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راه ، ایمنی و حمل و نقل در روستا

راه روستایی از دیروز تا امروز

حمل و نقل روستایی ؛ محدودیت ها و ظرفیت ها

تاثیر حمل و نقل بر ابعاد مختلف توسعه روستایی

شرح تفاهم نامه نگهداری راه های روستایی توسط دهیاری ها



مقام معظم رهبری:
»در دوران حاکمیت رژیم طاغوت احداث راه ها، 
و  از خواست  عموما  ترابری  و خدمات  فرودگاه ها 
منافع شاه ، دربار و یک طبقه خاص تبعیت می کرد 
ستمشاهی  رژیم  در  که  آنچه  خالف  بر  امروز  اما 
باید در  صورت گرفت توسعه شبکه راه های کشور 
جهت خواست نظام و نیاز مردم باشد و در این میان 
حفظ راه های روستایی کشور به عنوان ثروت ملی 

حایز اهمیت است.«
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توسعه زیر ساخت ها، یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می رود و در این میان 
زیرساخت های راه و حمل ونقل روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قبل از انقالب کم توجهی به روستاها و تولیدکنندگان کشاورزی در ابعاد مختلف و دور بودن روستائیان از امکانات 
گوناگون رفاهی همچون آب آشامیدنی سالم، برق، راه و خدمات بهداشتی، انگیزه سکونت و تولید در روستاها را از 
بین برده بود. اما بعد از انقالب جهاد سازندگی به فرمان  حضرت امام خمینی)ره( شکل گرفت و تشکیل آن به خاطر 

فقر فزاینده ای بود که در سیستم کشاورزی و نظام روستایی وجود داشت.
امروزه توجه به راه و حمل ونقل روستایی با توجه به سکونت حدود یک سوم جمعیت کشور در روستاها و گسترش 

پدیده بیکاری و مهاجرت اهمیت مضاعفی دارد.
توسعه راه های روستایی می تواند امکان عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی در بازارهای مصرف شهری، امکان 
افزایش ارتباط با نهادهای خدماتی و افزایش امنیت فردی و اجتماعی در مناطق روستایی را فراهم آورد. همچنین 
مهاجرت،  نرخ  کاهش  مولد،  و  پایدار  اشتغال  امکان  می تواند  نیز  روستایی  ساماندهی حمل ونقل  و  سرمایه گذاری 
افزایش تقسیم کار جغرافیایی و بازتوزیع مکانی مهارت ها را فراهم آورد. بدین سبب نقش دهیار با توجه به ضرورت 

موضوع بیش از پیش اهمیت می یابد. 
دهیاری به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در جهت تغییر الگوی خدمت رسانی مستقیم دولتی بوجود آمد و دهیار 
نیز به عنوان مدیر اجرایی روستا می تواند با شناسایی زمینه های مشارکت مردمی و بخش خصوصی و تعامل مستمر 
و  راه  به ویژه بخش  ابعاد آن  نهادهای دولتی تسریع کننده توسعه روستایی در همه  با شورای اسالمی روستا و 

حمل ونقل روستایی باشد.
دهیار از یک سو می تواند با اطالع رسانی درست به مردم و آگاه سازی آنان نسبت به اثرات و مزایای مشارکت 
در نگهداری راه و ساماندهی حمل ونقل روستایی گام موثری در توسعه پایدار روستایی  بردارد، و از سوی دیگر با 
همکاری سازمان های ذی ربط و جلب مشارکت مردمی امر ساماندهی حمل ونقل روستایی را تسریع نماید که کاهش 

بی نظمی و افزایش عملکرد وضعیت ترافیک، افزایش اشتغال و  پایداری جمعیت روستایی از آثار آن خواهد بود.
 در این راستا و جهت آشنایی هر چه بیشتر دهیاران و اعضای محترم شوراهای اسالمی در این شماره به بحث 

راه و نیز حمل ونقل روستایی خواهیم پرداخت.

ت 
يادداش
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دغاغله: با برخی 
خودروسازان 

مذاکراتی 
داشته ایم. 

قراردادهایی با 
مسئولین ارشد 
و هیات مدیره 

یکی از شرکت ها 
منعقد کردیم که 

بر اساس این 
قرارداد درصدد 
خرید 5 هزار ون 
11 نفره هستیم

دهیاری ها: توس��عه ی راه و سازماندهی 
حمل ونقل روس��تایی نق��ش موثری در 
توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ی 
روس��تایی دارد. اقدام��ات س��ازمان های متولی با 
همکاری و محوریت دهیاری در روستا به عنوان 
مدیر اجرایی روس��تا؛ می تواند در امر س��اماندهی 
ش��ود. واق��ع  موث��ر  روس��تایی   حمل ونق��ل 

در بخ��ش »اهل نظ��ر« این ش��ماره از ماهنامه 
دهیاری ه��ا به بح��ث و گفتگو پیرام��ون موانع و 
مش��کالت حمل ونق��ل روس��تایی از منظرهای 
مختلف می پردازیم. در این گفتگو جناب سرهنگ 
باقرپور رئیس پلیس راه روستایی کشور، مهندس 
دغاغله سرپرس��ت دفت��ر حمل ونقل روس��تایی 
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، مهندس 
کریمی معاون دفتر عمران و توس��عه  روس��تایی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ه��ا و مهندس 
حیدری کارش��ناس ارش��د بهره برداری و حمل و 
نقل معاونت راه  روستایی وزارت راه و شهرسازی 

حضور داشتند.
  

دهیاریه�ا:همانطورکهمس�تحضرهس�تید
متولی�انامرحملونق�لروس�تایی؛وزارتراه
وشهرس�ازی،س�ازمانراهداریوحملونقل
جادهایونیزپلیسراهکشورهستندکهسالها
درای�نزمین�هفعالیتداش�تهودارند.پساز
اج�رایقان�ونهدفمندس�ازییارانههاولزوم
توزی�عبهینهییارانههابح�ثراهوحملونقل
روس�تاییبیش�ترم�وردعنایتواق�عگردید.
گفتگ�وراباش�رحکوتاه�یازفعالیتهایهر

ک�دامازای�ننهاده�ادرح�وزهیحملونقلو
راهروس�تاییآغازمیکنیموسپسبهمسایل

چالشیحملونقلروستاییمیپردازیم.
دغاغله: حمل ونقل روس��تایی با اجرای قانون 
هدفمندس��ازی یارانه ها هم زمان با آذرماه س��ال 
1389 مط��رح ش��د. با توجه ب��ه اهمیت موضوع 
و س��ابقه ای که س��ازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای در رابطه با حمل ونقل بار و مس��افر دارد، 
این مس��ئولیت با گذشت حدود یک ماه از اجرای 
قانون هدفمندس��ازی یارانه ها در س��تاد مرکزی 
به عهده ی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گذاشته ش��د. در آن زمان بخش نامه ای مبنی بر 
توجه به ستادهای استانی حمل ونقل روستایی، از 
طرف ریاس��ت محترم س��ازمان ابالغ گردید. کار 
در س��تادهای استانی تقسیم بندی شد که وحدت 
رویه ای نیز وجود نداش��ت. در استان های مختلف 
تصمیمات متفاوت بود؛ برخی اس��تان ها با توجه 
به س��وابقی که از قب��ل بین ش��هرداری، وزارت 
کش��ور و وزارت راه موجود ب��ود، تصمیم گرفتند 
که تا ش��عاع 20 کیلومتری توس��ط شهرداری ها 
پوش��ش داده ش��ود و بع��د از 20 کیلومتر تحت 
پوش��ش س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
باشد. این امر عالوه بر حمل ونقل بار، حمل و نقل 
 مس��افر را نیز برعهده ی این سازمان  قرار می داد. 
در مرحله ی اول از فعاالن روس��تایی در زمینه ی 
حمل ونقل روس��تایی ثبت نام به عمل آمد که این 
کار از طریق دهیاری ها و بخشداری ها انجام شد. 
پس از گذش��ت دو الی س��ه ماه تع��داد 180هزار 
وس��یله ی نقلیه ثبت ن��ام کرده بودن��د که به نظر 

نامعقول می آمد. بررس��ی های اولیه نشان داد که 
بس��یاری از آمارهای غیر واقعی مربوط به شهرها 
و کارمن��دان دولت بوده اس��ت. از این رو تصمیم 
گرفتی��م که از طریق اتحادیه های اصناف، فرآیند 
را ادامه دهیم. س��پس تفاهم نامه ای بین سازمان 
راه��داری و اتحادی��ه منعقد گردی��د و نماینده ی 
اتحادیه ها در اس��تان ها فعال شدند. شیوه نامه ای 
تهیه ش��د که طی آن فع��االن بخش حمل ونقل 
روستایی در مرحله ی اول با مراجعه به اتحادیه ها 
فرم های مرتبط را تکمیل نموده، س��پس به دفاتر 
نمایندگی شرکت های حمل ونقل مسافری مراجعه 

کردند تا در آن جا ماشین ها بغل نویسی شوند.
تا به امروز تعداد نه هزار دستگاه خودرو از طریق 
اتحادیه ثبت نام کرده اند که عالوه بر بغل نویسی 
ب��رای رانن��دگان، کارت فعالیت نیز صادر ش��ده 
است. یعنی نه هزار ماشین در حوزه ی حمل ونقل 
روس��تایی درحال فعالیت هستند. دفاتر نمایندگی 
شرکت ها ملزم شدند تا در روستاهای پرجمعیت و 
در مس��یرهایی که چندین روستا در کنار هم قرار 
دارند، دفتر نمایندگ��ی احداث کنند. طبق آخرین 
آمار موجود، تعداد 494 دفتر نمایندگی حمل ونقل 

مسافر تاسیس شده است.
با تاکیدی که بر اهمیت ساماندهی حمل و نقل 
روستایی در دولت وجود داشت، این مسئولیت به 
طور کامل به سازمان حمل و نقل جاده ای محول 
گردید. قرار شد دفتری در سازمان راهداری ایجاد 
ش��ود که کلی��ه مس��ایل مربوط ب��ه حمل ونقل 
روس��تایی را پوشش دهد. چون بار و مسافر برای 
سازمان اهمیت بس��یاری داشت، چارت سازمانی 

راه، ایمنی و حمل و نقل در روستا
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ویژه در زمینه ی حمل ونقل روستایی با عنوان های 
بار، مس��افر، ترافیک و ایمنی جاده های روستایی، 
تعری��ف نمودی��م. پس از تش��کیل، چن��د اقدام 
اساس��ی صورت گرفت. ابتدا در ادارات حمل ونقل 
کل اس��تان ها و با حک��م مدیر کل هر اس��تان، 
مس��ئول حمل ونقل روستایی منصوب شد که در 
چارت اداری س��ازمان زی��ر نظر مدیر کل فعالیت 
می کند. اق��دام دیگر انعق��اد تفاهم نامه هایی بود 
ک��ه با اتحادیه های صنفی منعقد گردید. برخی از 
استان ها از حوزه ی وسیعی برخوردارند. مراجعه ی 
فعالین روستایی به یک نماینده که در مرکز استان 
مستقر اس��ت، کار بسیار دشواری است. به همین 
دلیل مقرر ش��د که اتحادیه حداقل 8 نماینده در 
ش��هرهای مختلف هر استان داش��ته باشد. اقدام 
س��وم موضوع دفاتر پیشخوان بود که در فراخوان 
اول ح��دودا از 180ه��زار رانن��ده ثبت نام صورت 
گرفت. در ش��یوه نامه ذکر ش��د که اگر راننده ای 
ثبت نام کرده و کارت شناس��ایی فعالیت و قرارداد 
همکاری دارد، می تواند برای اس��تفاده از بسته ی 
حمایتی شامل سوخت و تسهیالت جهت نوسازی 
ناوگان، به دفاتر پیش��خوان دولت مراجعه نماید و 
مدارک را در اختیار آن ها قرار دهد. فرم شماره ی 
دو که حاوی مش��خصات ناوگان فعال در مس��یر 
روس��تا و راننده است می بایس��ت بصورت اسکن 
ش��ده در دفتر پیش��خوان جهت رویت س��ازمان 
موجود باش��د که این قسمت گام سوم کار است. 
طبق آخرین آمار دفاتر پیش��خوان، 3150 نفر در 
21 استان طی دو ماه گذشته ثبت نام کرده اند. این 
آمار نشان می دهد که نه رقم 180هزار واقعی بود 
و نه آمار اتحادیه یعنی 9هزار نفر. درواقع بسته ی 
حمایتی باید در اختی��ار فعاالن واقعی حمل ونقل 
روس��تایی که در دفاتر پیشخوان ثبت نام کرده اند 

قرار گیرد. 

دهیاریه�ا:یعن�یحدوداتا4ال�ی5ماهدیگر
کامالبهحدواقعیخواهدرسید؟

دغاغل�ه: بله دقیقا. البته مشکالت دیگری هم 
در اس��تان ها و ستاد خواهیم داشت. اقدام دیگری 
ک��ه انجام دادیم انعقاد ق��رارداد همکاری با دفاتر 
پیش��خوان دولت اس��ت که ابتدا تصور می کردند 
بی��ش از 205 ال��ی 300 دفتر در کش��ور موجود 
نیست. نمایندگان را شناس��ایی کردیم و با آن ها 
جلس��اتی برگزار کردی��م. تعداد ای��ن دفاتر تا به 
امروز دو برابر ش��ده اس��ت. ما لیست این دفاتر را 
به همراه آدرس، تلفن و نماینده ی استان به ادارات 
حمل ونقل معرفی کردیم. به عنوان مثال؛ اس��تان 
مازندران ب��ا 160 دفتر پیش��خوان دولت قرارداد 
منعقد کرده اس��ت. ما به دنبال این هستیم که از 
طریق افزایش تعداد نماینده ها در استان ها و دفاتر 
پیش��خوان، مراجعه ی فعالین واقعی حمل ونقل را 

جهت اجرای شیوه نامه تسهیل کنیم.
از دیگر اهداف اصلی دفتر، توس��عه و نوسازی 
ناوگان حمل ونقل روستایی است. بر اساس قانون 
برنامه ی پنج ساله ی پنجم کش��ور، دولت مکلف 
است برای  روستاهای با جمعیت باالی 300 نفر 
وسیله ی حمل ونقل )مینی بوس یا ون( تهیه کند. 
در ارتباط با توس��عه و نوس��ازی، جلس��اتی با 
خودروس��ازان برگ��زار گردی��د و قراردادهایی با 
مسئولین ارشد و هیات مدیره یکی از شرکت های 
تولید کننده منعقد شد که بر اساس این قرارداد از 
محل همین تسهیالت)بسته حمایتی( پیگیر خرید 

5 هزار دستگاه خودروی ون یازده نفره هستیم. 
طرف مقابل ما روس��تاییان هستند که قدرت 
خرید مح��دودی دارند؛ از ای��ن رو دولت به دنبال 
این است که بخشی از هزینه را به صورت کمک 
بالعوض به روس��تاییان بده��د و مبلغ باقی مانده 
طی تس��هیالتی با س��ود پایین توس��ط خودشان 
پرداخت ش��ود. مذاکراتی ه��م در مورد خرید ون 
با یکی از شرکت های تولید کننده صورت دادیم. با 
همکاری صندوق مهر امام رضا)ع( و آقای بشارتی 
که عضو هیات مدیره نیز هستند درصدد نوسازی 

200 الی 300  دستگاه خودروی سمند برآییم.
کریم�ی: خاصیتی که بح��ث حمل ونقل دارد، 
چندش��اخه بودن آن اس��ت. م��ا نمی توانیم یک 
دس��تگاه خاص را متولی حمل ونقل بدانیم و همه 
چی��ز را از او بخواهیم. سیس��تم حمل ونقل دارای 
اجزایی می باش��د ک��ه نیازمن��د مدیریت خاصی 
است. ما سیس��تم هماهنگ و ساماندهی شده در 
این زمینه نداش��تیم و پیگیری های صورت گرفته 
توسط دس��تگاه های ذی ربط در س��ال های اخیر 
به خصوص پس از اجرای قانون هدفمندس��ازی 
یارانه ه��ا و ب��ا توجه ب��ه کاس��تی های موجود در 
حمل و نقل روس��تایی و ع��دم وجود س��امانه ای 
تعریف ش��ده در این زمینه جدی تر شد و موجب 
ش��ده که این حساس��یت به وجود آید. در وزارت 

راه، معاونت س��اخت و نگهداری راه روس��تایی، و 
در س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، اداره 
کل حمل ونقل روستایی شکل گرفت که موجبات 

وقوع اتفاق های خوبی را فراهم کردند. 
در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ی 
س��ال1390 ؛ جرقه های امیدوارکنن��ده ای در این 
زمین��ه دیده می ش��ود. در بح��ث دهیاری ه��ا اگر 
به صورت س��ازمانی نگاه کنیم، وظیفه ی مستقیم 
و صری��ح در بحث حمل ونق��ل نداریم به عبارتی 
دهیاری ه��ا موظف به همکاری هس��تند. چرا که 
دهیاری، نهاد مدیریت محلی اس��ت، حمل ونقل 
روس��تایی به صورت مبدا و مقصدی است، یعنی 
بیشتر قس��مت میانی مطرح است. مبدا و مقصد 
ک��ه می تواند روس��تای بعدی و یا یک ش��هر، یا 
زنجیره ای از روس��تاها باشد باید به وسیله ی یک 
سیس��تم حمل ونقل مناسب به هم متصل شود و 
دهیاری ها در این نقاط می توانند به عنوان بازوی 

نظارتی و مدیریتی ایفای نقش نمایند.
براس��اس م��اده واحده تاس��یس دهیاری های 
خودکف��ا تاکنون نزدیک ب��ه 25 هزار دهیاری در 
روستاهای کشور ایجاد شده اند. این نهاد در واقع 
آخرین حلقه از زنجیره مدیریتی کش��ور محسوب 
ش��ده و بیش از 80 درصد از جمعیت روستایی را 
تحت پوشش قرار داده است. از جمله مطالباتی که 
پس از ش��کل گیری دهیاری ها به عنوان نماینده 
روستا مورد درخواس��ت بوده، ساماندهی حمل و 

نقل روستایی است.
در سلس��له مرات��ب مدیریت��ی ک��ه راجع ب��ه 
حمل ونق��ل ذکر کردی��م، در نهایت یک حلقه ی 
مفق��وده داریم، ترددها توس��ط چه نهادی کنترل 
و تایید می ش��ود. ما فک��ر می کنیم که دهیاری ها 
می توانن��د نقش مدیریت محلی را ایفا نمایند و از 
این راه به بخش هایی که وظیفه ی حمل ونقل را 
دارا هستند کمک شایانی نمایند. در همین راستا 
اولین مدرکی که سازمان راهداری از راننده طلب 
می کن��د، معرفی نامه ای از جانب دهیار اس��ت که 
مش��خص می کند، فرد در روس��تا در ح��ال ارایه 
خدمات اس��ت و در ضمن مورد تایی��د دهیار نیز 
می باش��د. که البته مس��تلزم تعریف س��از و کار 

مناسب است. 
ای��ن س��ازوکار در س��ه پهن��ه بای��د تنظیم و 
مدیری��ت ش��ود. در واقع حمل و نقل روس��تایی از 
لح��اظ موقعیت قرارگیری روس��تاها و با توجه به 
قوانین جاری در س��ه حالت ممکن است: حلقه ی 
اول روستاهای واقع در حریم یا حومه شهر که در 
حوزه خدماتی سیس��تم های حمل و نقل شهری 
قرار دارند. حلقه ی دوم روس��تاهای واقع در شعاع 
20 کیلومتری ش��هرها که از لحاظ نظارتی خارج 
از سازوکارهای کنترلی حمل و نقل جاده ای است، 
و با تقویت سامانه های حمل و نقل شهری، تحت 
پوش��ش خدمات ق��رار می گی��رد. و حلقه ی آخر، 
روس��تاهای خارج از ش��عاع 20 کیلومتر که الزم 

کریمی: ماده ی 
233 قانون 
برنامه ی پنجم 
هم کمک کرد 
تا راه اندازی 
و شکل گیری 
سیستم های 
حمل ونقل 
روستایی 
تسریع شود، 
و سیستم های 
حمل ونقل شهری 
را مجاب به 
خدمات رسانی به 
روستاهای اطراف 
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است سازوکار مناسبی جهت ارایه خدمات به این 
روستاها اندیشیده شود.

بح��ث دیگر حمل ونقل داخل روس��تا اس��ت. 
برخی روستاها از  شهرها بزرگتر هستند.تقریبا از 
بین 1100 ش��هری که وجود دارد تعداد زیادی از 
آن ها، جمعیتی کمت��ر از  5000 یا 10000 دارند. 
یا بر اثر مسایل سیاس��ی- امنیتی یا در مرز واقع 
ش��دن، مرکز بخش بودن و یا به علت های دیگر 
به ش��هر تبدیل شده اند. تعداد زیادی روستا وجود 
دارد که از این ش��هرها بزرگترند و به حمل ونقل 
داخلی شان توجهی نشده است. یعنی سیستم هایی 
که در شهرهای کوچک وجود دارد در این روستاها 
به کار گرفته نش��ده است. مثال روستایی که بالغ 
بر 12هزار نفر جمعیت دارد نیازمند یک سیس��تم 
حمل ونقل داخلی مناس��ب اس��ت. م��اده ی 233 
قانون برنامه ی پنجم نیز کمک شایانی در تسریع 
راه اندازی و ش��کل گیری سیستم های حمل ونقل 
روس��تایی کرد، ب��ه این ترتیب که سیس��تم های 
حمل ونقل ش��هری را مجاب به خدمات رسانی به 
روستاهای اطراف نمودند. این امر نیازمند کنترل 
است و مشکالت خاص خود را خواهد داشت. ولی 
خوشبختانه قانون دست دس��تگاه های اجرایی را 
باز گذاش��ته است تا نهادها و س��ازمان ها بتوانند 
ش��بکه ی پوشش��ی خود را به روس��تاهای حریم 

گسترش دهند.  

