد  به  منحصر  دارویی  گياهان  عظيم  ذخایر  وجود  به  توجه  با 
بوده است. یکی از مهم ترین آثار اجرای طرح تشویق بهره برداران به حفظ 
این طرح  است.  خدادادی  عظيم  ذخایر  عنوان  به  مراتع  احياء  و  حراست  و 
زمينه ساز تشکيل دو تعاونی زنان با 300 عضو از زنان و دختران روستا بوده 
است که اعضای این تعاونی ها در روند اجرای طرح از مرحله ی آموزش و 
برگزاری کالس ها تا جمع آوری گياهان، خشك کردن و بسته بندی آن ها 

مشارکت بسيار زیادي داشته اند.

یکی دیگر از طرح های برگزیده در همایش دهياران برتر، طرح به سازی 
مطرح  روستا  این  دهيار  ریاحی  داوود  آقای  توسط  که  بود  چلوان  روستای 
گردید.روستاي چلوان یکي از روستاهاي هدف گردشگري استان چهارمحال 
کيلومتري   85 و  شهرکرد  کيلومتري   20 فاصله ی  در  که  است  بختياري  و 
اصفهان در کنار رودخانه ی زیباي زاینده رود قرار گرفته است. از سال 1386، 
چلوان بعنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده و از همان زمان به سازی 
روستا به سبك قدیمی و سنتی در دستور کار قرار گرفت. در ابتدا اهالی روستا 
با هماهنگی شرکت آبفا اقدام به تعویض شبکه ی آب و فاضالب نمودند و 
سپس پروژه ی اجرای جدول، پياده رو و سنگ فرش و کاشت گل و گياه در 
تغيير  به سازی،  اقدامات  از  دیگر  یکی  شد.  گذاشته  اجرا  مرحله ی  به  روستا 
کليه ی المپ های معمولی در روستا با المپ های کم مصرف بوده است که 
این امر ميزان مصرف برق را در روستا به ميزان قابل توجهی کاهش داده 

است. 

روستای کریك با جمعيت 3500 نفر تنها روستای هدف گردشگری از توابع شهرستان 
دنا می باشد. آقای فرشيد شهابی پور دهيار این روستا طرحی را در این همایش ارائه دادند 
مبنی بر تغيير برخی آداب و رسوم و مناسبات فرهنگی در ميان اهالی روستا که این طرح 
مورد توجه بسياری از حاضرین در همایش قرار گرفت. هدف این طرح صرفه جویی در 
برگزاري مناسبت های مختلف روستا شامل مراسم عزا و عروسی و هم چنين هزینه های 
بازگشت از عتبات عاليات و مکه مکرمه برای زائران روستا بود. از آن جایی که هر تغيير 
فرهنگی در جامعه نياز به بررسی ها و دقت بسيار زیاد در تصميم گيری دارد، لذا جهت 
اسالمی  اعضای شورای  و  فرهنگيان  نخبگان،  با همفکری  دهياری  تغيير  این  انجام 
برگزاری  سالن  پروژه یك  این  انجام  کردند. جهت  برگزار  را  متعددی  جلسات  روستا 
اعتبارات  از  با هزینه ی 10 ميليون ریال تاسيس شد که 3 ميليون ریال آن  مجالس 
دهياری و مابقی با مشارکت نقدی اهالی روستا تامين شده است. برخی از نتایج حاصل 
از طرح شامل کاهش سن ازدواج و شرکت فعال جوانان در اجرای طرح ازدواج آسان، 
حذف رسوم غيرضروری و آسان کردن مراسم معنوی سفرهای زیارتی و مراسم ترحيم، 
مشارکت فعال مردم در اجرای طرح های عمومی روستا و افزایش هم گرایی برای کاهش 

ناهنجاري های اجتماعی و ... می باشد.

 جمع آوري، آموزش و فروش گیاهان دارویي
 - دهیاری کالته رودبار – سمنان

به سازي سیماي روستا - دهیاری چلوان – چهارمحال و بختیاری

ساماندهي مناسبات فرهنگي روستا - دهیاری کریك –
 کهكیلویه و بویراحمد
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السجرد  روستای  در  گردشگری  مجموعه ی  ایجاد  پروژه ی  بعدی  منتخب  طرح 
اهداف  از  شد.  معرفي  روستا  این  دهيار  جابر السجرد  آقای  توسط  که  است  سمنان 
این طرح مي توان به توسعه و آبادانی، تامين رفاه و آسایش مردم، ایجاد اشتغال پایدار 
اشاره  منابع طبيعی  و حفظ  روستایی  بوستان  ایجاد  با  روستا  توسعه ی فضای سبز   ،
نمود.  توسعه ی فضاهای توریستی و گردشگری با ایجاد سایت گردشگری و ساماندهی 
مکان های باستانی روستا و ایجاد بازارچه محلی، احداث رستوران و واحدهای تجاری، 
سالن پذیرایی از مسافران و گردشگران و ارائه ی محصوالت توليدی ممتاز محلی به 
گردشگران و ... از جمله اقدامات انجام شده در این طرح می باشد. نظر به ایجاد امکانات 
رفاهی و خدماتی و با توجه به هم جواری روستا با جاده ترانزیت تهران- مشهد، در حال 
حاضر این مجموعه روزانه پذیرای قریب به 1500 نفر از مسافران، زائران و گردشگران 
بوده که در این محل توقف کرده و از خدمات ایجاد شده استفاده می نمایند و همين 
باعث رونق توليد و عرضه ی محصوالت توليدی روستا سبب اشتغال تعدادی از مردم 
روستا شده است. الزم به ذکر است که فاز اول پروژه ی اصالح معابر به همت مسئولين 

محترم و از محل اعتبارات استانی و درآمدهای دهياری صورت گرفته است. 

آقای نادر قنبری دهيار روستای کليشم طرح پرورش ماهيان سردابی را در این 
ارائه دادند که با مشارکت دهياری و فرهنگيان روستا به اجرا درآمده  جشنواره 
است. از پتانسيل های این روستا وجود منبع عظيم و طبيعی استخر خلشکو بود 
که سال ها بدون استفاده رها شده بود.با توجه به محدود نبودن شرکت افراد در 
طرح، همه ی افراد داوطلب روستا در پيش برد این طرح مشارکت فعال داشته و 
با دهياری همکاری نموده اند. از ویژگی های دیگر این طرح داشتن منابع اوليه، 
نيروی انسانی و مهم تر از همه بازار فروش می باشد که ثبات و ماندگاری پروژه را 
تضمين می کند. این طرح سبب گشته تا مسافران و گردشگران زیادی در طول 
سال جهت بازدید و تفریح به روستا آمده که خود سبب ایجاد بازار کار و درآمد 
در روستا گشته است. یکی از مهم ترین مزایای این طرح استفاده از منابع مالی 
اندک جهت راه اندازی طرح های کوچك و زودبازده می باشد. این طرح با لوازم 
و تجهيزات بسيار ساده ای که در آن استفاده شده است و همچنين محل اجرای 
اجرا شده در روستا  از کم هزینه ترین پروژه های  آن که دریاچه می باشد، یکی 
می باشد. اجرای این طرح باعث بهبود سطح زندگی در روستا و افزایش درآمد 

ساالنه ی مردم روستا شده است. 

ایجاد مجموعه گردشگري - دهیاری السجرد – سمنان

پرورش ماهیان سردابي - دهیاری کلیشم – گیالن
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طرح توسعه ی اقتصادی و فرهنگی روستای حيران توسط خانم نرگس 
حاجيلویی ناصر، دهيار روستا به همایش طرح های برتر راه یافت و مورد 
تجليل قرار گرفت.در روستای حيران سه طرح به مرحله ی اجرا گذاشته 
شده است. طرح اول ساخت حسينيه ی روستا با استفاده از خودیاری اهالی 
بوده که این طرح در طی 10 روز و با هزینه ی 2 ميليارد ریال به مرحله ی 
اجرا درآمده است. طرح دوم بهره برداری از معدن سنگ الشه آهکی است 
که این طرح نيز با مشارکت مردمی به مرحله ی اجرا گذاشته شد. اجرای 
این طرح باعث ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از ذخایر معدنی موجود در 
روستا شده است . طرح سوم تغيير کاربری حمام قدیمی روستا و تبدیل آن 
به کارگاه قالی بافی است. در محل این کارگاه کالس های متنوعی برای 
قالی بافی جهت  برگزار می شود. در حال حاضر طرح مجتمع  اهالی روستا 
ایجاد اشتغال زنان قالی باف روستا برای دریافت وام زودبازده به سازمان 

بازرگانی ارائه شده است.

امام زاده  سياحتی  و  مذهبی  فرهنگی،  مجموعه ی  ساخت   پروژه ی 
ابراهيم )ع( توسط آقای ابراهيم محمدی دهيار روستای خنجشت در سومين 
همایش دهياران برتر ارائه گردید. روستای خنجشت از توابع شهرستان اقليد 
در بخشی واقع شده است که عاري از هرگونه فضای سبزی مي باشد. هدف از 
اجرای این طرح جذب گردشگر و ترویج صنعت گردشگری، پاسخ گویی 
به نيازهای مذهبی، فرهنگی و سياحتی منطقه، ایجاد فضایی جهت بهبود 
شرایط محيطی کودکان، جوانان و سالمندان، ساماندهی و بهبود سيما و 
منظر روستا، جذب مشارکت های مردمی و ایجاد همبستگی در بين اهالی 
و ... می باشد. مشارکت اهالی در روند اجرایی این طرح به این شکل بوده 
بدون  و  کارگرهای محلی  توسط  اجرایی طرح  کارهای  کليه ی  است که 

دستمزد انجام شده است.

بخش  توابع  از  نشلج  روستای  دهيار  دانش یار  مجيد  آقای  که  طرحی 
نياسر به همایش ارائه دادند، طرح جذب و دفن فاضالب روستا به صورت 
کانال افقی جذبی بود. پس از اجرای این پروژه فاضالب پس از تصفيه ی 
طبيعی وارد آب قنات شده و برای مصارف کشاورزی مصرف شده و این 
امر مشکل کم آبی کشاورزان روستا را تا حدی رفع کرده و باعث گسترش 
کشاورزی شده است. این فاضالب در چند مرحله تصفيه شده. سپس کلر 
به آن اضافه می شود. بعد از ورود به کانال افقی جذبی و پس از گذر از 
فاصله ی تعبيه شده به صورت طبيعی تصفيه شده و وارد آب قناتی که در 
فاصله ی 20 تا 25 کيلومتری قرار دارد می شود. برآورد هزینه ی انجام این 
پروژه 300 ميليون ریال بوده است که با مشارکت مردمی و دهياری که 

مجری این پروژه بوده است به 150 ميليون ریال تقليل یافته است.

 توسعه اقتصادي و فرهنگي روستا - دهیاری حیران – همدان

 ساخت مجموعه فرهنگي ، مذهبي و سیاحتي
 - دهیاری خنجشت – فارس

طرح جذب و دفع فاضالب روستا - دهیاری نشلج – اصفهان
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طرح ارائه شده توسط آقای محمد جعفر مدپشتی دهيار روستای قميشلو 
ایجاد چنين  با هدف  بود.دهياری قميشلو  احداث مجتمع فرهنگی در روستا 
فضایی به منظور ارائه خدمات فرهنگی در سطح روستا ، تهيه طرح مجتمع 
فرهنگی چند منظوره با قابليت ارائه خدمات در زمينه های مختلف فرهنگی 
کتابخانه،  مختلف،  راستا کالس های  این  در  کرد.  آغاز  را  ورزشی  و  ،هنری 
سالن مطالعه، سالن های ورزشی، کافی نت، سویيت های مسکونی، واحدهای 
را  سالنی  دهياری  هم چنين  شد.  احداث   ... و  اجتماعات  سالن های  تجاری، 
زوج های  به  ارائه ی خدمات  بر  تا عالوه  احداث کرد  مراسم  برگزاری  جهت 
جوان جهت برگزاری جشن ها منبع درآمدی نيز برای دهياری محسوب شود. 

آقای محمدرضا مرادي دهيار روستای علم کندی از توابع شهرستان ماه نشان 
طرح انتقال فاضالب روستایی را به همایش ارائه دادند. این روستا با جمعيت 
800 نفر تا پيش از اجرای این طرح با مشکل جاری شدن فاضالب به رودخانه 
و درنتيجه آلودگی محيطی مواجه بود. هدف از اجرای این طرح افزایش سطح 
بهداشت و پيش گيری از شيوع بيماری های مسری، انتقال آب های سطحی رها 
شده در محيط، ساماندهی فاضالب های روستایی، زیباسازی محيط، تسهيل در 
رفت و آمد اهالی روستا و ... می باشد. طرح انتقال فاضالب با مشارکت مستقيم 
اهالی به اجرا درآمده است.هزینه کلی اجرای این طرح 180 ميليون ریال بوده 
که 100 ميليون ریال آن با مشارکت اهالی روستا و مابقی توسط دهياری تامين 
حفظ  زندگی،  کيفيت  بهبود  طرح  این  از  حاصل  نتایج  مهم ترین  است.  شده 

محيط زیست و افزایش سطح مشارکت و همبستگی مردم روستا بوده است. 

 احداث مجتمع فرهنگي - دهیاری قمیشلو – اصفهان

 انتقال فاضالب روستایي دهیاری علم کندی – زنجان
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طرح احداث شهرک مسکونی در روستای محمدآباد از توابع شهرستان آران 
و بيدگل توس��ط آقای محمد محمدي محمدآبادي دهيار این روستا در سومين 
دوس��االنه ی دهياران برتر مورد تجليل قرار گرفت. در ورودی این روستا قطعه 
زمينی بایر و لم یزرع به مساحت 10 هکتار وجود داشت که در مالکيت برخی از 
کشاورزان روستا بود. آن ها زمين را با نصف قيمت در اختيار دهياری قرار دادند. 
س��پس دهياری نس��بت به تغيير کاربری زمين ازکش��اورزی به مسکونی اقدام 
نمود. در این پروژه بخشی از زمين به 400 واحد 200 متری تقسيم شد و مابقی 
آن تبدیل به زمين ورزش��ی و اماکن آموزشی شد و کار ساخت منازل مسکوني 
در آن آغ��از گردید . دهياری نيز با هم��کاری ادارات آب، برق، گاز و مخابرات 
به متقاضيان انش��عاب واگذار کرد. از دیگر امکانات رفاهی که در شهرک ایجاد 
شد ساخت و راه اندازی مهدکودک، بلوارسازی و ایجاد فضای سبز بود. یکی از 
نکات مثبت در اجرای این پروژه، تامين کليه ی مصالح ساختمانی مورد استفاده 
در پروژه از خود روس��تا بود. دهياری ضمن ایجاد مس��کن مقاوم روس��تایی و 
رعایت اصول فنی و زیباسازی شهرک، زمينه ایجاد اشتغال روستایيان را فراهم 

کرده و تا حد زیادی از مهاجرت روستایيان به شهر جلوگيری نموده است.

یکی از طرح های ارائه شده در همایش، طرح برگزاری مسابقات کشتی گيله 
مردی در روس��تای آلکام لتوم گيالن بود. این طرح توسط آقای پرویز مهدی پور 
دهيار این روستا ارائه ش��د. کشتی گيله مردی یکی از پرسابقه ترین ورزش های 
ایرانی اس��ت که در این منطقه رواج دارد. هدف از برگزاری این مسابقات، احيا و 
ثبت ورزش باس��تانی، پر کردن اوقات فراغت جوانان، کشاورزان و اهالی روستا، 
ایج��اد حس اعتماد و اطمينان مردم و مس��ئولين به دهي��اري، درآمدزایی برای 
دهياری و ... می باشد. از جمله مهم ترین فواید اجرای این پروژه در روستا می توان 
به افزایش س��المت، کاهش مفاس��د اجتماعی، افزایش روحي��ه ی جوانمردی و 
پهلوانی در جوانان و روس��تایيان، شناس��ایی قهرمانان، شناساندن روستا به مردم 
شهرس��تان و اس��تان، معرفی آداب و رسوم و مناطق دیدنی و گردشگری روستا، 
اشتغال زایی از طریق فروش بازارهای محلی و ایجاد انگيزه در جوانان برای کار و 
تالش اش��اره کرد. الزم به ذکر است که این طرح در ایام فراغت کشاورزان اجرا 
ش��ده است تا ميزان مشارکت آن ها در طرح افزایش یابد. کليه ی زنان و جوانان 

روستا در پيش برد این پروژه همکاری الزم را با دهياری انجام داده اند. 

دهيار  می باشد.  فارس  استان  در  المرد  شهرستان  توابع  از  سيگار  روستای 
روستایی  تفرجگاه  و  ایجاد فضای سبز  احمد کاظم زاده طرح  آقای  روستا  این 
را به همایش ارائه دادند. هدف از اجرای این طرح ساماندهی و بهبود سيما و 
منظر روستا، ایجاد همبستگی و افزایش مشارکت اهالی روستا، ایجاد محيطی 
 جهت تفریح کودکان، مدیریت منابع براساس ظرفيت های بالقوه و حفاظت و 
بهره گيری از منابع و ذخایر  موجود در روستا بوده است.حضور زنان و جوانان فعال 
روستا در این طرح باعث پيشرفت و سرعت بخشيدن جریان کار شد. مرحله ی 
ابتدایی پروژه با مشارکت جهاد کشاورزی و توسط دهياری به انجام رسيد سپس 
حصارکشی و سيستم انتقال آب و تاسيسات اوليه با همکاری فعال جوانان اجرا 
گردید.سایر امکانات رفاهی از قبيل سرویس بهداشتی، نمازخانه، اتاق نگهبانی، 
انتقال آب، نصب  تاسيسات  تير برق، حفر چاه و   پياده رو و سکوهای نشيمن، 
چراغ های روشنایی و پارک بازی کودکان در نهایت به این مجموعه افزوده شد. 

احداث شهرک مسكوني - دهیاری محمدآباد – اصفهان

مسابقات کشتي گیله مردي - دهیاری آلكام لتوم – گیالن

ایجاد فضاي سبز و تفرجگاه روستایي - دهیاری سیگار - فارس
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طرح تش��کيل شرکت تعاوني توس��عه روستایي آهوان توس��ط دهيار این روستا 
جناب آقای محمدحسن آهویی در همایش مطرح و مورد تجليل قرار گرفت. شرکت 
تعاونی آهوان در سال 1386 با همکاری مسئولين محلی و در زمينی به مساحت 16 
هزار مترمربع تاسيس گردید. حضور زنان و مردان روستا در اجرای این پروژه بسيار 
فعال و چش��م گير اس��ت به طوری که 95 درصد از اهالی روس��تا عضو این شرکت 
تعاونی هستند. این تعاونی با 1250 سهم هر یك به ارزش 500 هزار ریال شروع به 
عضوگيری نموده است. از جمله اهدافی که باعث تشکيل تعاونی در روستا شد ایجاد 
رونق در بحث کشاورزی، کمك به ایجاد اشتغال و رفع بی کاری، ایجاد درآمد برای 
اهالی و اعضای تعاونی، کمك به توس��عه و عمران روس��تا، افزایش اميد به زندگی، 
کاهش مهاجرت و افزایش ماندگاری در روس��تا بود. از جمله اقداماتی که ش��رکت 
تعاونی آهوان انجام داده است عبارتند از: خرید زمين کشاورزی، خرید آب کشاورزی، 
ایجاد استخر پرورش ماهی، تامين نهاده های کشاورزی و دامداری، ایجاد راه ارتباطی 
بين روستا و شهرستان نيشابور، خرید سه  دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل مسافران 
، آسفالت معابر، احداث ساختمان چندمنظوره برای شرکت تعاونی، احداث آشپزخانه، 

تاسيس مرغداری صنعتی، احداث نانوایی صنعتی و بسياری اقدامات دیگر.