دهیاریه�ا:آقایحیدریاگرممکناس�تدر
م�وردراهروس�تاییبفرمایی�دواینکهدراین

راستاچهفعالیتهاییصورتگرفتهاست؟
حی�دری:الزم می بینم که ابت��دا تاریخچه ای 
مختص��ر از راه روس��تایی عرض کنم. در س��ال 
1358 و پس از تش��کیل جهاد سازندگی به دستور 
امام خمینی)ره(، مسئولیت شناسایی مناطق محروم 

روس��تایی و بسیج نیروها جهت خدمت رساني به 
روستاییان و احداث راه روستایی به عهده ی جهاد 
س��ازندگی گذاشته ش��د. این وظایف و اختیارات  
ت��ا س��ال 1381 ادامه داش��ت تا اینک��ه در نیمه 
اول همان س��ال، به موجب مصوبه هیئت دولت 
مسئولیت ها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و  به 
وزارت راه و ترابری تفویض شد. به این ترتیب تا 
س��ال 1387 در س��طح اداره کلي در وزارت راه و 
ترابری سابق و وزارت راه و شهرسازی فعلی، امور 
راه روستایی در معاونت امور مجلس و استان های 
وزارت خانه پی گیری می ش��د. در س��ال 1387 با 
تش��کیل معاونت ساخت و نگهداری راه روستایی 
و تعریف ش��رح وظایف جدید برای این معاونت، 
کلیه ی اختیارات راه روس��تایی به معاونت ساخت 
و نگهداری راه روس��تایی وزارت راه و شهرسازی 
س��پرده ش��د. در حالت کلی شرح وظایف ابالغی 
که ش��امل تهیه و تدوین برنام��ه ی بهره برداری 
از شبکه ی راه روس��تایی است جزء وظایف ذاتی 
معاونت ساخت و نگهداری راه روستایی به عنوان 
متولی زیرساخت های راه  روستایی می باشد. تهیه 
و به هنگام سازی اطالعات و آمار روستایی منجر 
به این شد که کلیه ی راه های روستایی کشور در 
الیه های اطالعاتی مختلف در نرم افزار جی آی اس 
قرار گیرد که تقریبا بیش از یک سال است که در 
س��ایت اینترنتی س��امانه ی اطالعات جغرافیایي 
راه های روس��تایی نیز قابل دسترس��ی اس��ت. با 
مراجع��ه ب��ه آدرس www.mrt.ir  می توانید 
مش��خصات مربوط ب��ه  کلیه راه هاي روس��تایی 

کشور را مشاهده نمایید. 
طبق آمارهای موجود در س��ال 1358 در کل 
کشور 200 کیلومتر راه روستایی آسفالته و 8 هزار 
کیلومتر راه شوسه و در مجموع 8200 کیلومتر راه 
روستایی داش��تیم. در شهریور سال 1390 )هفته 
دول��ت( 92673 کیلومتر راه آس��فالته و  31164 
کیلومتر راه شوسه و در مجموع 123837 کیلومتر 

راه روستایی آسفالته و شوسه داشتیم. 
بحث زیرس��اخت ها بای��د ج��دا از بحث خود 
ناوگان بررسی ش��ود. در مرداد 1389 مصوبه ای 
توسط نمایندگان ویژه رییس جمهور ابالغ شد که 
بر طبق آن وزارت راه و ترابری وقت موظف شده 
ب��ود 2400 پایانه ی غیر متمرک��ز را احداث نماید. 
CNG  احداث جایگاه های س��وخت به ویژه گاز
در روس��تاهایی که گازکشي ش��ده اند بایستی با 
همکاری وزارت نف��ت صورت گیرد. همکاری ما 
با وزارت ارتباطات و فناوری در ارتباط با اس��تفاده 
از دفاتر پیش��خوان دولت بود. بحث ایمن س��ازی 
راه ه��ای روس��تایی نیز مطرح ش��د. یک س��ری 
اقدامات ایمن س��ازی خاص که مد نظر س��ازمان 
راه و ترابری بود انجام ش��ده است. آمار تلفات راه 
روستایی در 7 سال گذشته یعنی در سال های 83 
ت��ا 89 در مجم��وع 13312 نفر ب��ود. این آمار از 
تعداد 1310 نفر در س��ال 1383 به 2206 نفر در 

س��ال 1389 رسیده است که روند افزایشی داشته 
اس��ت. در این خص��وص نم��وداری تهیه کردیم 
درمورد نس��بت تلفات ناشی از تصادفات به طول 
راه روس��تایی که نش��ان دهنده ی روند نزولي این 
نس��بت از سال 1383 تا 1389 است. در سال 83 
این نسبت به ازای هر 100 کیلومتر 2/4 بود، سال 
84،  این نس��بت 3 و س��ال 85 نسبت 3/1 بوده 
است. از سال 86  که روند ساخت آسفالت سرعت 
چشمگیری داشته است، نسبت تلفات به طول راه 
به ترتیب؛ 2/9، 2/8 و 2/5 محاس��به شده است. 
مبنای محاس��به  این نسبت از تعداد تلفات ناشی 
از تصادفات در راه روس��تایی اعالم ش��ده توسط 

پزشکی قانونی می باشد.
مش��کلی ک��ه وج��ود دارد این اس��ت که در 
بودجه ای که سالیانه توسط دولت اعالم می شود، 
ردیف خاصی برای ایمن سازی راه روستایی وجود 
ندارد. طبق مصوباتي قانونی نظیر ماده  27 قانون 
بیمه ی شخص ثالث، بیمه مرکزی باید 20 درصد 
از س��ود عملیاتی بیمه ی شخص ثالث را به خزانه 
واریز نماید و تحت نظر وزارت راه و شهرس��ازی 
و کمیسیون ایمن سازی، برای ایمن سازی راه هاي 
کش��ور، هزینه ش��ود. یکی از منابعی که مي تواند 
برای ایمن سازی راه روستایی و خط کشی، عالیم 
و ارتقاء عملکرد راه روس��تایی اس��تفاده  ش��ود، از 
ماده ی 27 قانون بیمه ی ش��خص ثالث و ماده ی 
5 قانون تبصره ی 13 اس��ت که از سود حاصل از 
عملیات بیمه ی بدنه در کش��ور تامین می شود که 

موضوعاتي این چنین در دست پیگیري است. 
در نه ماهه ی نخس��ت س��ال 1390 علي رغم 
ع��دم تخصیص اعتبار ، بودجه ی��ا ردیفي خاص 
براي  ایمن س��ازي راه های روستایی؛ فعالیت های 
قابل توجهي به شکل ملي در زمینه ی ایمن سازی 
راه هاي روس��تایي انجام شد که عمده آنها  نصب 
250 هزار تابلوی مسیرنما ،38500 تابلوی فلش 
قرم��ز، 10000 تابلوی خطرنم��ا، 35000 تابلوی 
مثلث��ی اخطاری ، 20400 تابلوی دایره اطالعاتی 
و 8300 متر مربع تابلوی اطالعاتی شامل هدایت 
مس��یر و ... در محوره��اي پرتردد و مهم کش��ور 
اس��ت. راه های روس��تایي پراهمیتي وجود دارند 
که در فصولی از س��ال نقش راه های اصلی را ایفا 
می کنند. به عنوان جمع بندی باید گفت توسعه ی 
حمل ونقل نیازمند توجه همزمان به شهر و روستا 

است.
آن چه مدنظر ماس��ت ارتقاء کیفی��ت تردد بار 
و مس��افر روس��تایی به موازات ساخت و توسعه ی 
راه های روس��تایی اس��ت که نیازمند برنامه ریزی 
و اج��رای طرح ه��ای جامع و موثر با مش��ارکت 
بخش ه��ای دولتی، عمومی، غیر دولتی و از همه 
مهم تر همکاری دهیاری هاس��ت ک��ه با توجه به 
توافقنامه های��ی که در زمینه ی نگه��داری راه و 
برف روبی در زمس��تان داش��تیم، عملکرد بس��یار 

موثری داشتند.

حیدری: 
38500 تابلوی 

فلش قرمز، 
10000 تابلوی 

خطرنما، 35000 
تابلوی مثلثی که 

تابلوی اخطاری 
هستند، 20400 

تابلوی دایره 
اطالعاتی و 8300 

متر مربع تابلوی 
اطالعاتی شامل 

هدایت مسیر و 
... علیرغم عدم 
اعتبار و بودجه 

خاص موضوع ، در 
راه های روستایی 

استان ها نصب 
شده اند
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بحث دیگر کاش��ت نهال در منتهی الیه حریم 
راه های روستایی است که به امضای جناب آقای 
اورنگی رییس س��ازمان جنگل ها و مراتع رسیده 
اس��ت. این کار عالوه بر ایجاد نش��اط روحی که 
برای رانن��دگان دارد، از لحاظ ایمنی هم می تواند 
مفید باش��د که با همکاری نهادها و سازمان های 

مختلف به تحقق خواهد پیوست. 

دهیاریه�ا:جنابس�رهنگدرزمین�هحملو
نقلروستایینهتنهابحثبار،بلکهبحثنفر،
درونروس�تاوبرونروستامطرحخواهدبود.
نقشپلیسدرارتقایایمنیودرنهایتنقش

دهیاردراینفرایندچیست؟
باقرپ�ور: نق��ش پلیس به عن��وان یک نیروی 
حاکمیت��ی که بر این مباحث نظارت می کند حایز 
اهمیت اس��ت. البته کیفیت بیشتر از کمیت مورد 

توجه است. 
طول راه های روس��تایی و وس��عت آن در آمار 
شهریوماه، 92هزار کیلومتر راه آسفالت و 31هزار 
کیلومتر راه شوس��ه مقدار قابل توجهی است که 
قطعا نیروی پلیس توان گس��ترش نظارت بر این 

راه های روستایی را نخواهد داشت. 
در سایر کش��ورها هم به این نتیجه رسیده اند 
ک��ه می بایس��ت از ظرفیت های موجود اس��تفاده 
ش��ود. از ای��ن رو جرق��ه ط��رح راه وران محله در 
نیمه ی دوم س��ال 1389 زده ش��د. تفاهم نامه ای 
هم در این خصوص امضا ش��د که خوش��بختانه 
حدود 7091 دهیار در سراس��ر کشور سازماندهی 
ش��دند و تجهیرات الزم را در این زمینه دریافت 
نمودند. آموزش های الزم از طریق پلیس راه ارایه 
گردید. در هر استان موضوعات آموزشی راه وران  
بنا به مشخصات جغرافیایی روستا و بافت استان 
متف��اوت بود. به عنوان مثال در اس��تانی همچون 
اس��تان گلس��تان که تصادفات موتور بالغ بر 65 
درصد تلفات را تشکیل می دهد، توجه دهیاران را 

بیشتر بر کنترل موتورسواران معطوف کردیم.
توسعه ی راه، ایمنی راه ها و توسعه ی حمل ونقل  
قطعا وظیفه ی ما را سنگین تر می کند. در جلسه ای 
که آقای بش��ارتی نیز حضور داش��تند مصوبه ای 
مبنی بر  تش��کیل س��ازمان پلیس راه روس��تایی 
در س��تاد پلیس راه کش��ور تصویب و ابالغ ش��د. 
مسئولیت آن از مهرماه سال جاری به بنده محول 
شد و ما به طور جدی  پیگیر این موضوع هستیم. 
انش��اا... از ابتدای س��ال 1391 عم��ال پلیس راه 
روستایی  -البته با اولویت های تعیین شده- شکل 

خواهد گرفت. 
در نیم��ه ی اول س��ال 90 ش��اهد کاه��ش 
14/5درصدی تلفات راه روستایی بودیم که یکی 
از دالی��ل آن می توان��د اس��تفاده از ظرفیت های 
راه وران محلی باش��د. البته در روستاها نیاز زیادی 
ب��ه کاره��ای فرهنگی داریم، با توج��ه به این که 
پلی��س متولی کار فرهنگی نمی باش��د اما به این 

امر کمک می کن��د. در واقع راهنمایی و رانندگی 
هزین��ه ی زیادی بابت فرهنگ س��ازی می پردازد. 
مناف��ع تبلیغ��ات در رس��انه ها نیز ی��ک نفع ملی 
است. در استان های کشور، در پلیس راه ها و ستاد 
فرمانده��ی، در واقع دایره ی پلیس راه روس��تایی 
ش��کل گرفته اس��ت، انتصاب مس��ئولین صورت 
گرفته، احکام و دس��تورات نی��ز برای آن ها صادر 
ش��ده است. در شرح وظایف ابالغی سعی  کردیم 
ت��ا آن ه��ا را در راه های روس��تایی پرتردد و مهم 
متمرکز کنیم. طبق آمار و تحلیل های انجام شده، 
3 اس��تان از نظر ایمنی به دلی��ل میزان تلفات از 
اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به طوری که 30 
تا 35 درصد تلفات راه روس��تایی در این 3 استان 
رخ می دهد. از س��ال 84 تا 89 بیشترین تلفات در 
جاده های روس��تایی مربوط به استان های فارس، 
کرمان و استان خراسان رضوی بوده است. بیش 
از 56 درصد تلفات راه روس��تایی هم به دو استان 

گلستان و آذربایجان غربی اختصاص می یابد.
وس��یله ی نقلی��ه ی عمومی مورد اس��تفاده در 
راه های روستایی باید با موقعیت جغرافیایی محل 
متناسب باش��د. رانندگان باید صالحیت الزم در 
این زمینه داش��ته باش��ند، چرا ک��ه عامل خطای 
نیروی انس��انی در تصادفات 70 درصد می باشد. 
هر چه کنترل هایی که توس��ط شرکت های دایر 
انجام می ش��ود دقیق تر باشد، کار پلیس راحت تر 
می شود چون نظارت پلیس بر اساس شاخص ها و 

فاکتورهای آنان صورت می گیرد. 
راه های روس��تایی مش��کالت زیادی دارند و 
از آن ج��ا ک��ه حجم ت��ردد ادوات کش��اورزی در 
راه های روس��تایی زیاد اس��ت، اح��داث راه های 
خاکی، به موازات راه های روس��تایی الزم اس��ت 
ت��ا این ماش��ین ها بتوانن��د از آن جا عب��ور کنند. 
تصادفات زیادی هم در مورد گله و رمه داش��تیم 
که اگر نهادهای مربوطه زیر گذرها و آبراهه ها را 
پاک سازی کنند که احش��ام بتوانند از آن جا عبور 
کنن��د، آمار ای��ن قبیل تصادف��ات کاهش خواهد 

یافت.
در اس��تان مازندران ب��ا توجه به تع��داد قابل 
توج��ه تیلر و کمباین، جهت آشکارس��ازی ادوات 
کش��اورزی فعالیت های��ی انجام ش��ده اس��ت. با 
همکاری دهیاری ها تابلوهای مثلث شکل شبرنگ 
نصب ش��ده که شماره گذاری های قبلی را دارند و 
برای ایمن سازی در شب از آن ها استفاده می شود. 
همچنی��ن آموزش��ی هایی که در ای��ن مناطق به 
دهیاران داده شده است متمرکز بر کنترل همین 
ادوات می باشد چرا که علت حجم باالیی از سوانح 
رانندگی در استان های شمالی عدم کنترل همین 

ادوات می باشد.
دس��تور العمل پلی��س راه روس��تایی در تاریخ 
1390/6/20 ب��ا امض��ای فرمانده��ی ناج��ا ب��ه 
اس��تان های کش��ور ابالغ ش��د و در واق��ع ایجاد 
پلیس راه ه��ای روس��تایی به امض��ای فرماندهی 

نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم رسیده است. 
نرخ جریمه ها به تناس��ب محل به سه بخش 
تفکیک ش��د به طوری که برای کالن ش��هرها، 
جاده های بین ش��هری و راه های روس��تایی سه 
نوع نرخ تعیین گردید. در روس��تاها مبالغ جریمه 
تعدیل ش��ده و پایین تر اس��ت، ولی در جاده های 
کالن ش��هرها و راه های بین ش��هری هیچ جای 
اغم��اض نیس��ت و مبالغ، مبالغ باالیی هس��تند. 
جریمه ها از 30 تا 200 هزار تومان می باش��ند که 
200 هزار تومان شامل دارا بودن حالت غیر عادی 
بر اث��ر ش��رب خمر در حین رانندگ��ی یا مصرف 

قرص های روان گردان می باشد.
انشاا... با فرهنگ سازی و استفاده از این ابزارها 
در کنار هم بتوانیم اهدافی که برای اصالح رفتار 
رانندگی و ارتقا ایمنی ترافیک در راه های اصلی و  
فرعی در نظر گرفته شده  است را تحقق بخشیم.

دهیاریه�ا:دراس�تانهادرزمین�هپلیسراه
روس�تاییچ�هبرنامهه�اواقدامات�یصورت

گرفتهاست؟
باقرپ��ور: در واقع دو برنامه برای تزریق نیروی 
انسانی که مقرر شده در آینده جذب شود پیش بینی 
کرده ای��م.  در مرحل��ه ی کوتاه م��دت عواملی را 
تح��ت عنوان عوامل کپا آم��وزش می دهیم تا به 
کالنتری ها و پاس��گاه ها در شهرس��تان هایی که 
راهنمای��ی و رانندگی ندارند اختص��اص یابد. در 
پاس��گاه هایی که پلی��س راه ندارند، پاس��گاه های 
نیروی انتظام��ی نیروهایی را آم��وزش می دهند 
تحت عنوان کنترل کننده که به آن کپا )کالنتری 
و پاسگاه( گفته می شود. حدود دو هزار نفر در سطح 
کشور هستند که مقرر شد به تفکیک استان ها به 
بدنه ی پلیس راه و راه ور تزریق ش��وند. این نیروها 
در مرحل��ه ی اول ب��ر اس��اس اولویت بندی های 

سرهنگ باقرپور: 
از سال 84 تا 
89 بیشترین 
تلفات در 
جاده های روستایی 
استان های فارس، 
کرمان و استان 
خراسان رضوی 
رخ داده است. 
بیش از 56 
درصد تلفات راه 
روستایی هم به 
دو استان گلستان 
و آذربایجان غربی 
اختصاص می یابد
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راه ه��ای پرت��ردد اس��تانی و به نس��بت تجزیه و 
تحلیلی که هر اس��تان از حوزه ی تصادفات خود 
دارد، ب��ه قرارگاه های پلیس راه اس��تان ها تزریق 
می ش��وند و وظیفه ی کنترل راه های روستایی را 

برعهده خواهند داشت.
در حال حاضر اولین کاری که قرار است انجام 
دهیم فراهم کردن تجهیزات خودرو برای یک سری 
از پاسگاه ها است. اولویت ما در پلیس راه، با شرایط 
موجود راه های اصلی است و در اولویت بعد بحث 
احداث پاس��گاه پلیس  راه روستایی مطرح است. 
ما در ح��ال جانمایی هس��تیم و در مورد راه های 
روس��تایی و وسعت آن ها از دوستان آمار جدیدی 
می خواهیم  تا مشخص شود در هر حوزه ی استان 

چه میزان راه روستایی داریم.

دهیاریها:آقایحیدریبهنظرشمادرحوزهی
ایمن�یوهمچنی�نحف�ظونگه�داریراهچه
کارهای�یص�ورتگرفتهی�ادرآین�دهصورت

خواهدگرفت؟
حی�دري:مسئله ی مهم دیگری که در حوزه ی 
راه روستایی مطرح است حضور اورژانس در راه های 
روس��تایی به هنگام حوادث جاده ای می باش��د. در 
زمینه ایمنی راه های کش��ور حض��ور اورژانس در 
راه های روستایی به صورت جدی مطرح شد. اخیرا 
در جلس��ه ی 39 هم نگاه ویژه ای به اس��تفاده از 
شبکه های بهداشت روس��تایی در امدادرسانی ها 
گردید که با همکاری وزارت بهداشت، اورژانس 

و هالل احمر میسر خواهد شد. 
نکته ی بعدی این اس��ت ک��ه  برخی راه های 
روس��تایی همزمان مورد استفاده ی یک سری از 
مع��ادن هم قرار می گیرد ک��ه این امر معضالت 
بسیاری دارد. در قانون جدید معادن که به زودی 
ابالغ خواهد شد درصدی از حقوق وصول معادن 
را می توان به توسعه ی روستاها به ویژه به راه هایی 

که مشترک استفاده می شود اختصاص داد. 
م��ورد دیگ��ر ک��ه دهی��اران می توانند نقش 
بیشتری داشته باشند، بحث توزین وسایل نقلیه 
اس��ت که ب��ه پل ها، ابنیه و راه ها آس��یب جدی 
می رساند. نیروی پلیس به تنهایی قادر به توزین 
نیس��ت و بحث ما بیشتر راجع به توزین در مبدا 
اس��ت تا به این صورت با بار بیشتر از حد مجاز 
برخ��ورد نکنیم. ما به دنبال همکاری دهیاران در 
این زمینه هس��تیم. ش��رکت های حمل ونقل را 
مکلف نمودیم ت��ا در معادن بزرگ، دفاتر صدور 

بارنامه تاسیس کنند. 
یک موض��وع مهم دیگر در اس��تان ها )مثال 
استان خوزس��تان( بحث تصادف وسیله ی نقلیه 
با دام اس��ت. در مصوبه کمیسیون جلسه شماره 
39  مطرح شد که باید در این زمینه راه کارهایی 
با همکاری وزارت جهاد کش��اورزی ارایه ش��ود 
که البت��ه نیازمند هم��کاری چندجانبه نهادها و 

سازمان های دیگر هم می باشد.

 
دهیاریه�ا:آق�ایدغاغل�هارزیاب�یش�مااز
وضعیتکنونیچیستوهمچنینچهکارهایی
درآین�دهصورتخواهدگرف�توبرنامهدفتر

چیست؟
دغاغله:سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
متولی حمل ونقل برون شهری بار و مسافر است 
که تا قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
نگاه ها به حمل ونقل روس��تایی واقعا صفر بوده 
اس��ت. با نگاهی به یک سال گذشته درمی یابیم 
که حرکات خوبی در زمینه ی حمل ونقل روستایی 
ص��ورت گرفته اس��ت. مخصوصا تش��کیل دفتر 
حمل و نقل روستایی؛ تشکیل پلیس راه روستایی 
که دوستان تالش بسیاری در این زمینه داشتند 
و همراهی دهیاران به عنوان راه ور محله، تشکیل 
دفاتر مس��تقل حمل ونقل روس��تایی در سازمان 
راهداری، جلسات مختلف در قانون برنامه پنجم 
توس��عه و  قانون بودج��ه ی 1390 و ... از جمله 

اقدامات انجام شده طی این مدت بود.
در حمل ونقل برون ش��هری ب��رای رانندگان 
کارت هوش��مند صادر شده اس��ت. اخ��ذ کارت 
هوش��مند ش��رایط خاصی دارد. برای آزمایشات 
ط��ب صنعتی که به آن ها طب کار می گوییم، با 
ش��رکت هایی قرارداد منعقد کردیم که راننده به 
آن ها مراجعه می کند و آزمایش��ات الزم را انجام 
می دهد. معاینات پزش��کی به طور سالیانه از نظر 
س��المت جس��مانی، روانی، دید و کلیه ی موارد 
الزم انجام می ش��ود. ما برای ناوگان هم کارت 
هوش��مند صادر کردیم. ناوگان باید مشخصات 
خاصی داشته باشد. در مورد ناوگان مراکز معاینه 
فنی در سراسر ایران ایجاد کرده ایم. برای وسایل 
نقلیه ی سبک، ش��هرداری شهرها مراکز معاینه 
فنی راه اندازی می کنند و برای وس��ایل سنگین، 
سازمان راهداری و  حمل ونقل جاده ای وزارت راه 
و شهرسازی این مسئولیت را عهده دار می شود. 
اما در روستاها تا امروز کار ما شناسایی حمل ونقل 
روستایی بوده است. ما برای رانندگان دوره های 
آموزشی برگزار می کنیم و برای آنان چه کامیون  
و چه اتوب��وس دوره های اخالق حرفه ای برگزار 
می کنیم که کل سوابق راننده، دوره های آموزشی 
و ... در کارت هوش��مند ای��ن عزی��زان قید و در 
صفحه ی کارت خوان ظاهر می ش��ود. مرحله ی 
بعدی در دفاتر پیش��خوان  صدور کارت هوشمند 
است. چرا که تا این مرحله کارت شناسایی صادر 
ش��ده اس��ت. الزمه ی صدور کارت هوشمند نیز 
داش��تن پالک عمومی اس��ت یعنی باید ناوگان 
جدی��دی وارد کنیم که جایگزی��ن ناوگان قبلی 
باش��د. مرحله ی بع��دی اح��داث پایانه های غیر 
متمرکز اس��ت و مرحله ی بع��د بیمه ی تکمیلی 
برای مسافران روستایی و رانندگان برون شهری 
می باشد. البته با مشکالتی هم برای اجرای این 
موارد روبرو هستیم. ما می توانیم بحث شیوه نامه 

را ط��وری تنظیم کنیم که هرکس��ی می خواهد 
در روس��تا فعالی��ت کند ب��رای گرفت��ن کارت 
هوش��مند باید دارای ش��رایط تعیین شده باشد. 
در حال حاضر درصدد روس��تایی نمودن ضوابط 
شرکت های حمل و نقل هستیم. قصد ما حرکت 
به سمت ش��رکت های تعاونی است. در زمینه ی 

بار نیز در نظر داریم همین مسیر را طی کنیم.
کریم�ی: نکت��ه قاب��ل توجه دیگر تاس��یس 
ش��رکت های تعاونی دهیاری ها در کشور است. 
در ح��ال حاضر بی��ش از 700 ش��رکت تعاونی 
دهیاری ها در کش��ور ش��کل گرفته اس��ت. این 
شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده 
و اعض��ای آن دهیاری های منطقه اس��ت. وفق 
اساسنامه، این شرکت ها در زمینه های متنوع می 
توانن��د فعالیت نمایند. یک��ی از این زمینه ها هم 
می تواند حمل و نقل روستایی باشد. که با توجه 
به پراکنش مناس��ب می توانند پوش��ش مناسب 
جغرافیایی نیز داشته باشند و با توجه به عضویت 
دهیاری های بخش در آن، ایجاد هماهنگی بین 

آنها نیز به سهولت صورت می گیرد.
در پایان باید گفت چون فعالیت س��امانه های 
حمل و نقل در کشور به س��وی خصوصی سازی 
هدایت ش��ده اس��ت، باید زمینه ها و مشوق های 
الزم برای ایجاد این سیستم در مناطق روستایی 
نیز ایجاد شود. به بیان دیگر باید مزیت اقتصادی 
الزم برای تش��ویق بخ��ش غیر دولتی در جهت 
فعالیت در حمل و نقل روس��تایی ایجاد شود. این 
مش��وق ها می تواند ش��امل واگذاری تسهیالت، 
کمک به نوس��ازی و توس��عه ن��اوگان، اعطای 
سهمیه س��وخت و مواردی از این دست باشد. تا 
ضمن توجه ویژه به مناطق روستایی گام بلندی 
در جهت رفع مش��کالت در این مناطق برداشته 

شود.