باقری دهيار  آقای مجتبی  به مهدکودک توسط  تبدیل حمام قدیمی  طرح 
روستای دشتی در سومين دوساالنه ی طرح های برگزیده ی روستایی ارائه شد. 
در این روستا استفاده ی بهينه از اماکن عمومی روستا در دستور کار دهياری قرار 
گرفته است. از جمله ی این اماکن حمام قدیمی روستا بود که بر اثر مخروبه بودن 
لذا دهياری روستا جهت  از آن نمی گردید.  استفاده ای  سال های متمادی هيچ 
استفاده ی حداکثری از این مکان آن را تبدیل به مهدکودکی برای کودکان روستا 
نمود.130 متر زیربنای دیگر نيز به این مجموعه اضافه شد که کل آن 420 
 ميليون ریال هزینه در بر داشت. آموزش بيش از 90 کودک در این مجموعه،

به کارگيری مربيان خود روستا و درنهایت اشتغال زایی، حضور پدران و مادران در 
جلسات آموزش و مشاوره، باالبردن سطح فرهنگ در روستا، آشنایی خانواده ها با 
روش صحيح تربيت و تغذیه ی سالم و تامين سالمت کودکان از طریق یادگيری 
ورزش های پایه از دستاوردهاي این طرح مي باشد. یکی از مهم ترین آثاری که 
این طرح در بين روستاهای دیگر داشت، باور این امر بود که می توان از یك 

محل مخروبه و بال استفاده بهترین استفاده را کرد. 

آقای علی دزواره دهيار روستای رسنان از بخش لواسانات شهرستان شميرانات 
طرح توليد قارچ خوراکی را در روستای خود به اجرا درآوردند.یکی از دغدغه های 
شهرها  به  خانواده ها  و  جوانان  مهاجرت  از  جلوگيری  روستا  مردم  برای  دهياری 
می باشد و ایجاد اشتغال مهم ترین مورد جهت جلوگيری از مهاجرت می باشد. در این 
رابطه دهياری و شورای اسالمی پس از بررسی چندین طرح اشتغال زا، طرح توليد و 
پرورش قارچ خوراکی را مطرح و راه اندازی نمودند.این طرح در بازه ی زمانی کمتر از 
4 ماه به بهره برداری رسيده است. پيشنهاد دهياری مبنی بر استفاده از حمام قدیمی 
روستا که بال استفاده مانده و در حال تخریب بود، با استقبال اهالی خصوصا جوانان 
روستا مواجه شد و به این ترتيب این طرح جهت توليد و سرمایه گذاری به اجرا درآمد. 
ميزان هزینه ی اجرای طرح با توجه به موجود بودن ساختمان و سایر امکانات بالغ 
بر 70 ميليون ریال بوده که تمامی منابع مالی از کمك های مردمی تامين گردیده و 
هم اکنون اداره ی این پروژه به صورت تعاونی صورت می گيرد.در طی دو سال که از 
بهره برداری این پروژه می گذرد،170 ميليون ریال به درآمدهای دهياری افزوده شده 

است و این مبلغ صرف بازسازی دیوار بوستان روستای رسنان گردیده است.

شرکت تعاوني توسعه روستایي - دهیاری آهوان – خراسان رضوی

 تبدیل حمام قدیمي به مهد کودک - دهیاری دشتی – اصفهان

 طرح تولید قارچ خوراکي - دهیاری رسنان - تهران
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رحمان  آقای  توسط  ورچه  روستای  چندمنظوره ی  سالن  احداث  طرح 
محمودی دهيار این روستا ارائه گردید. این سالن با زیربنای 1240 مترمربعی 
به  این مجموعه   زمين  است.  به مساحت 2 هکتار ساخته شده  زمينی   در 
ارزش 2 ميليارد ریال توسط خيرین جهت انجام این پروژه اهدا شده است. 
هدف از اجرای این پروژه پوشش دادن به ورزش جوانان روستایی در محل 
پوشيده،جذب ورزشکاران  امکانات سر  از  مناسب،استفاده ی جوانان روستایی 
وارتقاء سطح ورزشی منطقه می باشد. از جمله نتایج حاصل از اجرای پروژه در 
سطح روستا می توان به ایجاد اشتغال، بهبود وضعيت زیست محيطی، متمرکز 
ارتقاء سطح ورزش در منطقه اشاره کرد. این پروژه با  شدن امور ورزشی و 

مشارکت تمامي مردم روستا خصوصا جوانان به نتيجه رسيده است.

آقای روح اهلل رستگاري دهيار روستای الیزنگان از توابع شهرستان داراب طرح 
احداث کارخانه ی گالب و عرقيات گياهی را در این همایش مطرح کردند.عمده ترین 
به  محصوالت  این  که  می باشد  باغی  محصوالت  از  روستا  اهالی  درآمدی  منبع 
خارج از روستا و خارج از کشور صادر می شود. تنوع محصوالت کشاورزی دیمی 
مانند گل محمدی،  زیاد است. محصوالتی  این روستا بسيار  باغی  و محصوالت 
در  را  بيشترین سهم  ميان گل محمدی  این  از  که   ... و  انار  انجير،  گردو،  بادام، 
درآمد روستایيان دارا می باشد. به دليل این که گل محمدی توليدی در این روستا 
 کامال ارگانيك است، لذا کيفيت اول را در جهان دارد. هدف از اجرای این طرح 
 اشتغال زایی، مشارکت مردمی، ساماندهی سيما و منظر روستایی و ایجاد انگيزه ی 
از  است.خرید گل محمدی  بوده  پرورش گل محمدی  باغ داران جهت  در  بيشتر 
باغ داران با قيمت مناسب توسط شرکت در سال های اخير باعث افزایش درآمد اهالی 
روستا گردیده است به طوری که مردم در سال 1387، با هزینه ی خود اقدام به احداث 
جاده ی 20 کيلومتری بين باغات برای سهولت دسترسی به گل محمدی  و دیگر 
محصوالت باغی کرده اندکه این خود نمونه ای از مشارکت های مردمی در راستای 

پيشرفت و توسعه ی روستا می باشد.

 احداث سالن چند منظوره - دهیاری ورچه - مرکزی

 احداث کارخانه گالب و عرقیات گیاهي - دهیاری الیزنگان – فارس
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 همایش ملي تقدیر از دهياران برتر کشور صبح دوشنبه 
13 تير ماه در آستانه چهاردهم تيرماه سالروز تصویب 
از سوي سازمان  قانون تاسيس دهياري هاي خودکفا در کشور 
شهرداري ها و دهياري هاي کشور درتهران برگزار شد در این 
همایش از منتخبين سومين جشنواره طرح هاي برگزیده روستایي 
رتبه هاي نخست  ارزیابي عملکرد  سال 89   در  ،دهياراني که 
کشوري را کسب کردند و  دهياران برتر آزمون مکاتبه اي تقدیر و 

تشکر شد.
عمراني  معاون  منش  ارشاد  مهندس  حضور  با  همایش  این 
وزیر کشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور، 
حجت االسالم والمسلمين ملك محمدي نماینده مردم دامغان در 
مجلس، فاطمه آجرلو نماینده مردم کرج در مجلس،  مهندس تابش فر قائم 
مقام سازمان و معاونان و مدیران کل سازمان ،مدیران کل دفاتر 

امور روستایي استانداري ها و دهياران برگزیده کشور برگزار شد.
معاونت دهياري هاي  فراقي  ، مهندس  مراسم  این  ابتداي  در 
سازمان ضمن خوش آمد گویي به دهياران به بيان دستاوردها و 
دهياران  بندي عملکرد  نيز جمع  و  ها  دهياري  معاونت  عملکرد 
سراسر کشور پرداخت . همچنين وي تاکيد کرد که تنها مرجع 
روستاها،  در  ساخت وساز  براي  پروانه  صدور  مجاز  و  رسمي 
پروانه  صدور  حق  آن ها  جز  به  هيچ کس  و  هستند  دهياري ها 

ندارد. 
مهندس فراقي در بخش دیگري از سخنان خود گفت: »اعتبارات 
به  روستایي  در بخش  دارایي  و  تملك  در حوزه  پيش بيني شده 

دهياراني که توان اجرایي داشته باشند تعلق مي گيرد.«
بر  کشور  در  روستایي  تعاوني   726 وجود  به  اشاره  با  وي 
ضرورت توسعه این تعاوني ها تاکيد کرد و گفت : با تقویت این 
اجرایي  امور  در  ارزنده اي  نقش  مي توانند  دهياري ها  تعاوني ها، 

نيم نگاهي 
به همايش تقدير

 از دهياران برتر 
کشور
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روستا داشته باشند. فراقي همچنين گفت: تفاهم نامه اي با وزارت 
راه و شهرسازي امضاء شده که بر اساس آن این وزارتخانه مکلف 
است براي نگه داري راه هاي روستایي با دهياري هاي موفق قرارداد 

منعقد کند. 
بر  برتر کشور  دهياران  انتخاب  به  اشاره  وي همچنين ضمن 
اساس شاخص هاي ارزیابي عملکرد، آزمون مکاتبه اي و پروژه هاي 
دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  آمادگي  از  اجرایي  برگزیده 
رفع  و  روستایيان  به  دهياري ها  خدمات  گسترش  براي  کشور 

مشکالت اجرایي این حوزه خبر داد.
دیگر سخنران این مراسم مدیرکل دفتر عمران و توسعه روستایي 
سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور ، گفت : »منابع حاصل 
از تخلفات قانوني ساخت و ساز روستایي باید به طور مستقيم در 
این  بيان  با  عبداللهي  مجيد  دکتر  گيرد«.  قرار  دهياري ها  اختيار 
باید  شهرداري ها،   100 ماده  کميسيون  مشابه   «  : افزود  مطلب 
ظرفيتي قانوني براي دهياري ها پيش بيني شود تا در بودجه بندي 

بر اساس منابع حاصل از این محل تصميم گيري شود. «
وي در بخش دیگري از سخنانش گفت : »با توجه به ضرورت 
در   ، دهياري ها  از  انتظارات  و  روستا  شاخص هاي  سطح  ارتقاي 
 دهه دوم عمر دهياري ها باید تمرکز فعاليت ها در حوزه عمران و 

توسعه ي روستایي باشد.«
وي تکریم ارباب رجوع و احترام به اهالي روستاها و نيز استقرار 
نظام نوین مدیریت روستایي را از محورهاي فعاليت هاي دهياران 
موظف  دهياران  و  دارد  پویا  موجودیتي  »قانون  افزود:  و  دانست 
هستند از ظرفيت هاي قانوني آگاه باشند تا بتوانند بهره برداري الزم 

را به نفع روستاي خود از قوانين داشته باشند.« 
ضمن  نيز  سازمان  مقام  قائم  تابش فر  غالم حسين  مهندس  
حضور در مراسم ،گفت : پس از جهاد سازندگي در مقطعي روستاها 
به فراموشي سپرده و رها شدند. در حالي که اکنون ساختار مدیریتي 
تا کليه جزئيات توسعه مدیریت و  براي روستاها پيش بيني شده 

ساماندهي روستاها را به صورت یکپارچه پوشش دهد. 
به  مدیریت  واگذاري  روند  بودن  کند  به  حال  درعين  وي 
دهياري ها اشاره و تاکيد کرد: »باید از ظرفيت هاي قانون برنامه 

پنجم و بودجه 90 براي تبيين جایگاه دهياري ها استفاده شود.« 
دهياري هاي  براي  اعتباري  ردیف  پيش بيني  به  اشاره  با  وي 
این  بر  نمایندگان مجلس عنوان کرد: »عالوه  با موافقت  کشور 
به چشم یك فرصت  نيز  روستایي  تعاوني هاي  به  باید  اعتبارات 

طالیي نگریسته شود.« 
تابش فر ادامه داد: اگر قرارباشد اعتبارات پيش بيني شده براي 
هر  سهم  شود  تقسيم  کشور  دهياري  24هزار  ميان  در  روستاها 
روستا یك  چند  ميان  اگر  که  حالي  در  بود،  خواهد  اندک  روستا 
شاهد  شود  تزریق  تعاوني ها  این  به  اعتبارات  و  تشکيل  تعاوني 

هم افزایي در حوزه اعتبارات خواهيم بود. 
وي هم چنين بر ضرورت استفاده از امکانات فرابخشي بر اساس 
دستگاه هاي  با  دهياري ها  و  شهرداري ها  سازمان  تفاهم نامه هاي 
متولي امور روستایي تاکيد و خاطرنشان کرد: »سازمان شهرداري ها 
مسووليت هاي  از  بخشي  که  است  این  دنبال  به  دهياري ها  و 
ارتقاء  را  دهياران  جایگاه  و  کند  واگذار  دهياران  به  را  حاکميتي 

دهد.« 
وي با اشاره به ماده 194 برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: افق 
پنج ساله دهياري ها در این ماده ترسيم شده است که باید براي 

تثبيت  براي  قانوني  ظرفيت هاي  از  استفاده  دنبال  به  آن  تحقق 
جایگاه دهياران باشيم. 

اسالمي  شوراي  مجلس  در  کرج  مردم  نماینده  آجرلو  فاطمه 
دیگر ميهمان این مراسم نيز گفت: قرار نيست روستاها را به سمت 
مدنيت و شهر شدن سوق دهيم بلکه باید آن ها را با مدل روستایي 

خود حفظ کنيم.
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آجرلو در ادامه اظهار داشت: »نگاه دولت ایجاد عدالت و توزیع 
عادالنه امکانات بوده است ولي تا زماني که زیرساخت ها فراهم 
نشود ممکن است قدم هاي خوبي برداشته شود ولي حرکت کند 

خواهد بود.« 
وي با بيان این که دهياران نقش مؤثري در هدف نظام یعني 
از  روستاها  بودجه  از  بخشي  گفت:  دارند،  معکوس  مهاجرت 
اطراف  کارخانه هاي  ماليات هاي  از  دیگر  بخش  و  جرایم  محل 
پيش بيني شده  بودجه سال جاري  در  امر  این  که  روستا هاست 

است. 
نماینده مردم کرج در مجلس هم چنين به درآمدهاي روستایي 
اشاره کرد و گفت: »در شهرها اگر مجوز ساختي صادر مي شود 
تمام منابع مالي آن به حساب شهرداري آن شهر واریز مي شود 
یا وجود کميسيون ماده 100 منبع درآمدي براي آن ها محسوب 
مي شود ولي در دهياري ها این بحث وجود ندارد و به عقيده بنده 

باید چنين امکاناتي را برایشان فراهم کرد .«
وي افزود: ایجاد امنيت رواني و شغلي براي دهياران یکي از 
بنده  باید بگيرد به عقيده  مهم ترین تصميماتي است که دولت 
اگر این چند موضوع زیرساختي اتفاق بيفتد طولي نمي کشد که 

دهياران جایگاه خود را به دست مي آورند. 
مهندس ارشاد منش رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
کشور به  عنوان سخنران پایاني این مراسم با بيان این که اجراي 
قانون هدفمندسازي یارانه ها منجر به افزایش 30 درصدي اعتبارات 
و تسهيالت بخش روستایي شد، گفت: »بخش قابل توجهي از این 

اعتبارات در حوزه تعاوني هاي روستایي تزریق شد.« 
وي تصریح کرد: »توسعه روستایي در بخش هاي کشاورزي 
و صنایع توليدي سبب حذف دغدغه هميشگي دولت در مقوله 

مهاجرت مي شود.«
ارشاد منش گفت: »اميدواریم حمایت از دهياري ها منجر به 
این شود که روستایيان از محل زندگي خود به شهرها مهاجرت 

نکنند و در جهت پيشرفت و رشد روستا گام بردارند.«
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور اظهار داشت: 
و  مانند گمرک  دولتي  از محل هاي  بودجه هایي که  بر  »عالوه 
ماليات بر ارزش افزوده تأمين مي شود براي روستاها صندوق هاي 
براي  اقدامات خوبي  ایجاد شده و در مجموع  تعاوني پشتيباني 

حمایت از دهياري ها صورت گرفته است.« 
وي با بيان اینکه دهياري ها مانند شهرداري ها نهاد عمومي 
دستگاه هاي  پشتيباني   که  مي شود  و سعي  هستند  غيردولتي  و 
اجرایي در آن ها به نحو قابل قبولي صورت گيرد، ادامه داد: در 
روستاها  در  آتش نشاني  پایگاه   326 توانسته ایم  اخير  سال هاي 
ایجاد کنيم که به بيش از 3 هزار و 200 روستا خدمات رساني 

مي کنند. 
معاون عمراني وزیر کشور همچنين از اجراي طرح مدیریت 
پسماند روستایي و جمع آوري و دفع پسماندها در بيش از پنج 
هزار و 400 روستاي کشور خبر داد و گفت: »تالش مي کنيم 
امسال و سال آینده، طرح پسماند روستایي را در تعداد بيشتري 

از روستاها اجرا کنيم.«
هم چنين  کشور  دهياري هاي  و  شهرداري ها  سازمان  رئيس 
اعالم کرد: تاکنون 13 هزار و 180 دستگاه انواع ماشين آالت 
عمراني و خدماتي براي توسعه روستاها، در اختيار دهياري ها قرار 

داده شده است. 
مهندس ارشاد منش احداث فضاي سبز مجهز و چند منظوره، 
کارت  توزیع  بيمه ،  توسعه  ساز،  و  ساخت  وضع  به  ساماندهي 
شرکت  اندازي  راه  و  تأسيس  و  طبيعي  منابع  از  حفاظت  ملي، 
تعاوني دهياري ها را از دیگر اقدامات صورت گرفته در روستاها با 

محوریت دهياري ها ذکر کرد.
در این مراسم از سه دسته از دهياران برتر کشور تقدیر به عمل 

آمد که در ادامه معرفي مي گردند: 
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ف
دی

ر

نام و نام خانوادگيدهیارياستان

ید اهلل حمیدیهچپقلوآذربایجان شرقي1

ستار ریگيولي آبادسیستان و بلوچستان2

کاظم الباجفرخ آبادایالم3

 ابو الفضل سلیميهریانهمدان4

 پروین حسینيعباس آبادقزوین5

 فائزه حسني مقدمشریعت آبادمازندران6

عبد العلي خانزادهایوریقاردبیل7

 اسحاق اکبريگنجهگیالن8

حسین میرزایي ویحسناصفهان9

مجتبي فتحيطالب بیگيفارس10

 مسلم  فالحفردینمرکزي11

عبد اهلل حاج حسنيچلدانچهارمحال و بختیاري12

 محمد رضا قوام اباديرحیم آبادکرمان13

ناصر علوانيسوئیچهخوزستان14

عفت دژهحصاري گازرانيخراسان شمالي15

سیروس گنجهدربندکردستان16

  محمد صفرخانی ایپكجاروالبرز17

مسلم هوشیارچاههبوشهر18

منصور برمرحاجي آبادآذربایجان غربي19

عبد الرحیم کرسیجوالگلستان20

ف
دی

ر

نام و نام خانوادگي دهیاردهیارياستان

علي علي میرزا لووارآذربایجان غربي1

جلیل راستگویانقمصرتهران2

فرشید شهابي پورکریكکهگیلویه و بویراحمد3

مصطفي بنیانیانکالته رودبارسمنان4

داوود ریاحيچلوانچهارمحال و بختیاري5

جابر السجردالسجردسمنان6

نادر قنبريکلیشمگیالن7

نرگس حاجیلویي ناصر حیرانهمدان8

ابراهیم محمديخنجشتفارس9

مجید دانشیارنشلجاصفهان10

محمد جعفر مد پشتيقمیشلواصفهان11

محمدرضا مراديعلم کنديزنجان12

محمد محمدي محمد آباديمحمد آباداصفهان13

پرویز مهدي پور آلكاميآلكام گیالن14

احمد کاظم زادهسیگارفارس15

محمد حسن آهویيآهوانخراسان رضوي16

مجتبي باقريدشتياصفهان17

علي دزوارهرسنانتهران18

رحمان محموديورچهمرکزي19

روح اهلل رستگاريالیزنگانفارس20

حسین مفیديطبلهرمزگان21

نورمحمد شاهسونبنوانفارس22

رقیه شاکرانزاب علیااردبیل23

محمد رضا دودانگيگز شرقيگلستان24

سعد آباد گلستان25
سید قاسم حسیني سعد آبادفندرسك

محمود دلیرکریشكيفارس26

محمد معزيشیخ عبودفارس27

اصغر میرزایيچهلخانهاصفهان28

محمد غفور حلیمي سقزکسنزانکردستان29

مصیب محمديکردخیلمازندران30

غالمعلي ولي زادهباغخراسان شمالي31

احمد رضا خرسندزیوانتهران32

علي رحیميکیاگهانگیالن33

محمود شیدایيبسطاقخراسان جنوبي34

عمر منديشین آبادآذربایجان غربي35

غالمعلي آقا مهديیزدلاصفهان36

قربانعلي تمهیديعلیصدرهمدان37

ف
نام و نام خانوادگيدهیارياستانردی

محمدرضا امیري توران پشتيتوران پشتیزد1

علي عبدليرجایي دشتقزوین 2

بهمن بخشيقره قباق سفلياردبیل3

مهدي بابایيخاوهقم4

نورعلي یاراحمديحاجي آبادلرستان5

حسنعلي اسماعیل زادهبیك کنديآذربایجان غربي6

مهدي ناصحشنبه بازارگیالن7

مهدي  باقر زادهحیدر آباداصفهان8

صمد اسديشهرک مهاجرینکهگیلویه و بویر احمد9

حكم علي سلیمانيتخمدلآذربایجان شرقي10

علي ایمانيرباط قره بیلخراسان شمالي11

محمد سعید کریميسیبسیستان و بلوچستان12

اسماعیل شهرانيکرانچهارمحال و بختیاري13

فخرالدین جهانگیريدوشانکردستان14

فرهنگ بني اردالناشترانهمدان15

ب: دهیاران برتر کشوري در ارزیابي عملكردالف: دهیاران برتر در آزمون آموزش هاي غیرحضوري

ج: 37 طرح برگزیده روستایي
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تجربيات
 جهانی

ترجمه و تلخیص: امیر تهراني
tehrany@dehyariha.com

اتحادیه های اعتباری بانك هایی هستند که بر اساس 
اداره می شوند. در  تعاونی ها  بر  قوانين و اصول حاکم 
مراحل اوليه ی توسعه نظام های مالی ملی، اشخاص محروم از 
این امکانات مجبور بودند پول خود را در خانه ذخيره کرده و یا 
نظير  غيررسمی  منابع  پرمخاطره ی  و  پرهزینه  خدمات  به 
بسنده  و صندوق های کوچك شخصی  وام دهندگان خصوصی 
کنند. اتحادیه ها یا تعاونی های اعتباری ثابت کرده  اند که توانایی 
پاسخ گویی به نيازهایی را دارند که بانك ها ندارند: ارایه خدمات 

به اقشار متخصص، طبقه متوسط و حتي فقرا.
نمونه های اوليه ی تعاونی های اعتباری در دهه های 1850 و 
1860 در آلمان پایه گذاری شدند، و در پایان قرن 19 در اکثر 
کشورها ی اروپایی ریشه دواندند. همان طور که گفته شد ایده  
اوليه این  موسسه ها از موفقيت تعاونی ها در سایر زمينه ها نظير 
خرده فروشی و بازاریابی محصوالت کشاوزی الهام گرفته است.

مفهوم و ساختار واژگانی اتحادیه های اعتباری ممکن است 
کمی گيج کننده باشد. اما با وجود واژ ه ي “اعتباری” در عنوان 
خدمات  نيز  اعتباری  اتحادیه های  اولين  حتي  موسسات،  این 
مثل  خدماتی  اغلب  و   می کردند  ارایه  را  اعتباری  و  پس انداز 
پرداخت و بيمه را هم تحت پوشش داشتند. این موسسات  تحت 
عناوین و اسامی متفاوتی شناخته شده و فعاليت می کردند) و هم 

چنان هم ادامه دارد(: بانك مردم )ملت(، بانك تعاون و موسسه 
اعتباری.

شاخصه ی اصلی اتحادیه های اعتباری، پایبندی آن ها به نظام 
و مقررات حاکم بر تعاونی  هاست، به ویژه در زمينه عضو گيری 
و نظارت. به عنوان مثال بعد از جنگ جهانی دوم تعداد زیادی 
موسسه اعتباری که توسط دولت تاسيس و یا کنترل می شدند،  به 
عنوان “اتحادیه اعتباری” و یا “تعاونی” معرفی و تبليغ می شدند. 
درحالی که نفس اداره شدن توسط دولت، خواه کمونيست و یا 

سرمایه داری، اساسی ترین ناقض نظام تعاونی است.
 خاستگاه

مدیریت  تحت  و  آلمان  در  موفق  اعتباری  اتحادیه  اولين 
تاسيس گردید.  تعاونی  نظام  پيشرو  دليتس«  »هرمان شولتس 
به دليل پایبندی این موسسات به اصول و شاخصه های تعاونی، 
تا به امروز هم به حيات و فعاليت خود ادامه داده اند. خصوصياتی 
نظير: خوداتکایی، مسووليت پذیری، دموکراسی، برابری، عدالت 
اعضای  موسسات،  این  بنيان گذاران  سنت  طبق  همبستگی.  و 
مسووليت  صداقت،  مانند  اخالقی  ارزش های  به  تعاونی ها 
حقيقت  در  دارند.  باور  بودن  یکدیگر  غم خوار  و  اجتماعی 
ميثاق نامه ای که امروزه اساس بسياری از اتحادیه های اعتباری 

بر آن استوار است، حاصل تالش شولتس است.
 اتحادیه اعتباری روستایی

شهری  مناطق  در  که  شولتس  اعتباری  موسسات  برخالف 

تجربه جهاني در 
اتحاديه های اعتباری

*N34*13
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مغازه داران و صنعت گران خدمات دهی  تجار،  به  و  داشتند  قرار 
می کردند، »فریدریش ویلهلم رایفيسن« اولين اتحادیه اعتباری 
)امروزه در حومه نوی وید  روستایی را در روستای هدس دورف 
در  رایفيسن  نگرش  چه  اگر  کرد.  راه اندازي  است(  شده  واقع 
بسياری جهات شبيه دیدگاه شولتس است، اما تفاوت های قابل 
سياست  بر  زیادی  تاثير  که  می شود  دیده  آن  در  نيز  توجهی 

اعطای وام های خرد داشته است.
آن  در  تعاونی ها  این  که  بازاری  و  بستر  بودن  مختلف 
تفاوت ها  این  اغلب  آمدن  پدید  باعث  می کردند  خدمات دهی 
بود. اعضای تعاونی  های اعتباری رایفيسن در مقایسه با همتایان 
که طی  بودند  بردگانی  آن ها  اغلب  بودند.  فقيرتر  خود  شهری 
شده  آزاد  آلمان  مختلف  مناطق  در   1848 تا   1800 سال های 
بود.  پيش بينی  غيرقابل  و  کم  فصلی،  بيشتر  درآمدشان  بودند. 
برایشان  مرسوم  ضوابط  طبق  وام  بازپرداخت  خاطر  همين  به 
بسيار مشکل بود. کوچك بودن اتحادیه ها از یك طرف و پایين 
بودن سطح سواد مردم از سوی دیگر مدیریت این تعاونی ها را با 

چالشی بزرگ روبرو کرده بود.
و  دیدگاه  به  شدیدی  وابستگی  که  شولتس  برخالف 
بر  اتکا  با  داشت  سعی  رایفيسن  داشت،  تجاری  راهکارهای 
انسجام و همبستگی اعضا )آن چه که امروزه سرمایه اجتماعی 
خوانده می شود( و همچنين تاکيد بر ارزش های دینی مشکالت 
روستایيان بی بضاعت و فقير را رفع نماید. به عنوان مثال، برای 
جبران کمبود نقدینگی در جوامع روستایی، مدیران و گردانندگان 
تعاونی های اعتباری به صورت داوطلبانه و رایگان خدمت رسانی 
می کردند و تنها مقرری ناچيزی برای صندوق دار تعاونی تعيين 
کرده   تحصيل  اقشار  سایر  و  معلمان  کشيشان،  اغلب  می شد. 
روستایی نيز با الهام از ارزش های نهفته در تعاون و جنبشی که  

رایفيسن پيشرو آن بود، فعاليت می کردند.
این دو رهبر و جنبش هایشان چندین بار رویارویی های تلخی 
با هم داشتند. شولتس بارها ادعا کرد که اتحادیه های اعتباری 
رایفيسن به خاطر وابستگی به یك نفر – صندوق دار -  ناامن 
هستند. اگر چه هيچ گاه شاهدی برای این مدعا نيافت. در مقابل 
با محدود کردن مسووليت اعضای تعاونی به شدت  رایفيسن 
مخالف بود، چرا که وی معتقد بود این چنين محدودیت هایی 
باعث گسسته شدن رشته های اتحاد و ناکارآمد شدن بانك های 
روستایي در راستای هدف شان که همانا اعطای وام از محل 

پس انداز اعضاست، می گردد.
از مشکالت عمده وام های خرد این است که هزینه  یکی 
و زمان بر هستند. به عنوان مثال ارزیابی، پردازش و مدیریت 
اعطای ده وام 1000 دالری، تقریبا 10 برابر زمان، کار و هزینه 
می برد.  دالری  هزار   10 وام  یك  اعطای  به  نسبت  بيشتری 
اگر  مالی  موسسات  برای  وام ها  این  اعطای  از  حاصله  درآمد 
نگویيم که یکسان است ولی حداقل تفاوت زیادی هم ندارد. 
به  به اعطای وام  بانك ها تمایل چندانی  اکثر  به همين علت 
اشخاص کم درآمد را ندارند. چرا که این اشخاص امکان ارایه 

ضمانت کافی برای بازپس دادن وام دریافتی را نيز ندارند.
مفهوم  معرفی  با  شولتس  اعتباری  اتحادیه های  رو  این  از 
این  نمود.  حل  را  معضل  این  حدی  تا  اتحاد”  “رشته  جدید 
نظير  وام دهی  غيررسمی  سامانه های  در  که  راهکار،  و  ایده 

شد،  گرفته  کار  به  نيز  دوار  پس انداز  و  اعتباری  انجمن های 
کمك  و  گردید  پخته تر  رایفيسن  اعتباری  تعاونی های  توسط 
کرد که هزینه و خطر )ریسك( اعطای وام به اشخاص محترم 
مادی، جمع  منافع  بر  یابد. عالوه  بی بضاعت کاهش  ليکن  و 
شدن مردم در تعقيب یك هدف مشترک باعث تقویت، رشد و 

کمال انجمن های محلی نيز می شود.
از  بهينه  استفاده ی  با  رایفيسن  بانك های  دیگر،  به عبارت 
ارایه  مشکالت  بر  توانست  روستایی  محيط  اجتماعی  پویایی 
پس  باز  را  خود  وام  روستایی  یك  اگر  آید.  فایق  خدمات 
باید  و  باشد  خود  رشته  اعضاي  سایر  پاسخگوي  باید   ، ندهد 
منتظر عواقبی مثل بی آبرویی، بایکوت شدن و از دست دادن 
اعتباری،  اتحادیه های  برخالف  باشد.  نيز  شغلی  فرصت های 
اجرایی محلی  اهرم های  از اطالعات و  بانك های شهری که 
حوزه  این  در  سودآور  خدمات دهی  امکان  نيستند،  برخوردار 

برایشان فراهم نيست.
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مراحل  در  کشاورز  زحمات  نتيجه  محصول  برداشت 
تهيه و آماده کردن زمين، کاشت و داشت می   باشد. هر 
بيشتری  منفعت  گيرد،  انجام  این مرحله دقيق   تر و صحيح   تر  قدر 
عالقه   مندتر  و  دلگرم   تر  کشاورزی  به  را  او  و  دارد  کشاورز  برای 
و  ماشين سریع   تر  وسيله ي  به  برداشت محصول  می   سازد. مسلما 
بهتر از روش   های دستی است و به کشاورز فرصت می   دهد تا از 
زمان   های صرفه   جویی شده برای گسترش سطح کشت و تهيه ي 

بذر و بستر خوب استفاده نماید.
به طور کلی ماشين   های برداشت به سه دسته کلی ماشين   های 
برداشت علوفه، ماشين   های برداشت غالت و ماشين   های برداشت 
می   شوند  تقسيم  غيره  و  نيشکر  پنبه،  ذرت،  سيب   زمينی،  چغندر، 
که ما به طور اجمال ماشين   های برداشت محصوالت استراتژیك 
مانند علوفه )یونجه یا شبدر(، غالت، سيب   زمينی، چغندر، پنبه و 

نيشکر را مورد بررسی قرار می   دهيم.
 برداشت علوفه

ارزن،  سورگم،  چون  محصوالتی  عام،  معنای  در  علوفه  کلمه 
تيموتی، جو دوسر، علف مراتع و حتی گندم و جو را شامل می   شود. 

اما منظور از علوفه در این مقاله، یونجه و شبدر می   باشد.
منطقه  در  می   شود.  جنوب کشت  تا  از شمال  ایران  در  یونجه 
ساوجبالغ برداشت یونجه معمواًل 5 چين در سال است و گاهی 
تا 9 چين هم می   رسد. یونجه در ایران بيشتر به صورت بسته   های 
به شکل  دیگر  در کشورهای  ولی  می   آید  بازار  به  آزاد  یا  مکعبی 
یونجه  در   می   آید.  نيز  و...  خشك  سيلویی  تر،  سيلویی  بسته   های 
تازه درو شده دارای رطوبت 70 تا 85 درصد بوده که برای انبار 
تقليل  برای  برسد.  تا 25 درصد   20 به رطوبت  کردن می   بایست 
رطوبت می   توان علوفه را در مزرعه بسته به گرمی هوا و شرایط 
جوی، به مدت چند ساعت تا چند روز قرار داد و یا از گرمکن   ها و 
خشك کردن مصنوعی استفاده کرد. در مناطق مرطوب و بارانی، 
کوتاه  را  مزرعه  از  یونجه  جمع   آوری  تا  درو  بين  زمانی  فاصله   ی 
علوفه  کردن  خشك  روش  که  داده  نشان  آزمایشات  می   نمایند. 
به   صورت آزاد درمزرعه 32 درصد، خشك کردن در انبار 26 درصد 

و روش سيلو کردن 14 درصد افت پروتئين محصول را به همراه 
دارد.

 ماشین   های برداشت یونجه
ابتدایی   ترین وسيله   ی برداشت علوفه همان داس بوده است که 
و  استفاده می   شده  از حدود 5000 سال پيش  برداشت غالت  در 
هنوز در بسياری از نقاط ایران و جهان سوم استفاده می   شود. قداره 
و خستگی  بيشتر  عملکرد  که  است  داس  تکميل شده  شاميله  یا 
معمولی  داس  با یك  کارگر  دارد. یك  به همراه  کمتری  جسمی 
حدود 250 مترمربع در روز برداشت می   کند، اما در مساحت یك 
هکتار 40 نفر با شاميله 1000 مترمربع در روز برداشت می   نمایند، 

یعنی برای برداشت هر هکتار به 100 نفر کارگر نياز است.
در سال 1800 ميالدی ماشين   های دروگری اختراع شدند که 
نمونه   ی آن صفحه   ی مدوری  اولين  نيروی دام کار می   کردند.  با 
بود که داس روی آن نصب می   گردید. سپس دروگرهایی با اصول 
قيچی با حرکت رفت و برگشتی تيغه   ها ساخته و تکميل گردید. 
به  و  آمریکا ساخته شد  در  در سال 1840ماشين   های درو علوفه 
تدریج تکامل پيدا کرد. ساده   ترین ماشين   های درو علوفه، چمن   برها 
هستند که در حقيقت ماشين درو دستی می   باشند و در چمن   کاری 

محوطه   های بسيار کوچك مورد استفاده قرار می   گيرند. 
 انواع دروگرهای رفت و برگشتی

انواع دروگرهای رفت و برگشتی شامل دروگر دامی شانه   ای، 
یا  ساقه   ساز  تراکتور،  پشت  آنها  از  بعضی  که  تراکتوری  دروگر 
کاندیشنر  موور  را  آن  مجموع  در  که  می   گردد  متصل  کاندیشنر 
بيشتر  که  است  ضربه   ای  یا  بشقابی  دروگر  سوم  نوع  و  گویند؛ 
و  کنارجاده   ها  علوفه   ی  مرغزارها،  هرز،  علف   های  بریدن  برای 
یونجه  درو  برای  دروگر  این  می   رود.  کار  به  ورزشی  زمين   های 
توصيه نمی   شود، چون محصول بریده شده را با برش   های مجدد 
به صورت پودر درآورده و باعث اتالف آن می   شود. زارعين ایرانی 
چون  می   دهند،  ترجيح  شانه   ای  بر  را  بشقابی  دروگر  هرحال،  به 
آن  تنظيمات  و  تيغه   ها  تعداد  داشته،  ساده   تری  نسبتًا  ساختمان 

کمتر و ساده   تر است.

آشنایي با ماشين   های 
برداشت

دانش
 نوین
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 دروساقه   ساز یا کاندیشنر
به  برگ  رطوبت  ميزان  کاهش  از  پس  باید  شده  درو  یونجه 
از  بيش  هنوز  ساقه  رطوبت  چون  شود.  بسته   بندی  معين،  مقدار 
مقدار مجاز است و امکان کپك زدن آن وجود دارد، ساقه را در 
چند نقطه ترک داده تا آب آن سریع   تر تبخير شود. به این ترتيب 
این  از  می   آید.  پيش  ساقه  و  برگ  هم   زمان  شدن  امکان خشك 
رو وسایلی برای ترک دادن و یا مچاله کردن ساقه ساخته شده 
است، که به ساقه   سازها معروفند و می   توانند به   عنوان یك دستگاه 
یك  دو  هر  این که  یا  و  گردند  استفاده  دروگرها  از  پس  مستقل 
دستگاه  شاسی،  قسمت   های  از  دستگاه  این  باشند.  بوده  ماشين 
رانش )تعدادی چرخ دنده(، شانه   ی برش، چرخ فلك، غلطك   ها، 

ردیف   کن و کفش   ها تشکيل شده است.
 جاروها )ریك   ها(

کاشت علوفه با درو کردن خاتمه نمی   یابد و چون علوفه گياهی 
کردن  خشك  شود.  خشك  کردن  انبار  از  قبل  باید  است،  پرآب 
یا  کاندیشنر  موور  از  استفاده  با  آفتاب،  پر  مناطق  در  محصول 
دروساقه   ساز ممکن است مشکلی نباشد، ولی در مناطق کم آفتاب 
و مرطوب و حتی در نواحی خشك، اگر پس از درو بارندگی اتفاق 
بيافتد، مساله آفرین می   شود. لذا در هر دو منطقه برای جمع   آوری 
محصول، الزم است آن ها را ردیف نمود که این کار با ماشين   های 
به  را  ردیف  چند  است  الزم  گاهی  می   شود.  انجام  جارو  یا  ریك 
علت کم پشتی محصول، یك ردیف کرد تا خوراک مناسب برای 
ماشين   های عمليات بعدی مثال بسته   بند فراهم آید و زمانی نيز به 
علت پرپشتی محصول پس از درو، ممکن است دو یا چند ردیف 

کردن یك ردیف الزم باشد.
که  است  کارهایی  دیگر  از  دادن  هوا  و  ردیف  کردن  جابه   جا 
سه  به  امروزی  متداول  جاروهای  دهد.  انجام  می   تواند  جارو 

دسته   ی مورب، خورشيدی و پخش   کن تقسيم می   شوند.
چرخ  از  که  دارند  محرکه  نيروی  به  احتياج  مورب   جاروهای 
می   گردد.  تأمين  هيدروليك  نيروی  یا  و  توان   دهی  محور  و  آن ها 
این جاروها از نظر نحوه   ی اتصال به تراکتور دارای انواع دنباله   بند، 

نيمه   سوار و سوار هستند.
در جاروهای خورشيدی حرکت دورانی از چرخ   ها در اثر تماس 
چرخ   ها با زمين و یا علوفه تأمين می   گردد. این نوع از جاروها به 
دليل تبعيت از پستی و بلندی زمين، عدم نياز به تنظيمات پيچيده 
کشاورزان  پسند  مورد  بيشتر  خورشيدها،  جابه جایی  امکان  نيز  و 

قرار می   گيرند.
بسيار  مناطق  در  که  می   باشد  پخش   کن  جاروها،  دیگر  نوع 
مرطوب و کم   آفتاب به کار می   رود. علوفه   ای را که  برای خشك 
شدن چند روزی روی زمين مانده و به زمين چسبيده است، با این 
جاروها  این  نزند.  کپك  تا  می   دهند  پوف  و  می   کنند  بلند  ماشين 

بيشتر از نوع سوار می   باشند.
 بسته   بندها )بیلرها(

از  را  حرکت  که  هستند  دنباله   بندی  ماشين   های  بسته   بندها 
محور توان   دهی می   گيرند و علوفه را پس از برداشت از زمين به 
این ماشين   ها  یا استوانه   ای در   می   آورند.  صورت بسته   های مکعبی 
یا  خورنده  قسمت  علوفه،  بردارنده  مختلف  قسمت   های  از 
ستاره   ای  چرخ  بسته   بند،  فضای  پيستون،  چنگال   ها،  خوراک   دهی، 
تنظيم  جهت  ناودانی  گره   زن،  دستگاه  بسته،  طول  تنظيم  جهت 

فشردگی بسته   ی علوفه و چرخ طيار تشکيل شده   است.
ارتفاع بردارنده نسبت به زمين باید تنظيم شود. اگر ارتفاع زیاد 
صدمه  موجب  باشد،  کم  اگر  و  می   ماند  زمين  روی  علوفه  باشد، 
خوردن انگشتی   ها و همچنين ورود خاک و شن به داخل دستگاه 
می   شود. لذا مناسب   ترین فاصله تا زمين حدود 1 سانتی   متر است 
باال  سيم  با  را  بردارنده  خودکار  به   طور  بسته   بندها،  بعضی  در  که 
و پایين کرده و در نوع دیگر توسط پيچی که روی دستگاه قرار 

دارد باال و پایين می   برند.
نوع دیگر بسته   بندی به   صورت استوانه   ای است که تفاوت   های 
این نوع نسبت به بسته   بند مکعبی به شرح زیر است: اگر پس از 
نفوذ  استوانه   ای  بسته   ی  از  آب  شود،  بارندگی  بسته   بندی  عمل 
آب  نفوذ  مکعبی   ها  در  زیاد  فشردگی  به   دليل  درحالی   که  می   کند، 
سخت است. بسته   ی استوانه   ای شکل را با توجه به شکل خاصش 
می   توان در فضای باز گذاشت و اگر برای مدت طوالنی باشد در 
انبار قرار می   دهند. حجم بسته بندی استوانه   ای معادل 30 بسته   ی 
مکعبی است. لذا حمل   و   نقل آن صرفه   جویی در وقت است. جابه   جا 
ليفتراک  با  استوانه   ای  بسته   های  کردن  پایين  و  باال  یا  و  کردن 
اصول  از  یکی  دستمزدهاست.  هزینه  در  صرفه   جویی  موجب 
مزرعه  از  زودتر  بسته   ها  که  است  این  علوفه   ای  مزارع  مدیریت 
خارج شود تا فضای زیر بسته   ها امکان رشد سریع   تر داشته باشند. 