دغاغله: ما 
می توانیم بحث 

شیوه نامه را طوری 
تنظیم کنیم که 

هرکسی می خواهد 
در روستا فعالیت 
کند برای گرفتن 

کارت هوشمند 
باید دارای شرایط 

تعیین شده 
باشد. در حال 
حاضر درصدد 

روستایی نمودن 
ضوابط شرکت های 

حمل و نقل هستیم. 
قصد ما حرکت به 
سمت شرکت های 
تعاونی است. در 

زمینه ی بار نیز در 
نظر داریم همین 
مسیر را طی کنیم
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 *N37*2 : شماره پيامك

ت وگو
گف

دهیاری ها: راه، به عن��وان مهمترین 
بخش حمل و نقل قلمداد می ش��ود و 
حمل و نقل روس��تایی نیز در بستر راه سامان 
می یاب��د. معاون��ت راه روس��تایی وزارت راه و 
شهرسازی به عنوان یکی از مهمترین متولیان 
راه و حمل و نق��ل روس��تایی در ای��ن ح��وزه 
وظایفی را عهده دار می باش��د. کسب اطالع از 
وضعی��ت کنونی راه های روس��تایی کش��ور و 
همچنی��ن برنامه های آتی معاونت، ما را بر آن 
داش��ت تا گفتگویی با جن��اب آقای مهندس 
س��ید حس��ین میرش��فیع معاون راه روستایی 
وزارت راه و شهرسازی ترتیب دهیم و بخشی 
دهیاری ه��ا  ماهنام��ه ی  در  را  مصاحب��ه  از 

منعکس نماییم.    

دهیاریها:درابتدابهمنظورآشناییدهیاران
بامعاونت،بفرماییدکهمعاونتدرچهزمانی

تشکیلشدهوچهوظایفیبرعهدهدارد؟
مجموع��ه راه ه��ای روس��تایی ش��بکه ای 
گس��ترده را تش��کیل داده اس��ت به طوری که 
طول شبکه راه های روس��تایی کشور نزدیک 

به 200 هزار کیلومتر می باشد. در قانون طبق 
برنامه ریزی های انجام شده بایستی حداقل تا 
پایان برنامه پنجم روستاهای باالی 20 خانوار 
کش��ور از راه  روستایی مناسب بهره مند شوند، 
شبکه راه  150 هزار کیلومتر است که 94 هزار 
کیلومتر آسفالت و 26 هزار کیلومتر راه شوسه 

می باشد و مابقی راه های خاکی هستند. 
معاونت در دی ماه س��ال 1387 تاس��یس 
گردی��د و وظای��ف آن را می توان به دو بخش 
تقس��یم کرد، ابتدا توس��عه و اح��داث راه های 
روستایی که از وظایف "دفتر مطالعات، توسعه 
و س��اخت راه  روستایی" اس��ت و بخش دوم 
نگهداری، ایمنی و بهره برداری از راه روستایی 
که بر عهده ی "دفتر نگهداری و بهره برداری 
راه روس��تایی" معاون��ت می باش��د. عمدتًا در 
س��ال های اخیر توسعه ش��بکه به این صورت 
اج��را گردی��ده که اح��داث راه ها ب��ا امکانات 
اس��تان ها و آس��فالت آن با ردیف ملی که در 

اختیار معاونت قرار داشت، صورت می گرفت.
 مجموع راه  های آس��فالته پیش از انقالب 
نزدی��ک ب��ه 200 کیلومت��ر بود ک��ه در حال 

حاض��ر بیش از 94 هزار کیلومتر راه آس��فالته 
روس��تایی داری��م و همچنین ط��ول راه های 
روس��تایی 8000 کیلومتر ب��وده که اکنون به 
120 هزار کیلومتر ارتقا یافته اس��ت. راه های 
آس��فالته که در 5 الی 6 سال اخیر ساخته شده 
اس��ت معادل 40 درصد کل راه هایی است که 
قبال آس��فالت ش��ده بود. به نحوی که در حال 
حاضر ن��رخ برخ��ورداری جمعیت روس��تایی 
از جاده ه��ای آس��فالت به ط��ور قابل توجهی 
افزایش یافته اس��ت. البت��ه در مناطق مرزی و 
کوهستانی شاخص  های برخورداری نسبت به 

مناطق دیگر کمی پایین تر است.
 در برخ��ی از اس��تان  ها تمام روس��تاهای 
دارای بیش از 50 خانوار از جاده  های آس��فالته 

برخوردار هستند.
در هدف  گذاری که بر اس��اس برنامه پنجم 
ص��ورت داده  ایم باید همه روس��تاهای باالی 
20 خان��وار از راه مناس��ب برخوردار ش��وند و 
روس��تاهای دارای بی��ش از 50خان��وار از راه 
آس��فالته برخ��وردار گردند. دفت��ر دیگری که 
بخش��ی از وظایف معاون��ت را انجام می دهد 

ديروز تا امروز راه روستايی از 

بررسی وضعيت راه های روستایی کشور 
در گفتگو با مهندس سيد حسين مير شفيع معاون راه روستایی وزارت راه و شهرسازی
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دفتر نگه��داری و بهره برداری راه روس��تایی 
می باشد.

فعالیت ه��ای  دارای  نگه��داری،  دفت��ر   
گسترده تری است. برای مثال نگهداری راه ها 
که یک��ی از وظای��ف دفتر می باش��د بیش از 
ش��انزده مورد را در بر می گیرد، مسایل مربوط 
به راه��داری مانن��د: برف روبی، ماس��ه روبی، 
نصب، نگهداری، شستشوی عالیم راهنمایی- 
رانندگی، بازگش��ایی مسیرها؛ از جمله مسایلی 
هستند که در دفتر نگهداری مطرح می شوند. 
حوزه دیگ��ری نیز به عنوان ح��وزه ایمنی در 
معاونت وجود دارد که موظف اس��ت ش��رایط 
ایمنی راه ها را تامین نماید. در سال های اخیر 
اقدام��ات ضربتی در این حوزه انجام ش��د چرا 
که در  بس��یاری از راه های روستایی حتی خط 
کش��ی هم وجود نداشت که طی پیگیری های 
ص��ورت گرفته عالوه بر خط کش��ی، تابلوها و 
عالی��م راهنمایی و هش��داردهنده در راه های 

روستایی نصب گردید. 
علی رغم ایمن س��ازی راه ه��ا، عدم کنترل 
تردد در راه های روس��تایی از مشکالت جدی 
ب��ود که ب��ا آن روبرو بودیم. ب��ا پیگیری های 
انجام ش��ده و تصویب کمیسیون ایمنی راه ها، 
کمیسیون راه روستایی زیر نظر پلیس راه کشور  
و ناجا تشکیل ش��د. برای حل این مشکل بنا 
ش��د تا پلیس راه با استقراری سریع، با کمک 
دهیاری ه��ا بتواند ت��ردد در راه روس��تایی را 
کنترل نماید. خوشبختانه هماهنگی هایی بین 
راهداری و سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور صورت گرفت.
بح��ث دیگری ک��ه در ح��وزه ی راهداری 
مط��رح می باش��د، درخت��کاری در حاش��یه ی 
راه های روس��تایی است که مستلزم تعامل سه 
جانبه بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، سازمان جنگل ها  مراتع   و آبخیزداری 
و نیز سازمان راهداری بود. به این صورت که 
نهال توسط سازمان تامین شود و با همکاری 
دهیاری ها و س��ازمان راه��داری، در حوزه ی 

کاشت درختان اقدامات الزم به عمل آید. 
در س��ال 88 تصمی��م گرفتیم ت��ا برخی از 
وظای��ف و فعالیت های راهداری را به دهیاران 
و روستاییان محول کنیم که خوشبختانه نتایج 
مثبتی در بر داشت. یکی از موارد که در واقع از 
توان روستاییان و دهیاری ها استفاده کردیم در 
رابطه با بحث ساماندهی حمل  ونقل روستایی 
بود. برخی مقدمات مهیا شد و کار آغاز گردید 
همه دوستان در سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و همچنین س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور همکاری کردند. مسیرهای 
مناسب حمل و نقل روستایی و رانندگانی که در 
این حوزه فعالیت می کردند شناس��ایی شدند. 
فراهم کردن امکان تشکیل و فعالسازی دفاتر 

حمل و نقل روس��تایی با مشارکت، در نهایت 
م��ا را به این نتیجه رس��اند که با همکاری دو 
س��ازمان می توانیم با هزینه ی کمتر به نتایج 

مطلوبی نیز دست یابیم. 

راه ب�ا رابط�ه آم�اریک�هدر دهیاریه�ا:
دسترسیبرایروستاهایباالی20خانوار
فرمودی�دمرب�وطب�هپای�انبرنام�هپنجم
میباشد؟یعنیدرحالحاضرراهدسترسی

برایاینروستاهاوجودندارد؟
راه دسترسی وجود دارد، اما راه های موجود 
باید با مولفه های استاندارد، دارای ابنیه فنی و 
زیرس��ازی مناسب شوند، چون راه های احداث 
شده جهت دسترسی در برخی نقاط از مناطق 
رودخان��ه ای ی��ا ش��ن ریزی نش��ده و...  عبور 
می کنند. در واقع مولفه های هندس��ی الزم را 
ندارند و  با عرض کمی رهگش��ایی شده که با 
ایجاد جاده استاندارد تبدیل به شوسه خواهند 

شد. 

دهیاریه�ا:ازلح�اظآم�اری،غای�تای�ن
موضوعپوش�ش37هزارروس�تامیباشد.
بفرمایی�ددرح�الحاض�رچن�ددرص�داز

روستاهاازاینامکانبرخوردارهستند؟
از نظر جمعیتی، باالی نود و پنج درصد، از 

راه دسترسی برخوردار هستند.

مردم�ی مش�ارکتهای دهیاریها:جل�ب
درقال�بس�ازمانهایمردمنه�ادیکیاز
وظایفمعاونتراهروستاییمیباشد،لطفاً
بفرمایی�دبخشخصوصیچگونهدرفرآیند
اح�داثونگهداریراهروس�تاییمیتواند

مشارکتداشتهباشد؟
کلیه پروژه های عمرانی توس��ط پیمانکاران 
انجام می ش��ود اگر امانی هم باش��د بیشتر در 
مناط��ق دور افتاده و مرزی اس��ت که بتوانند 
مکمل فعالیت ها باشند. در بحث نگهداری راه 
روستایی نیز پیشقدم شدیم اولین تفاهم نامه را 
با آقای مهندس نیکزاد که در آن زمان  معاون 

وزیر کش��ور بودند منعقد کردیم که بر اساس 
تفاهم نام��ه نگه��داری راه ها  ب��ه دهیاری ها 
س��پرده می ش��د. در فعالیت های ترویجی که 
انج��ام دادیم مانن��د درخت��کاری، نگهداری، 
کنترل تردد و... س��عی کردیم از مردم استفاده 

کنیم. 
به اعتقاد بنده تعامل و همکاری مس��تمری 
باید بی��ن ادارات دولتی و مردم ایجاد کنیم به 
خصوص در حوزه روستاها که پراکندگی زیاد 
است و اس��تقرار واحدهای اداری با مشکالت 
ج��دی روبرو اس��ت. ای��ن کار بس��یار ظریف 
و پیچیده اس��ت و نیاز به زم��ان زیادی دارد. 
ج��و عمومی به گون��ه ای تغییر کرده که مردم 
تنها دولت را مس��ئول خدمات رسانی می دانند 
و نقش عادی خودش��ان را فراموش کرده اند. 
در گذش��ته خانواده ها حداقل خ��ود را موظف 
به آب و جارو کردن جلوی درب منازل ش��ان 

می دانستند اما امروز این طور نیست.
 ب��ا توج��ه ب��ه فرهن��گ خاص روس��تا و 
برخورداری روستاییان از اوقات فراغت بیشتر، 
س��عی کردیم ارتب��اط میان س��ازمان و مردم 

روستا دایمی و فراگیر باشد.

دهیاریها:درتفاهمنامهایکهاشارهکردید
چهفعالیتهاییبصورتخاصمقررش�ده
اس�تتابهدهیاریهاواگذارشود؛آیافقط
بحثبرفروبیوشستشویعالیماستیا
فعالیتهایدیگرینی�زموضوعتفاهمنامه

قرارگرفتهاست؟
هر فعالیتی که دهیاری ها آمادگی انجام آن 
را داشته باشند به آنها واگذار خواهیم کرد چرا 
ک��ه از نظر زمانی به صرفه و اطمینان بخش تر 
اس��ت. لکه گیری، آسفالت، شانه سازی و حتی 
در برنام��ه ق��رار داده ای��م تا کاره��ای فنی و 
مهندسی را به تعاونی دهیاری ها واگذار کنیم.

 قوانین، دهیاری را به فعالیت در داخل روستا 
محدود کرده اس��ت. بنا داری��م تا راهکارهایی 
جهت افزایش کارایی دهیاری ها در این زمینه 
ب��ا آقایان مهن��دس فراقی و دکت��ر عبداللهی 

به اعتقاد بنده 
تعامل و همکاری 

مستمری باید بین 
ادارات دولتی و 

مردم ایجاد کنیم 
به خصوص در 

حوزه روستاها که 
پراکندگی زیاد 

است و استقرار 
واحدهای اداری 
با مشکالت جدی 
روبرو است. این 
کار بسیار ظریف 

و پیچیده است و 
نیاز به زمان زیادی 

دارد
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مط��رح کنیم تا بتوانی��م از ظرفیت دهیاری ها 
به نحو احسن استفاده نماییم. بحث برف روبی 
عملیاتی شده و برای نصب و نگهداری عالیم 
در حال انجام فعالیت هایی هس��تیم. همچنین 
درختکاری و نگهداری آن نیز از جمله کارهای 
بسیار مهم است که باید از توان دهیاری ها در 

این موضوع استفاده شود.

دهیاریها:کداماستانهادرزمینهنگهداری
واجرایمفادتفاهمنامهپیشتازبودهاند؟

آذربایجان شرقی، غربی و کردستان و بیشتر 
مناطق سردس��یری پیشتاز بوده اند. در حوزه ی 
درختکاری نیز اس��تان گلستان عملکرد خوبی 
داشته است. تقریبا در تمامی استان ها حداقل 
بص��ورت موضوعی پیگیری ش��ده اس��ت. در 
اس��تان های مرکزی، فارس، خراس��ان رضوی 

نیز فعالیت هایی انجام شده است. 

دهیاریها:آیاصنایعمرتبطباایجادش�بکه
راهونگه�داریراهدردلروس�تاجایگرفته
اس�ت؟برایمث�التولیدعالی�مرانندگیدر
روس�تاوتوس�طتعاونیص�ورتمیگیردیا
اینکهتجهیزاتراازشهرهاتامینمیکنید؟
خی��ر به ای��ن صورت نب��وده اس��ت چرا که 
هزینه های��ی در برخواهدداش��ت و به��ای تمام 
ش��ده برای تولید باال خواهد ب��ود که به صرفه 
نیست. اما در بحث حمل و نقل که امکان توسعه 
اشتغال وجود داشت در حد مطلوب پیگیری شد. 
برای مثال یکی از ش��رایط در یافت وام  توسط 
رانندگان، س��کونت در روستا بود. که همین امر 

موجب توسعه ی اشتغال در روستا می شد.

راهه�ای آزادس�ازی بح�ث دهیاریه�ا:
روس�تاییکهدارایمعارضهس�تندبهچه

نحویصورتمیگیرد؟
یک��ی از کمک های موثر مردم روس��تا به 
دولت و ش��بکه راه ه��ا همین آزادس��ازی ها 
بود. که به راحتی ای��ن کار را انجام می دهند. 
روس��تایی ها بین خ��ود مناس��باتی دارند و به 
کس��ی که زمین خود را برای راه س��ازی اهدا 
می کن��د کمک می کنن��د. گاه��ی اوقات هم 
کسانی هس��تند که فاقد این روحیه می باشند 
ک��ه پیامدهای خوبی ن��دارد ولی به این موارد 

بسیار کم برخوردیم. 

دهیاریها:آیابحثحملونقلروس�تایینیز
ازوظایفمعاونتراهروستاییمیباشد؟

یک موضوع توسعه شبکه است که باید راه 
ایمن بس��ازیم و موضوع دیگر توسعه حمل و 
نقل است که در گذشته ما انجام می دادیم. در 
حال حاض��ر به خاطر ارتباط��ی که با وظایف 
س��ازمان حمل و نقل پایانه ها داشت کل کار  

به دوستان ارجاع داده شده است.

در معاون�ت حاض�ر ح�ال دهیاریه�ا:در
حملونقلباریامسافروظیفهخاصیندارد

وتنهازیرساختهاراپیگیریمیکند؟
هر جا که نیاز به پشتیبانی قوانین و مقررات 
باش��د بر عهده ماس��ت و کارهای عملیاتی و 
اجرایی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها 

صورت می گیرد.

دهیاریها:آی�ادرختکاریب�هبرنامهریزی
ازطرفسازمانشهرداریهاودهیاریهای
کشورنیازداردویااینکهدهیاریهاواهالی
روستابهصورتخودجوشاقدامبهاینکار

میکنند؟
هنوز ش��کل عملیاتی به خود نگرفته است. 
س��ال گذش��ته حجمی از کار انجام ش��د، در 
سال جاری س��عی کردیم تا با کمک سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور، مردم 
روس��تا را در قالب تش��کل هایی که دهیاری 
معرفی می نماید در س��اختار جای دهیم. چرا 
که در آین��ده نگهداری از درخت ها عالوه بر 
سودآوری برای روستاییان مسئولیت هایی نیز 

به همراه خواهدداشت. 
فرآین��د کار ب��ه این نحو اس��ت که نهال 
به ص��ورت رای��گان در اختیار تش��کل های 
روس��تایی ق��رار می گیرد و مناف��ع آتی مثل 
میوه درختان و ...نصیب آنان خواهد ش��د که 
انج��ام تمام این مراحل مس��تلزم هماهنگی 
دهیاری ه��ا می باش��د؛  هر چق��در پیگیر تر و 
مصمم تر باش��ند، عالوه بر این که سود قابل 
توجهی نصیب روستاییان می شود، روستا نیز 
آبادتر می ش��ود. ممکن اس��ت به این نتیجه 
برس��یم که این س��ود عمومی باشد و نصیب  
دهیاری شود. یعنی دهیاری مسئولیت کاشت 
و برداشت را به عهده گیرد و مردم روستا نیز 

از سرسبزی آن استفاده کنند.

دهیاریها:دربرخیاس�تانهاماننداستان
سیس�تانوبلوچس�تان،هرم�زگانو..که
راهه�ای ب�رای تهدی�دی روان ش�نهای
روس�تاییوحت�یراهه�ایاصل�یکش�ور
محسوبمیشوند.آیامعاونتراهروستایی

وظیفهیخاصیبرعهدهدارد؟
در واق��ع کار اصل��ی م��ا باز نگه داش��تن 
راه هاست. جلوگیری از حرکت شن ها برعهده 

سازمان جنگل ها و مراتع  می باشد.

دهی�اریه�ا:چهس�اختاریجه�تارتباط
مردمروس�تاویادهیارب�ااداراتکلراهو
تراب�ریاس�تانها-بهخص�وصدرموارد
اضط�رارمثلبس�تهش�دنراهو...درنظر

گرفتهشدهاست؟
تا کنون این ارتباط از طریق بخش��داری ها 
صورت گرفته است چون دهیاران با بخشداران 
ارتباط س��اختاری و س��ازمانی دارن��د. به این 
صورت که  آن ها به بخشداری اعالم می کردند 
و بخشداری به ادارات کل راه و ترابری استان 
اطالع می داد. اخی��را تصمیم جدیدی گرفتیم 
که به ش��خص خاصی در خود ستاد وزارتخانه 
ماموریت دهیم تا مخت��ص ارتباط با دهیاران 
باش��د. مسایل دهیاران را بش��نوند و مکاتبات 
آن��ان را پیگی��ری نمایند.دهی��اران می توانند 
جهت ارتب��اط با آق��ای مهن��دس محمدباقر 
عس��گریان در س��اعات اداری با شماره تلفن  
همچنین  بگیرند.  تم��اس   021-82243126
سامانه پیام کوتاه 30007071 نیز برای ارتباط 

با این معاونت در نظر گرفته شده است.

دهیاریه�ا:درپایانبرایحس�نختاماگر
فرمایشیدارید،بفرمایید.

پیرامون فعالیت دهیاران در حوزه ی ایمنی 
باید همکاری بیش��تری با پلیس شکل بگیرد. 
خوش��بختانه شاهد کاهش 19 درصدی تلفات 

در جاده های روستایی هستیم.
تصور غلطی مبنی بر رابطه ی مستقیم میان 
طول جاده های آس��فالته و میزان تلفات وجود 

داشت.
  محاسبات صورت گرفته حاکی از کاهش 
19 درصدی میزان تلفات در جاده ها می باش��د 
بنابراین فرضیه فوق مردود است. قبال در حوزه 
ایمنی فعالیت چندانی نداش��تیم. هدف برنامه 
کاه��ش حداقل 10 درصد تلف��ات جاده ای در 
س��ال  می باشد که ما در تالش هستیم تا این 

هدف در حوزه ی روستایی نیزمحقق گردد. 
پیرام��ون نگهداری راه روس��تایی نیز به هر 
میزانی که دهیاران متمایل باش��ند و آمادگی 
پذیرش این مسئولیت را داشته باشند، معاونت 

راه روستایی استقبال می کند. 

دهیاران می توانند 
جهت ارتباط با این 
معاونت در ساعات 
اداری با
 شماره تلفن

  021-82243126
جناب آقای 
مهندس عسگریان 
تماس بگیرند

پیرامون 
نگهداری راه 
روستایی نیز به 
هر میزانی که 
دهیاران متمایل 
باشند و آمادگی 
پذیرش این 
مسئولیت را 
داشته باشند، 
معاونت راه 
روستایی استقبال 
می کند و این 
مسئولیت را 
به آنان واگذار 
می نماید
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گو
ت و

گف
دهیاری ها: حمل ونقل و به ویژه حمل ونقل 
روس��تایی در توسعه ی اقتصادی کشور از 
اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعات دانشگاهی 
صورت گرفته اغلب متمرکز بر حمل ونقل ش��هری 
است و در این میان با وجود ویژگی های متفاوت و 
متمایز حمل ونقل روس��تایی، به ای��ن حوزه  کمتر 
پرداخته شده است. با توجه به موضوع این شماره از 
ماهنامه، بر آن ش��دیم تا با یکی از اساتید برجسته 
روس��تایی  حمل و نق��ل  و  راه  ح��وزه ی  در  ک��ه 
فعالیت هایی داشته  اند گفتگویی داشته باشیم. متنی 
که می خوانید حاصل گفت و گوی ما با دکتر منوچهر 
وزی��ری اس��تاد دانش��گاه صنعتی ش��ریف و آقای 
دشتستانی نژاد یکی از پژوهشگران فعال در زمینه ی 

راه و حمل و نقل روستایی می باشد.