بسته   های استوانه   ای این مزیت را دارا می   باشند.
  چاپرها یا قورمه   کن   ها

قابل  که  است  علوفه   هایی  کليه  شامل  علوفه   ای  محصوالت 
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که  می   کنيم  اطالق  علوفه  محصولی  به  است.  دام  برای  مصرف 
عالوه بر قطعه   قطعه شدن، رطوبت آن در هنگام سيلو کردن 50 تا 60 

درصد بوده باشد تا عمل تخمير در سيلو به راحتی انجام شود.
کوتاه   تر  و  خردتر  علوفه  قطعات  هرچه  می   دانيم  همان   طورکه 
صورت  بهتر  هوازی  تخمير  و  آسان   تر  هوا  خروج  امکان  باشد، 
کمتر  هادی  استوانه   های  دوران  سرعت  هرچه  لذا  می   گيرد. 
دوران  آن   که سرعت  به   شرط  است  باشد، طول قطعات کوچك   تر 
استوانه   ی برش ثابت باشد. هرچه سرعت دوران استوانه   ی برش 
بيشتر باشد، طول قطعات کوچك   تر می   شود. هرچه تعداد تيغه   های 
مورب روی استوانه   ی برش بيشتر باشد، قطعات ریزتر می   گردند.

چاپر بيشتر برای خرد کردن ساقه و برگ ذرت علوفه   ای به   کار 
می   رود و تنظيمات ارتفاع برش، طول قطعات درو و شدت برش 
پایين  و  باال  با  محصول،  برش  ارتفاع  گيرد.  صورت  آن  در  باید 
انجام می   شود. طول قطعات محصول  یا دماغه   ها  و  تایرها  بردن 
تعداد  و  هادی  و  برش  استوانه   های  حرکت  تنظيم  با  شده،  درو 
به  بستگی  برش،  شدت  می   شود.  انجام  استوانه  روی  تيغه   های 
فاصله   ی بين چاقوی ثابت و استوانه   ی برش دارد. سرعت حرکت 
و  پستی  نيز  و  پر   پشتی محصول  و  کم   پشتی  با  متناسب  دستگاه، 

بلندی زمين انجام می   شود. 
 کمباین

و  ایرانيان  غذای  بيشترین  و  محصول  قدیمی   ترین  غالت 
مردم جهان سوم بوده و با محصول برنج در رقابت می باشد. در 
برداشت غالت نسبت به علوفه مشکالت بيشتری وجود دارد، به 
از روی زمين جمع  از درو،  را می   توان پس  این معنی که علوفه 
کرد ولی غالت را نه تنها نمی   شود از روی زمين جمع کرد، بلکه 
دانه  ریزش  تا  گذاشت  زمين  روی  آهسته  باید  داس،  با  درو  در 
کم شود. مساله   ی دیگر، مساله   ی زمان برداشت غالت نسبت به 
یونجه است که اگر زود برداشت شود، سبز و نارس است و اگر 
به آن حمله   ور  یا آفت و سن  دانه   ها ریخته و  برداشت شود،  دیر 

می   گردد.
عمليات از برداشت تا تهيه   ی نان شامل مراحل درو، کوبيدن، 
جدا کردن کاه از دانه، دادن دانه به آسياب، آرد و  نان می   باشد که 
امروزه این عمليات طی 4 عمل توأمًا انجام می   شود. به این دليل 
تميز  و  جداسازی  کوبيدن،  برش   دادن،  کارهای  که  وسيله   ای  به 

کردن را توأمًا انجام می   دهد، کمباین می   گویند.
کمباین   ها از نظر تأمين توان به دو گروه دنباله   بند و خودگردان 

تقسيم می   شوند.
کشيده  تراکتور  به   دنبال  مالبند  توسط  دنباله   بند  کمباین   های 
دارای  کمباین   ها  انواع  از  یکی  است.  نوع  دو  دارای  و  می   شود 
موتور بوده به نام کمباین دنباله   بند موتوری و نوع دیگر که برای 

به   کار انداختن و کشيدن آن از تراکتور استفاده می   شود.
گندم،  کردن  انباشته  نوع  حسب  بر  خودگردان  کمباین   هاي 
شامل دو نوع کيسه   ای و انباره   ای است. کمباین کيسه   ای مخزنی 
به گونی متصل می   شود.  از مجرایی  و  نداشته  بذر  انباشتن  برای 
کمباین انباره   ای مخزنی با ظرفيت 7 / 1 تا 4 تن داشته که پس از 

پرشدن، مخزن را در تریلی تخليه می   کند.
کمباین کيسه   ای و یا انباره   ای می   تواند برحسب موقعيت مکان 
کار، تپه   ای و یا دشتی باشد. نوع تپه   ای در نواحی دیم و شيب   دار 
استفاده می   شود. اتاق کمباین افقی بوده و فقط دروگر موازی یا 
متمایل سطح زمين می   شود. از نوع دشتی برای زمين   های صاف 

یا مزارع آبی استفاده می   شود.
امروزه کمباین   ها تا 24 نوع محصول را برداشت می   کنند. ولی 
در  می   شوند.  استفاده  گندم  و  جو  برداشت  برای  بيشتر  ایران  در 
دنيا برای برداشت ذرت شيرین، سورگوم باقالی، بذر یونجه، برنج 
و.... از کمباین استفاده می   کنند که برای هر مورد نياز به تعویض 

قطعات در دستگاه کمباین می   باشد.
داشته،  محصول  شرایط  به  بستگی  کمباین  پيشروی  سرعت 
یعنی اگر محصول پرپشت باشد، سرعت زیاد می   شود و همين   طور 
اراضی  در  و  باال  سرعت  مسطح،  اراضی  برای  ضمنًا  برعکس. 
تا   2 به   طور معمول  پایين است. سرعت کمباین  شيب   دار سرعت 
6 / 7 کيلومتر در ساعت است که به   طور متداول 5 / 3 تا 4 کيلومتر 
از  بيشتر  درصد   25 چرخ   و   فلك  دورانی  سرعت  است.  ساعت  در 

سرعت پيشروی کمباین می   باشد.
  ماشین برداشت سیب   زمینی

به   طورکلی 3 نوع ماشين برداشت سيب   زمينی شامل سيب   زمينی 
کن، سيب   زمينی درآر و کمباین سيب زمينی وجود دارد.

کمباین سيب   زمينی که توأمًا کار سيب   زمينی کن و سيب   زمينی 
این  با  بوده،  انجام می   دهد، شبيه همان سيب   زمينی درآر  را  درآر 
باعث  که  شده  داده  قرار  آن  در  اضافی  تسمه  چند  که  تفاوت 
روی  بتوانند  کارگر  چند  تا  شود  سنگ   ها  و  خاک   ها  شدن  جدا 
بارگيری  حين  در  را  زاید  آشغال   های  و  شاخه   ها  و  بایستند  آن 

جدا کنند.
 ماشین برداشت چغندرقند

ماشين   های برداشت چغندرقند اکثراً از محور توان   دهی تراکتور 
می   باشند.  خودگردان  نوع  از  آ ن ها  از  بعضی  ولی  می   گيرند.  نيرو 
چاپر،  یا  سرزن  اصلی  واحد  سه  از  چغندر  کمباین  ساختمان 

چغندرکن و تميزکن ساخته شده است.
تا  که  دوار  چاقوی  است.  قسمت  واحد سرزن خود شامل سه 
از روی  را  حدودی شبيه دروگر عمودی است و  شاخ و برگ   ها 
باال  آن   قدر  باید  دوار  چاقوی  فاصله  می   کند.  قطع  چغندرقند  تاج 
دنبال  به  انگشتی  فلکه     بزند.  را  باغ  برگ  و  شاخ  فقط  که  باشد 
از  را  شده  بریده  برگ  و  شاخ  و  است  گرفته  قرار  دوار  چاقوی 
به حدی  باید  انگشتی   ها  فلکه  کنار می   زند.  روی ردیف محصول 
پایين باشند که نوک انگشتی تقریبًا با چغندر تماس داشته باشد. 
چغندریاب عمل سرزن تاج چغندر را انجام می   دهد و دارای یك 
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چرخ کنگره   دار بوده و در پشت آن چاقوی افقی قرار دارد.
این  دارد.  عهده  به  را  چغندر  درآوردن  عمل  چغندرکن  واحد 
تشکيل  ناقص  مخروط  به صورت  هم  به  مایل  تيغه  دو  از  واحد 
شده است که در بعضی ماشين   ها به جای 2 تيغه،  2 چرخ مورب 

در کنار هم قرار دارند.
واحد تميزکن که غده   ها توسط نقاله روی این قسمت می   روند. 
زمين  روی  غده   ها  و  شده  گرفته  اضافی  خاک   های  آن  لرزش  با 

می   افتند و یا به داخل انباره منتقل می   شوند.
بعضی از ماشين   ها، عمل شستشو را قبل از انتقال به کارخانه 
هم  و  شده  جدا  غده   ها  به  چسبيده  خاک  هم  تا  می   دهند  انجام 

خاک زراعی به مزرعه بازگردد.
 ماشین   های برداشت پنبه

گياه پنبه به شکل غوزه است که داخلش الياف می   باشد و پس 
از رسيدن کامل، غوزه چهار شکاف یا بيشتر برمی   دارد. چون تمام 
بوته   های پنبه اغلب هم   زمان نمی   رسند،  لذا اگر بخواهيم الياف را 
داشته  آمد  و  رفت  مزرعه  در  بار  چند  مجبوریم  بچينيم،  غوزه  از 
اگر  نمایيم.  برداشت  را  است  باز  که  غوزه   هایی  بار  هر  و  باشيم 
غوزه   ها  درصد   95 بچينيم،  یك   دفعه  را  محصول  تمام  بخواهيم 
ماشين  از  باید  نباشد،  باد  به  مقاوم  نوع  از  پنبه  اگر  شده   اند.  باز 
برداشت  ماشين   های  کرد.  استفاده  آن ها  چيدن  برای  غوزه   چين 

پنبه از دو نوع پنبه   چين و غوزه   چين تشکيل شده   اند.
این  از غوزه جدا می   کنند.  را  الياف  فقط  پنبه   چين  ماشين   های 
ماشين   ها از نوع سوار بوده که دارای یك بند یا استوانه   ی عمودی 
نام انگشتی به   صورت  دوار هستند که روی آن چندین سوزن به 
حين  در  استوانه،  روی  انگشتی   های  است.  شده  تعبيه  زیگزاک 
چرخش، در غوزه   ها فرو رفته و پنبه را از داخل آن بيرون می   آورند. 
سپس انگشتی   ها از ميان صفحات استوانه   ای عمودی شکل به نام 
پنبه   گير عبور کرده و پنبه   ها گرفته می   شود. سپس پنبه   ها به طرف 
سبد یا ظرف پنبه هدایت می   شود. در ادامه چرخش، انگشتی   ها از 
تميز   کن که صفحاتش هميشه مرطوب  نام  به  استوانه   ی دیگری 
است گذشته تا بقایای پنبه چسبيده نيز پاک گردد. عيب استفاده 
این است که چون ماشين وارد مزرعه می   شود،  این ماشين   ها  از 

خاک مزرعه کوبيده می   شود.
آن  داخل  پنبه   های  همراه  به  را  غوزه   چين،  غوزه  ماشين   های 
خاطر  به  که  است  این  روش  این  عيب  می   کنند.  جدا  بوته   ها  از 
این که پنبه در داخل غوزه است، جدا   سازی وش و پنبه آن زمان 
طوالنی نياز دارد. ولی حسن این کار عدم ورود چند باره ماشين 

به مزرعه می   باشد.
اگر منطقه بادخيز باشد از ماشين غوزه   چين استفاده می   گردد و 

اگر باد نباشد از پنبه   چين استفاده می   گردد.
 روش   ها و ماشین   های برداشت نیشكر

برداشت نيشکر به دو روش چندمرحله   ای و یك   مرحله   ای انجام 
می   شود. در روش برداشت چند   مرحله   ای ابتدا زمين به وسيله آتش 
می   سوزند،  برگ   ها  بدین ترتيب  و  می   شود  سوزانده  شعله   افکن  یا 
نمی   سوزند  دليل  همين  به  مرطوب،  و  قطورند  ساقه   ها  چون  اما 
نی   ها  سپس  می   مانند.  باقی  زمين  روی  بر  کامل  صورت  به  و 
سطح  از  ساطور،  به  مجهز  کارگرهای  یا  و  نی   ریز  ماشين  توسط 
می   شوند.  ریخته  زمين  روی  بر  ساقه   ها  و  شده  داده  برش  زمين 
از روی زمين  را  بارکن نيشکر ساقه   های ردیف شده  از آن،  پس 
به   کمك چنگك   های خود بلند کرده و به تریلر یا کاميون منتقل 
می   کند تا به کارخانه حمل شود.در مناطقی که امکان استفاده از 
این  از  ندارد،  وجود  یك   مرحله   ای  به   صورت  برداشت  ماشين   های 
روش بهره گرفته می   شود.در روش برداشت یك   مرحله   ای تمامی 
مراحل برداشت به کمك ماشين برداشت نيشکر صورت می   پذیرد 
ماشين  نمی   باشد.  تماس  در  نی   ها  با  به صورت مستقيم  انسان  و 
برداشت نيشکر به دليل سالیق متنوع شرکت   های سازنده، دارای 
انتقال  جهت  نقاله  از  تنها  برخی،  در  است.  زیادی  بسيار  تنوع 
به  این کار  برخی دیگر،  بهره    می   گيرند و در  بریده شده  نی   های 
وسيله غلطك صورت می   پذیرد. در برخی از این دستگاه   ها نی   ها 
به    صورت  دیگر  برخی  در  و  می   شوند  توليد  تکه   تکه  صورت  به 
یکپارچه؛ اما ماهيت کاری تمامی این دستگاه   ها شبيه به یکدیگر 
تغذیه،  سيستم  از  نيشکر  برداشت  ماشين  یك  کلی  است.به   طور 
شده  تشکيل  آسانسور  یا  باالبرنده  سيستم  و  کننده  تميز  سيستم 

است.
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اخبار 
دهياری ها

انعقاد21 تفاهم نامه با 
وزارتخانه ها براي ارتقاي سطح 
روستاها با محوریت دهیاري ها 

و  شهرداري ها  سازمان  دهياري هاي  امور    معاون 
وزارتخانه ها  با  تفاهم نامه   21 انعقاد  از  کشور  دهياري هاي 
افزایش  و  روستاها  سطح  ارتقاي  براي  دولتي  سازمان هاي  و 
خدمت رساني به اهالي روستا با محوریت دهياري ها و تجهيز و 
تقویت دهياري ها و واگذاري اجراي طرح هاي عمراني روستایي 
به این نهاد خبر داد. منوچهر فراقي در آستانه سالروز تصویب 
قانون تاسيس دهياري هاي خودکفا و در همایش دهياران استان 
از  : عناوین برخي  باهنر تهران گفت  اردوگاه شهيد  تهران در 
مشترک  همکاري  تفاهم نامه  از:  عبارتست  تفاهم نامه ها  این 
انضباط  و  ایمني  زمينه  در  ناجا  رانندگي  و  راهنمایي  پليس  با 
عبور و مرور در مناطق روستایي ،تفاهم نامه در زمينه مدیریت 
همکاري  تفاهم نامه  دهياري ها،  محور  با  روستاها  در  بحران 
به  کدپستي  اختصاص  خصوص  در  پست  شرکت  با  مشترک 
وزارت  با  تفاهم نامه   ، دهياري ها  همکاري  با  روستایي  اماکن 
راه و ترابري در زمينه توسعه و نگهداري راه هاي روستایي با 
وزارت  با  مشترک  تفاهم نامه همکاري  و  دهياري ها  همکاري 

تعاون در راستاي توسعه تعاوني در مناطق روستایي.
وي افزود:به تازگي براي نگه داري از جاده هاي روستایي با 
استفاده ازظرفيت و توان مشارکت مردمي دهياري ها با وزارت 

راه و شهرسازي تفاهم نامه اي امضا کرده ایم .
هزار   37 و  آبادي   125 و  هزار   63 از   : افزود  فراقي  وي 
روستایي که مي توانند دهياري داشته باشند تاکنون آغاز به کار 

24 هزار و 190 دهياري در سراسر کشور ابالغ شده است.
فراقي با اشاره به گذشت 13 سال از تأسيس نهاد دهياري 
افزود: تعداد دهياري هاي کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه به 

37 هزار دهياري مي رسد.
وي اظهار داشت: با توجه به اینکه این دهياري ها روستاهاي 
با جمعيت مشخص را دربر مي گيرند حدود 80 درصد جمعيت 
برنامه هاي بعدي به  روستاهاي کشور را شامل مي شوند و در 

سراغ روستاهایي خواهيم رفت که جمعيت کمتري دارند.
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
کشور همچنين از تأسيس 724 تعاوني در دهياري هاي  کشور 
خبر داد و گفت: تشکيل و توسعه این شرکت ها گام موثري در 

جهت ایجاد منابع درآمدي پایدار و کاهش زمان و هزینه هاي 
اجرایي پروژه هاي عمراني بوده و از طرفي باعث هم افزایي و 

 اشتغال زایي دهياري هاي منطقه مي شود.
وي اظهار داشت: براساس بند 174 ماده واحده بودجه سال 
در  استان ها  سرمایه اي  دارایي هاي  تملك  درصد  هشت   90

اختيار روستاها و دهياري ها قرار مي گيرد .
وي همچنين اضافه کرد: تمام روستاهاي باالي 50 خانوار یا 

250 نفر جمعيت مي توانند از دهياري برخوردار شوند.

امضاي تفاهم نامه همكاري 
مشترک وزارت کشور و وزارت 

راه و شهرسازي در زمینه 
نگه داري راه هاي روستایي 

با استفاده از ظرفیت هاي 
دهیاري ها 

تفاهم نامه همکاري وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازي 
توان  از ظرفيت و  استفاده  با  راه هاي روستایي  براي نگه داري 
قانون  تصویب  سالروز  آستانه  ،در  دهياري ها  مردمي  مشارکت 
حميدرضا  امضاي  ،به  کشور  در  خودکفا  دهياري هاي  تاسيس 
ارشادمنش معاون هماهنگي امور عمراني وزیر کشور و ریيس 
ميرشفيع  و حسين  دهياري هاي کشور  و  سازمان شهرداري ها 
معاون ساخت و نگه داري راه روستایي وزارت راه و شهرسازي 

رسيد.
راه هاي  کيفي  ارتقاي  ضرورت  به  توجه  با  تفاهم نامه  این 
کشور  روستاهاي  حياتي  شریان هاي  به عنوان  روستایي 
مشکالت  رفع  منظور  به  مستمر  رسيدگي  و  نگه داري  و 
وظيفه  به  توجه  با  روستایي  مناطق  در  مرور  و  عبور  موانع  و 
دهياري ها در همکاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ایجاد 
ماده   13 بند  وفق  آن ها  وظایف  ایفاي  براي  الزم  تسهيالت 
ها)مصوب 1380(  دهياري  و سازمان  اساسنامه،تشکيالت   10
با هدف استفاده از ظرفيت و توان مشارکت مردمي دهياري ها 

براي نگه داري راه هاي روستایي بين دو طرف منعقد شد.
امور  دفتر  استان مدیر کل  تفاهم نامه در هر  این  اساس  بر 
توجه  با  استان  ترابري  و  راه  کل  مدیر  و  استانداري  روستایي 
به موقعيت جغرافيایي و اقليمي روستاهاي استان و توانمندي 
توافقنامه اي نحوه همکاري  انعقاد  ، طي  دهياري هاي مربوطه 

دهياري ها را براي نگهداري راه هاي روستایي تعيين مي کنند.
همچنين دفتر امور روستایي استانداري ، دهياري هاي واجد 
شرایط  که از تجهيزات و امکانات مناسب و همچنين توانمندي 
الزم در جلب مشارکت مردمي برخوردار هستند را  به اداره کل 

راه و ترابري استان مربوطه معرفي مي کند .
نظر به سياست وزارت کشور درخصوص گسترش و حمایت 
و  تجهيزات  تمرکز  نيز  و  دهياري ها  تعاوني  شرکت هاي  از 
امکانات دهياري ها در تعاوني هاي مذکور ، دفاتر امور روستایي 
تعاوني  ، شرکت هاي  توافق  در صورت  مي توانند  استانداري ها 
مذکور را نيز که از توانمندي الزم برخوردارند به ادارات کل راه 

و ترابري معرفي کنند .

66
شماره 34 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



نامه، دهياري ها و شرکت هاي تعاوني  این تفاهم  بر اساس 
دهياري هاي معرفي شده  مي بایست بر اساس وظایف واگذار 
شده توسط ادارات کل راه وترابري ضمن جلب مشارکت مردمي 
، امکانات و تجهيزات خود را براي نگه داري مسيرهاي مشخص 

شده روستایي وفق مفاد توافقنامه استاني به کار گيرند .
همچنين ادارات کل راه وترابري مي بایست بر اساس توافقات 
صورت گرفته در توافق نامه هاي استاني ،هزینه هاي مربوط به 
ماشين آالت  اجاره  از  اعم  شده  مشخص  مسيرهاي  نگه داري 
و...  جانبي  انساني،هزینه هاي  نيروي   ، نياز  مورد  تجهيزات  و 
شده  واگذار  وظایف  با  متناسب  مربوطه  اعتبارات  محل  از  را 
تعاوني  و شرکت هاي  دهياري ها  به  آنان  عملکرد  اساس  بر  و 

پرداخت نمایند.
با توجه به این که هدف از این تفاهم نامه جلب مشارکت عمومي 
خود  جاري  امور  تصدي  براي  روستایيان  توان  به کارگيري  و 
 مي باشد ، انعقاد قرارداد پيمان کاري با دهياري ها مجاز نمي باشد.
با  ادارات کل راه و ترابري مي توانند  این تفاهم نامه  بر اساس 
شرکت هاي تعاوني دهياري ها و یا ساکنين روستاها که توانمندي 
الزم را دارند ، جهت عمليات مستمر نگه داري راه ها ، برف روبي 

و بازگشایي مسير ، قرارداد فصلي یا حجمي منعقد کنند.
با  متناسب  مي بایست  ترابري  و  راه  کل  ادارات  هم چنين 
و همچنين  راه  نگه داري  نياز  و  مردمي  ظرفيت هاي مشارکت 
برنامه هاي   ، استاني  توافقنامه هاي  وفق  شده  تعيين  وظایف 
آموزشي را براي روستایيان ، دهياران ، کارکنان دهياري ها و 
شرکت هاي تعاوني دهياري هاي تعيين شده ، تدوین و اجرا کنند. 
براي اجراي دقيق مفاد این تفاهم نامه کارگروه هاي اجرایي این 
تفاهم نامه شامل کارگروه ملي ، متشکل از مدیر کل نگهداري 
و بهره برداري از راه روستایي وزارت راه و شهرسازي ، مدیر کل 
عمران و توسعه روستایي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
کشور و کارشناسان مربوطه دو اداره کل به منظور نظارت بر 
تفاهم نامه و پيگيري اجراي مناسب مفاد آن ،  اجراي صحيح 
مدیر  از  متشکل  نيز  استاني  کارگروه  .هم چنين  مي شود  ایجاد 
ترابري استان  راه و  استانداري و مدیر کل  امور روستایي  کل 
و کارشناسان مربوطه دو اداره کل به منظور انجام نظارت هاي 
الزم نسبت به اجراي صحيح مفاد توافقنامه استاني و نيز ارسال 
گزارش عملکرد ایجاد و گزارش هاي الزم درخصوص پيشرفت 
تفاهم نامه و ارزیابي هاي استاني را هر 3 ماه یك بار ، به کارگروه 

ملي ارسال مي کنند.

هشت هزار دهیاري با پلیس راه 
نیروي انتظامي همكاري مي کنند 
شهرداري ها  سازمان  دهياري هاي  معاونت  فراقي  منوچهر 
و  دهياران  همایش  دراولين  فوق  مطلب  بيان  با  دهياري ها  و 
روساي شوراهاي اسالمي روستاهاي استان البرز که به مناسبت 
سالروز تصویب قانون تاسيس دهياري هاي خودکفا تشکيل شده 
بود ،گفت : با توجه به تفاهم نامه مشترک سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي کشور و پليس راهور نيروي انتظامي ، دهياران 
به  راستا  همين  در  و  شده اند  تعيين  محلي  راهوران  عنوان  به 
منظور رفع مشکالت ترافيکي و جاده اي روستاها در حال حاضر 

هشت هزار دهياري به عنوان راهور محلي با پليس همکاري 
مي کنند. 

وي از ابالغ 196 مجوز براي دهياري ها جهت شناخته شدن 
به عنوان دستگاه اجرایي خبر داد و گفت: با ایجاد این ظرفيت 
دهياران  اختيار  در  را مستقيما  اعتبارات خوبي  قانوني مي توان 

قرار داد. 
معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
کشور رسيدگي به وضعيت پسماند، ایمني و آتش نشاني،توسعه ي 
فضاي سبز روستایي، احداث و به سازي آرامستان هاي روستایي، 
ارتقاي سطح بهداشت عمومي روستا و سایر امور خدماتي در 
روستاها را از جمله وظایف دهياري ها برشمرد و گفت: توسعه 
روستایي در کشور باید مبتني بر دیدگاه توسعه پایدار و به صورت 

یکپارچه و همه جانبه باشد.

صدور 637 مجوز تاسیس 
دهیاري

روستایي سازمان شهرداري ها  برنامه ریزي  و  دفتر مطالعات 
در  کشور  وزیر  موافقت  با  کرد:  اعالم  کشور  دهياري هاي  و 
سه ماهه نخست سال 1390 براي 637 دهياري در کشور مجوز 

تاسيس دهياري صادر شد.
دهياري  و  ها  سازمان شهرداري  عمومي  روابط  گزارش  به 
هاي کشور، با صدور مجوز تاسيس براي این تعداد از دهياري ها  
در سراسر  و 190 دهياري  تاسيس 24 هزار  تاکنون  مجوز   ،

کشور صادر شده است.
در حال حاضر شاخص اصلي صدور مجوز تاسيس دهياري 
براي روستاهاي کشور،دارا بودن 250 نفر جمعيت یا 50 خانوار 
و باالتر مي باشد.در صورتي که روستایي  واجد شرایط جمعيتي 
باید  روستا  اسالمي  باشد،شوراي  دهياري  مجوز  تاسيس  براي 
آمادگي کند  امر اعالم  این  براي  اهالي روستا  از  نمایندگي  به 
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وپس از تایيد استانداري،وزارت کشور مجوز تاسيس دهياري را 
صادر مي نماید.

راه اندازي پورتال رایگان براي 
برگزیدگان همایش ملي تقدیر از 

دهیاران برتر کشور 
تصویب  سالروز  تيرماه  چهاردهم  رسيدن  فرا  با  همزمان 
و  شهرداري ها  سازمان   ، خودکفا  دهياري هاي  تاسيس  قانون 
دهياري هاي کشور براي 72 دهياري که در همایش ملي تقدیر 
پورتال  آمد،  عمل  به  تجليل  آن ها  از  کشور  برتر  دهياران  از 

رایگان راه اندازي مي نماید.
طرح هاي  جشنواره  سومين  منتخبين  از  همایش  این  در 
ارزیابي عملکرد  سال 89   ،دهياراني که در  برگزیده روستایي 
برتر  دهياران  و   کردند  کسب  را  کشوري  نخست  رتبه هاي 

دومين آزمون مکاتبه اي تقدیر و تشکر شد.
با هدف  برتر  دهياري هاي  براي  رایگان  پورتال  اندازي  راه 
ورود دهياري ها به عنوان متولي ارائه خدمات به اهالي روستا 
به عرصه هاي جدید خدمت رساني و فرآهم آوردن فضایي براي 
که  روستایي  مناطق  در  خصوصي  بخش  سرمایه هاي  جذب 

داراي قابليت هاي جذب سرمایه مي باشند ، صورت مي گيرد.

پیام وزیر کشور در آستانه 
سالروز تصویب قانون تاسیس 

دهیاري هاي خودکفا در 
روستاهاي کشور 

 14 آستانه  در  کشور  وزیر  نجار  محمد  مصطفي  مهندس 
در  خودکفا  دهياري هاي  تاسيس  قانون  تصویب  سال روز  تير 
روستاهاي کشور با صدور پيامي ضمن تقدیر از خدمات دهياران 
سراسر کشور بر ضرورت  حرکت به سمت شناسایي درآمدهاي 
پایدار روستایي و جذب سرمایه گذار براي پروژه هاي مرتبط با 
مدیریت روستایي به منظور تحقق توسعه پایدار و همه جانبه 

در روستاهاي کشور  تاکيد کرد.
متن این پيام به این شرح است :

 » اکنون که در آستانه سيزدهمين سالگرد تصویب قانون 

تاسيس دهياري هاي خودکفا قرار داریم و قریب به یك دهه 
از فعاليت اجرایي مستمر نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران 
در راستاي خدمات رساني به مردمان شریف مناطق روستایي 
مي گذرد، تقارن خجسته این روز با والدت سيد و ساالر شهيدان 
حضرت امام حسين »ع« را گرامي داشته و این مناسبت را به 

دهياران عزیز سراسر کشور تبریك مي گویم.
نهاد  قالب  در  روستایي  مدیریت  نوین  نظام  شکل گيري 
به  روستا  اسالمي  شوراي  با  سازنده  تعاملي  در  که  دهياري 
خدماتي،  عمراني،  عرصه هاي  در  مردم  به  خدمت رساني 
اجتماعي و فرهنگي حتي در دوردست ترین مناطق روستایي 
در  دیني  مردم ساالري  تبلور  حق  به  مي پردازد  کشور 
ارزشمند  افتخاري است  بوده و نشان  شایسته ترین وجه خود 
بر تارک نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران که همواره در 
ميان سایر ملل، پرچم دار دفاع از حقوق حقيقي انسان بوده و 

ارزش هر فرد را معادل با یك جامعه مي داند. 
تأسيس دهياري در بيش از 24000 روستاي کشور که بيش 
از 80 درصد جمعيت روستایي کشور را تحت پوشش خدمات 
خود دارد به خوبي نمایان گر نحوه نگرش جمهوري اسالمي 
جامعه،  مختلف  اقشار  ميان  تبعيض  هرگونه  رفع  بر  ایران 

فقرزدایي و توسعه عدالت اجتماعي مي باشد.
شاهد  دهياري،  نوپاي  نهاد  عمر  از  تاریخي  برهه  این  در 
فرهنگي  و  اجتماعي  خدماتي،  عمراني،  پروژه   هزاران  اجراي 
توانمند  دستان  با  و  روستاها  مردم  مشارکت  با  که  هستيم 
به  حرکت  در  به سزایي  نقش  و  درآمده اند  اجرا  به  دهياري ها 
استانداردهاي  ارتقاي  و  روستایي  پایدار  توسعه  تحقق  سمت 

زندگي در جامعه روستایي دارند. 
وجود  ایران،  اسالمي  جمهوري  جغرافيایي  ویژه  موقعيت 
همراه  به  جغرافيایي  متفاوت  اقليم هاي  و  طبيعي  جاذبه هاي 
ایراني،  و  اسالمي  بفرد  منحصر  و  ارزشمند  فرهنگي  ميراث 
تنوع قومي و نژادي  و وجود نيروي انساني زحمت کش، صادق 
و کم توقع در روستاها، دست مایه هاي گران قيمتي در راستاي 
در  که  مي باشد  کشور  روستایي  مناطق  پایدار  توسعه  تحقق 
و  رونق   موجبات  مي تواند  مناسب  برنامه ریزي هاي  صورت 

پيشرفت روزافزون مناطق روستایي کشور را فراهم نماید. 
و  پایدار  توسعه  تحقق  ضرورت هاي  از  یکي  بي تردید 
هر کشور، جذب سرمایه هاي بخش خصوصي  در  همه جانبه 
متعدد  کانون هاي  شاهد  که  نيز  ما  پهناور  کشور  در  و  است 
مناطق روستایي هستيم، توجه مطلوب به این مهم عالوه بر 
جلوگيري از مهاجرت روستایيان به شهرها، سهم به سزایي در 
آن خواهد داشت  توزیع عادالنه  و  درآمد  اشتغال زایي، کسب 
را  برنامه ریزي  و  تالش  و  کار  از  جدیدي  چشم اندازهاي  و 
پيش روي روستایيان و برنامه ریزان کشور قرار خواهد داد. لذا 
در سال 1390 که از سوي رهبر معظم انقالب اسالمي سال 
شناسایي  سمت  به  حرکت  شده،  نام گذاري  اقتصادي  جهاد 
درآمدهاي پایدار و جذب سرمایه گذار براي پروژه هاي مرتبط 
با مدیریت روستایي، از جمله موضوعاتي است که عموم دست 
اندرکاران مدیریت روستایي به ویژه دهياران به فراخور منطقه 
عمل  به  آن  زمينه  در  را  مناسبي  اقدامات  باید  خود  سکونت 

آورند.
الطاف  و  عنایات  یمن  به  که  دارم  واثق  رجاء  این جانب 
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و  »عج«  ولي عصر  حضرت  توجهات  سایه  در  خداوندي، 
رهنمودهاي ارزشمند رهبر معظم انقالب اسالمي و همت و 
تالش اعضاي محترم شوراهاي اسالمي روستاها و دهياران 
عزیز و پرتالش، به زودي شاهد تحولي عظيم در تمامي ابعاد 
توسعه مناطق روستایي کشور به ویژه در زمينه هایي همچون 
بحران،  مدیریت  و  ایمني  روستا،  و سالمت  بهداشت  ارتقاي 
ارتقاي  و  روستا  عمومي  فضاهاي  مناسب سازي  و  زیباسازي 
استانداردهاي زندگي و در نهایت تحقق مهاجرت معکوس و 

پایداري در مناطق روستایي کشور خواهيم بود.
مدیریت  متوليان  مهم،  این  تحقق  راستاي  در  بي شك 
انتظار  و  داشته  عهده  بر  را  عظيمي  رسالت  کشور  روستایي 
مي رود فضاي مملو از صداقت، معنویت و صفاي روستایي را 
ارج نهاده و با جدیت هر چه تمام تر و با توکل به حضرت حق 
کنند.  آماده  فردا  و  امروز  بزرگ تر  کارهاي  براي  را  خودشان 
تمامي  موفقيت  و  اسالمي  ایران  عزت  و  سربلندي  پایان  در 
دهياران  به ویژه  روستایي  جامعه  خدمت گزاران  و  دلسوزان 

خدوم را از درگاه احدیت طلب مي نمایم. 

22 روستاي مازندران کد 
اجرایي دهیاري دارد 

استاندار مازندران گفت: از 196 دهياری کددار در کشور 22 
درصد سهم  است که حدود 11  مازندران  به  متعلق  دهياری 

کشوری را به خود اختصاص داده است.
اکبر  علی  سيد  ساری،  از  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
بخشداران  و  اسالمی  شوراهای  دهياران،  جمع  در  طاهایی 
مازندران با بيان این که رهبر معظم انقالب به وفاق وهمدلی 
تاکيد کردند، بيان داشت: دوری از اختالف، وحدت و همدلی 
است.  اسالمی  انقالب  مشخصه  و  حسينی  انقالب   رمز 
اخير  روزهای  در  رهبر  سخنرانی  متن  بازخوانی  بر  وی 
روستاها  در  دهياران  و  جمعه  ائمه  افزود:  و  کرد  تاکيد 
تحریفی  هيچ گونه  بدون  را  انقالب  رهبر  فرمایشات  متن 
برای  رهبر  بدانند  همه  تا  کنند  بازگو  روستا  مردم  برای 
است.  خواسته  چه  ما  از  اختالف  از  دوری  و  وحدت   ایجاد 
استاندار مازندران با اشاره به اینکه در راه خدمت گزاری و فداکاری 
باید کاروان سازندگی، عمران و آبادی کشور را قوی تر از گذشته 
در روستاها به حرکت درآوریم، تصریح کرد: خودکفا دانستن 
دهياری ها از منظر قانون بدین معنی نيست که دولت و مجلس 

دخالتی بر امور نداشته باشند بلکه هدف شکوفایی استعدادها 
است.  کشاورزی  فعاليت های  افزایش  و  توليد محصوالت   در 
وی افزود: دولت و مجلس توجه ویژه ای به توسعه فعاليت های 
روستایيان دارند که در این بخش فعاليت های عمرانی در روستاها 
 و ارائه خدمات زیرساختی در مناطق روستایی مبذول نظر است. 
محکمی  بازوان  را  روستایی  شوراهای  و  دهياران  طاهایی 
در  که  عمرانی  فعاليت های  گفت:  و  دانست  دولت  برای 
است  استعدادها  شکوفایی  برای  می شود  انجام  روستاها 
شود.  برداشته  مثبتی  گام های  باید  زمينه  این  در   که 
وی با اشاره به این که کشاورزان با نوآوری به مدل های جدید 
کشاورزی دست می یابند تا محصوالت سالمی را در سطح کشور 
توزیع کنند، بيان داشت: شاهد هستيم روش های جدید کشاورزی 
به صورت ارگانيك در سطح مازندران انجام می شود که این 
 نشان از همت و تعهد روستایيان در توليد محصوالت است. 
غيردولتی  تشکل های  و  موسسات  داشت:  اظهار  طاهایی 
کشاورزی  فعاليت های  به  حمایتی  بخش های  در  می توانند 
از  مرتبط  اجرایی  دستگاه های  دارد  ضرورت  و  ورزند  اهتمام 
 طریق دهياران اطالعات نوین روز را به روستایيان منتقل کنند. 
نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به این که بيش از سه 
هزار روستا و آبادی در مازندران وجود دارد، گفت: 2هزار و600 
تعداد 1642  این  از  دارای شورای اسالمی هستند که  روستا 
 دهياری مصوب با حضور بيش از 1500 دهيار فعاليت دارند. 
اجرایی  واحد  عنوان  به  باید  دهياری ها  اظهارداشت:  طاهایی 
دارای کد بودجه ای شوند تا جایگاه آن ها در مسير سازندگی 

ارتقا یابد.