دهیاریه�ا:لطفادرابتداخودتانرامعرفیکرده
وبفرمایی�دازچ�هزمانیدرزمین�هیحملونقل

روستاییمشغولفعالیتهستید؟
منوچهر وزیری هستم و مدت 25 سال است که 
در دانشگاه صنعتی ش��ریف در رشته ی حمل ونقل 
به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه مشغول به کار 
می باشم. به علت عدم توجه محققین و پژوهشگران 
کش��ور و هم چنین خام ب��ودن موضوع حمل ونقل 
روس��تایی حدود 6 س��ال اس��ت ک��ه در زمینه ی 
حمل ونقل روستایی مشغول فعالیت هستم. ازجمله 
فعالیت هایی که در موضوع حمل ونقل روستایی بنده 
در آن ها مش��ارکت داشته ام، سه پایان نامه می باشد 
که یکی از آن ها متعلق به آقای حق ش��ناس است 

که در زمینه ی روستاهای اصفهان فعالیت داشته اند. 
دو تحقیق دیگر در رابطه با روستاهای استان فارس 
صورت گرفته اس��ت. این دو پایان نامه تفاوت هایی 
ب��ا یکدیگر دارن��د، به طوری که اول��ی در ارتباط با 
روس��تاهای نزدیک به شهرها و دیگری مربوط به 
روس��تاهای دور از شهرها می باش��د. این دو از نظر 
نیازها و نوع فعالیت، حداقل در زمینه ی حمل ونقل با 

یکدیگر متفاوت هستند.

دهیاریها:جنابآقایدشتستانیلطفاخودتان
رامعرف�یک�ردهوفعالیتهایت�انرادرزمینهی

حملونقلروستاییذکربفرمایید.
حسین دشتستانی نژاد هستم. در سال 1381 در 
رشته ی عمران دانشگاه صنعتی شریف مشغول به 
تحصیل ش��دم. در سال 1385 به عنوان دانشجوی 
کارشناسی ارشد گرایش برنامه ریزی حمل ونقل در 
همان دانش��گاه تحصیالتم را ادامه دادم و از سال 
1388 نیز دانشجوی دکترای همین گرایش هستم. 
با توجه به مباحث مطرح ش��ده توس��ط آقای دکتر 
و بی توجهی پژوهش��گران به این مسئله، همچنین 
اهمیت بس��یار باالی آن و س��هم بسزای جمعیت 
روستایی در کشور ما و حیاتی بودن نیاز حمل ونقل 
روس��تایی، ما موضوع��ی را در ارتباط با حمل ونقل 
روس��تایی و نیازها و الگوهای سفر تعریف کردیم و 
حدود یک سالی است که مشغول پژوهش پیرامون 
آن هس��تیم. پیش��نهادهای ارائه ش��ده در گروه به 
تصویب رسید و اکنون مش��غول فرآیند جمع آوری 
اطالعات از روستاها هستیم که ان شاءا... در مرحله ی 

حمل ونقل 
روستایی؛ 
محدودیت ها 
و ظرفیت ها

مهندس 
دشتستانی: 

روستاهایی که 
نزدیک شهرها 
هستند ارتباط 

بیشتری با شهر 
دارند. آن ها 

بیشتر نیاز به 
حمل ونقلی دارند 

که بتواند این 
ارتباط را تسهیل 

کند و هم چنین 
وسیله های که 

به طور منظم امکان 
جابجایی افراد را 

فراهم نماید
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بع��د وارد جریان کارهای محاس��باتی و مدل س��ازی 
تقاضای حمل ونقل روستاییان خواهیم شد.

دهیاریه�ا:آق�ایدکت�روزی�ریآی�احملونقل
روس�تاییفق�طحملونق�لمس�افراس�تی�ا
حملونق�لباره�مدراینپ�روژهیکالنکهدر
حالمدلسازیآنهس�تید،درنظرگرفتهشده

است؟
موضوع حمل ونقل مسافر  و حمل ونقل بار خیلی 
به هم مرتبط هس��تند. شاید بتوان گفت در روستاها 
سفرهای روزانه ی افراد نسبت به شهر، بیشتر با بار 
صورت می گیرد و همراه بودن بار برای روستاییان 
در سفرهایش��ان نق��ش مهم تری ایف��ا می کند به 
طوری که این موضوع در شهر به این شدت رویت 

نمی شود.
ابتدا باید افرادی که روزانه به طور مستمر و طبق 
معمول سفر می کنند را شناسایی کرده و بررسی کنیم 
که آیا در هنگام سفر با خودشان بار حمل می کنند 
یا خیر، بعد وارد جزییات شویم. بعد دیگر این است 
که افراد را درنظر نگیریم و تصور کنیم در روستاها 
یک س��ری کار تولیدی صورت می گیرد و تولیدات 
بصورت بار باید جابجا ش��ود. اکثر روستاهای ما در 
نگاه اول، روستاهای کشاورزی به نظر می رسند و در 
دید دوم روس��تاهای خوابگاهی یا صنعتی هستند. 
روس��تاها باید از نظر نوع فعالیت اصلی طبقه بندی 
شوند و سپس برای تولیدات و خدماتی که فراتر از 
روستا ایجاد می کنند، تمهیدات الزم را لحاظ کرد. بار 
ممکن است به عنوان بخشی مجزا مورد توجه ویژه 
قرار بگیرد؛ مثل تولید محصول صنعتی در روستاهایی 
که محصول خاصی تولید می کنند -که این محصول 
می تواند محصوالت کشاورزی هم نباشد- ولی اصوال 
با توجه به مطالعات انجام شده، افراد و بار باید باهم دیده 
شوند. حال کسی ممکن است در جا به جایی بار و کاال 
در کل کشور فعالیت کند، ابتدا باید ببینیم باری که در 
سطح روستا قرار است توزیع یا جمع شود به چه نحوی 
است و در حقیقت این امر مطالعه ی جابه جایی کاال در 
روستاهای کشور می باشد. در کشور به هنگام توزیع و 
جمع کردن کاال، روستاها نیز باید به عنوان یک سری 
نقاط مهم مورد بررس��ی قرار گیرند. یعنی عالوه بر در 
نظر گرفتن شهرها، در سطح روستا نیز چگونگی ارتباط 
ش��بکه ی توزیع و جمع آوری کاال اعم از کش��اورزی، 

صنعتی و ... باید مورد توجه قرار گیرد. 

دهیاریها:نکاتیدرموردروس�تاهاینزدیکبه
شهرهاوروستاهایدورازشهرهافرمودید،اگر
امکاندارددرموردتفاوتدرنیازهایحملونقلی

اینروستاهاتوضیحاتیبفرمایید؟
برخی از روستاهایی که به شهر نزدیک هستند را 
می توان روستاهای خوابگاهی نامید. افرادی هستند 
که در روس��تا س��کونت دارند ولی بیشتر به شهرها 
خدمات می دهند و اشتغالش��ان مستقیم به شهرها 
مربوط می ش��ود. یا روستاهایی هس��تند که اغلب 

س��اکنین آن ها، راننده ماشین های سنگین حمل بار 
هس��تند  و در طول روز به اس��تان ها و ش��هرهای 
اط��راف خدمات می دهن��د. این قبیل روس��تاها از 
نوع روس��تاهای خوابگاهی هستند. اصوال نیازهای 
حمل ونقلی این روستاها با روستاهایی که فاصله ی 
زیادی از ش��هرها دارند بس��یار متفاوت اس��ت. در 
روس��تاهای دور از شهر، نوع اشتغال و فعالیت افراد 
به خود روس��تا و روستاهای اطراف متکی است نه 
ش��هر. در نتیجه تامین نیازه��ای حمل ونقلی آنان 

بسیار متفاوت است.

دهیاریها:آقایدشتس�تانینظرجنابعالیدر
اینخصوصچیست؟

در تکمیل فرمایشات آقای دکتر عرض میکنم، 

روس��تاهایی که نزدیک ش��هرها هس��تند ارتباط 
بیش��تری با ش��هر دارند. این روستاها بیشتر نیاز به 
حمل ونقل��ی دارند که بتواند این ارتباط را تس��هیل 
کند و هم چنین وسیله های نقلیه ای که به طور منظم 
ام��کان جابجایی افراد را فراه��م نمایند. چون این 
افراد به طور روزانه و پیوس��ته در حال س��فر هستند 
و نسبت به روستاییانی که از شهرها دورتر هستند و 
تواتر سفر آن ها بین شهر و روستا قابل توجه نیست، 
تس��هیل ارتباطات حمل ونقلی برای آنان از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.

دهیاریها:درروس�تاهایدورازشهرهاموانعی
جدیدرموردحملونقلوجوددارد.ممکناست
دربرخیازاینروس�تاهانیازهایسفربهشهر
زیادباش�د،ولیوس�یلهینقلی�هدراختیارافراد
نباش�د.بههمیندلیلسفرهادرروزهایخاصی
وبهمقصدخاصیمحدودمیش�ود.آیابرایحل

اینقبیلمشکالتراهکاریوجوددارد؟
در این س��وال ش��هر حایز اهمیت ق��رار گرفته 
اس��ت. این نگرش اشتباه است و باید تغییر کند. در 
واقع بایستی تس��هیالتی که در شهر  وجود دارد را 
در اختیار روس��تا قرار دهی��م. از نظر بنده که دارای 

مطالعاتی در این زمینه هستم، روستاییان برای سفر 
در داخل روستا نیز با مسایل زیادی روبه رو هستند. 
مثال روس��تاهایی که به صورت متمرکز و دهستانی 
خدمات ارایه  می دهند، دارای مش��کالت زیادی در 
این حوزه هستند که ابتدا می بایست مشکالت آن ها 

را برطرف نمود.
به عب��ارت دیگر مهاجرت نبای��د یک پدیده ی 
ناآگاهانه باشد که روستاییان عزیز تصور کنند تنها 
از طریق مهاجرت به شهر می توانند نیازهای اساسی 
خ��ود را تامین کنند. بلکه نیازهای اساس��ی باید در 
روس��تا تامین ش��ود؛ به عبارت روشن تر روستا باید 
در تامین نیازهای اساس��ی خود توانمند گردد. البته 
آن چه که شما می فرمایید خیلی مهم است و خدمات 
حمل ونقل باید وجود داش��ته باشد. طبق مطالعات 
انجام شده، خصوصا توسط آقای دشتستانی، ساختار 
حقوق��ی، اجرایی و قضایی داخل روس��تا به نحوی 
اس��ت که از نظ��ر اداری با بخش و شهرس��تان در 
ارتباط است. دهیاران برای تامین خدمات حمل ونقل 
روستا، از خدمات شهری استفاده می کنند و ساختار 
تشکیالتی یا سازمانی در سطح روستا جهت ارایه ی 
خدمات حمل ونقل مفروض نبوده است. اتفاقی که 
رخ داده، نگاه به روستا به عنوان پدیده ای وابسته به 
شهر اس��ت، در حالی که به روستا باید با رویکردی 

مستقل از شهر نیز توجه شود.

دهیاریها:آقایدشتس�تانیچهراهیبرایحل
اینمشکلبهنظرشمامیرسد؟

حمل ونقل همیش��ه به ش��کل یک نیاز مشتق 
شده اس��ت. یعنی افراد، نیازمند به انجام یک سری 
فعالیت ها هس��تند و چون انج��ام این فعالیت ها در 
محل دیگری میس��ر اس��ت، ناگزیر به جابه جایی 
هستند و نیاز به وسایل حمل ونقل دارند. به نظر من 
نیازهای روستاییان باید شناخته شود و حتی االمکان 
در روس��تا تامین ش��ود. به عنوان مث��ال آیا امکان 
دسترس��ی به خدمات اداری در محل ب��رای افراد 
وجود دارد یا خیر؟ گاهی این امر امکان پذیر اس��ت 

و گاهی خیر. 
برخی از خدم��ات از لحاظ هزین��ه ای به صرفه 
نیستند و مردم ناگزیر به انجام سفر می باشند و به نظر 
می رسد که محدود کردن سفرها و تنظیم زمان های 
معین عقالنی باشد. این که فرمودید ساختار مناسبی 
برای حمل ونقل در روستا وجود ندارد کامال صحیح 
است؛ متاسفانه حمل ونقل روستایی مورد بی توجهی 
قرار گرفته اس��ت. بنابراین الزم است که شاخه ی 
مستقلی وجود داشته باشد و فردی به طور مستقیم 
مس��ئول حمل ونقل روستاها باشد. به نظر من بهتر 
اس��ت به طور ه��م رده با فردی ک��ه به حمل ونقل 
شهرهای یک شهرستان توجه می کند، شخصی نیز 
به روس��تاهای آن شهرستان که معموال تعدادشان 
بیش از شهرهاست و افراد قدرت کمتری برای بیان 

نیازهایشان دارند، توجه نماید.

دکتر وزیری: 
موضوع حمل ونقل 
انسان و حمل ونقل 
بار خیلی به هم 
مرتبط هستند. 
شاید بتوان گفت 
در روستاها 
سفرهای روزانه ی 
افراد، نسبت به 
شهر بیشتر با بار 
همراه است؛ و 
همراه بودن بار 
برای روستاییان 
در سفرهایشان 
نقش مهم تری ایفا 
می کند به طوری که 
این موضوع 
در شهر رویت 
نمی شود
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دهیاریها:آیامنظورشمافقطحملونقلعمومی
است؟

 حمل ونقل از نقطه نظر طریقه ی حمل می تواند 
به دو دسته ی کلی خصوصی و عمومی دسته بندی 
ش��ود. وقتی مسافر با وس��یله ی نقلیه ی خود سفر 
می کند، آن را حمل ونقل خصوصی و هرگاه مسافر 
با وس��یله ای س��فر کند که صاحب وسیله ی نقلیه، 
شخص دیگری باشد اعم از حقیقی و حقوقی و آن 
را به منظور جابجایی افراد در دس��ترس عموم قرار 

دهد، آن را وسیله ی حمل ونقل عمومی می نامیم.
حمل ونقل عمومی می تواند شکل های گوناگونی 
داشته باشد. مثال از نظر نوع وسیله، وقتی وسیله ی 
حمل ونقل بزرگ اس��ت، تصور می کنیم حمل ونقل 
عمومی اس��ت. اما حتی موتورسیکلتی که دهیاری 
در اختیار افراد قابل اعتماد قرار می دهد تا هرگاه فرد 
بخواهد از آن اس��تفاده نماید نیز می تواند وسیله ی 
نقلیه ی عمومی باشد. این موضوع در مورد دوچرخه ، 
در مکان هایی که دارای شرایط اقلیمی و جغرافیایی 
خ��اص می باش��د، نیز صادق اس��ت. در مجموع ما 
در ارتب��اط با حمل ونقل عموم��ی و خصوصی دید 
وس��یع تری داریم، ولی هر نوع وس��یله ای که برای 
حمل ونقل استفاده می شود می تواند خصوصی و یا 

عمومی باشد.

دهیاریه�ا:آق�ایدکترممک�ناس�تدرمورد
راهح�لپیش�نهادیخودت�انوراهح�لمط�رح
ش�دهدرپایاننامهیآقایمهندسحقشناس

توضیحاتیبفرمایید.
ای��ن مس��ئله در رش��ته ی حمل ونق��ل جنبه ی 
تخصصی دارد و موضوع از شهرها شروع می شود. 
ب��رای مطالعه ی ش��هری و احتیاج��ات حمل ونقل 
ش��هری ش��هروندان، رویکردهایی از غرب ش��ایع 
ش��د و به عنوان روش های مت��داول مطرح گردید. 
در پایان نام��ه ای که آقای حق ش��ناس انجام دادند، 
چون ش��ناخت خاصی از روس��تاها نداش��تیم اول 
بایستی بررس��ی می شد رویکردی که در مطالعه ی 
حمل ونقل شهرها مرسوم است و در کشور خودمان 
در برخی از ش��هرهای بزرگ به کار گرفته شده، آیا 
در سطحی به نام روستا قابل اجرا است و آیا همان 
رویکرد، که به طور س��نتی دارای 4 مرحله اس��ت، 
پاس��خ گوی نیازهای جامعه ی مورد نظر ما می باشد 
ی��ا خیر؟ پایان نامه ی مهندس حق ش��ناس در واقع 
ارزیابی به کارگیری روش های مطالعه ی حمل ونقل 
ش��هری برای روس��تاها بود. نتیجه ی کلی این  بود 
که برای روس��تا رویکردی دیگر فرات��ر از رویکرد 
سنتی مطالعه ی ش��هری باید اختیار کرد. اگر شما 
قصد به کارگیری روش سنتی را بدون بررسی داشته 

باشید، مسلما پاسخی کارا نخواهید گرفت. 
ما قصد داریم  مدل هایی برای روس��تاها فراهم 
کنیم ت��ا از طریق آن بت��وان نیازهای حمل ونقلی 
روس��تا را بدون وارد ش��دن به رویکردهایی که در 
شهرها مطرح شد، تش��خیص دهیم. ممکن است 

برخی مس��ایل شهری در روستاها به میزان شهرها 
وجود نداشته باش��د مثل مسئله ی ازدحام، تراکم و 
آلودگی هوا که در شهرها مطرح است و لزومی ندارد 
به این عوامل در روستا منابعی اختصاص داده شود و 
یا هزینه ای برای آن ها در نظر گرفته شود. به عبارت 
ساده تر نوع نیاز به حمل ونقل و نحوه ی تامین این 

نیاز در شهر و روستا متفاوت است.

دهیاریها:باتوجهبهاینکهمدیریتوراهاندازی
حملونق�لروس�تاییج�زءوظایفذات�یدهیار
نیست،آیابهنظرشما،باتوجهبهابعادگوناگون
حملونقلدهیاریظرفیتپذیرشوساماندهی

چنینساختاریرادارد؟
اول این ک��ه دهی��ار باید ت��وان و اجازه ی چنین 

کاری را داشته باشد و مورد دوم مربوط به سازوکار 
انتخاب دهیار است. شخصی که در موقعیت دهیار 
قرار می گیرد باید حداقل توانایی هایی در این زمینه 
داش��ته باش��د. با وجود تعداد زیاد روس��تاها نمی توان 
انتظار داشت که همه در این زمینه متخصص باشند. 
بنابراین نیاز به وجود مراجع ذی صالحی که در زمینه ی 
حمل ونقل صاحب نظر باشند احساس می شود تا به طور 
جدی به تصمیم گیری و سیاست گذاری بپردازند و دهیار 
با توجه به وظیفه و شناختی که نسبت به روستای خود 
دارد، سیاس��ت های اتخاذ شده را بومی و اجرایی کند. 
منظور این است که راهنمایی و تصمیم سازی در سطوح 
تخصصی تر صورت گیرد و دهیار در مقام اجرا با توجه 

به مناسبات محلی و محیطی اقدام نماید. 

دهیاریها:آقایدشتستانیباتوجهبهصحبتهای
جنابعال�ی،بح�ثحملونق�لرابهدودس�تهی
حملونقلش�هر-روستاوروستا-روستاتقسیم
کردیم.آیااینتقسیمبندیدرستاستیاخیر؟

به نظ��ر من ابت��دا باید درج��ه ی اهمیت آن ها 
بررسی شود و این طور نیست که فقط یکی از آن ها 
دارای اهمیت باش��د.  بدون ارزیابی ترجیح یکی بر 
دیگری اشتباه است. ممکن است برای روستایی که 

نزدیک شهر است، ارتباط با شهر مهم باشد و برای 
دیگری ارتباط با روس��تای دیگر اهمیت بیش��تری 
داش��ته باشد. این مطلبی است که باید در مطالعات 
ب��ه آن بپردازیم. در واق��ع موضوعی از پیش تعیین 
ش��ده نیس��ت و عوامل زی��ادی در آن ایفای نقش 
می کنند  مواردی ازقبیل نوع روستا، جایگاه روستا، 
فعالیت افراد در روستا و ... همگی می توانند تاثیرگذار 

باشند.

دهیاریها:جنابآقایدکتروزیرینظرشمادر
اینخصوصچیست؟

ما در ابتدای کار قصد داریم روس��تاها را از نظر 
حمل ونقلی تقسیم کنیم که بتوان نیازهای یکسان 
روس��تایی را مش��خص نمود. یکی از رویکردهایی 
ک��ه زیاد در م��ورد آن تعمق نکردی��م این بود که 
آیا می توان روس��تاها را به روس��تاهای دور از شهر 
و روستاهای نزدیک به ش��هر تقسیم کرد یا خیر؟ 
این مس��ئله ی مهمی اس��ت. چرا که ممکن است 
سیاست ها و برنامه ریزی ها در این دو گروه متفاوت 
باش��د. پس ابتدا باید ش��ناخت کافی حاصل شود و 
در مرحله ی بعد از ش��ناخت و نیازسنجی، به نحوی 
سیاس��ت گذاری می کنیم تا بتوانیم نیازهای درون 
روستایی و برون روستایی را جواب گو باشیم. مانند 
حمل ونقل درون شهری و برون شهری که متداول 
اس��ت، البته ممکن است ش��کل اجرای آن با شهر 
متفاوت باش��د. در سطح کش��ور مهندسین مشاور 
حمل ونقل بس��یاری داریم که متاس��فانه هیچ کدام 
مشاور حمل ونقل روستایی نیستند. همه مهندسین 
حمل ونقل شهری هستند که به دنبال پاسخ گویی به 
مسائل اتوبان، ترافیک و .. هستند. در حال حاضر ما 
مشغول انجام بررسی ها و مطالعاتی برای پاسخگویی 
به این نیاز حیاتی روس��تاییان هس��تیم  و در صدد 

ارایه ی راه حل مناسبی در این حوزه می باشیم.

دهیاریه�ا:آقایدکتروزیریاگرنکتهیخاصی
درح�وزهیحملونق�ل،خطاببهدهی�ارانویا
مس�ئولینذیربطای�نحوزهوکلیهیکس�انی
کهایننش�ریهب�هدستش�انمیرس�ددارید،

بفرمایید.
ب��ه  معط��وف  خاص��ی  توجه��ات  اخی��را 
تکنولوژی ه��ای جدی��د محاس��باتی و اطالعاتی 
ب��رای روس��تاها شده اس��ت. اگ��ر در آن بخش 
خاصی ، جه��ت حمل ونقل در نظر گرفته ش��ود 
ت��ا از این طریق هم دانش��گاهیان و هم افرادی 
ک��ه در س��اختار اجرایی - قضای��ی و قانونی در 
ح��ال فعالیت مرتبط با روس��تاها هس��تند بتوانند 
تبادل اطالع��ات کنند و منابعی به آن تخصیص 
داده ش��ود ت��ا اطالعات س��ریع تر و کارآمدتر در 
اختیارش��ان قرار گیرد، به نظ��ر من می تواند قدم 
موثر و مناسبی در جهت توسعه روستاها باشد. از 
ماهنامه دهیاری ها نیز به خاطر توجه به موضوع 

حمل و نقل روس��تایی تش��کر می کنم.