دولت براي رفع محرومیت و 
عمران و آباداني روستاها اهتمام 

ویژه اي دارد 
سرپرست معاونت سياسی امنيتی استانداری قم در مراسم 
گردهمایی دهياران استان گفت: دولت برای رفع محروميت و 

عمران و آبادانی روستاها اهتمام ویژه ای دارد.
به گزارش روابط عمومي استانداري قم، عبدالسعيد حقيقی 
استان قم طی سخنانی  مراسم گردهمایی دهياران  در  مقدم 
در سطح  اسالمی  انقالب  موفقيت های چشم گير  به  اشاره  با 
ملی و بين المللی خاطرنشان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری 
از هميشه در عرصه های مختلف  تواناتر و سربلندتر  اسالمی 

علمی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی گام برمی دارد.
سرپرست معاونت سياسی امنيتی استانداری قم با اشاره به 
عنایت ویژه و رویکرد محروميت زدایی استاندار قم نسبت به 
کرد: حجت االسالم  خاطرنشان  استان  روستاهای  و  بخش ها 
و المسلمين موسی پور با سفر به روستاهای استان و تشکيل 
شورای برنامه ریزی و توسعه در بخش ها، گام بلندی برای رشد 

و توسعه و عمران و آبادانی روستاها برداشته اند.
جدیت  و  تالش  و  مستمر  پيگيری های  به  اشاره  با  وی 
مصوبات  اجرای  برای  دستگاه ها  مسئوالن  و  مدیران 
دور  برای  برنامه ریزی ها  کرد:  تصریح  بخش ها  به  سفر 
و  شده  انجام  بخش ها  به  محترم  استاندار  سفرهای  دوم 
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روستاها  و  بخش ها  در  ویژه  به  نيمه تمام  پروژه های  اتمام 
است. گرفته  قرار  اجرایی  دستگاه های  کار  اولویت   در 
حقيقی مقدم در پایان با بيان این که دهياران پل های ارتباطی 
در  خدمت رسانی  برای  و  بوده  مسئوالن  و  روستایيان  ميان 
داشت:  اظهار  می کنند  ایفا  مهمی  نقش  روستاها  و  بخش ها 
به  را  روستاها  در  نيازها  و  مشکالت  همواره  باید  دهياران 
مشارکت  با  تا  دهند  ارائه  امر  مسئوالن  به  و  خوبی سنجيده 
دستگاه های اجرایی همه این مشکالت و موانع برطرف شود.

سفرهاي آموزشي درون استاني 
براي دهیاران برگزار مي شود

مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان گفت: سفرهای 
برای  فرصت  کردن  مهيا  جهت  به  استانی  درون  آموزشی 
برای  روستایی  مدیران  بين  تجربيات  تبادل  و  عينی  ارزیابی 

بهبود فعاليت دهياری های استان می باشد.
درون  آموزشی  موسی الرضا بخشی تصریح کرد: سفرهای 
استانی یك طرح ابتکاری است و برای اولين بار در کشور در 
استان گلستان به اجرا در می آید و هر بخشی موظف است تا 

پایان سال جاری 2 بار این سفر آموزشی را انجام دهد. 
به گفته وی، تبادل تجربيات دهياران و کارکنان دهياری ها 
و  ابتکارات  با  (آشنایی   ... و   ، فنی  ناظران  مالی،  )مسئوالن 
روستایی  مدیریت  زمينه  در  گرفته  صورت  نوآوری های 
وافزایش انگيزه و فعاليت مدیران روستاهای استان از اهداف 

شاخص این دوره آموزشی می باشد.
مدیرکل امور روستایی گلستان خاطر نشان کرد: بازدید از 
و  پروژه ها  در محل  با حضور  موفق سطح بخش  روستاهای 
مکان های ارائه خدمات دهياری و نيز ارائه توضيحات دهياران 
روستاهای ميزبان، پرسش و پاسخ ، برگزاری نشست مشترک 
این  برنامه هاي  جمله  از   ... و  دهياران،  بخشداران،  حضور  با 

سفرها مي باشد. 
بخشی همچنين به محورهای مورد ارزیابی در این سفرهای 
آموزشی اشاره کرد و افزود: شيوه درآمدزایی و جلب مشارکت 
مردمی دهياری، به سازی منظر روستا، بودجه نویسی و تحقق 
بودجه دهياری ، شيوه اجرای پروژه های عمرانی، فعاليت های 
از  استفاده  شيوه  دهياری ها،  ورزشی  و  اجتماعی   ، فرهنگی 

امکانات سخت افزاری دهياری ها )ماشين آالت ، و ... (، نيروی 
انسانی دهياری، ُحسن اجرای قوانين مالی، استفاده از نرم افزار 

جامع مالی و .... از مهم ترین آن ها می باشد. 

استاندار تهران و معاونانش 
دهیار افتخاري چهار روستا 

شدند
و  محمودی  محمدرضا  ترکی،  اهلل  نعمت  تمدن،  مرتضی 
به  و  کرده  عمل  خود  قبل  ماه  دو  وعده  به  براتلو  صفرعلی 
عنوان دهيار افتخاری چهار روستای محروم و کمتر برخوردار 

استان تهران معرفی شدند.
همایش  در  تهران  استاندار  مهر،  خبرگزاري  گزارش  به 
دهيار  عنوان  تهران  باهنر  شهيد  اردوگاه  در  استان  دهياران 
افتخاری روستای “علی آباد” از توابع بخش مرکزی شهرستان 

رباط کریم را کسب کرد.
معاونان وی نيز به عنوان دهياران افتخاری استان معرفی 
برنامه ریزی  معاون  ترکی  اهلل  نعمت  ميان،  این  در  که  شدند 
استانداری تهران به عنوان دهيار افتخاری روستای “کبوددره” 

از توابع بخش مرکزی شهرستان فيروزکوه معرفی شد.
استانداری  عمرانی  معاون  محمودی  محمدرضا  همچنين 
تهران، به عنوان دهيار افتخاری روستای “پلنگ دره” از توابع 

بخش مرکزی شهرستان پيشوا معرفی شد.
تهران  استانداری  اجتماعی  معاون سياسی  براتلو  صفرعلی 
نيز دهيار افتخاری روستای “محمد علی خان” از توابع حسن 

آباد فشافویه شهرستان ری معرفی شد.
در ادامه این مراسم دهياران نمونه استان نيز معرفی شدند 
و به استاندار تهران و دیگر دهياران افتخاری لوح تقدیر اهدا 

شد.

 19 تعاوني دهیاري در 
 چهارمحال وبختیاري تشكیل

 مي شود
و  چهارمحال  استانداری  روستایی  امور  دفتر  مدیرکل 
بختياری گفت: امسال 19 تعاونی دهياری ها در استان تشکيل 
هدف  با  طرح  این  داشت:  رضایی اظهار  داریوش  می شود. 
افزایش بهره وری، باال بردن سطح خدمات، تسهيل در امور، 
توسعه و گسترش فعاليت ها برای افزایش درآمد، ارتقای سطح 

معيشت، بهداشت و رفاه اهالی روستا اجرا می شود.
سال  نخست  نيمه  را  تعاونی ها  این  تشکيل  زمان  وی 
جاری دانست و افزود: اجرای طرح های عمرانی، صدور انواع 
پروانه ها، به سازی روستا، به سازی راه ها و توسعه فضای سبز و 
خدمات رفاهی از مهم ترین برنامه های اجرایی در سال جاری 

به شمار می رود.
رضایی تصریح کرد: 320 دهياری در چهارمحال و بختياری 
تعاونی ها  قالب  در  دهياری ها  این  تمامی  که  بوده  فعال 

فعاليت های بيشتری را ارائه می کنند.
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نامکتاب: منابع مالی و درآمدی دهياری ها
مجری:دکتر مصطفی ازکيا

موسسه فرهنگی، اطالع رسانی و مطبوعاتی سازمان  ناشر:
شهرداری ها و دهياری های کشور

نوبتچاپ: زمستان 1387
شمارگان: 8000 جلد
قیمت: 20000 ریال

تلفنپخش: 88976651

گسترش و توسعه ی روزافزون روستاها و واگذاری وظایف و 
فعاليت های جدید به دهياران نگاهی نوین، عالمانه و جامع به 
این مقوله را می طلبد و بدون شك فعاالن در این حوزه ی وسيع 
بدون استفاده از تجارب دیگران در زمينه های نظری و عملی به 
موفقيت کامل دست نخواهند یافت. کتب سبز دهياری ها درواقع 
برای برنامه ریزی روستایی و مدیریت روستایی تهيه گردیده تا 
کليات مباحث روستایی را تشریح و مورد بحث قرار دهد و هدف 
این مجموعه، تدوین یك مرجع کامل مدیریت روستایی  اصلی 
برای مدیران روستایی، با نگاه کالن به مجموعه اهداف سازمان 
موجب  مساله  این  می باشد.  کشور  دهياری های  و   شهرداری ها 

می شود نسبت به امر آموزش دهياران توجه بيشتری معمول گردد.
شده  تالش  دهياری ها  درآمدی  و  مالی  منابع  کتاب  در 
و  هزینه  زمينه های  موجود  قوانين  و  مقررات  پرتو  در  تا  است 
درآمد دهياری ها به زبانی ساده بيان شود. در فصل اول کتاب، 
منابع درآمدی و مالی دهياری ها با توجه به آخرین مصوبه های 
فصل  این  در  است.  شده  بررسی  زمينه  این  در  وزیران  هيات 
آن  هزینه ی  نحوه ی  و  دهياری ها  عوارض  توزیع  دستورالعمل 
بحث شده و انواع منابع مالی و درآمدی مورد تجزیه و تحليل 
این  برمی آید  فصل  این  جمع بندی  از  آنچه  است.  گرفته  قرار 
است که منابع مالی و درآمدی مصوب و قانونی برای دهياری ها 
دشواری های  با  دهياری ها  نظر،  این  از  و  است  محدود  بسيار 
است  توصيه شده  بنابراین  روبرو هستند.  درآمدی  منابع  تامين 
مناطق  توانمندی های  و  پتانسيل ها  به  توجه  با  دهياری ها  که 
روستایی بتوانند منابع گوناگون و متنوعی را برای کسب درآمد 

شناسایی کنند.
آیين نامه های  و  عوارض  تجميع  قانون  به  کتاب  دوم  فصل 
قانون،  ارائه ی  با  است  دارد که تالش شده  اختصاص  مربوطه 

دهياران هرچه بيشتر با این قانون آشنا گردند.
فصل سوم به شناسایی منابع درآمدی جدید و وضع عوارض 
اختصاص یافته است. در این فصل تالش شده است با معرفی 

وضع  راه  از  جدیدی  درآمدی  و  مالی  منابع  کسب  روش های 
عوارض و تعرفه های مناسب و همچنين عوامل موثر بر دریافت 
وام، به نوعی ميزان کسری بودجه ی سازمان دهياری ها را تامين 

کرد.
افزایش بهره وری  اميد است این کتاب بتواند گامی در جهت 
که  نهادهایی  به عنوان  کشور  دهياری های  محترم  کارکنان 
نزدیك ترین و درگيرترین بخش در نظام جمهوری اسالمی با 
مردم اقصی نقاط کشور خصوصا روستاها که یکی از بسترهای 

اصلی توسعه ی متوازن هستند باشد.

منابع مالی و درآمدی 
دهیاری ها

نمایه
 نشر

ازمجموعهیکتابسبزدهیاریها
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پایگاه
 اطالع رسانی

و  تجاري  سایت هاي  روز افزون  رشد  به  توجه  با   
پررنگ تر شدن نقش اینترنت در بازارهاي تجاري از 
طرفي و رشد ضریب نفوذ اینترنت در ميان اقشار مردم از سوي 
فروش  و  خرید  در  تسهيل  جهت  بازار  روستا  سایت  دیگر، 
سایت تالش  این  است.  گردیده  راه اندازي  روستایي  محصوالت 
محصوالت  واسطه  بدون  عرضه  براي  را  عرصه اي  تا  دارد 
روستایي فراهم نماید. در این سایت سعي شده است تا با ایجاد 
فرصت هاي برابر جهت عرضه محصوالت و معرفي هرچه بهتر 
محصوالت، زمينه را براي حضور فعال تر توليدکنندگان و مصرف 
کنندگان روستایي آماده نماید.در سایت روستا بازار توليدکنندگان 
و فروشندگان مي توانند اقدام به درج آگهي رایگان محصول خود 
نموده و بدین وسيله محصوالت و خدمات خود را به صورت کامل 
معرفي نمایند. خریداران کاالها و خدمات روستایي نيز مي توانند 
با مراجعه به سایت روستا بازار از خدمات و محصوالت روستایي 
طرفي  از  که  شد  خواهد  باعث  امر  این  گردند.  بهره مند 
راحتي عرضه  به  را  و خدمات خود  کاالها  بتوانند  توليدکنندگان 
نمایند و از طرفي خریداران، کاالها و خدمات با کيفيت مورد نظر 

خود را با قيمتي مناسب و بدون واسطه دریافت نمایند.
آگهي هاي ارائه شده در این سایت در بخش هاي مختلف دسته 
دسته  انتخاب  و  سایت  به  مراجعه  با  رو  این  از  مي شوند  بندي 
مورد نظر مي توان کليه آگهي هاي مربوط به آن بخش را مالحظه 

ارائه شده  آگهي هاي  نمود. 
بندي  دسته  در  سایت  این  در 

کشاورزي،  محصوالت  هاي 
محصوالت دام، محصوالت صنعتي، 

صنایع  آالت،  ماشين  روستایي،  امالک 
صنعت،  کار،  بازار  صنعتي،   ماشين هاي  دستي، 

خدمات و آگهي هاي شخصي تقسيم مي گردند که هر یك از این 
گروه ها داراي زیر بخش هاي مختلفي است که این امر دسترسي 

به آگهي ها را آسان تر مي نماید.
به  گردید،  ذکر  آگهي ها  براي  که  بخش هایي  به  توجه  با 
عنوان مثال کشاورزان مي توانند نسبت به ارائه محصوالت باغي 
دامداران  و  نمایند  اقدام  مجازي  بازار  این  در  خود  کشاورزي  و 
توليدات دامي خود مانند لبنيات، گوشت و... را عرضه  نمایند. از 
به تهيه محصوالت  دامداران مي توانند  طرف دیگر کشاورزان و 

صنعتي مورد نياز خود اقدام نمایند.
درج آگهي در سایت به صورت رایگان صورت مي پذیرد. براي 
ارائه آگهي ها الزم است متقاضي ابتدا در سایت عضو شده و بعد 
از تایيد عضویت نسبت به درج آگهي اقدام نماید. آگهي ارائه شده 
بعد از تأیيد در مدت زمان مشخص در سایت به نمایش درخواهد 
آگهي  با  ارتباط  برقراري  شيوه  و  تلفن  درج شده  آگهي  در  آمد. 
به  این خدمات مي تواند  دریافت  متقاضي  و  دهنده ذکر مي شود 

صورت مستقيم با آگهي دهنده ارتباط برقرار نماید.
در فاز توسعه این سامانه دست اندرکاران سایت در نظر دارند 
امکان خرید و فروش محصوالت به صورت اینترنتي و دریافت و 
نيز به مجموعه خدمات سایت  الکترونيکي وجوه آن را  پرداخت 

اضافه نمایند. 

محصول روستايي در بازار جهاني

معرفي سامانه ي 
اينترنتي روستا بازار
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پایگاه
 اطالع رسانی

در راس��تای تح��والت اقتصادی و اج��رای طرح های 
مؤثر در این امر در چند سال اخير فعاليت های زیادی 
صورت پذیرفته اس��ت که از این دس��ت می توان به طرح س��هام 
عدالت و توزیع آن در بين اقش��ار مختلف مردم اش��اره نمود. آغاز 
اجرای این طرح منجر به ایجاد سؤاالت زیادی در اذهان عمومی 
شد و مسئولين در راستای معرفی هر چه بيشتر طرح و پاسخ گویی به 
س��ؤاالت اقدام ب��ه راه اندازی س��ایت www.vase.ir نمودند. در 

ادامه به معرفی برخی از قسمت های این سایت می پردازیم:
آخرین اخبار:

در این بخش جدیدترین تحوالت و اخبار در زمينه طرح سهام 
عدالت از قبيل اعالم گروه های واجد ش��رایط، ثبت نام، مهلت آن 
و ... ذکر می شود. جدیدترین اخبار در صفحه اصلی قرار می گيرند 
و اخبار قدیمی به آرش��يو خبر منتقل می شوند و در این بخش در 

دسترس هستند.
کليات طرح سهام عدالت :

 این بخش به معرفی طرح س��هام عدال��ت به صورت مختصر 
می پردازد و شامل موارد زیر می باشد:

1- اهداف و ارکان طرح)توضيح پيرامون کليات طرح واگذاري 
سهام عدالت (

2- مشموالن طرح
3- خالصه اجرایی طرح)ش��رح پيرامون مجموعه اقداماتي که 
از آغاز فرآیند طرح توزیع سهام عدالت تاکنون انجام شده است.(

4- روش های شناسایی مشموالن
5- بخشودگی و تسهيالت اجرایی

6- مستندات اجرایی طرح واگذاری سهام عدالت

فرایند کلی طرح توزیع:
این قس��مت به معرفی مجموعه فعاليت هایی می پردازد که در 
جه��ت توزیع س��هام عدالت بين گروه های ه��دف صورت گرفته 

است .
از موضوعات��ی که در این بخش ذکر ش��ده می توان به فرآیند 
آماده س��ازی، واگ��ذاری، انتقال اوراق، فرآیند ثب��ت نام، تکميل و 

کنترل اطالعات مشموالن اشاره نمود.
تعاونی سهام عدالت استان ها:

با اشاره موس به این قسمت ليستی از اسامی استانهای کشور 
نمایان می ش��ود و با ورود به هر بخش ليست شرکت های تعاونی 
سهام عدالت استان به همراه نام مدیرعامل، تلفن شرکت، شماره 

فاکس و آدرس شرکت در استان ارائه می گردد.
عملکرد طرح توزیع سهام عدالت:

در ای��ن بخش به عملک��رد طرح توزیع س��هام عدالت از آغاز 
اجرای این طرح تاکنون اشاره شده است.