دکتر وزیری: برخی 
مسایل مختص 
به شهر است 

و در روستا در 
اولویت  نیست 

مثل مسئله ی 
ازدحام، تراکم و 

آلودگی هوا که در 
شهرها مطرح است 

و لزومی ندارد 
که در روستا به 

این عوامل منابعی 
اختصاص داده 

شود و یا هزینه ای 
برای آن ها در نظر 

گرفته شود. در 
عوض نیازهای 

افراد در شهرها 
و روستا متفاوت 
است، به دنبال 
آن نوع نیاز به 

حمل ونقل و نحوه ی 
تامین این نیاز 

در شهر و روستا 
متفاوت است
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آزاده عظیمی 
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی   

paper@dehyariha.com
حمل ونقل روستایی به حرکت مردم و 
کاالهایش��ان در درون یا میان جوامع 
روس��تایی ب��رای اه��داف مختل��ف اقتصادی، 
اجتماع��ی و اداری گفت��ه می ش��ود که بر روی 
شبکه ی راه های روستایی برای دریافت منابع و 
خدمات به داخل روستا و همچنین خارج کردن 
تولیدات روستا به بیرون محدوده ی روستا انجام 
می ش��ود. در واقع حمل ونقل روس��تایی شامل 
الگوه��ای مختلف��ی از حرکت اس��ت که برای 
دامنه ی گس��ترده ای از اهداف مختلف در درون 
روستا و بیرون آن صورت می گیرد. این اهداف 
مس��افرتی ممکن اس��ت در ارتباط با خانوارها 
)ب��رای به دس��ت آوردن آب، س��وخت و غذا(، 
کشاورزی )برای نگهداری و فروش محصوالت 
و دام ه��ا( و یا تنوع گس��ترده ای از فعالیت های 
اقتص��ادی و اجتماع��ی )آموزش��ی، مذهب��ی، 
تفریحی، س��المتی، اشتغال زایی و تولید درآمد( 
باشد. وس��ایل مورد اس��تفاده ی حمل ونقل نیز 
تابع زیرس��اخت ها، اهداف، مسافت، جنسیت و 
سن می باشد. در واقع حمل ونقل مؤثر و کارآمد 
متکی به وس��ایل متنوع��ی از حمل ونقل برای 
جابه جایی کاال و مس��افران اس��ت. این تنوع و 
گوناگونی به زیرس��اخت ها، ش��رایط محیطی، 

اس��تفاده کننده ها و تقاضا وابس��ته است. بیشتر 
حمل ونقل روستایی در اطراف نواحی روستایی 
رخ می دهد. به طور کلی این نوع از مس��افرت ها 
شامل مسافت های کوتاه با بارهای سبک است 
ک��ه از طریق جاده های م��ال رو و خاکی انجام 
می ش��ود که به عنوان نمونه می توان جابه جایی 
جهت بازاریابی و توزیع، جمع آوری آب و هیزم، 

نگهداری از محصوالت و حیوانات را نام برد. 
به ط��ور کلی الگوهای حمل ونقل روس��تایی 

شامل موارد زیر می باشد: 
1( س��فرهای منظم روزانه در داخل روستا و 
نواحی اطراف آن که عمدتا در ارتباط با کارهای 
خانگی مانن��د جمع آوری آب و هیزم، آس��یاب 

کردن و رفتن فرزندان به مدرسه است. 
2( سفرهایی که از چرخه ی کشاورزی پیروی 
می کند و عمدتا در ارتباط با تولیدات کشاورزی و 
بازاریابی آن در درون روس��تا و بیرون آن اس��ت و 
شامل زمان های مختلفی در طول سال است؛ مانند 
س��فر به مزرعه برای انجام امور کاشت و برداشت 
محصول، س��فر برای به دس��ت آوردن نهاده های 

کشاورزی و انتقال مازاد محصول به بازار. 
3( س��فرهای منظم ب��ه بیرون از روس��تا و 
مراکز داد و ستد برای اهداف مختلف و فروش 
محصوالت؛ مانند کارگرانی که هر روز از روستا 
به نواحی ش��هری ی��ا اطراف روس��تا برای کار 

مراجعه می کنند. 

کلیات 
حمل ونقل 
روستايی

اهل قلم
ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 37  14

 *N37*4 : شماره پيامك



4( س��فرهای نامنظم مانند مراجعه به مراکز 
بهداشتی. 

5( سفرهای طوالنی که اغلب برای انجام امور 
.)Barwell،19:1998( اجتماعی صورت می گیرد

 عناصر تشکيل دهنده ی 
حمل ونقل روستایی 

تمام��ی سیس��تم های حمل ونق��ل از دو زیر 
بخش تاسیس��ات زیربنایی و ناوگان تش��کیل 
ش��ده اند. تاسیس��ات زیربنایی تمامی عناصری 
هس��تند که بس��تر حرکتی ناوگان را تش��کیل 
داده اس��ت و ی��ا به نح��وی ب��ه آن خدم��ت 
می کند. در سیس��تم حمل ونق��ل جاده ای، جاده 
به عنوان بس��تر حرکتی ناوگان، بخش عمده ی 
تاسیس��ات زیربنایی را تشکیل می دهد. اجزای 
خدمت دهن��ده عبارتن��د از: تاسیس��ات جانب��ی 
)تی��ر پارک ها، مجتمع ه��ای خدماتی و رفاهی( 
پاسگاه ها و جایگاه های سوخت رسانی )وزارت راه 

و ترابری،1382،ص3(. 
با رویکرد یکپارچه در مورد س��رمایه گذاری 
در حمل ونقل روس��تایی، باید گف��ت این مهم 
مس��تلزم ش��ناخت کلی از نیازهای دسترسی و 
قابلیت تحرک جوامع روس��تایی از یک طرف و 
همچنین شناخت نسبت به راه های روستایی و 
س��رمایه گذاری در زیر بخش های آن از طرف 
دیگر است. تاکید این نگرش بر مردم محوری، 
جهت دهی به تقاضاها و نیازهایی اس��ت که بر 

زندگی جوامع روستایی تاثیر می گذارند. 
در ای��ن چارچ��وب، حمل ونق��ل روس��تایی 
به طور وس��یع به عنوان یک نه��اده ی موفق در 
اس��تراتژی های معیشت روس��تاییان به حساب 
می آید. اجزاء دسترسی های روستایی شامل سه 

عنصر مکمل همدیگر هستند: 
الف( خدمات حمل ونقل؛ 

ب( مکان و کیفیت امکانات و تسهیالت؛ 
ج( زیرساخت های حمل ونقل.

الف(خدماتحملونقلروستایی:
بهب��ود  ب��رای  س��رمایه گذاری  ن��وع  ه��ر 
زیرس��اخت های حمل ونقل روس��تایی مستلزم 
این اس��ت که محدودیت های تاثیرگذار بر تهیه 
و تدارک زیرساخت های حمل ونقل روستایی و 
وس��ایل مورد اس��تفاده در حمل ونقل روستایی، 
به دقت مورد بررس��ی و آزمایش قرار گیرد. این 
محدودیت ها شامل عوارض مالیاتی بیش از حد، 

بازارهای ناکارآمد و فقدان منابع مالی است. 
در خدم��ات حمل ونقل روس��تایی رویکردی 
موفق اس��ت که با توجه به جمعیت و تقاضای 
موجود در مناطق روس��تایی اق��دام به هزینه و 
ایج��اد تکنولوژی مناس��ب و قابل انعطاف کند. 
افزون بر این ظرفیت سازی در مناطق روستایی 
از طریق حمل ونقل موجب افزایش اس��تفاده از 
وسایل حمل ونقل روستایی و در نتیجه کاهش 
زمان و فاصله ی جابجایی افراد و کاال می شود. 

در واقع این آثار را می توان بدین صورت ترسیم 
کرد: 

1( کاهش زمان اختصاص یافته به جابه جایی 
نهاده های کشاورزی و محصوالت آن؛

2( تسهیل دسترسی به بازاریابی محصوالت 
محلی و مکان های فروش آن؛

3( تسهیل فعالیت بنگاه های کوچک؛
4( تس��هیل دسترس��ی به خدمات اجتماعی 

به خصوص برای مردان؛
5( تس��هیل مس��افرت های خارج از روس��تا 

به ویژه برای مردان؛
6( کاه��ش جمع آوری هی��زم در مقتضیات 
معینی با فراهم ش��دن دسترس��ی به س��وخت 

جدید؛
7( توانایی سریع و آسان در سفرهای محلی، 
اس��تفاده از وس��ایل حمل ونقل برای سفرهای 

.)Barwell،33:1998( شخصی
ب(م�کانووضعی�تامکاناتوتس�هیالت

)کیفیتحملونقل(:
دومین عنصر از حمل ونقل یکپارچه، مکان و 
کیفیت امکانات و تسهیالت می باشد. فاصله ی 
خانوارها از تس��هیالتی مانند دسترس��ی به آب، 
جنگل ه��ا، آس��یاب، مراک��ز آموزش��ی، مراکز 
بهداش��تی و ... باع��ث افزایش مق��دار زمان و 
هزینه ای اس��ت که س��اکنان روس��تایی برای 
فعالیت حمل ونقل صرف می کنند. بس��یاری از 
مطالعات در حمل ونقل روستایی نشان می دهد 
که خانوارهای روستایی به خصوص زنان، مقدار 
قابل توجهی از وقت شان را صرف تالش برای 
فعالیت های حمل ونقل می کنند. قسمت زیادی 
از این تالش برای گذراندن معاش خانواده است، 
به وی��ژه در جم��ع آوری آب و هی��زم و رفتن به 
آسیاب، که از نگاه برنامه ریزان، این زمان هایی 
اس��ت که بیهوده تلف می ش��ود و باعث به هدر 
رفتن پتانس��یل نیروی کار خانوارهای روستایی 
می ش��ود. بنابرای��ن، بهبود کیفی��ت مکان ها و 

تس��هیالت می تواند مهم باش��د که با تجربه و 
آزمایش می توان شرایط جایگزین بهتری برای 

دسترسی خانوارهای روستایی پیدا کرد. 
)Jerry Lebo Dieter Schelling,2002:7(

ج(زیرساختهایحملونقلروستایی:
تعداد کمی از کشورهای در حال توسعه دارای 
الگوهای مدیری��ت پایدار و مطلوب در زمینه ی 
زیرس��اخت های  س��رمایه گذاری  و  مدیری��ت 
روستایی هستند. در این مورد کشورها، نخست 
باید بر روی توسعه ی همکاری با تمام بانک ها 

تمرکز داشته باشند.
زیرساخت های حمل ونقل روستایی می تواند 
بر قابلیت دسترسی و سطح خدمات تاثیر بگذارد. 

این تاثیر در چهار سطح قابل مشاهده است: 
ال��ف( دسترس��ی غی��ر موت��وری: ش��امل 
دسترس��ی های غیر موتوری در محدوده ی یک 

تا دو کیلومتری است؛
ب( دسترس��ی های جزیی: شامل دسترسی 
موتوری با وقفه ی قابل توجه در طول سال، در 

فصل بارندگی است؛
ج( دسترسی کامل: ش��امل دسترسی بدون 
وقفه در تمام طول سال و با کیفیت باال )سرعت 

باال، ناهمواری کم( است
 .)Bongardtand et.al,2006:258( 
 مزیت های حمل ونقل روستایی

بهب��ود مداوم در زیرس��اخت های حمل ونقل 
روس��تایی باعث دسترسی آسان به مواد اولیه و 
محصوالت بازار می شود و همین عامل احتماال 
تاثی��رات مثبت بر بخش های مختلف خدمات و 
تولیدات خواهد گذاش��ت که ممکن اس��ت این 
تاثیرات بر روی تولیدات کش��اورزی به ویژه در 

موارد ذیل موثر باشد:
1( افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی از 
طریق باالبردن کشت گسترده ی محصوالت؛ 

2( باالب��ردن ت��وان بهره ب��رداری در فرآیند 
فعالیت های کشاورزی؛ 

قابلیت تهیه 
و استفاده از 

زیرساخت های 
حمل ونقل 

روستایی و وسایل 
مورد استفاده در 
آن به عنوان یک 
نیاز حیاتی برای 

توسعه ی روستایی 
قلمداد می شود. 

هر وسیله ی نقلیه 
که در روز یا هفته 

فقط یک بار به 
جابه جایی بار و 

مسافر برای رفع 
نیازهای ضروری 
مناطق روستایی 

مانند مراکز 
درمانی، آموزشی 

و محصوالت 
کشاورزی بپردازد، 
برای جوامع محلی 
می تواند بی اندازه 

مهم باشد
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3( پیشرفت و تحول در استفاده از تکنولوژی، 
در خصوص اس��تفاده از کودها، حش��ره کش ها، 
روش های آبیاری، استفاده از تکنولوژی ماشینی 

مناسب در فرآیند فعالیت های کشاورزی؛ 
4( افزایش حجم تولیدات کشاورزی؛ 

5( تغییر در اجزاء محصوالت؛ 
6( افزای��ش در می��زان کیفی��ت تولی��دات 

کشاورزی؛
زیرس��اخت های حمل ونقل  بهبود  همچنین 
ب��ر فعالیت های غیر کش��اورزی نی��ز تاثیرگذار 

می باشد مانند:
1( پایین آمدن مصرف سوخت؛ 

2( افزای��ش قابلیت دسترس��ی به خدمات و 

تولیدات متنوع در سطح محلی؛ 
3( ایج��اد فرصت ه��ای ت��ازه در زمین��ه ی 

اشتغال زایی؛
4( افزای��ش دس��ت مزد فعالیت ه��ای غی��ر 

کشاورزی؛ 
همچنین بهبود جاده ها سبب تغییر در بخش 
حمل ونق��ل و بهب��ود امکانات و تس��هیالت در 
بخ��ش س��ازمان های خدماتی می ش��ود. اجزاء 
عم��ده ی این تغیی��رات در این بخش ش��امل 
نهادهای بهداش��تی؛ نهادهای آموزش��ی؛ نهاد 

مالی و گسترش خدمات است.
این امری طبیعی اس��ت که افزایش خدمات 
در اث��ر بهب��ود جاده ه��ا و حمل ونق��ل به وجود 
می آید. تاثیرات مس��تقیم و غیرمستقیم بخش 
حمل ونقل از طریق بخ��ش خدمات و تولیدات 
و نهاده��ای خدماتی منجر ب��ه تغییر در بخش 
خانوادگی نیز خواهد شد. این تغییرات در سطح 

خانواده ممکن است به تغییراتی در بخش های 
اقتصادی و غیراقتصادی خانوارها مربوط ش��ود 

که در برگیرنده ی موارد ذیل است:
تغییر در ویژگی و میزان اشتغال اعضای 
خانوار به سبب تقاضا برای عرضه ی نیروی کار؛

می��زان و منب��ع درآمده��ای نق��دی و 
غیرنقدی با توجه به وضعیت فقرا؛

مصرف یا داد و ستد مازاد محصول؛
استفاده از حمل ونقل؛

تقاض��ا ب��رای نهادهای خدمات��ی مانند 
بهداشت،آموزش و ...؛

پس انداز و سرمایه گذاری؛
ویژگی ه��ای  و  دارایی ه��ا  مالکی��ت 

جمعیتی)باقری سرنجیانه،1387،صص24�23(.
مدل های برنامه ریزی حمل ونقل 

روستایی
برنامه ری��زی حمل ونقل روس��تایی با توجه 
به س��اخت و کارکرد روس��تاها، بر اس��اس نوع 
و ش��یوه ی خدمات رس��انی، تنظیم ارتباطات و 
منطقه بن��دی و هم گام با س��اختار برنامه ریزی 
کشورها از روش ها و مدل های متفاوتی استفاده 

می کند که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
1-روشهایقابلیتدسترس�یبهروستایی
مرکزی: سهولت دسترس��ی به روستای مرکزی، 
برای سایر روستاهای یک دهستان و یا مجموعه 
روس��تایی، از اهمیت بسیار برخوردار است. امکان 
خدمات گیری آس��ان ب��رای جمعیت روس��تایی، 
یک��ی از مهم ترین اصول مرب��وط به برنامه ریزی 
روستایی اس��ت؛ زیرا وجود راه مناسب و سهولت 
دسترس��ی به مراکز ارایه دهنده ی خدمات و بازار، 

باعث عرضه ی آس��ان تولیدات روستایی به بازار 
و نیز تهی��ه ی امکانات و نیازهای زیس��تی برای 
روستاییان می ش��ود. لذا جهت سهولت دسترسی 
روستاییان به مراکز خدمات و بازار و همچنین سایر 
امکانات ارتباطی و مخابراتی، بر روی زیرساخت ها 
و خدمات حمل ونقل باید بیش��تر س��رمایه گذاری 
کرد. برای سهولت دسترسی روستاییان به مراکز 
خدمات، روش های مختلفی مطرح اس��ت که از 

آن جمله می توان روش های زیر را برشمرد: 
الف(روشاس�تقرارروستایمرکزیدرمسیر
راهها:در این روش روس��تاها از نظر واقع شدن در 
مسیر انواع راه های ارتباطی امتیاز کسب می نمایند. 
روس��تاهایی که در مسیر اصلی و تقاطع مسیرها 
واقع شده اند، از امتیاز بیشتری برخوردار می باشند. 
در این روش به روستاهایی که به مراکز پرجمعیت 
شهری نزدیک تر می باشند و یا در مسیرهای اصلی 
واقع ش��ده اند، امتیاز بیشتری داده شده است، زیرا 
در این روش، خدمات رس��انی به مرکز روس��تایی 
از س��طح شهرستان به آس��انی انجام می شود. در 
حالی که هدف از تعیین مراکز خدمات روس��تایی، 
س��هولت خدمات گی��ری از روس��تای مرک��زی 
به وسیله ی روستاهای تحت نفوذ آن می باشد. یعنی 
جمعیت روس��تایی تحت نفوذ روستای مرکزی، 
بتوانن��د خدمات مورد نیاز خ��ود را با صرف وقت 
کم تر از روستای مرکزی و یا مرکز دهستان خود 
دریافت نمایند.بنابراین این روش چندان مناسب 

نمی باشد )مطیعی لنگرودی،1382،ص147(. 
ب(روشقابلیتدسترس�یازنظرمسافت:
در این روش بعد مس��افت روستاها به روستای 
مرکزی مورد سنجش قرار می گیرد. روستاهایی 
که از نظر مرکزیت مطرح می باش��ند، متوس��ط 
مسافت سایر روستاهای منظومه یا دهستان به 
هر یک از روستاهای مطرح، محاسبه می شود. 

به طور مثال، اگر در یک منظومه ی روستایی 
و یا یک دهس��تان، چهارده روستا وجود دارد و 
در بین این چهارده روس��تا، س��ه روستا از نظر 
مرکزیت مورد توجه می باشند، متوسط فاصله ی 
سیزده روستای دیگر به هر یک از سه روستای 
مطرح محاسبه می شود و روستایی که کم ترین 
متوس��ط فاصله را نسبت به س��ایر روستاها دارا 
می باش��د، به عنوان روس��تای مرکزی انتخاب 
می ش��ود. در یک ناحیه ی روس��تایی چنان چه 
نوع پوشش و کیفیت راه ها با یک دیگر متفاوت 
باشند، می توان برای انواع راه ها ضریب در نظر 
گرفت و این ضریب را در طول راه ها ضرب کرد 
و امتیاز معکوس برای آن ها در نظر گرفت و یا 

زمان رفت و آمد را نیز مورد توجه قرار داد. 
ج(روشارتباطمستقیمبینروستاها: در این 
روش، ارتباط بیشتر یک روستا با سایر روستاها 
می تواند دال بر مرکزیت باشد. بنابراین، خطوط 
ارتباطی یک دهستان یا مجموعه ی روستایی را 
می توان به شکل ماتریس به صورت یک جدول 

برنامه ریزی 
حمل ونقل 
روستایی با توجه 
به ساخت و 
کارکرد روستاها، 
بر اساس 
نوع و شیوه ی 
خدمات رسانی، 
تنظیم ارتباطات 
و منطقه بندی و 
هم گام با ساختار 
برنامه ریزی 
کشورها از 
روش ها و 
مدل های متفاوتی 
استفاده می کند
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زیر نش��ان داد. عناصر ماتریس در صورت صفر 
بودن، نشان دهنده ی عدم ارتباط مستقیم و در 
صورت 1 بودن دال بر ارتباط مس��تقیم اس��ت. 
از ماتری��س ذک��ر ش��ده می توان ی��ک معیار 
مرکزی��ت و ی��ا قابلیت دسترس��ی به دس��ت 
آورد. بدی��ن منظور می توان اعداد س��طری و 
یا س��تونی ماتریس را ب��ا یک دیگر جمع کرد 
و س��کونت گاهی که دارای بزرگ ترین مقدار 
در حاصل جمع س��طری و یا س��تونی گردید، 
دارای باالترین درجه ی قابلیت دسترسی بین 

س��کونت گاه ها می باش��د.)جدول 1(
ای��ن  در  جریانه�ا:  تحلی�ل روش �2 
روش، کلی��ه ی ح��رکات و ارتباطات به طریق 
رواب��ط متقابل در قال��ب مبادله ها و عرضه و 
تقاض��ای خدمات و کاال مد نظر قرار می گیرد 
و کنش فضایی این ح��رکات و مبادله ها که در 
واق��ع بیان گر حرکت مواد، افراد و اندیش��ه ها در 
مکان ه��ای مختلف اس��ت مورد بررس��ی قرار 
می گی��رد. به ای��ن ترتیب می ت��وان گفت کنش 
متقابل یک جریان است که دارای چهار بعد و یا 
چهار عنصر اصلی می باشد. بعد اول و دوم جریان 
داده ها و س��تانده ها را می رساند؛ یعنی مجموعه 
حرکاتی که بین م��کان مرکزی و حوزه ی نفوذ 
آن اتفاق می افتد. بعد سوم، زمان یا روند جریان 
اس��ت، یعنی طول مدت زمانی که جریان در آن 
اتفاق می افتد و بعد چهارم، هزینه های اصطکاکی 
فضا را تشکیل می دهد )رضوانی،1381،ص48(. 
بنابرای��ن حرک��ت و جریان یکی از مش��خصات 
سازمان در سطح مختلف است که در شاخه های 
مختلف جغرافیای انس��انی بر آن تاکید می شود. 
زیرا حرکت ه��ای جمعیتی، جریان کاال و انرژی 
محور اصلی در جغرافیا محس��وب می شود. مثال 
در زمینه ی مهاجرت، عامل جمعیت نه به عنوان 
یک مشخصه ی ایس��تا، بلکه به مثابه ی اجزای 
پیچیده در حال حرکت با حلقه های کوتاه وابسته 
ب��ه محل خواب، کار، گ��ذران اوقات فراغت و با 
حلقه های دراز وابس��ته به زادگاه و مبدا مهاجرت 
می باشد. جریان کاال و مواد در مناطق کشاورزی 
و یا رش��د شهر بر حس��ب آمد و شد روزانه نظیر 

همان حرکت های جمعیتی اس��ت. روشن است 
که ه��ر یک از آن حرکت ه��ا و جریان ها اثرات 

ویژه در چهره ی زمین باقی می گذارند.
در تحلیل حرکت و جریان، مس��ائل مختلف 
نظی��ر رابطه ی متقابل حرک��ت و فاصله، حدود 
قلم��رو و حرک��ت در رابطه با وس��عت حوزه ی 
حرک��ت و رابط��ه ی حرک��ت و زمان بررس��ی 
می ش��ود )هم��ان،ص53(. در این روش، جهت 
و ش��دت جریان ه��ای موجود بی��ن یک مرکز 
جمعیتی و نق��اط جمعیتی پیرام��ون آن تعیین 
کنن��ده ی حدود منطقه ی کارب��ردی یا حوزه ی 
نف��وذ اس��ت. در این جا با دور ش��دن از مرکز از 
شدت جریان کاسته و با نزدیک شدن به مرکز 
دیگر بر ش��دتش افزوده می ش��ود. ب��ا در نظر 
گرفت��ن این ویژگ��ی محدوده یا م��رز حوزه ی 
نفوذ یک مرکز جمعیتی جایی اس��ت که شدت 
جریان به حداقل خود می رسد. جریان ها از انواع 
مختلف اند ولی اغلب دربرگیرنده ی فعالیت های 
اقتصادی متنوعی می باش��ند که بر حسب گونه 
)مانند ترافیک، مسافر، کاال، راه یا راه آهن( و یا 
بر حس��ب هدف )مانند خری��د روزانه یا رفت و 
آمد روزانه به محل کار( طبقه بندی می ش��وند. 
جریان ه��ا ممکن اس��ت ماهیت��ی اجتماعی و 
خدمات��ی )مانند جری��ان روزان��ه ی محصلین، 
بیم��اران( و یا سیاس��ی )هزینه ه��ای دولتی( یا 
ارتباطی )مانند تلگراف، تلفن، روزنامه( داش��ته 
باش��ند. بدین ترتیب جریان ه��ای اطالعاتی و 
ارتباطی، ش��اخص مناس��ب برای نش��ان دادن 
فعالیت ه��ا و تاثیرات متقابل واحدهای جمعیتی 

به شمار می آیند )زیاری،1382،ص84(.
 جمع بندی

با توجه به آن چه که گذش��ت، می توان گفت 
حمل ونقل در واقع به معنای جابه جایی انس��ان، 
کاال و یا خدماتی اس��ت ک��ه از نقطه ی عرضه 
به محل تقاضا گس��یل داده می شود. با توجه به 
این تعریف می توان گفت حمل ونقل روس��تایی 
نیز به معنی جابه جایی افراد س��اکن در روس��تا 
در داخ��ل و یا بیرون روس��تا اس��ت که موارد و 
محصوالت به عن��وان بخش قاب��ل توجهی از 