قوانين، مقررات، مصوبات:
آئين نامه اجرایي افزایش ثروت خانوارهاي ایراني)از طریق گسترش 
س��هم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت(، آیين نامه تشکيل 
کارگزاري س��هام عدالت، اساسنامه شرکت کارگزاري سهام عدالت، 
ش��يوه هاي قيمت گذاري سهام شرکت ها، فهرس��ت، ميزان و روش 
واگذاري سهام، آیين نامه اجرایی توزیع سهام عدالت از قسمت هایی 

است که در این بخش به آن ها اشاره شده است.
پاسخ گویی به سؤاالت متداول:  

در این بخش به سؤاالتی که بيشتر پيرامون طرح سهام عدالت 
پرسيده می شود پاسخ داده شده است.

www.vase.ir
معرفی سايت سهام عدالت
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روس��تاي فردو روستایی است پر از صفا و مهرباني، 
با کوه هاي مرتفع و مزارع سرس��بز. با وجود این که 
در دل کوی��ر قرار دارد، هواي بس��يار مطلوب��ی دارد. فردو 
روس��تایي است سرشار از معنویت و ایثارگري که در دوران 
انق��الب و دفاع مق��دس خالق روایت هاي زی��ادي در باب 
ایثارگ��ري و ش��هادت ب��وده و راویان دفاع مق��دس، آن را 
ش��اخص ایثارگري مي دانند. این روس��تا به برکت معنویت 
ش��هيدانش است که هر کسي را مجذوب خویش مي سازد. 
ن��ام این روس��تاي زیبا، برگرفته از کلم��ه ي “فردوس” به 

معناي بهشت است. 
روس��تاي ف��ردو از توابع بخش کهك شهرس��تان قم، با 
مختصات جغرافيایي 50 درجه و 54 دقيقه ي طول ش��رقي 
و 34 درجه و 16 دقيقه ي عرض ش��مالي، در 15 کيلومتري 
جنوب ش��رقي کهك و 47 کيلومتري جنوب شهر قم قرار 

دارد.
این روس��تا در محدوده ي کوهستاني کهك قرار داشته و 
اقليمي معتدل و کوهستاني دارد. ارتفاع آن از سطح دریا در 

حدود 2070 متر اس��ت. آب و هواي آن در بهار و تابس��تان 
خنك و مطبوع و در زمس��تان سرد و خشك است. در شرق 
روس��تا رودخان��ه ي فصلي فردو جری��ان دارد. قله ي زیباي 
برف انبار در فاصله ي 12 کيلومتري روس��تا قرار داش��ته و 
با چشم انداز بس��يار زیبای خود، گردشگران طبيعت دوست 
را به سوي خود جذب مي کند. سطوح کوه در فصل زمستان 
یکپارچه سفيدپوش شده و جلوه اي بسيار تماشایي به روستا 
مي دهد. غار سالمستان یکي دیگر از جاذبه هاي طبيعي این 
روستاست که در فاصله ي 8/5 کيلومتري آن قرار دارد. این 
غ��ار مورد توجه غارنوردان و فضای��ي براي گذراندن اوقات 

فراغت است.
قدمت و پيش��ينه ي تاریخي روستاي فردو بسيار طوالني 
است. بناي امامزاده بوره )باوره( در حوالي روستا و همچنين 
امامزاده اي در داخل روس��تا قدمت این روستاي کوهستاني 
 را نش��ان مي ده��د. قدمت این زیارتگاه ها ب��ه دوره ي صفوي 
 مي رس��د. امام��زاده ب��وره، در 8 کيلومتري روس��تاي فردو در 
مزرعه ي باوره واقع شده است. این بنا شامل دو بقعه است که 
در هر بقعه، دو امامزاده به نام هاي شاهزاده محمد و حسين، 

روستاي هسته اي ایرانفردو
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حليم��ه خاتون و زین��ب خاتون از نوادگان ام��ام کاظم )ع( 
مدفون ش��ده اند. در ميانه ي هر یك از دو بقعه، دو صندوق 
منبت روي قبور نصب گردیده که از آثار هنري قرن یازدهم 
هجري قمري اس��ت. این امام��زاده مورد احت��رام و توجه 
 مردم روس��تا و زائران است. آرامگاه امامزاده ی داخل فردو، 
بقعه اي س��اده و کوتاه اس��ت که در باالي تپه اي کوچك و 
ميان گورس��تان روس��تا قرار دارد. در برابر در ورودي بقعه، 
یکي دو س��نگ قبر کوچك با تاریخ ه��اي 1027 و 1150 
هجري قمري و درون گورس��تان، چند س��نگ قبر کهنه از 
جمله دو س��نگ بزرگ از قرن یازدهم هجري قمري دیده 

مي شود. 
مزرعه ي وس��ف از مزارع وسيع و سرسبز و از جاذبه هاي 
طبيعي و تفرجگاه هاي اطراف روس��تا اس��ت. انواع گياهان 
دارویي مانند گل گاوزبان، ش��يرین بيان، گل ختمي، ش��اتره، 
خاکش��ير و گون در پيرامون روستا مي رویند که کاربردهاي 
متنوعي دارند. مراتع سرسبز و حاصل خيز اطراف این روستا 
موجبات رونق دامداري را فراهم آورده و باعث ش��ده است 
که انواع لبنيات توسط زنان روستا فرآوري شود. به فاصله ي 
یك کيلومتري روستا، چشمه هاي آب از زمين مي جوشند و 
مزارع و باغات روستا را مش��روب مي سازند. جریان چشمه 
ها، مزارع و باغات از جاذبه هاي بس��يار زیباي اطراف روستا 
هستند. باغداري در روس��تا رونق دارد و انواع ميوه ها مانند 
گ��ردو، فندق، گي��الس، بادام، هلو و س��يب از محصوالت 
باغي آن اس��ت. مهم ترین محصوالت زراعي روستا شامل 
گندم، جو، لوبيا و عدس اس��ت. زنان روستاي فردو در کنار 
فعاليتهاي زراعي و دامداري به بافت انواع قالي، زیلو و گليم 
مي پردازند. قاليهاي زیبا با طرح هاي س��نتي و ابتکاري که 
اغل��ب از جنس ابریش��م و در ابعاد کوچك بافته مي ش��ود، 
از مهم ترین صنایع دس��تي مردم این روستاست. همچنين 
ان��واع گليم و زیلو در طرح ها و رنگ هاي متنوع در روس��تا 
بافته مي شود. از غذاهاي محلي روستا مي توان به کالجوش، 
اشکنه، آش جو، فسنجان، قورمه و کوفته اشاره نمود. مردم 
 روس��تاي فردو به زبان فارس��ي و با لهجه ي محلي سخن 
مي گویند و  مسلمان و پيرو مذهب شيعه ي جعفري هستند. 
یکي از اقدامات مردم روستا راه اندازی یك پایگاه اطالع رسانی 
به آدرس اینترنتیhttp://www.fordo.ir می باشد. هدف 
از راه اندازی این پایگاه، معرفی روس��تا و همچنين توسعه ی 
به کارگيری اینترنت در روس��تاها می باشد. این سایت دارای 
قسمت های متنوعی می باشد که در زیر به معرفی مهم ترین 

آن ها می پردازیم:
 انجمن سایت فردو

یکي از مهم ترین قس��مت هاي این پایگاه اطالع رساني، 
انجمن س��ایت اس��ت که مطالب گوناگوني از جمله اخبار، 
مقاالت، نکات آموزش��ي و س��رگرم کنن��ده را مي توان در 

آن مالحظه ک��رد. یکي از بخش هاي مهم انجمن به اخبار 
تاسيس��ات غني س��ازي “فردو” اختصاص یافته اس��ت. در 
ای��ن بخش از انجم��ن، خبرهاي داخلي روس��تا و خبرهاي 
 منتش��ر ش��ده در س��ایر خبرگزاري ها در مورد تاسيس��ات 
غني س��ازي در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد. در بخشي 
دیگ��ر قوانين و اطالعيه هاي انجمن گفتگوي روس��تا قرار 
داده ش��ده است. قوانين و عملکرد ش��وراي اسالمي روستا 
شامل قانون تش��کيالت، وظایف و انتخاب اعضاي شوراي 
اس��المي و همچني��ن عملکرد دهياري فردو می باش��د. در 
این بخش آیين نامه ي اس��تخدامي دهياري هاي کش��ور و 
آیين نام��ه ي اجرایي تش��کيالت و انتخابات داخلي دهياري 
و وظای��ف اعضاي دهياري قرار گرفته اس��ت. در قس��متي 
از انجمن، نس��خه ی الکترونيکی کت��اب الله هاي فردوس 
و همچني��ن فصلنامه ي الله هاي فردوس که توس��ط گروه 
فرهنگی روس��تا منتشر می ش��وند، در اختيار کاربران سایت 
قرار داده ش��ده است. در بخش��ي دیگر از انجمن، رصدخانه ي 
ملي روس��تا معرفي شده است. آس��مان قم یکي از بهترین 
آس��مان ها براي رصد ستارگان و سيارات است و این امر در 
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مطالعات مکان یابي براي احداث رصدخانه ي ملي به اثبات 
رسيده است. این مرکز در مقاطع مختلف که وقایع نجومي 
 انجام مي شود، برنامه هاي نجومي دارد و عالقه مندان نجوم 
مي توانند از امکانات این رصدخانه استفاده کنند. بخشي دیگر 
از انجمن، به انتشار خاطرات اهالي روستای فردو تخصيص 
داده شده اس��ت. این خاطرات شامل خاطرات دوران جنگ 
و دف��اع مقدس و خاطرات نقل ش��ده توس��ط قدیمي هاي 
روس��تا می باش��د. یك قس��مت از انجمن، حاوي اطالعات 
مختلفي از روس��تا اس��ت. این بخش با عنوان “آنچه درباره ي 
فردو باید بگویيم” ش��امل بيوگرافي روس��تاي گردشگري 
فردو، نقش��ه ي راه فردو، فردو در فرهنگ جغرافيایي ایران، 
 قل��ه ي برف انب��ار و اطالع��ات و اخبار دیگري از روس��تا 
مي باش��د. “بيوگرافي روستا” ش��امل مختصات جغرافيایي 
روستا، کوه ها و رودخانه ها و به طور کلي موقعيت جغرافيایي 
و آب و هواي فردو مي باش��د. همچنين به شرح تاریخچه و 
ذکر قدمت تاریخي بناهاي موجود در روس��تا پرداخته است. 
آمار جمعيتی روستا طبق آخرین سرشماري نفوس و مسکن 
و همچنين الگوي معيشت مردم روستا در این بخش اشاره 
ش��ده است. همچنين محصوالت زراعي و باغي، فعاليت هاي 
دامداري، محصوالت و توليدات روس��تایيان، صنایع دستي 
توليد ش��ده توس��ط زنان روس��تا و. .. معرفي شده است. در 
نهایت جاذبه هاي گردشگري روستا شامل ارتفاعات و مراتع، 
چشمه ها، مزارع و باغات و مهم تر از همه قله ي زیباي برف 
انبار و غار سالمس��تان معرفي ش��ده اند. س��وغاتي هایي که 
گردش��گران مي توانند از این روس��تا تهيه کنند نيز در این 

جا معرفي شده اند.
در بخش “فردو از فرهن��گ جغرافيایي ایران”، موقعيت 
روس��تا از نظر موقعيت دهستان، بخش و شهرستان، فاصله 
ي روس��تا از ش��هرهاي ب��زرگ، تعداد کوه ه��ا و قنات ها و 
محصوالت و صنایع دستي روستا از کتاب فرهنگ جغرافيایي 
 ایران معرفي شده است. عکس ماهواره اي روستا و همچنين 
نقشه ی راه فردو از راه شهر قم از جمله تصاویری هستند که 

کاربران سایت می توانند در این بخش مشاهده نمایند.
در بخش��ي از انجمن، اطالع��ات موردني��از کاربران در 
اختيار آن ها قرار داده ش��ده اس��ت. براي مثال آمار جمعيت 
ش��هر قم و جمعيت دهستان فردو در جدولي قابل دسترس 
اس��ت. همچنين کد تلفن بخش ها و روس��تاهاي استان قم 
در جدولي جمع آوری ش��ده است. در بخشي دیگر، مشاغل 
فردویي ها معرفی شده اند. شماره تلفن و آدرس انواع مشاغل 

موجود در روستا در اختيار اهالي قرار داده شده است.
یکي دیگر از قس��مت هاي انجم��ن، معرفي اصطالحات 
رای��ج فردویي ه��ا می باش��د. نکت��ه ي قابل توج��ه در این 
قس��مت این اس��ت که بخش��ي از کلمات توس��ط اعضاي 
 انجم��ن ق��رار داده ش��ده اس��ت و اصطالح��ات بيش��تر 
به تدری��ج توس��ط خود روس��تایيان کامل مي ش��ود. بخش 
دیگري از انجمن شامل مقاالت آموزشي مختلفي است که 
در اختيار کاربران س��ایت قرار داده شده است. برخي از این 
مقاالت ش��امل مسائل عمومي وب و اینترنت مي باشند. در 
بخش عمومي، قصه و داستان، مطالب جالب، خواندني هاي 
مناسب خانواده، جوانان و نوجوانان، اخبار، اطالعات ورزشي، 
عکس کودکان روس��تا، عکس هاي خبري، آیات و روایات، 
مس��ائل دیني و اعتقادي، دانس��تني ها، اطالعات عمومي و 
بس��ياري مطالب دیگر جهت استفاده ي کاربران این پایگاه 
اینترنتي قرار داده ش��ده اس��ت. نح��وه ی عضویت در این 
انجمن به راحتي برای روس��تایيان فراهم می باشد تا بتوانند 
از اطالعات موجود در آن اس��تفاده کنند. در سال هاي اخير 
به دليل احداث س��ایت هسته اي در روستا، نام فردو به عنوان 

روستاي هسته اي شهرت جهاني پيدا کرده است.
 مشخصات سایت هسته اي فردو

عمليات احداث تأسيسات جدید غني سازي اورانيوم ایران در 
سال 2006 آغاز شده است. این تأسيسات در تونل هاي عميق 
داخل یکی از کوه های روستای فردو و در حدود 160 کيلومتري 
جنوب تهران واقع شده است. این سایت فضاي کافي براي 
 استقرار حدود 3 هزار سانتریفوژ غني سازي اورانيوم را دارد که 
مي تواند براي توليد اورانيوم غني شده ي مورد نياز براي تهيه ي 

سوخت نيروگاه هاي هسته اي مورد استفاده قرار گيرد. 
 سامانه ي پیام کوتاه

یکي از مهم ترین بخش هاي سایت، سامانه ي پيام کوتاه 
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فردو مي باشد. مدیریت سایت اینترنتي فردو در سال 1387، 
س��امانه ي پيام کوتاه فردو را جهت اطالع رس��اني سریع به 
اهالي روس��تا راه اندازي کرده است. در همين راستا اقدام به 
جمع آوري بيش از 1500 شماره موبایل از اهالي روستا کردند. 
پيش بيني شده است که تا 2000 شماره در این سامانه عضو 
شوند. در بخش سامانه ي پيام کوتاه سایت، نحوه ي عضویت 
در س��امانه و مزایاي اطالع رس��اني و تبليغات از طریق پيام 
کوتاه براي روستایيان شرح داده شده است. مدیریت سایت 
اینترنتي فردو، بعد از راه اندازي سامانه ي پيام کوتاه روستاي 
فردو،  بر آن ش��دند تا این س��امانه را براي سایر روستاهاي 
بخ��ش کهك راه ان��دازي کنند. در حال حاضر 4 روس��تاي 
 بخ��ش که��ك از این طریق ب��ه اهالي خود اطالع رس��اني 

مي کنند و از امکانات این سامانه بهره مند  هستند. 
 فصلنامه ي الله هاي فردوس

فصلنامه ي الله هاي ف��ردوس یك فصلنامه ي فرهنگي،  
اجتماعي،  سياس��ي اس��ت که به همت افراد روستا، روحاني 
محترم روستا و اعضاي پایگاه مقاومت حضرت زینب»س« 
راه اندازي و در حال حاضر ده ش��ماره از آن به چاپ رس��يده 
pdf    است. کليه ي شماره هاي این فصلنامه به صورت فایل

و فایل تصویري از طریق سایت قابل استفاده است. کار زیبا 
و جدی��دي که به همت اعض��اي مجله ي الله هاي فردوس 
براي ش��هداي روستا انجام شده است، چاپ کتاب الله هاي 
فردوس اس��ت که در این کت��اب زندگينامه و وصيت نامه ي 
سرداران و 104 ش��هيد روستاي فردو به چاپ رسيده است. 
دسترس��ي به این مناب��ع از طریق انجمن ه��م امکان پذیر 

است.
 اخبار

در ای��ن بخش خبره��اي مختلف اجتماعي، سياس��ي و 
فرهنگي مربوط به روس��تا قرار داده ش��ده است. بخش عمده ي 
خبرها مربوط به س��ایت غني س��ازي فردو مي باش��د که در 
خبرگزاري هاي مختلف به چاپ رسيده اند. خبرهایي در مورد 
راه اندازي سایت اطالع رساني و راه اندازي سامانه ي پيام کوتاه در 
این قس��مت قرار گرفته است. همچنين اخبار دهياري فردو، 
جاذبه هاي گردش��گري فردو، رصدخانه و فصلنامه ي منتشر 
شده در روستا و بسياري خبرهاي دیگر در این قسمت قابل 

مشاهده است.

 گالري تصاویر
موض��وع  به تفکي��ك  عکس ه��ا  تصاوی��ر،  گال��ري  در 
طبقه بن��دي ش��ده اند. برخ��ي از ای��ن آلبوم ها، ح��اوي عکس هاي 
طبيع��ت ف��ردو در فص��ول مختلف س��ال مي باش��د. برخي 
در  دهي��اري  فعاليت ه��اي  تصاوی��ر  ش��امل  آلبوم ه��ا   از 
حوزه هاي مختلف عمراني، فرهنگي و خدماتي مي باشد. براي 
مث��ال آلبومي از تصاویر فعاليت هاي آب رس��اني دهياري قرار 
داده ش��ده است. در بخشي دیگر تصاویر صعود به قله ي زیباي 

برف انبار در معرض دید کاربران سایت قرار داده شده است.
 معرفي سایر پایگاه ها

س��ایت www.fordoshohada.com: این سایت 
پایگاه خبري فرهنگي ش��هداي روس��تاي فردو مي باشد. در 
این سایت اخبار، مقاله ها و متون ارسال شده توسط جانبازان 
و بسيجيان در اختيار عالقه مندان قرار گرفته است. همچنين 
اطالعات مربوط به شهيدان، تعداد شهداي روستا، وصيتنامه 
و عکس ش��هدا، زمان و مکان ش��هادت و. .. در بخش��ي از 
س��ایت قرار داده شده است. در بخشي دیگر از سایت کتاب 
و فصلنامه ي الله هاي فردوس قرار گرفته اس��ت و قسمتی 
دیگر از سایت، زیارتگاه ها و امامزاده هاي استان قم را با درج 
موقعيت قرارگيري آن ها، اطالعات و عکس هاي بنا معرفي 

کرده است.
س��ایت  ای��ن   :www.fordunews.com س��ایت 
پایگاه خبري تحليلي استان قم مي باشد. کليه ي اخبار سياسي، 
فرهنگي، هنري، اجتماعي و ورزش��ي استان قم از طریق این 
پایگاه در اختيار کاربران قرار مي گيرد. این اخبار شامل خبرهاي 

کل کشور و باالخص اخبار مربوط به استان قم مي باشد.
 :lalehayeferdos.mihanblog.com وب��الگ 
در وب��الگ الله هاي فردوس مقاله ه��اي مختلفي قرار داده 
شده است. خاطراتي از یکي از جانبازان شهيد روستا، مطالب 
آخرین ش��ماره از مجله ي الله هاي فردوس، مشاهير روستا، 
بزرگان، روحانيون روستا، اخبار فردو و. .. را می توان در این 

وبالگ مالحظه کرد.
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با مخاطبين

 مسابقات نشریه ی شماره 34
مسابقات نشریه شماره 34 نيز مانند شماره هاي قبل در سه بخش طراحی شده است که دهياران گرامی حداکثر تا 15 

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

در این بخش 5 سوال چهار گزینه ای مطرح می گردد که کافيست پاسخ های صحيح خود را به صورت ذیل برای ما 
ارسال نمایيد :

شما می باید پاسخ خود را به صورت پيامك )sms(  به شماره 30006271 و به شکل زیر ارسال فرمایيد :
M34*34112*   : روش ارسال پاسخ 
یعنی بعد از زدن کليد ستاره و نوشتن  حرف M ،  شماره ماهنامه یعنی عدد 34 را وارد می کنيد و پس از آن دوباره یك 

ستاره وارد می کنيد و پس از این ستاره پاسخ ها را به ترتيب وارد می نمایيد
اماسوالهایاینشماره:

1-کدامیکازکارهايزیرراباخدماتالکترونیکيموجودبانکهانميتوانانجامداد؟
1- مشاهده گردش حساب

2- دریافت عوارض دهياري
3- کنترل حساب دهياري

4- مدیریت بودجه دهياري 

2-حداقلمساحتدفاترictروستایيمطابقآییننامههاچقدراست؟
1- حداقل 15 متر
2- حداقل 20 متر
3- حداقل 30 متر

4- بستگي به جمعيت روستا دارد

مثال: جواب های صحيح بخش مسابقه ی پيامکی :  

سوال پنجمسوال چهارمسوال سومسوال دومسوال اول

34112پاسخ صحیح

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا

ساب
م

ه 
شری

ت ن
قا
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3-منابعدرآمديدهیاريهادرچندمنبعخالصهميشوند؟
1- شش منبع 
2- هفت منبع 

3- هشت منبع 
4- بستگي به درجه دهياري دارد

4-حداقلدستمزدروزانهمصوبهشورایعالیکاربرايسال90چهمیزاناست؟
1- 110100 ریال

2- 100110 ریال 
3- 130110 ریال 

4- 110130 ریال  

5-نمونههاياولیهتعاونيهاياعتبارياولینباردرکدامکشورایجادشد؟
1- فرانسه 
2- آمریکا 
3- آلمان 
4- استراليا

 بخش دوم : مسابقه ی کتبی
در بخش مسابقه ی کتبی کليه ی مخاطبين محترم نشریه 
می توانند مطالب خود و نيز تجربيات دهياری ها و شوراهای 
 اسالمی در این موارد را در قالب مقاله، عکس و   اخبار  برای 

نشریه ارسال نمایند .
موضوعات:

مدیریت پسماند روستایي 
اجراي طرح هادي روستایي

تعامالت شوراي اسالمي و دهياري 
کليه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد 
و جوایزی به آن ها تعلق خواهد گرفت. هم چنين مطالبی که 
از نظر کميته ی کارشناسی قابل استفاده باشد در شماره های 

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

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

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

02144056848
ارسال از طریق پست الکترونيکی به آدرس

info@dehyariha.com 

 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !
جهت ارزیابی محتوای نشریه توسط مخاطبين محترم،  

نظرسنجی ویژه ای برای هر مطلب در نظر گرفته شده است. 
 کافی است شما بهترین مطلب این شماره که از آن بيش ترین 
استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،   کد ویژه پيامك آن را برای 
ما ارسال  نمایيد.  این کد ویژه در کنار برخی از مطالب نشریه در 
داخل نماد یك پاکت نامه دیده  می شود.  کافيست شما آن کد را 
به شماره ی 30006271 ارسال فرمایيد تا شماره همراه   شما در 

قرعه کشی شرکت داده شود .
نظر  مورد  مطلب  ویژه  کد  اگر  مثال  عنوان   به 
را  کد  این  عين  می بایست  شما  باشد    *N34* 10،شما
این  منتخبين  به  فرمایيد.  ارسال  شده  اعالم  شماره  به 

نظر سنجی نيز جوایز نفيسی اهدا خواهد شد. 