کاالهای جابه جا شده را در برمی گیرد.
در ارتب��اط ب��ا حمل ونقل روس��تایی در کنار 
مطالب ذک��ر ش��ده در این مقال��ه می توان به 
مبحث رضایت مندی در دسترس��ی نیز اش��اره 
کرد. در واق��ع دهیاران برای آگاه��ی از میزان 
تاثیرگ��ذاری طرح ه��ای حمل ونقلی در س��طح 
روس��تا و نیز ش��ناخت کمبودها، نیاز مبرمی به 

سنجش رضایت مندی ساکنین دارند.
در ای��ن مقاله کلیات��ی در ارتباط با حمل ونقل 
روس��تایی مطرح گردید که آگاهی از آن ها برای 
دهیاران ضروری می باش��د. در واقع در این مقاله 
از مطالبی بحث به میان آمد که در آن ش��ناخت 

مفهومی حمل ونقل روستایی ارائه گردیده است.
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امین فرجی مالئی
پژوهشگر پژوهش��گاه علوم انسانی و 
مطالع��ات اجتماعی جهاد دانش��گاهی و 
دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی 

شهری دانشگاه تهران
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ش��هر و روس��تا همواره به میزان معینی 
وابسته به یک دیگر بوده اند، ولی صنعتی 
ش��دن باعث بس��تگی فوق العاده ش��هر به روستا 
جه��ت غذا، م��واد خام و نیروی انس��انی اس��ت، 
کلی��ه ی  ب��رای  برعک��س  روس��تا  درحالی ک��ه 
نیازمندی های اقتصادی و اجتماعی چشم امید به 
ش��هر دوخت��ه اس��ت. ای��ن وابس��تگی متقابل با 
دسترس��ی به اش��کال جدید حمل ونقل و وسایل 
ارتباط جمعی تس��هیل می شود. مطابق با رویکرد 
ش��بکه ی منطقه ای یک شبکه از سکونت گاه های 
روستایی و شهری کامال مرتبط و به شدت تعاملی 
می تواند بهتر از یک کانون)قطب( رشد عمل کند. 
کاه��ش فاصله های زمانی بین س��کونت گاه های 
روس��تایی و ش��هری از طریق ش��بکه های نوین 
ارتباطات و حمل ونقل این امکان را فراهم می آورد 
که شهرها و روستاهای پراکنده و دور افتاده را به 

یک دیگ��ر پیوند دهد و طیف موث��ری از تعامل را 
فراه��م کند. ادغام مناطق روس��تایی با سیس��تم 
حمل ونقل نقش بزرگی برای توس��عه ی اقتصادی 
و کاهش دوگانگی بین مناطق روستایی و شهری 

دارد. 
در درون محیط های روس��تایی نیز حمل ونقل 
یکی از اجزاء گسست ناپذیر توسعه روستایی است. 
شبکه ی ارتباطی به خصوص حمل ونقل، به عنوان 
عوامل نزدی��ک کننده و ارتب��اط دهنده ی مراکز 
عرض��ه و تقاض��ای کاالها و خدم��ات، از اهمیت 
وی��ژه ای برخوردار هس��تند. حمل ونقل برای یک 
اقتصاد، ب��ه مثابه ی رگ های حیاتی هس��تند که 
جری��ان فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را تداوم 
می بخش��ند. به همین لحاظ شناخت وضع موجود 
حمل ونق��ل و بررس��ی تحوالت آن ه��ا ضروری 
است)آس��ایش،1375،ص146(. با توجه به آن چه 
گفته ش��د و با توجه به نقش حمل ونقل در زندگی 
روس��تایی در ای��ن مقاله به بررس��ی و مطالعه ی 
نظریاتی پرداخته شده است که در واقع شالوده ی 

برنامه ریزی حمل ونقل روستایی می باشند.
نظریات پيرامون راه و توسعه 

روستایی

در دوره ی شکوفایی راه روستایی پیش از دوران 
جدید، س��ه برونداد عمده در پی داشت که عبارتند 
از: تسهیل روند اس��تقرار نظم و قانون، تخصصی 
ک��ردن و در نتیجه تجارت، تح��رک و جابه جایی 

جمعیت.
ام��ا وقوع انق��الب صنعتی و ادغ��ام اقتصادی 
کشورها موجب تغییر و تحوالتی در برنامه های آنها 
شد؛ به طوری که صنایع شهری کشورهای در حال 
توسعه دچار رکود ش��ده و صنعتگران به کارگران 
حقوق بگیر تبدیل ش��دند و به دنبال آن کاالهای 
مصرفی وارد بازار گردید. به تدریج کش��ورهای در 
حال توسعه به س��وی صنعتی شدن پیش رفته، با 
مدرنیزه ش��دن کش��اورزی وارد عرصه ی تجارت 
ش��دند. از این زمان توس��عه ی راه های روستایی 

به تدریج رو به رشد نهاد. 
تالش های انجام شده جهت سنجش آثار راه بر 
توس��عه نسبتا جدید بوده و همه بر این نکته اتفاق 
نظر دارند که حمل ونقل و توجه به امر راه س��ازی 
جزء ضروری توس��عه اس��ت. نظری��ات موجود بر 
س��ه احتمال در رابطه با ایج��اد حمل ونقل تاکید 

می کند: 
ال�ف(اثرمثب�ت، جایی که فعالیت های جدید و 

نظريه های حمل ونقل و راه 
در نواحی روستايی

اهل قلم
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مولد نتیجه ی مستقیم ایجاد تسهیالت حمل ونقل 
هستند؛

ب(اثرخنثی،جایی که تس��هیالت حمل ونقل 
خودشان مس��تقیما موجب فعالیت های تولیدی و 

افزایش بعدی در سطح رشد اقتصادی نشوند؛
ج(اث�رمنفی، جایی که تس��هیالت حمل ونقل 
مستقیما باعث حذف فعالیت های تولیدی شوند و 
به طور موثر س��طح رشد اقتصادی را کاهش دهند 

)پاپلی یزدی و ابراهیمی،1381،ص217( 
از س��وی دیگر ب��ا عنایت به نقش توس��عه ای 
راه ه��ا، بهس��ازی یا توس��عه ی راه روس��تایی در 
چارچوب برنامه های س��رمایه گذاری ملی به س��ه 

شیوه ی ممکن عملی می شود. 
رهیافتاول هنگامی اس��ت که شبکه ی اصلی 
ش��اه راه ها توج��ه را معط��وف راه های روس��تایی 
می گردان��د. این امر منتج به یک برنامه ی طراحی 
ش��ده از سوی مرکز می شود، تا در مقیاس ملی به 
اجرا درآید. در این برنامه ها، س��رمایه گذاری میان 
مناطقی که دارای اولویت های سیاس��ی، اجتماعی 
و اقتصادی هس��تند تقسیم می شود. این برنامه ها 
در مقایسه با منابع موجود احتماال هزینه ی باالیی 
دارند. زیرا ه��دف فراه��م آوردن حداقل خدمات 

برای کل جمعیت روستایی است. 
رهیافتدوم این اس��ت که همانند کشورهای 
ماالوی و س��احل عاج، برنامه ی توس��عه راه های 
روس��تایی را در ی��ک مجموع��ه س��رمایه گذاری 
توس��عه روس��تایی و یا منطق��ه ای می گنجاند. در 
چنین مواردی، گزینش و طراحی برنامه بهسازی 
حمل ونق��ل احتم��اال بیش��تر بر پای��ه ی تقاضای 
حمل ونقل متکی بر تولید و بازار کاالهای شخصی 
و یا نیاز خدمات دهندگان استوار است. کار ساخت 
جاده در ای��ن برنامه ها معموال توس��ط ابزارآالت 
مکانیکی انجام می ش��ود و مردم محلی نمی توانند 
در م��ورد موقعیت یا اس��تانداردهای طرح جاده ها 
نظری بدهن��د و در نتیجه ب��رای برعهده گرفتن 
مس��ئولیت نگهداری ج��اده پس از پای��ان پروژه، 
عالقه ای از خود نشان نمی دهند )مانند جاده های 
پروژه های آبیاری، جنگل داری، توسعه کشاورزی 

یکپارچه و احداث کارخانه( 
رهیاف�تس�وم در زمین��ه ی توس��عه راه های 
روس��تایی این اس��ت که دولت مناب��ع مالی را در 
دس��ترس جوامع قرار دهد تا پ��روژه ی مورد نظر 
را خودش��ان انجام دهند. ب��رای نمونه می توان به 
 Inpres برنامه ی بهسازی روستایی تحت عنوان
و برنامه ی pider برای توسعه روستایی مکزیک 
اشاره داشت. منطق اصلی این گونه برنامه ها ایجاد 
اش��تغال اس��ت ولی می توان تولید دارایی و درآمد 
را نی��ز پیامده��ای آن تلق��ی کرد )هم��ان،221(. 

)نظریه ی توسعه خدمات(
امروزه برنامه ریزان در کشورهای در حال توسعه 
به این مطلب پی برده اند که مکان یابی خدمات و 
تسهیالت زیر ساختی نقش با اهمیتی در بهبود و 

توسعه ی خدمات در نواحی روستایی بازی می کنند 
و به این امر اذعان دارند که بهبود دسترسی جوامع 
روستایی به خدمات اساسی به عنوان ابزار مهم در 
ش��تاب بخشیدن به توس��عه ی منطقه ای می باشد 
و ای��ن نکته را پذیرفته اند ک��ه مکان یابی خدمات 
عالوه ب��ر تاثیرگذاری در هزینه ه��ا، در کارایی و 
به کارگیری ش��ان، همچنین بر روی کیفیت آن ها 

نیز موثر است. 
طرفداران نظریه ی توس��عه خدمات اس��تدالل 
می کنن��د که بهبود دسترس��ی به خدم��ات برای 
دس��تیابی به توس��عه روس��تایی یک��ی از معیارها 
و الزام��ات اساس��ی اس��ت و از ای��ن رو اغلب به 
طراح��ی »پروژه ه��ای برنامه ری��زی منطق��ه ای 
یکپارچ��ه« مب��ادرت کرده اند. جانس��ون )1970( 
به عن��وان یک اقتصاددان تاریخ��ی اظهار می دارد 
ک��ه امکان دسترس��ی به خدمات ش��هری، برای 
توسعه روستایی اساس��ی و ضروری است )ایزدی 

خرامه،1380،ص127(.
 رویکرد برنامه ریزی قابليت 

دسترسی روستایی
رویکرد اساس��ی قابلیت دسترسی روستایی، در 
خصوص بهب��ود و نگه��داری و بهره مندی مردم 
روس��تایی از سطوح مختلف دسترس��ی دارای دو 

جزء مکمل هستند که عبارتند از:
1( بهبود و تامین خدمات سیس��تم حمل ونقل 
روس��تایی از طریق تهیه و تدارک وس��ایل الزم و 
تعمیر و نگهداری بهتر در سطح گسترده، همراه با 
اس��تانداردهای باالی سیستم حمل ونقل روستایی 
و افزایش قابلیت دسترس��ی در نواحی روستایی از 
طریق وس��ایل نقلیه ی مناسب و کارآمد، هزینه ی 
پایین س��رویس های حمل ونقل ک��ه این خود نیز 

منجر به موارد زیر می شود:
ال��ف( افزای��ش تح��رک و جابه جای��ی مردم 
روس��تایی از طریق جابه جایی خود و کاالهایشان 
به صورت ارزان تر، سریع تر، قابلیت اطمینان بیشتر 

و هزینه های مادی کمتر؛
 ب( تسهیل همه جانبه ی حمل کاال و خدمات 
در مناطق روس��تایی از طریق آژانس های عمومی 

و بخش خصوصی؛
2( کاهش مس��افت مردم روس��تایی در هنگام 
مس��افرت و جابه جایی کاالهایشان از طریق تهیه 
و تدارک گس��ترده و ب��ا کیفیت بهت��ر خدمات و 

.)Sarkar،8:2005(تسهیالت روستایی
فرآیند برنامه ریزی یکپارچه 
قابليت دسترسی روستایی  

)IRAP(
با عنای��ت به روش برنامه ری��زی حمل ونقل و 
رویکرد دسترسی ها، امروزه آن چه در برنامه ریزی 
روس��تایی مطرح اس��ت داش��تن نگ��رش فرآیند 
یکپارچه به برنامه ریزی به ویژه دسترس��ی ها است 
و با این دیدگاه و نگرش اس��ت که در برنامه ریزی 
قابلیت دسترسی روس��تایی، میزان فقر دسترسی 

یا به اصطالح زمان صرف ش��ده برای به دس��ت 
آوردن دسترسی، مورد توجه قرار می گیرد؛ چرا که 
به علت فقر دسترس��ی، خانوارهای روستایی برای 
انجام امور حمل ونقل ش��ان زمان زیادی را بیهوده 
تلف می کنند تا کاالها و وس��ایل مورد نیازش��ان 
را تامین کنند )باقری س��رنجیانه،1387،ص35(. 
در واقع برنامه ریزی قابلیت دسترس��ی روس��تایی، 
برنامه ریزی چندبخش��ی و یکپارچه است و ابزاری 
برای شناس��ایی ابعاد عمده ی نیازهای خانوارهای 
روستایی در ارتباط با معیشت و اهداف اقتصادی، 
اجتماعی و اکولوژیکی اس��ت. هدف از این فرآیند 
بهبود دسترس��ی ب��ه کاال و خدم��ات در مناطق 
روس��تایی به ویژه برای جوامع فقی��ر و محروم از 
طریق م��دل هزینه � فایده اس��ت. به عبارت دیگر 
IRAP مجموع��ه ای از ابزاره��ای برنامه ری��زی 
که مبنی بر دسترس��ی نس��بت به نیازهای مردم 
روس��تایی اس��ت و این نوع برنامه ریزی بیشترین 
تمرک��ز را بر اس��تفاده از منابع محل��ی دارد. برای 
روشن تر ش��دن تعریف باال مثالی می زنیم. فرض 
هیچ گون��ه   B و   A روس��تای  دو  در  می کنی��م 
تس��هیالت بهداش��تی وجود ندارد و برنامه ریزان 
قصددارند یک مرکز بهداش��تی در یکی از این دو 
روستا بس��ازند. تصمیم گیری در مورد این که این 
مرکز بهداش��تی در کجا س��اخته شود خیلی مهم 
اس��ت. زیرا برای این کار نیازمن��د در نظر گرفتن 
عوامل زیادی هستند که باید آن ها را مورد تجزیه 
و تحلی��ل ق��رار دهند. قب��ل از تجزی��ه و تحلیل 
ضروری اس��ت که تمام محدودیت های ممکن در 
نظر گرفته ش��ود. IRAP در این فرآیند با کمک 
گرفتن از ابزار برنامه ریزی مخصوص IRAP به 
کار برده می ش��ود. برنامه ریزان می توانند لیس��تی 
از اولویت ه��ای روس��تا و اولویت ه��ای بخش را 
مطرح کنند. س��ابقا بر اساس لیست به وجود آمده، 
برنامه ری��زان اق��دام به انتخاب پ��روژه می کردند. 
در حالی ک��ه بعد از این مرحل��ه، نظارت و بازبینی 
پ��روژه می تواند کم��ک زیادی به اج��رای پروژه 

 .)Sarkar،13:2005(بکند
در واقع IRAP بر روی خانوارها و اندازه گیری 
نیازهای دسترسی بر حسب زمان و تالش صرف 
شده بر کسب دسترس��ی تمرکز دارد. به واسطه ی 
فقر دسترس��ی، اغلب خانوارهای روس��تایی زمان 
زیادی ب��رای به دس��ت آوردن دسترس��ی صرف 
می کنند یا بعضی اوقات به علت مسافت طوالنی و 
فقر سیستم حمل ونقل دسترسی تقریبا غیرممکن 
می ش��ود. اص��ول اساس��ی برنامه ری��زی قابلیت 
دسترس��ی کاهش مش��کالت کس��ب دسترسی 
اس��ت. بهبود دسترس��ی، بهبود ش��رایط زندگی و 
رفاه نیازهای اساس��ی، اقتصادی و اجتماعی مردم 
نواحی روس��تایی اس��ت. به عالوه، صرفه جویی در 
وقت نتیجه ی بهبود دسترس��ی است که می تواند 
جایگزی��ن دیگر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 

شود. 

امروزه 
برنامه ریزان در 

کشورهای در حال 
توسعه به این 

مطلب پی برده اند 
که مکان یابی 

خدمات و تسهیالت 
زیر ساختی نقش 

با اهمیتی در 
بهبود و توسعه ی 
خدمات در نواحی 

روستایی بازی 
می کنند
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مراح�لبرنامهریزیقابلیتدسترس�یش�امل
مراحلزیرمیباشد:

مرحله ی 1 و 2: فرآیند جمع آوری 
داده و اطالعات 

مرحله ی اول شامل بررسی وضعیت و شناسایی 
مش��کالت نواحی روستایی در ارتباط با جابه جایی 
مردم در مکان ها و اس��تفاده ی آن ها از امکانات و 
خدمات است. جوامع و سازمان های محلی در این 
فرآین��د درگیر تهیه ی اطالعات و آمار هس��تند و 
آمارگیرهای محلی برای جمع آوری برداش��ت ها و 
اطالعات مورد نیاز آموزش ه��ای الزم را دیده اند 
و این اطالعات ش��امل اطالعات فرضی )جمعیت 
و می��زان تولیدات کش��اورزی( و اطالعات اصلی 
است. در س��طح خانوار، داده های اصلی داده های 
و  ویژگ��ی دسترس��ی  دارای  جم��ع آوری ش��ده 
حمل ونقل مانند استفاده از تسهیالت، اهداف سفر 
و زمان س��فر است. پس از جمع آوری اطالعات و 
داده ه��ا، داده ها مورد پ��ردازش و تجزیه و تحلیل 
ق��رار می گیرند و نتایج آن در پردازنده شناس��ایی 
نیازها و اه��داف نواحی در تقاضا برای حمل ونقل 

و دسترسی است. 
در مطالع��ات برنامه ریزی حمل ونقل به دس��ت 
آوردن اطالعات��ی درباره ی وض��ع موجود، نوع و 
حجم ترافیک برای پیش بینی نیازهای آینده الزم 
است. معموال اطالعات شامل موارد زیر می باشد: 
آمارگیری ترافیک، ش��مارش تعداد وسایل نقلیه و 
حجم ترافیک)ساعتی، هفتگی، ماهانه و ساالنه(؛ نوع 
ترافیک نظیر کامیون ها، اتوبوس ها، اتومبیل های 
ش��خصی؛ ماهیت ترافیک و ساعات اوج ترافیک؛ 
اهداف س��فر مانن��د تج��اری، اداری، تفریحی و 
آموزش��ی؛ مبدا و مقصد س��فر؛ س��رعت ترافیک؛ 
وضعی��ت وس��ایط نقلیه؛ ثب��ت تصادف��ات؛ آمار 

جایگاه های بارگیری، پارک س��وارها، پارکینگ ها 
و پایانه ه��ا؛ جم��ع آوری داده ها در م��ورد خدمات 
اتوبوس های مسافربری، کاربران تاکسی و وسایل 
نقلیه دربس��تی و حمل ونقل تجاری و بهره برداری 
از آن. در کسب اطالعات الزم جهت برنامه ریزی 
حمل ونقل، ضروری اس��ت تا اطالعات به تفکیک 
سیستم حمل ونقل عمومی و خصوصی گردآوری 

شود)صفار زاده و ملک زاده فر،1384،ص28(.

مرحله ی 3: تهيه ی پروفيلی از 
قابليت دسترسی، شاخص ها و 

نقشه ها 
پروفیل دسترس��ی از پوش��ش ناحی��ه ی مورد 
مطالعه، ش��امل مجموعه ای از اطالعات اساس��ی 
در مورد خدمات و تس��هیالت مکان ها و همچنین 
مش��کالت مردم در دس��تیابی به این دسترسی ها 
اس��ت و برای هر بخش، باید شاخص های قابلیت 
دسترس��ی تهیه شود. مطالعات در زمینه ی کارایی 
و کیفی��ت خدمات حمل ونق��ل عمومی از نگرش 
گروه های مختلف مانند مسافران و کاربران محلی، 
اپراتوره��ا و س��رمایه گذاران انجام می ش��ود. این 
تحقیقات از چشم انداز مسافران و مصرف کنندگان 
محلی بیشتر بر کفایت ارایه ی خدمات حمل ونقل 

عمومی متمرکز می شود.
این ش��اخص ها تابع متغیرهای مختلفی هستند 
مانند تعداد خانوارها در ناحیه ی مورد مطالعه، میانگین 
زمان صرف ش��ده برای دس��ت یافتن به هر یک از 
امکان��ات و خدمات، تعداد س��فرهای انجام ش��ده و 
انتخاب متغیرهای کیفی که در سطح روستا می توان 
استخراج و تعریف کرد. به عالوه، براساس اطالعات 
جمع آوری شده، نقشه های قابلیت دسترسی به منظور 
نمایش بصری بهتر از پروفیل ناحیه ی مورد مطالعه 
تهیه می گ��ردد و راه حل های جایگزین مش��کالت 

دسترسی بر روی آن مشخص می شود.
مرحله ی 4: اولویت دهی 

در ای��ن مرحله باید ش��اخص های ب��ا قابلیت 
دسترس��ی باال و همچنین مش��کالت دسترس��ی 
نامطلوب را ارزش گذاری کرده و براس��اس اهداف 

جدول1:عواملترددزایتولیدسفرنواحیروستایی

متوسط تردد روزانهعامل ترددزا  

78دبيرستان

74/3مدرسه راهنمایی

68مرکز خدمات روستایی

63/4درمانگاه

36دفتر تلفن 

33پاسگاه نيروی انتظامی

29/4عامل فروش نفت

12/36دفتر تعاونی روستایی

8/3تعميرگاه ماشين آالت کشاورزی

6/45خانه بهداشت

0/777باغداری)هکتار(

0/37زراعت)هکتار زیر کشت(

0/74دامداری)واحد دامی(
ماخذ: رضایی،1390
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ناحیه به رتبه بندی آن ها بپردازیم. البته باید توجه 
داش��ت که هدف تمرکز روی نقاطی اس��ت که از 
لحاظ دسترس��ی در ش��رایط نامطلوبی قرار دارند. 
برای محاس��به ی تولید س��فر در نواحی روستایی، 
عوامل ترددزا بر حسب جمعیت، اشتغال و عناصر 
خدمات رس��انی شناس��ایی ش��ده و برای هر کدام 
به طور میانگین ضریب متوسط ترددزایی محاسبه 
می گ��ردد و با جمع عوامل ت��رددزا در یک محور 

میزان ترافیک و تولید سفر محاسبه می گردد.
در ج��دول1 عوام��ل ترددزا بر حس��ب عناصر 
خدمات روستایی و اشتغاالت اصلی درج می گردد.

مرحله ی 5 و 6: ارزیابی داده ها و 
تعيين اهداف 

در هنگام ارایه ی پروفیل دسترس��ی و ارزیابی 
داده ه��ای جمع آوری ش��ده، در کارگاه آموزش��ی، 
نماینده ای از هر کدام از سازمان های اداری محلی، 
سازمان های کمک کننده، سازمان های غیردولتی 
و مردم محل ش��رکت می کنن��د و در جریان این 
کارگاه اهداف بخشی برای بهبود قابلیت دسترسی 
تعریف خواهد شد. در جاهایی که اهداف ملی مورد 
نظر است، این تعاریف در سراسر سطح ملی اعمال 
خواهد ش��د. برای مثال تمام خانوار در منطقه باید 
دسترسی مس��تقیم به آب لوله کشی داشته باشند 
که فاصله ی آن نباید بیشتر از 500 متر باشد. این 
اهداف باید براساس منابع موجود، واقع گرا و قابل 

دست یافتن باشد. 
با توجه به این که هر سیستم حمل ونقل عمومی 
آث��ار مختلفی را به همراه دارد، ی��ک ارزیابی مؤثر 
باید از جنبه های فنی، اقتصادی، زیس��ت محیطی 
و اجتماع��ی انج��ام گیرد. جنبه های فنی ش��امل 
م��واردی چون س��رعت، ظرفیت، راحت��ی، ایمنی 
و مص��رف انرژی می باش��د. در بخ��ش اقتصادی 

هزینه ها، منافع و عم��ر مفید گزینه ها مورد توجه 
می باش��د. در ارزیاب��ی زیس��ت محیطی توج��ه به 
اکوسیستم های طبیعی، کیفیت هوا، حفظ مناطق 
تاریخ��ی و فرهنگی ض��روری اس��ت. در بخش 
اجتماعی مساله ی جابه جایی مردم، سالمت جامعه 
و تاثیرات بر افراد س��اکن در مجاورت ایستگاه ها 
مورد نظ��ر می باش��د. جهت آگاه��ی در جدول2 
اهداف مرب��وط به ارزیابی طرح ه��ای حمل ونقل 

آورده می شود.
اه��داف ارزیاب��ی جه��ت س��رمایه گذاری در 

حمل ونقل عمومی عبارتند از:
1(معیارهایاجتماعشامل:آلودگی هوا، میزان 
تصرف زمین، قابلیت دسترس��ی، هزینه ی سفر و 

مخارج حمل ونقل؛
قابلی��ت  ش��امل:  2(معیاره�ایغیرکارب�ران
دسترس��ی تقاض��ا، جابه جایی مناطق مس��کونی، 
جابه جایی شغلی، میزان مزاحمت برای همسایگان 

و هماهنگی سهولت حمل ونقل؛
3(معیارهایکاربرش��امل: قابلیت دسترس��ی 
ش��خصی، زمان س��فر، میزان ازدحام و ش��لوغی، 
پوش��ش دهی ش��بکه، رضای��ت مس��افر و میزان 

تصادف؛
4(معیاره�ایبهرهب�ردارانش��امل:درآم��د، 
هزینه  ی عملیاتی، بهره وری و کارایی تجهیزات. 

مرحله ی 7: تعيين پروژه
نتایج به دس��ت آمده در مراحل ذکر شده منجر 
به تعیین پروژه می ش��ود که باید بیشترین تاثیر را 
در کاهش زمان صرف ش��ده و تالش در کس��ب 
دسترس��ی و فراه��م ک��ردن امکان��ات و خدمات 
داش��ته باش��د و پروژه های مربوط ب��ه حمل ونقل 
)زیرس��اخت های حمل ونقل روس��تایی، هزینه ی 
پایین وسایل حمل ونقل و یا خدمات حمل ونقل( و 

خدم��ات غیر حمل ونقل )برای مثال توزیع بهتر یا 
ارایه ی خدمات در خور مناس��ب در مکان ها شامل 
واتر پمپ ها و چاه ها، مدارس، کلینیک ها و مراکز 

داد و ستد( است. 
مرحله ی 8: اجرا، نظارت و 

ارزش یابی
بعد از تعیی��ن پروژه، نوبت به اج��را، نظارت و 
ارزش یاب��ی سیس��تم برنامه ریزی توس��عه محلی 
به ص��ورت جام��ع و کام��ل می رس��د. جامع��ه و 
سازمان های درگیر نه تنها در مرحله ی برنامه ریزی 
بلکه در مرحله ی اجرا و نگهداری نیز باید س��هیم 

باشند)باقری سرنجیانه،1387،ص37(.
 جمع بندی

بر اس��اس آن چه که گفته شد، راه و حمل ونقل 
روستایی یکی از اجزای اساسی در توسعه روستایی 
می باش��د. حمل ونق��ل درون روس��تایی و ب��رون 
روس��تایی هر یک از ابعادی در توسعه ی روستایی 

موثر هستند.
در بررسی بهسازی یا توسعه ی راه روستایی در 
چارچوب برنامه های سرمایه گذاری ملی بر اساس 
آن چه ارایه ش��د، به س��ه ش��یوه ی ممکن عملی 
می شود. در بررسی نظریه ی توسعه خدمات گفته 
شد که بهبود دسترسی جوامع روستایی به خدمات 
اساس��ی به عنوان ابزار مهم در شتاب بخشیدن به 

توسعه ی منطقه ای می باشد. 
در عین حال در این مقاله رویکرد برنامه ریزی 
قابلیت دسترسی روستایی و نیز فرآیند برنامه ریزی 
یکپارچه قابلیت دسترس��ی روس��تایی در قالب 8 
مرحل��ه ارایه گردید. در پایان نیز سیس��تمی بودن 
حمل ونقل در محیط روستا مطرح گردیده و در آن 
به بررس��ی محاسن و معایب این رویکرد پرداخته 

شده است.

منابع
- آسایش، حسین، )1375(، برنامه ریزی روستایی در ایران، 

انتشارات پیام نور.
- افتخاری، رکن الدین، )1386(، جزوه درسی نظریه توسعه 

روستایی، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
- ایزدی خرامه، حس��ن، )1380(، تبدیل روس��تا به شهر و 
نقش آن در توس��عه روس��تایی مورد مطالعه: اس��تان فارس، 
رس��اله دوره دکتری دانشکده علوم انس��انی، دانشگاه تربیت 

مدرس.
- باقری س��رنجیانه، ناص��ر، )1387(، تاثی��ر حمل ونقل بر 
توسعه روس��تایی، مطالعه موردی: شهرستان دهگالن بخش 
ییالق جنوبی، پایان نامه کارشناس��ی ارشد در رشته جغرافیا و 

برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
- پاپلی یزدی، محمدحسین، ابراهیمی، محمدامیر، )1381(، 

نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.
- رضایی، کامران، )1390(، ارزیابی سیستم های حمل ونقل 
روس��تایی، پایان نامه کارشناسی ارش��د جغرافیا و برنامه ریزی 

روستایی، دانشگاه تهران.
- رضوانی محمدرضا، منصوریان حس��ین، احمدی فاطمه، 
)1389(، ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در بهبود کیفیت 
زندگی س��اکنان محلی )مطالعه موردی: شهرهای فیروزآباد 
و صاحب در اس��تان های لرس��تان و کردستان (پژوهش های 

روستایی، بهار 1389.

جدول2:اهدافارزیابیطرحهایحملونقل

معيار سنجشاهداف
الف( بهره برداری

1ـ بهبود آسایش در سفر 
2ـ صرفه جویی در وقت

3ـ افزایش سرعت
4ـ کاهش نياز به تعویض وسيله نقليه

5ـ زمان انتظار کمتر         

مناسب بودن محل قرارگيری مسافر   
کيلومتر در ساعت

دفعات تعویض در سفر
نفرـ ساعت

ب( کاهش هزینه ی فعاليت
1ـ صرفه جویی در نيروی کار

2ـ صرفه جویی در مصرف مواد
واحد پول

ج( هدف های زیست محيطی
1ـ کاهش آلودگی صوتی
2ـ کاهش آلودگی هوا

واحد آلودگی صوتی
واحد آلودگی هوا

د( کاهش خطر تصادفات
1ـ خسارات کمتر انسانی
2- خسارات کمتر مالی

تعداد تصادفات منجر به صدمه انسانی و خسارات مالی 
در سال

مأخذ)افتخاری،1386(

در واقع 
برنامه ریزی 

قابلیت دسترسی 
روستایی، 

برنامه ریزی 
چندبخشی و 

یکپارچه است 
و ابزاری برای 
شناسایی ابعاد 

عمده ی نیازهای 
خانوارهای 

روستایی در 
ارتباط با معیشت و 
اهداف اقتصادی، 

اجتماعی و 
اکولوژیکی است
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تغییرات اقتصادی اجتماعی در ارتباط با 
سرمایه گذاری زیرساخت های حمل ونقل 
در کش��ورهای در حال توس��عه تقریبا نزدیک به 
چهار دهه اس��ت که م��ورد بررس��ی دقیق قرار 
گرفته اس��ت. در ادبیات موضوع تاکید بیش��تر بر 
از  حاص��ل  اجتماع��ی  و  اقتص��ادی  تغیی��رات 
مانن��د  اس��ت؛  ب��وده  عموم��ی  برنامه ه��ای 
سرمایه گذاری در جاده ها، به ویژه در جاهای که با 
مش��کالت زیادی مواج��ه بوده اند و ی��ا به وجود 
آوردن اش��تغال از اه��داف عمده بوده اس��ت. اما 
تاکی��د بر کاهش فقر ریش��ه در ادبیات اخیر دارد 
که این امر به صورت غیرمستقیم، یعنی از طریق 
ش��اخص هایی مانن��د درآم��د خان��وار، تولیدات 
کشاورزی، نرخ دستمزد، با موضوع حمل ونقل در 
ارتباط است.  اصوال فقر را بیشتر از طریق میزان 
محرومی��ت و تغیی��رات محرومیت را نس��بت به 
نیازهای اساس��ی می توان ش��ناخت. در واقع فقر 
بای��د به عنوان یک��ی از ابع��اد محرومیت در نظر 

گرفت��ه ش��ود و الزم اس��ت که م��ا بپذیریم که 
اصطالح فقر و محرومیت اجتماعی مترادف هم 
نیس��تند، بلکه مفهوم محرومیت اجتماعی نسبت 
به مفهوم فقر گسترده تر است. ضمن این که این 
امکان وج��ود ندارد که محرومی��ت اجتماعی به 
طریق کمی م��ورد اندازه گیری و س��نجش قرار 
گی��رد. عده ای از محققان محرومی��ت را به ابعاد 
اقتص��ادی  و  اجتماع��ی  سیاس��ی،  فرهنگ��ی، 
تقس��یم بندی کرده ان��د. محرومیت عب��ارت از، 
فرآیندی اس��ت که از مش��ارکت م��ردم در ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی در جامعه به خاطر 
کاهش قابلیت دسترسی به فرصت ها، خدمات و 
شبکه های اجتماعی نسبت به محیط اطراف که دارای 
قابلیت تحرک بیشتری نس��بت به جامعه ی مذکور 
هستند، جلوگیری می کند. شاو )Shaw,1979(، سه 
عامل عمده را در ارتباط با عدم دس��ت یافتن به 

توسعه روستایی برشمرده است که عبارتند از:
1- فقدان منابع که باعث مش��کالتی از قبیل 

درآمد پایین خانوارها می شود.
2- فقدان فرصت ها در ارتباط با میزان دسترسی 

به خدمات مانند بهداشت، آموزش، و  ....
3- فق��دان قابلی��ت تح��رک و جابه جایی در 

ارتباط با هزینه های حمل ونقل و عدم دسترس��ی 
 .)Jeffs,2006:2(به حرفه ها، امکانات و خدمات

بنابراین در مناطق��ی که محرومیت اجتماعی 
وجود دارد معموال سیاست های حمل ونقل در آن 
نقش مهمی بازی می کند. محرومیت اجتماعی نه 
تنها به عنوان فقر و محرومیت تعریف می ش��ود، 
بلکه بخش��ی از موانع سیاس��ی و س��اختاری در 
دس��ت یابی به فرصت ها نیز محس��وب می شود. 
برط��رف نش��دن نیاز دسترس��ی ب��ه حمل ونقل 
می تواند یک مانع بزرگ در رسیدن به فرصت ها 
باشد و می تواند باعث تشدید محرومیت بیشتر در 

بسیاری از مناطق روستایی شود.
 فقر و زیرساخت های حمل ونقل

اصوال بین زیرساخت های حمل ونقل، خدمات 
و ابع��اد فق��ر ارتباط وجود دارد ک��ه در زیر به آن 

اشاره شده است: 
1- زیرس��اخت های نامناس��ب مش��خصه ی 
مش��ترک از نارسایی دسترس��ی فقیران به اموال 
عمومی )اموال اجتماعی( است. انزوای جغرافیایی 
و مشکالت دسترس��ی به جاده های اصلی، ریلی 
و دیگر ش��بکه های حمل ونقل باعث محدودیت 
فق��را به ش��رکت در کار و تولیدات ب��ازار و دیگر 

تاثیر حمل ونقل بر ابعاد مختلف 
توسعه روستایی

اهل قلم
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فرصت های اقتصادی ش��ده اس��ت. یا به عبارت 
دیگر انزوای فیزیکی س��هم عم��ده در فقر دارد. 
جمعیت بدون دسترس��ی به خدمات اقتصادی و 
اجتماعی نسبت به آن هایی که از دسترسی های 

قابل اطمینان تری برخوردارند، فقیرتر هستند. 
2- در مناطق روس��تایی کمبود زیرساخت ها 
و خدمات حمل ونقل می تواند دسترس��ی به منابع 
و تس��هیالتی از قبیل مدارس، مراکز بهداشتی و 
... را محدود سازد. کمبود زیرساخت ها و خدمات 
حمل ونق��ل می تواند س��هم زی��ادی در ناتوانی 

مهارت های انسانی داشته باشد.
3- بنابراین برای پیاده س��ازی استراتژی های 
کاهش فقر نیازمند یک چارچوب جامع هس��تیم. 
توسعه ی هم زمان زیرساخت های مناسب بخش 
تولیدات، خدمات اقتصادی و اجتماعی، چارچوب 
اقتصاد کالن کارآم��د و مدیریت محلی و دولتی 
شایسته س��االر، مس��تلزم کاهش فقر روس��تایی 
اس��ت. حمل ونقل موثر و کارآمد، تقریبا به عنوان 
یک بخش مکمل و نزدیک در تمام فعالیت های 
روستایی تاثیر می گذارد و یکی از عناصر ضروری 
و تاثیرگذار توسعه روستایی و کاهش فقر به حساب 

 .)Lebo and Schelling,2002(می آید
سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل در 
اثر تقاضا برای خدمات حمل ونقل به وجود می آید. 
چنان چ��ه در بخش زیرس��اخت های حمل ونقل 
سرمایه گذاری صورت بگیرد، خود می تواند توسعه 
اقتصادی)مانند دسترسی به بازار، صرفه جویی در 
زمان و هزینه، تنوع شغلی و ...( و اجتماعی)مانند 
دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشتی، مشارکت 
محل��ی و حکومت محلی کارآمد و... ( را به دنبال 
داشته باشد و در نقطه ی مقابل فقدان سرمایه گذاری 
در زیرس��اخت های حمل ونقل منجر به توس��عه 
نیافتگی و فقر روس��تایی می ش��ود. به طور کلی 
می توان گفت، دسترسی به تسهیالت و تاسیسات 
از عوامل عمده ی توس��عه روستایی می باشد. در 
مناطق روستایی کشورهای درحال توسعه، کمبود 
دسترسی)انزوای جغرافیایی( را می توان به عنوان 
یکی از عوامل اساسی فقر مشاهده کرد و فقدان 
دسترس��ی ها باعث محدودیت فرصت های مردم 
برای بهبود و پایداری اقتصادی و اجتماعی ش��ان 

 .)Sarkar,2005:8(می شود
 ابعاد مستقيم و غير مستقيم 

حمل ونقل در توسعه روستایی
نق��ش حمل ونق��ل در کاه��ش محرومی��ت 
اجتماع��ی دارای ابع��اد و رویکردی مس��تقیم و 

غیرمستقیم است که عبارتند از:
الف( رویکرد مس��تقیم: که ش��امل توسعه ی 
اثربخش تخصیص منابع، به خصوص در عملکرد 
بازار، انعطاف پذیری و تنظیم و پیش��رفت رش��د 

اقتصادی است.
ب( رویکرد غیرمس��تقیم: در ارتباط با تشکیل 
س��رمایه های انس��انی به خص��وص آم��وزش و 

بهداش��ت، بهب��ود دسترس��ی ب��ه فرصت های 
اقتصادی و اجتماعی، شامل کار و تولیدات بازار، 
مدارس، و کلینیک ها است. برای نمونه، رویکرد 
غیرمس��تقیم یعنی بهبود کام��ل قابلیت تحرک 
و پویای��ی، در حالی ک��ه رویکرد مس��تقیم بهبود 
دسترس��ی های اساس��ی برای فقرا است. به طور 
کلی انتظار می رود ک��ه پروژه های حمل ونقل از 
طریق تاثیر غیرمستقیم بر رشد اقتصادی و تاثیر 
مستقیم بر رفاه شخصی افراد فقیر سهم به سزایی 
در کاهش فقر داش��ته باش��ند. تاثی��ر دقیق این 
پروژه ها بر کاهش فقر منوط به دو نوع خدمات و 
زیرساخت ها و مردم و مناطق است و همچنین به 
عامل محیطی پروژه، به ویژه ساختار بازار و قوانین 
دولتی وابسته است. در کل، تاثیر دسترسی به جاده 
در مناطق روستایی شاید تاثیر نسبتا کمی بر رشد 
درآمد ملی داشته باشد، اما احتماال تاثیر مستقیم و 
مهمی بر روی زندگی روزانه ی فقرا خواهد داشت 
)Gannon,1997:4(. سرمایه گذاری در بخش 
حمل ونقل باعث بهبود دسترسی به فرصت های 
اقتصادی از طریق کاهش هزینه های حمل ونقل 
می شود. تهیه و تدارک س��اختار حمل ونقل بازار 
باع��ث رقابت معقوالنه می ش��ود، کاهش قیمت 
بر هر دوی کرایه و س��رویس های خدماتی تاثیر 
می گ��ذارد. از طرف دیگر، تحت ش��رایط رقابت 
سالم، پیش بینی می شود که قیمت بازار تولیدات 
نهایی کاهش یابد)برای کاالهای تولید ش��ده در 
روستا و کاالهای مصرفی(، گسترش فضایی بازار 
)به س��بب تهیه و تدارک حمل ونقل در الگوهای 
مصرفی و تولیدی تغیی��ر به وجود می آید(، ایجاد 
قابلی��ت تحرک و جابه جایی باال، و ایجاد تحرک 
در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل شود. 
به طور کلی، سرمایه گذاری در حمل ونقل فرآیندی 
دینامیکی و پویا اس��ت که می توان انتظار داشت 
ک��ه برای هم��ه ی گروه های درآم��دی و در هر 
جامعه از طریق درآمد واقعی و افزایش فرصت ها 
مفید واقع شود. به عالوه بهبود قابلیت دسترسی و 
سرمایه گذاری در حمل ونقل بر اشتغال زایی تاثیر 
می گذارد. تهیه و تدارک سرویس های حمل ونقل 
ش��امل س��اخت و نگهداری از زیرس��اخت های 
حمل ونق��ل، ایج��اد تقاض��ا ب��رای کار )اغل��ب 
کارگرهای غیر ماهر( و فراهم کردن فرصت های 
درآمدی برای فقرا است. اگر پروژه های حمل ونقل 
باعث به وجود آوردن شغل برای افراد فقیر و بیکار 
شود می تواند در کاهش فقر سهم به سزایی داشته 
باشد. در بسیاری از کش��ورهای در حال توسعه، 
جنبه ه��ای س��اخت توس��عه بخ��ش حمل ونقل 
ب��ا جنبه ی بخ��ش خدمات اهمیت یکس��انی در 

پیشرفت رشد اقتصادی دارد.
س��رانجام، توجه به حمل ونقل ممکن اس��ت 
تاثیر ناس��ازگاری بر روی فقرا داشته باشد. برای 
مثال، سرمایه گذاری در حمل ونقل به نوعی درگیر 
تاثیرات محیطی می باش��د. اگر تاثیر منفی باشد، 

فق��را کمتر قادرند پاس��خ گوی تعدیل و تنظیم یا 
جبران آن باش��ند و ممکن اس��ت آن ها بیش��تر 
در خط��ر آس��یب پذیری و ریس��ک پذیری ق��رار 

.)Ibid(بگیرند
بدی��ن ترتیب با عنایت به موارد مش��روحه ی 
فوق می توان نقش حمل ونقل را در فرآیند توسعه 
روستایی در تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم ذیل 

خالصه کرد:
 تاثير حمل ونقل بر توسعه 

اقتصادی مناطق روستایی
ادوارد اولمن  برای نخس��تین ب��ار در دهه ی 
1950، کن��ش فضای��ی میان دو نقط��ه را تحت 
تاثیر س��ه اصل مکمل ب��ودن ، انتقال پذیری  و 
فرصت ه��ای مداخله کننده  مط��رح کرد و ویلر 
و مول��ر  در تحلی��ل اص��ل مکمل ب��ودن از دو 
واژه ی مطلوبی��ت مکان��ی  و مطلوبیت ش��کلی  
اس��تفاده کرده اند. به نظر آنان ابتدا مواد از طریق 
فرآینده��ای مطلوبیت ش��کلی، تن��وع می یابند، 
بنابراین کارایی آن ه��ا در ورود به کانال تجارت 
و ش��ریان حمل ونقل در اثر تغیی��ر در مطلوبیت 
ش��کلی آن ها افزای��ش می یابد. از ط��رف دیگر، 
وجود ش��بکه ی حمل ونقل و حرکت کاال و اقالم 
از مکان های عرضه به سوی تقاضا، سبب افزایش 
مطلوبیت آن ها در مکان های متنوع می شود. زیرا، 
بدون استفاده از شبکه ی حمل ونقل، مواد و منابع 
مطلوبیت و کاربرد محلی دارای مطلوبیت بس��یار 

محدود هستند.
دومی��ن مقوله ی مط��رح ش��ده در خصوص 
کنش متقابل، کاربرد اصل انتقال پذیری اس��ت، 
که حکایت از س��هولت و امکان جابه جایی اقالم 
و م��واد در فواصل طوالن��ی دارد. مهم ترین مانع 
جغرافیایی در این خصوص مسافت میان عرضه 
و تقاضاست که مس��تلزم پرداخت هزینه، صرف 
وقت و تخصیص انرژی است. در مواردی ممکن 
اس��ت دو مکان از نظ��ر عرض��ه و تقاضا کامال 
مکمل یکدیگر باشند، و به دلیل عدم تحقق اصل 
انتقال پذیری، هیچ گونه کنشی میان این دو اتفاق 

نمی افتد. 