 نتایج مسابقه شماره 32
نفرات برگزیده مسابقه 32 به شرح زیر مي باشند.  مالکان 
محترم شماره تلفن هاي مذکور منحصرا با همان شماره خط 
با دفتر نشریه تماس بگيرند تا هماهنگي هاي الزم جهت 

ارسال هدایا صورت پذیرد: 

هدیه شماره خطردیف

کمك هزینه سفر به عتبات عالیات75...10918322

یك عدد گوشي تلفن همراه 34...20919632

کارت هدیه بانكي 50 هزار توماني11...30919746

کارت هدیه بانكي 40 هزار توماني44...40916356

کارت هدیه بانكي 30 هزارتوماني19...50937412
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پای صحبت شما 
دهیاریها: پای صحبت شما ، فرصتی است برای طرح دیدگاههای دهياران گرامی و بيان سواالت و مشکالت آنان در 
حوزه مدیریت روستایی . نشریه دهياری ها تالش خواهد نمود تا منعکس کننده ی نظرات شما عزیزان باشد. شما مي توانيد 
 پيام هاي خود را از طریق شماره پيام کوتاه 30006271 براي ما ارسال فرمایيد و یا دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق سایر 

راه کارهاي ارتباط با نشریه براي ما ارسال نمایيد. اما قبل از طرح پيامك هاي جدید الزم است به چند نکته اشاره نمایيم :
1- باتوجه به حجم بسيار باالي پيامك هاي شما عزیزان ، امکان چاپ تمامي پيام ها وجود ندارد و ما تنها نمونه هایي از 

پيامك ها که محتواي  مشترک دارند را منتشر مي نمایيم.
را  پيام هاي شما  به  اما تالش مي کنيم پاسخ مسئولين  به تمامي سئواالت عزیزان براي ما مقدور نيست  2- پاسخ گویي 

دریافت و در نشریه منتشر نمایيم.
3- درج پيامك ها لزوما به معناي تایيد تمامي محتواهاي آن نمي باشد و نشریه آمادگي دارد تا پاسخ هاي مسئولين مربوطه 

را در نشریه درج نماید .
3868.…916 -  باسالم ارسال ماهنامه از طریق پست بهترین روش است اطالعات درج شده در ماهنامه در باال بردن 

سطح آگاهي دهياران بسيار راه گشا مي باشد از لطف شما سپاسگزاریم.
1433.…915- باسالم آیا امکان برگزاري نشست صميمانه اي ميان منتخب دهياران هربخش با ریيس جمهور محبوب یا 

وزیر محترم کشور وجود دارد یا نه؟
دهیاريها: ما موضوع را در مجله منعکس نمودیم تا مسئولين مرتبط با موضوع در این خصوص تالشي بنمایند . اما جهت 

اطالع شما همراه گرامي ، قبال برنامه هایي مشابه پيشنهاد شما برگزار گردیده است 
4982.…916- چرا ادارات دربحث همکاري بادهياري درمورد وسایل مانند لودر و گریدر در روستاها حاضر به همکاري 

نيستند مثل شهرداري و راه ترابري .دهياري رغيوه
0823.…911- سالم چرا دولت فکری برای دهياران نمي کند من ازسال 82 تا حاال دهيار روستایی با1200نفر جمعيت 

هستم وفقط 4 سال و اون هم 15روز در ماه بيمه هستم وبرخالف وظایف زیادی که داریم هيچ امنيت شغلی نداریم
دهیاريها: دوست گرامي همان طور که در شماره هاي قبل هم به آن اشاره شد کار دهياران گرامي تابع قانون کار مي باشد 

و مي بایست دهيار با مصوبه شورا و از محل اعتبارات دهياري متناسب با ميزان فعاليت بيمه گردد.
 5686.…914 - ما دهياران بخش نازلو تاکنون کارت شناسایي دهيار نداشته ایم  و در مراجعه به برخي از ادارات یا نهادها 

با مشکل مواجه مي شویم کدام نهاد باید براي ما کارت شناسایي صادر کند؟
دهیاريها: انشاء اهلل در شماره بعد به صورت مفصل به این موضوع و سایر سئواالت مشابه آن خواهيم پرداخت .

5619….917- باسالم سليمان نعمتي دهيار روستای قصيرا شهرستان کوار استان فارس هستم خواهشمنداست جهت 
تامين اعتبار جهت ساختمان دهياری واختصاص ماشين حمل زباله به این دهياری پيگيری نمایيد.باتشکراز زحمات شما

که  همان طور  اما  گيرند  قرار  شما  درخواست  جریان  در  مربوطه  مسئولين  تا  شد  چاپ  مجله  در  شما  پيام  دهیاريها: 
مستحضرید خرید ماشين آالت و یا کمك جهت ساخت ساختمان دهياري از محل اعتبارات استاني انجام خواهد شد.

 4982.…916- درمورد بيمه دهياران آیا دهياران از وزارت کشور بيمه هستند راهنمایي کنيد.
دهیاريها:همانطور که در سئواالت قبل پاسخ داده شد حق بيمه دهياران باید از محل سرانه دهياري و با تصویب شورا 

و متناسب با ميزان فعاليت دهيار پرداخت گردد
2811.…913- دهياري روستاي وکيل آباد بخش مرکزي شهر ریگان از استان کرمان به مدت 6 ساله که طرح هادي 
انجام شده متاسفانه از اجراي این طرح خبري نيست پس خواهش مي کنم مشکالت این روستا را در ماهنامه دهياري ها منتشر 

نمایيد درضمن به مدت چند سال است که آب آشاميدني هم نداریم باتشکر از همکاري شما
دهیاريها: ما منتظر پاسخ مسئولين به تقاضاي این دهيار عزیز هستيم . 

80
شماره 34 

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



پای صحبت شما 
پای صحبت شما 

پای صحبت شما 
4018.…914- آیادهيار مي تواندازحق ماموریت استفاده کند؟

دهیاريها: پاسخ مشروح سئوال شما در مجله شماره 31 منتشر گردیده است اما به طور اجمالي باید عرض کنيم که دهيار 
مي تواند با موافقت شورا و با رعایت قوانين کار از حق ماموریت یا خرید مرخصي بهره مند گردد.

8617.…917- شما رابه خدا یه فکري براي استخدام ما دهياران بکنيد 7 ساله با مدرک ليسانس دهيارم بيمه هم ندارم 
دهیاريها: دوست گرامي همانطور که مستحضرید دهياري نهادي عمومي و غير دولتي است لذا بحث استخدام به مفهوم 

رایج آن منتفي است.
1517.…917- با سالم اسماعيل رحيميان دهيار روستاي ميرملکي از توابع شهرستان مهر استان فارس هستم با توجه 

به اینکه دهياري ها دستگاه اجرایي هستند براي اخذ کد اجرایي دهياري باید چکار کرد ؟
دهیاريها: انشاء اهلل پاسخ مشروح این سئوال در شماره آتي مجله چاپ خواهد شد .

916….9391- باسالم.آیا قانون تشکيالت دهياري ها با توجه به اشکاالت فراوان آن توسط دولت به صورت الیحه به 
مجلس جهت تصویب آن برده مي شود؟آیا این قانون کامل تر مي شود؟

4435.…916- دهيار روستاي جوزیر ازبخش بشارت زلقي اليگودرز هستم براي تهيه ي گزارش به روستاي ما هم سري 
بزنيد مشکالت زیادي داریم 

2072.…917- سالم.روح اله جهانگرد دهيار روستاي دلي ازبخش دیشموک ازتوابع شهرستان کهکيلویه استان کهکيلویه 
وبویراحمد هستم عرض کنم که روستاي فوق داراي جمعيتي قریب به  800 نفر مي باشد و سومين روستا ازنظر جمعيتي 

درسطح بخش مي باشد فاقد هيچ گونه وسيله نقليه جهت جمع آوري زباله ها و...مي باشد.
9744.…935- باسالم خدمت نشریه محترم دهياري ها؛آیا دهياري مي تواند همانند شهرداري درختان داخل روستا را 

پالک گذاري کند؛که مانع از قطع آن ها شود؛اگر دهيار چنين اختياري دارد لطفا بنده را راهنمایي کنيد؛باتشکر
دهیاريها: به شرط اخذ مجوز شوراي اسالمي روستا منع قانوني در این زمينه وجود ندارد.

3319.…911- باسالم باتوجه به اهميت روستا که رکن اصلي توليد کشور مي باشد خواهشمند است برنامه دیدار دهياران 
با رهبرانقالب را دربرنامه کار امور دهياري ها قرار دهيد با تشکر 

4152.…917- باعرض سالم ما هفت دهياري هستيم که   شرکت تعاوني دهياري ها را در شهرستان خود افتتاح کرده ایم 
اما هيچ نهاد یا سازماني حاضرنيست پروژه هاي خود را به این شرکت تعاوني واگذار نماید

دهیاريها: نفس راه اندازي تعاوني منشاء خيرات و برکات زیادي براي روستاهاي عضو خواهد شد اما تصور مي شود شما 
در گرفتن پروژه هاي سایر دستگاه ها باید قدري صبر داشته باشيد چرا که مهم ترین راه اعتمادسازي براي دیگران داشتن 
سوابق کاري مثبت است . لذا پيشنهاد مي شود با هم افزایي که این تعاوني براي شما ایجاد کرده است در درجه اول تالش 
کنيد امور مربوط به روستاهاي خود را به خوبي پيگيري نموده و از توان یکدیگر براي رفع مشکالت روستاها بهره گيرید. 
هم چنين دهياري هاي عضو و یا روستاهاي مجاور که فاقد دهياري هستند مي توانند برخي از امور جاري و عمراني خود را به 

این تعاوني واگذار نمایند.
9839.…911- با عرض سالم محمدرضا نجفي هستم دهيار روستاي نودهك از بخش الله آباد شهرستان بابل مسئوليت 
شوراي اسالمي روستا در قبال دهيار)درطي دوره وپایان دوره در قبال عزل ونصب ها( تا چه حد مي باشد در حالي که دهيار به 

عنوان نماینده دولت در روستا منصوب بخش دار مي باشد.
دهیاريها:همانطور که در شماره 32 مجله نيز اشاره شد مطابق تبصره ي ماده 68 قانون تشکيالت و وظایف و اختيارات 

شوراهاي اسالمي ، اختيار عزل و نصب دهيار با شوراي اسالمي مي باشد. 
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دهيار گرامي 
از آن جاكه در نظر است بزرگ ترين دانشنامه ى روستايي ايران كه حاوي اطالعات 
و طبيعي حال حاضر  فرهنگي، سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  به وضعيت  مربوط 
دهيار  شما  از  گردد،  معرفي  اينترنت  جهاني  شبكه ى  مجازي  فضاي  در  كشور  روستاهاى 
اعضاي  دهياران،  طرح  اين  فرماييد.در  مشاركت  طرح  اين  در  تا  مي شود  دعوت  فرهيخته 
روستا  حوزه ى  به  عالقمندان  عموم  و  فرهيختگان  دانشجويان،  روستا،  اسالمي  شوراهاي 
مي توانند اطالعات روستاي خود را براي ما ارسال نمايند. كيفيت همراهي در اين طرح به شرح 

زير مي باشد: 
الف – كيفيت و نوع مطالب ارسالي:

ارسال  بانك اطالعاتي، كتاب، فيلم كوتاه و...  ارسالي كه در قالب مقاله، عكس،  مطالب 
مي شود،  مي تواند شامل موضوعات متنوعي همچون جاذبه هاى گردشگري روستا، طبيعت و 
چشم انداز كامل روستا، ابنيه ى قديمى و سنتى روستا، پوشش محلي، بازى ها و آداب و رسوم 
محلى، اماكن مذهبى و امامزاده ها، زبان و گويش محلي، تاريخچه ى روستا، گونه هاى جانورى 
و گياهى، سوغات و صنايع دستى،  محيط عمومي روستا، آداب و رسوم و جشن ها و مراسم 

عزاداري در روستا، معرفي محصوالت كشاورزي و دامپروري و... باشد.
نكته ى حائز اهميت اين است كه بسياري از مناظر و موضوعات فوق كه ممكن است براي 
شما كامال تكراري و عادي باشد، براي بسياري از كساني كه آن ها را نديده اند بسيار زيبا، جذاب 

و ديدني خواهد بود.
ب- قالب هاي ارسال مطلب:

 عكس 
به معرفي روستاي خود  با آن  از بهترين قالب هايي است كه شما مي توانيد  عكس يكي 

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

مكان  مانند  توضيحاتي  نماييد.  درج  را  كاملي  توضيحات  عكس  هر  مورد  در  حتما 
عكس برداري و شرح آن، تاريخ عكس برداري و...

و  باشد  شده  عكس برداري  ديجيتال  عكاسي  دوربين  با  ارسالي  عكس هاي  ترجيحا 
تصاوير كيفيت مناسب داشته باشند.

ارسال تصاوير قديمي از روستا امتياز ويژه اي براي فرستنده ى تصوير خواهد داشت.
 مقاله و دست نوشته 

دهياران گرامي مي توانند در موضوعات ذكر شده مطالب خود را به صورت مقاله و دست نوشته ارسال 
نمايند. در اين بخش هيچ گونه محدوديتي در حجم و كيفيت نوشته ها و مطالب وجود ندارد.

 كتاب 
در اين بخش مى توانيد كتاب و يا نوشته هاى مكتوبي كه قبال در مورد روستاي شما منتشر 
ارسال  دانشنامه  در  درج  جهت  را  آن  از  نسخه اي  مى بايد  و  نماييد  معرفي  را  است  گرديده 

فرماييد.
 بانك اطالعاتي

بانك  به يك  تبديل  را كه مي تواند  از روستايتان  اين بخش شما مي توانيد اطالعاتي  در 
اطالعاتي شود، ارسال نماييد. به عنوان مثال كلماتي كه در زبان محلي شما استفاده مي شود را با 
ذكر معناي آن ها مي توانيد در قالب يك بانك اطالعاتي گويش محلي براي ما ارسال نماييد.  

 فيلم كوتاه 
در بخش فيلم كوتاه شما مي توانيد از موضوعاتي كه 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 كه كيفيت فيلم ارسالي مناسب تر باشد، 

 فرستنده ى آن از امتيازات بيشتري برخوردار خواهد شد.
ج- امتيازات شركت در اين طرح 

شركت كنندگان و روستاهاي حاضر در اين طرح از مزاياي متعددي بهره مند خواهند شد كه 
اهم اين امتيازات به شرح زير مي باشد:

و  شده  ثبت  فرستنده  و  روستا  نام  به  اينترنت  جهاني  شبكه ى  در  ارسالي  اطالعات 
ميليون ها مخاطب اينترنتي به اين اطالعات دسترسي پيدا مي كنند.

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

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

تمامي مطالب ارسالي در تمامي رسانه ها اعم از اينترنت، كتاب و سي دي و... با نام 
فرستنده و تهيه كننده ى آن منتشر خواهد شد.

مطالب ارسالي برتر در نشريه ى دهياري ها با ذكر نام تهيه كننده ى آن مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.

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

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

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

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

پاكت بنويسيد مربوط به طرح روستاي ايراني در دنياي مجازي.
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دهيار گرامي 
از آن جاكه در نظر است بزرگ ترين دانشنامه ى روستايي ايران كه حاوي اطالعات 
و طبيعي حال حاضر  فرهنگي، سياسي  اقتصادي،  اجتماعي،  به وضعيت  مربوط 
دهيار  شما  از  گردد،  معرفي  اينترنت  جهاني  شبكه ى  مجازي  فضاي  در  كشور  روستاهاى 
اعضاي  دهياران،  طرح  اين  فرماييد.در  مشاركت  طرح  اين  در  تا  مي شود  دعوت  فرهيخته 
روستا  حوزه ى  به  عالقمندان  عموم  و  فرهيختگان  دانشجويان،  روستا،  اسالمي  شوراهاي 
مي توانند اطالعات روستاي خود را براي ما ارسال نمايند. كيفيت همراهي در اين طرح به شرح 

زير مي باشد: 
الف – كيفيت و نوع مطالب ارسالي:

ارسال  بانك اطالعاتي، كتاب، فيلم كوتاه و...  ارسالي كه در قالب مقاله، عكس،  مطالب 
مي شود،  مي تواند شامل موضوعات متنوعي همچون جاذبه هاى گردشگري روستا، طبيعت و 
چشم انداز كامل روستا، ابنيه ى قديمى و سنتى روستا، پوشش محلي، بازى ها و آداب و رسوم 
محلى، اماكن مذهبى و امامزاده ها، زبان و گويش محلي، تاريخچه ى روستا، گونه هاى جانورى 
و گياهى، سوغات و صنايع دستى،  محيط عمومي روستا، آداب و رسوم و جشن ها و مراسم 

عزاداري در روستا، معرفي محصوالت كشاورزي و دامپروري و... باشد.
نكته ى حائز اهميت اين است كه بسياري از مناظر و موضوعات فوق كه ممكن است براي 
شما كامال تكراري و عادي باشد، براي بسياري از كساني كه آن ها را نديده اند بسيار زيبا، جذاب 

و ديدني خواهد بود.
ب- قالب هاي ارسال مطلب:

 عكس 
به معرفي روستاي خود  با آن  از بهترين قالب هايي است كه شما مي توانيد  عكس يكي 

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

مكان  مانند  توضيحاتي  نماييد.  درج  را  كاملي  توضيحات  عكس  هر  مورد  در  حتما 
عكس برداري و شرح آن، تاريخ عكس برداري و...

و  باشد  شده  عكس برداري  ديجيتال  عكاسي  دوربين  با  ارسالي  عكس هاي  ترجيحا 
تصاوير كيفيت مناسب داشته باشند.

ارسال تصاوير قديمي از روستا امتياز ويژه اي براي فرستنده ى تصوير خواهد داشت.
 مقاله و دست نوشته 

دهياران گرامي مي توانند در موضوعات ذكر شده مطالب خود را به صورت مقاله و دست نوشته ارسال 
نمايند. در اين بخش هيچ گونه محدوديتي در حجم و كيفيت نوشته ها و مطالب وجود ندارد.

 كتاب 
در اين بخش مى توانيد كتاب و يا نوشته هاى مكتوبي كه قبال در مورد روستاي شما منتشر 
ارسال  دانشنامه  در  درج  جهت  را  آن  از  نسخه اي  مى بايد  و  نماييد  معرفي  را  است  گرديده 

فرماييد.
 بانك اطالعاتي

بانك  به يك  تبديل  را كه مي تواند  از روستايتان  اين بخش شما مي توانيد اطالعاتي  در 
اطالعاتي شود، ارسال نماييد. به عنوان مثال كلماتي كه در زبان محلي شما استفاده مي شود را با 
ذكر معناي آن ها مي توانيد در قالب يك بانك اطالعاتي گويش محلي براي ما ارسال نماييد.  

 فيلم كوتاه 
در بخش فيلم كوتاه شما مي توانيد از موضوعاتي كه 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 كه كيفيت فيلم ارسالي مناسب تر باشد، 

 فرستنده ى آن از امتيازات بيشتري برخوردار خواهد شد.
ج- امتيازات شركت در اين طرح 

شركت كنندگان و روستاهاي حاضر در اين طرح از مزاياي متعددي بهره مند خواهند شد كه 
اهم اين امتيازات به شرح زير مي باشد:

و  شده  ثبت  فرستنده  و  روستا  نام  به  اينترنت  جهاني  شبكه ى  در  ارسالي  اطالعات 
ميليون ها مخاطب اينترنتي به اين اطالعات دسترسي پيدا مي كنند.

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

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

تمامي مطالب ارسالي در تمامي رسانه ها اعم از اينترنت، كتاب و سي دي و... با نام 
فرستنده و تهيه كننده ى آن منتشر خواهد شد.

مطالب ارسالي برتر در نشريه ى دهياري ها با ذكر نام تهيه كننده ى آن مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت.

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

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

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