در مناطق روستایی 
کمبود زیرساخت ها 

و خدمات 
حمل ونقل می تواند 
دسترسی به منابع 

و تسهیالتی از 
قبیل مدارس، 

مراکز بهداشتی 
و ... را محدود 

سازد. کمبود 
زیرساخت ها و 

خدمات حمل ونقل 
می تواند سهم 

زیادی در ناتوانی 
مهارت های انسانی 

داشته باشد
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به عنوان ی��ک قانون عام، کنش متقابل میان 
دو مکان با مسافت رابطه ی معکوس دارد. مسلما 
در ای��ن میان هرگز نباید از نقش موانع سیاس��ی 
و کیفیت ساختار فضایی شبکه ی حمل ونقل نیز 
غافل ماند)توالی��ی،1375،ص140(. به هرحال، 
توس��عه ی ش��بکه ی حمل ونقل موجب تغییرات 
اساس��ی و بنی��ادی در خص��وص فعالیت ه��ای 
اقتص��ادی و در نهای��ت تخصص گرایی ناحیه ای 
می گردد. مثال احداث جاده منجر به بهره برداری 
و اس��تخراج از منابع ذغالی یک مکان و یا به زیر 
کشت درآوردن اراضی کشاورزی بیشتر می شود. 
همچنین اس��تقرار فعالیت های اقتصادی به دلیل 
گسترش خطوط ارتباطی ظرفیت جذب جمعیت 
ناحیه را از طریق تشدید مهاجرت ها باال می برد. 
ای��ن امر به نوبه ی خود باعث توس��عه ی بیش��تر 
فعالیت های اقتصادی است. از سوی دیگر اسکان 
و اس��تقرار هرچه بیش��تر فعالیت های اقتصادی، 
موج��ب ایجاد تقاضای بیش��تر جهت حمل ونقل 
می گردد، چرا که ورود و خروج مواد و کاال و تردد 
بیشتر، مسافر بیشتری را می طلبد. بدین ترتیب، 
توسعه ی ش��ریان های ارتباطی از طریق تشدید 
حج��م فعالیت های اقتصادی ب��ه ایجاد تقاضای 
مجدد جهت توسعه ی شبکه ی حمل ونقل منجر 
می گردد. به عبارت دیگ��ر فعالیت های اقتصادی 
در پ��ی وج��ود ش��بکه ی متکامل و گس��ترده ی 
حمل ونقل مکان گزینی می کنند و از سوی دیگر، 
بهبود و توسعه ی  شبکه نیز در مکان هایی میسر 
می گردد که مجموعه ای از فعالیت های اقتصادی 
را در ب��ردارد )همان،150(. به ط��ور کلی اهمیت 
حمل ونق��ل در اقتص��اد هر کش��ور از دو جهت 

قابل تعمق اس��ت. اول، تاثیری که این رش��ته از 
فعالیت ها بر س��اختار فضایی کشور داشته، یعنی 
از یک طرف توسعه ی شبکه ی حمل ونقل موجب 
تمرکز فعالیت های اقتصادی در بعضی از مناطق 
و درنتیجه رش��د آن ها می گردد و از طرف دیگر 
ممکن اس��ت باعث رکود برخی از مناطق ش��ود. 
دوم تاثیری است که بخش حمل ونقل در سطح 
کالن بر روی کل اقتصاد از نظر اش��تغال، تولید، 
س��رمایه گذاری و ... می گ��ذارد. حمل ونقل مانند 
کش��اورزی و صنع��ت یک��ی از بخش ه��ای هر 
کش��ور است که به خودی خود اش��تغال زا بوده و 
تولید خدمت می کند. بدی��ن لحاظ امروزه ارزش 
افزوده ی ایجاد شده در بخش حمل ونقل به عنوان 
یک بخش زیربنایی از معیارهای مهم اندازه گیری 
رش��د و توس��عه ی اقتصادی کش��ورها محسوب 

می گردد)صباغ کرمانی،1380،ص 326(. 
در واقع توسعه ی مناسب شبکه ی حمل ونقل 
در گذار جامعه از یک اقتصاد بس��ته با فعالیت ها 
و ب��ازار کوچک، به اقتصادی ب��ا بازارهای بزرگ 
منطقه ای و ملی امکان پذیرتر اس��ت. این توسعه 
خود را ب��ه صورت هایی چون کاهش هزینه های 
تولید و قیم��ت نهایی کاالها، گس��ترش رقابت 
اقتصادی در سطح منطقه و کشور، و کاهش افت 
کیفیت کاال طی فرآیند حمل ونقل نشان می دهد 
)عام��ری و هم��کار،1385،ص30(. به طور کلی 
می توان گفت که کیفیت و کمیت زیرساخت های 
سیس��تم حمل ونقل تاثیر مس��تقیمی نس��بت به 
رش��د اقتصادی و به ویژه توسعه ی کشورها دارد. 
تنگناهای موجود در سیستم حمل ونقل می تواند 
ارتب��اط ش��دیدی با رش��د هم��ه ی بخش های 

اقتصادی شامل تکنولوژی، منابع)ذخایر(، نیروی 
کار، به کار انداختن سرمایه و ... داشته باشد. یکی 
از موضوعات قابل بحث که از سال ها پیش مطرح 
است، این است که بین زیرساخت ها و توسعه ی 
اقتصادی چه ارتباطی وجود دارد و در توس��عه ی 
اقتصادی آیا س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های 
حمل ونقل تقدم دارد؟ هرچند پاسخ به این پرسش 
در بحث های قبلی به نوعی داده ش��ده است، اما 
برای روشن تر و دقیق تر ش��دن موضوع، عوامل 
موثر ناش��ی از پروژه ی  س��اخت زیرساخت های 
حمل ونقل چه از طریق مستقیم یا غیرمستقیم بر 

بخش اقتصاد را مورد توجه قرار می دهیم.
سرمایه: زیرس��اخت های حمل ونقل مناسب، 
باع��ث افزای��ش ظرفی��ت منطق��ه در ج��ذب 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی می شود و همین 
عام��ل باعث به وجود آمدن انگی��زه ی  مهمی در 
اقتصاد و تجارت خارجی در کش��ورهای در حال 
توس��عه می ش��ود. برای مثال تامین منابع مالی 
و تن��وع در عوامل تولید توس��ط س��رمایه گذاران 
خارجی می تواند در مناطق روستایی سبب احداث 

زیرساخت های حمل ونقل و یا بهبود آن شود.
نیرویکار: به طور کلی با بهبود زیرساخت های 
حمل ونق��ل، قابلیت دسترس��ی و حرکت نیروی 
کار در مناطق افزای��ش می یابد و از اتالف وقت 
کاس��ته می ش��ود و از طرف دیگر، به خاطر بهبود 
زیرساخت ها هزینه ی استفاده از آن در درازمدت 

کاهش می یابد.
منابع:بهبود یافتن سیستم زیرساخت ها موجب 
تسهیل در س��اختار و یکپارچه س��ازی بازارهای 
داخل��ی می ش��ود. بنابرای��ن در دراز م��دت تاثیر 

تدارك و بهبود 
خدمات حمل ونقل 
مستقیما باعث 
کاهش هزینه ی 
حمل ونقل و زمان 
سفر می شود 
و این منجر به 
تغییر ساختار 
از طریق تنوع 
اقتصادی، نوآوری 
تکنولوژیکی، 
تغییر در ساختار 
تولیدات و مصرف، 
رفاه شخصی، 
بهره وری کار و 
سالمتی می شود و 
سرانجام استفاده 
از سرویس های 
حمل ونقل باعث 
کاهش هزینه ی 
فعالیت های 
صنعتی، کشاورزی 
و خدماتی می شود
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گس��ترده ای بر ظرفیت سازی تولیدات در مناطق  
به وس��یله ی افزایش بهره برداری از منابع موجود 
می گذارد. فقدان حمل ونقل مناسب و کارآمد تاثیر 
منفی بر مواد خام و ذخایر انرژی و همچنین رشد 
حیاتی اقتصادی می گذارد. با این ش��رح، بهبود و 
تامین س��رویس های حمل ونق��ل تاثیر زیادی بر 
ب��ازده تولیدات مناطق می گ��ذارد. به طوری که با 
احداث زیرس��اخت های جدی��د حمل ونقل ارزش 

زمین در مناطق افزایش خواهد یافت.
تس�هیالت: توسعه ی زیرس��اخت بزرگ راه ها 
معم��وال بیش��ترین اهمی��ت و تاثیر را در رش��د 
اقتصادی دارد، زیرا س��اخت بزرگ راه ها بیشترین 

تاثیر را بر رشد اقتصاد ملی می گذارد.
تکنولوژی: همان طور که بهبود زیرساخت ها باعث 
توسعه ی مناطق می شود، ممکن است این امکان را 
نی��ز به وجود آورد که با انتقال س��ریع تکنولوژی به 
مناطق صنعتی و دیگر مناطق زمینه ی پیش��رفت 

.)Jie Zhou,2007:194( آن ها را فراهم کند
اما آن چه در ش��الوده ی اساس��ی مبانی نظری 
و مطالعه ی تدارک و بهب��ود خدمات حمل ونقل 
مد نظر است، کاهش هزینه ی حمل ونقل و زمان 
س��فر اس��ت که منجر به افزایش تولید می شود. 
بنابرای��ن بهب��ود حمل ونقل از طری��ق افزایش 
قابلیت تح��رک و جابه جای��ی و همچنین بهبود 
دسترسی های فیزیکی به منابع و بازار، پیشرفت 
و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد. 
با این نگاه اس��ت که همس��و با فروم  )1965(، 
بانک جهانی)1994( و س��اترا  )2002(، می توان 
گفت حمل ونقل به عنوان یکی از عوامل مهم در 
تولیدات اس��ت. چرا که ت��دارک و بهبود خدمات 
حمل ونقل باعث کاه��ش هزینه های حمل ونقل 
می ش��ود و دیگر این که از آن به عنوان مقبولیت 
جهانی ن��ام می برن��د. بدین معنی ک��ه بر طبق 
تئوری های اقتصاد خ��رد، در کاهش هزینه های 
حمل ونق��ل یک��ی از عوامل اصل��ی پایین آمدن 
قیمت ها، افزایش تقاضا برای استفاده از نهاده ها 
)مواد اولیه( یا تامین مواد تولید ش��ده اس��ت و از 
این زوایه دید اس��ت که یوف��اد  )2001(، همگن  
)1997( و بان��ک جهان��ی)2001( نی��ز بر نقش 
حمل ونق��ل روس��تایی در توس��عه اقتص��ادی و 

اجتماعی تاکید دارند.
در همین راستاس��ت که صن��دوق بین المللی 
توس��عه کشاورزی  بر نقش حمل ونقل در توسعه 
اقتص��ادی و اجتماع��ی تاکی��د دارد. گزارش فقر 
روستایی که به وسیله ی IFAD در سال 2001 
انتش��ار یافت، حاکیس��ت فاصله از بازار و کمبود 
جاده ها از عمده مشکالت مردم نواحی روستایی 
در تمام کش��ورهای در حال توس��عه است. مردم 
فقیر نواحی روس��تایی، برای ارائه ی محصوالت 
تولید شده و تهیه ی  مواد اولیه ی مورد نیازشان و 
همچنین رقابت در بازارها، دارایی ها و تکنولوژی، 
کااله��ای مصرف��ی، اعتب��ارات و کار نیازمن��د 

دسترسی ها هستند. 
جوام��ع فقیر و دورافتاده از چندین راه از منافع 
حاصل از جاده های جدید بهره مند می ش��وند. از 
یک طرف، س��اخت و نگهداری جاده باعث ایجاد 
فرصت های اشتغال زایی برای مردم محلی می شود 
و از طرف دیگر، بهبود زیرساخت های حمل ونقل 
باعث کاهش هزینه های فیزیکی و دسترسی به 
منابع و بازار و مواهب دولتی می ش��وند. بنابراین 
توجه به س��اخت جاده ها باعث حمل ونقل آسان 
محصوالت تولید شده نواحی روستایی به بازارها 
در دورترین و یا در حواش��ی مناطق مرزی کشور 

می شود. 
مکانیزم زیرساخت ها به طور عام و حمل ونقل 
به طور خاص چگونه بر رش��د اقتصادی و کیفیت 
زندگی اث��ر می گذارد؟ ب��رای نمون��ه؛ تدارک و 
بهبود خدمات حمل ونقل مستقیما باعث کاهش 
هزینه ی حمل ونقل و زمان س��فر می شود و این 
منجر به تغییر س��اختار از طریق تنوع اقتصادی، 
نوآوری تکنولوژیکی، تغییر در ساختار تولیدات و 
مصرف، رفاه ش��خصی، بهره وری کار و سالمتی 
می ش��ود و س��رانجام استفاده از س��رویس های 
حمل ونق��ل باعث کاهش هزین��ه ی فعالیت های 

صنعتی، کشاورزی و خدماتی می شود.
در حقیق��ت بین حمل ونقل و رش��د اقتصادی 
ارتباط نس��بتا پیچیده و چند بع��دی وجود دارد و 
مهم اس��ت که از این پیچیدگی ها، رابطه ی علت 
و معلول��ی، طبیعت ابعاد مختل��ف و نوع ارتباطی 
که بین حمل ونقل و توسعه ی مکان ها و بسیاری 
از عوام��ل دیگری که در ای��ن ارتباط وجود دارد، 
شناخت حاصل کنیم. در مورد ارتباط حمل ونقل 
با رش��د اقتصادی در س��طح محل��ی باید گفت 
زیرس��اخت های حمل ونقل،  در  س��رمایه گذاری 
سبب باز توزیع اش��تغال زایی در مناطق مختلف 
می ش��ود. ی��ا به عبارت دیگ��ر تغیی��ر در قابلیت 
دسترس��ی به وجود آورنده ی فعالیت های جدیدی 
اس��ت ک��ه از آن به عنوان رش��د اقتص��ادی نام 
می برن��د. همان طور که قبال به آن اش��اره ش��د، 
بهبود زیرس��اخت های حمل ونقل و دسترسی به 

بازار از طریق زیرس��اخت های حمل ونقل مناسب 
منجر به افزایش م��ازاد اضافی محصول به علت 
قیمت ب��االی محصوالت، کاه��ش هزینه های 
حمل ونق��ل و کاه��ش ضایع��ات محصوالت به 
بازار، داشتن اطالعات بهتر از بازار و تولید باالی 
محصوالت معیشتی می شود. به عبارت دیگر عدم 
زیرس��اخت های مناس��ب حمل ونقل در مناطق 
روستایی تاثیرات نامناسبی بر روی اقتصاد روستا 
و فقرای روس��تایی خواهد گذاشت. به علت وجود 
زیرساخت های نامناسب در مناطق روستایی کشورهای 
در حال توسعه، قسمت زیادی از محصوالت کشاورزی، 
مانند میوه ها، سبزیجات و همچنین محصوالت لبنی، 
هنگام انتقال از تولید به مصرف ضایع و فاسد می شوند 

 .)Fan et al,1999:4(
همان طور که شکل شماره ی 1 نشان می دهد 
بهبود سیستم حمل ونقل می تواند بر ساختار بازار 
منطقه نیز تاثیر به سزایی داشته باشد، چرا که بهبود 
سیستم حمل ونقل یک منطقه باعث می شود که 
بر نیروی کار منطقه تاثیر مثبت داش��ته باش��د. 
در واقع به صورت غیرمس��تقیم می تواند یک نوع 
اشتغال زایی و تنوع شغلی در سطح منطقه به وجود 
آورد و ای��ن امر خود به خود در افزایش تولیدات 
بازار نی��ز تاثیرگذار اس��ت. تاثیرگذاری بر بازار 
نی��روی کار و تولیدات آن منجر به توس��عه ی 
بنگاه ه��ای موجود در منطقه و یا به وجود آمدن 
بنگاه های جدید می ش��ود که در کل می توانند 

به رشد و شکوفایی منطقه کمک کنند.
 نقش حمل ونقل در توسعه ی 

گردشگری روستایی
گردش��گری از دیرب��از با اش��کال خاص خود 
در جوامع بش��ری بر اس��اس انگیزه، اصل سفر و 
جابه جایی وجود داشته و طی مراحل مختلف سیر 
تکاملی خود را طی کرده اس��ت. تحول اساس��ی 
را می توان با انقالب صنعتی ش��ناخت که تحول 
ش��گرفی در زندگ��ی و به خص��وص حمل ونقل 
به وجود آورد)موحد،1381(. گردشگری مانند هر 
موضوع چندبعدی دیگر، یک سیس��تم می باشد. 
بالطب��ع این خصیص��ه و این که هر سیس��تم از 

تدارك سیستم 
حمل ونقل 

منظم، کارآمد و 
متنوع نیازمند 

مدیریت صحیح 
سرمایه گذاری ها 
و نیروی انسانی 
متخصص و ماهر 
می باشد. امروزه 
یکی از معیارهای 

سنجش سطح 
توسعه یافتگی 

کالبدی هر 
سرزمین، نظام 
حمل ونقل آن 
سرزمین است

ایجاد بنگاه هاي جدید 

تاثير بر بازار توليدات تاثير بر بازار نيروي کار 

توسعه  بنگاههاي موجود 

بهبود حمل و نقل

رشد منطقه اي

شکل شماره یك
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اجزایی تشکیل می ش��ود، گردشگری نیز عناصر 
و اجزایی دارد که با ترکیب یک دیگر، یک کلیت 
را به وجود می آورند. اینس��کیپ  اجزای تش��کیل 
دهن��ده ی  توس��عه ی گردش��گری و ارتباط بین 
آن ها را، اس��اس درک برنامه ریزی گردش��گری 
می داند و نظام گردش��گری را متشکل از عناصر 

زیر می داند:
1- جاذبه و فعالیت های توریستی؛

2- مراکز اقامتی؛
3- تسهیالت و خدمات توریستی؛

4- تسهیالت و خدمات حمل ونقل؛
5- تاسیسات زیربنایی؛
6- عناصر موسساتی.

همان طور که پیش تر مورد بحث قرار گرفت، 
حمل ونقل با اجزای مختلف تش��کیل دهنده اش، 
در تمام ابعاد زندگی انس��ان اهمیت حیاتی دارد. 
اگر س��کونت، اش��تغال و تفریح را به عنوان س��ه 
بعد کل��ی زندگی انس��ان بپذیری��م، حمل ونقل 
نق��ش ارتب��اط دهن��ده ی آن ها را ب��ه یک دیگر 
دارد. طب��ق نظر خیس��تی  و الل  فیزیک نظام 
حمل ونقل از چهار بخش اصلی پیوندها، وس��ایل 
نقلیه، پایانه ها و مدیریت و نیروی انسانی تشکیل 

می شود)صفارزاده و مرادی،1381،ص15(. 
نظام حمل ونقل همچون همه ی ابعاد زندگی 
انسان، در سیستم گردشگری نیز اهمیت به سزایی 
دارد. تردیدی نیست که سیستم گردشگری رشد 
امروزی خود را بیش از هر چیز، مدیون توسعه ی 
سیس��تم حمل ونقل می داند. کیفیت شبکه های 
ارتباط��ی، تن��وع سیس��تم های حمل ونقل، تنوع 
کیفی��ت پایانه ه��ا، ت��دارک پارکینگ ها همگی 
در توس��عه ی  سکونت گاه های انس��انی و تمامی 
فعالیت های او نقش تعیین کننده ای دارند. تدارک 
سیستم حمل ونقل منظم، کارآمد و متنوع نیازمند 
مدیریت صحیح سرمایه گذاری ها و نیروی انسانی 
متخص��ص و ماه��ر می باش��د. ام��روزه یکی از 
معیارهای سنجش سطح توسعه یافتگی کالبدی 

هر س��رزمین، نظام حمل ونقل آن سرزمین است 
)همان،1381(. 

با این دیدگاه نیز، سرمایه گذاری در بخش راه 
و ترابری و حمل ونقل، برای رونق توریسم به ویژه 
در ش��رایط امروزی برای جامع��ه امری ضروری 
اس��ت. گردش و تفریح ب��رای همه ی مردم یک 
نیاز بسیار با اهمیت و از سلسله نیازهای روانی و 
اجتماعی و توسعه ای است. در رابطه با همبستگی 
ش��دید راه و حمل ونقل با توریسم می توان گفت 
که یک��ی از معیارهای مهم راه س��ازی، آفرینش 
گردش��گاه ها و تفرجگاه ه��ا می باش��د. در ای��ن 
رابطه، کوتاه سازی مسافت ها و زمان جابه جایی، 
تاثیر شدیدی در رونق توریس��م دارد. زیباسازی 
چش��م اندازها و گ��ذار راه ها از مس��یرهای زیبا و 
چش��م نواز مایه ی رونق صنعت توریسم می شود. 
با این ضرورت ها است که برنامه ریزان مدل هایی 
از توریس��م را مورد توجه ق��رار داده اند که نقش 
حمل ونقل را نیز در صنعت توریس��م بهتر بازگو 
می کن��د. از جمله می توان به م��دل گان، میل و 

مریسون اشاره کرد.
در م��دل گان  )1988( جمعی��ت عالقه مند و 
توانا در س��فر را گردش��گر نامیده و عنوان کرده 
تقاضا و عرضه، شامل انواع مختلفی از حمل ونقل، 
جاذبه ها، تسهیالت و خدمات برای گردشگران و 

اطالعات توریستی است. 
میل و مریسون)1985( نیز در مدل خود، چهار 
بخش عمده ذیل را در سیس��تم توریسم کانونی 

می دانند:
1- بازارها)گردشگران(

2- مقصد)جاذبه ها، تسهیالت و خدمات(
3- سفر)حمل ونقل(

4- مراکز تجاری)اطالعات و ارتباطات(
بنابراین با توجه به آن چه که بیان شد می توان 
گفت که حمل ونقل در توسعه ی توریسم روستایی 
می تواند نقش مهم و به س��زایی داشته باشد. چرا 
ک��ه یک��ی از ارکان اصلی توریس��م، حمل ونقل 

می باشد که درصورت عدم وجود زیرساخت های 
مناسب در روستاها که از جاذبه هایی اکوتوریسمی 
و ژئوتوریس��تی  )طبیعت گردی( برخوردارند، این 
نواحی دس��ت نخ��ورده باقی خواهن��د ماند؛ چرا 
که فقط داش��تن پتانس��یل و امکانات در نواحی 
روستایی شرط الزم نیس��ت، بلکه ایجاد شرایط 
و فراهم کردن امکانات و تس��هیالت در راستای 
اس��تفاده از این پتانسیل ها نیز حائز اهمیت است. 
بنابراین ایجاد زیرساخت ها و امکانات الزم شرط 
الزم برای توسعه ی توریسم روستایی است که از 
طریق توجه به حمل ونقل و شبکه ی راه ها می توان 
این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد و 
آث��ار آن را در افزایش حفاظت از میراث طبیعی، 
ماندگاری روس��تاییان و…  مشاهده کرد)باقری 

سرنجیانه،1387(.
 تاثير حمل ونقل بر توسعه ی 

کشاورزی
یافته ه��ا و مطالع��ات نش��ان می ده��د ک��ه 
س��رمایه گذاری در راه ه��ای روس��تایی و بهبود 
دسترسی ها می تواند پنج تاثیر عمده بر کشاورزی 

نواحی روستایی بگذارد: 
1- افزایش بازدهی عوامل کل

در   )... و  س��رمایه،  کار،  نی��روی  )زمی��ن، 
کشاورزی، 

2- تغییر از کش��اورزی معیشتی به کشاورزی 
تجاری،

3- افزایش دستمزد روستاییان،
4- رشد فعالیت های غیر کشاورزی

5- بهب��ود دسترس��ی به وس��ایل و خدمات 
اساسی 

)کمیس��یون اقتص��ادی و اجتماع��ی آس��یا و 
اقیانوسیه (.

در واقع کشاورزان همانند سایر فعاالن کسب 
و کار احتیاج به دسترس��ی های مختلفی دارند و 
آن ها هر روز از خانه هایش��ان ب��رای انجام امور 
مختلف کشاورزی به مزارعشان مراجعه می کنند 
تا به اموری مانند تس��طیح کردن، کاشتن، وجین 
ک��ردن و برداش��ت محص��ول بپردازن��د. آن ها 
همچنین برای انتقال محصول از مزرعه به منظور 
ذخی��ره و یا حتی ف��روش در مراکز داد و س��تد 
احتیاج مبرم به وس��ایل حمل ونقل دارند. اصوال 
دسترسی در مناطق روستایی دارای دو بعد است؛ 
یکی دسترس��ی های درون روستایی که اشاره به 
حرکت مردم بین خانه و مزارعشان برای کاشت 
و برداش��ت محص��ول دارد. این نوع دسترس��ی 
برای تامین معیش��ت خانوارهای روستایی یکی 
از مهم تری��ن دسترس��ی های روس��تایی اس��ت. 
دسترسی های بیرونی، ارتباط بین کشاورز با بازار 
را به وج��ود می آورد که در این امر دسترس��ی به 
جاده ها و وس��ایل حمل ونقل نقش تعیین کننده 
دارد. از آن ج��ا که بعضی از محصوالت احتیاج به 
توجه و مراقبت بیش��تری دارند، بنابراین نس��بت 

کشاورزان همانند 
سایر فعاالن کسب 
و کار احتیاج به 
دسترسی های 
مختلفی دارند 
و آن ها هر روز 
از خانه هایشان 
برای انجام امور 
مختلف کشاورزی 
به مزارعشان 
مراجعه می کنند 
تا به اموری مانند 
تسطیح کردن، 
کاشتن، وجین 
کردن و برداشت 
محصول بپردازند
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به محصوالت دیگر مس��تلزم مراجعه ی بیش��تر 
به مزرعه اس��ت. به عالوه محص��والت متفاوت 
اس��تفاده های متفاوت��ی دارن��د. از محص��والت 
می توان برای خود مصرفی، فروش و یا داد و ستد 
اس��تفاده کرد. قابلیت دسترسی بر الگوی کشت 
محصوالت تاثی��ر مهمی دارد. محصوالتی مانند 
س��بزیجات احتیاج به قابلیت دسترسی بیشتری 
نسبت به محصوالتی مانند برنج، ذرت یا گندم دارند. 
زیرا سبزیجات زودتر فاسد می شوند و احتیاج دارند در 
روستاهایی که دسترسی خوبی به بازار دارند، کشت 
شوند. ولی محصوالتی مانند ذرت و یا گندم و ... در 
روستاهای نسبتا دور که دو ساعت از مراکز شهری 
فاصله دارند می تواند کش��ت ش��ود. زیرا فساد پذیر 
نیس��تند و هر زمان که شرایط فراهم شود می توان 

آن را به بازار انتقال داد.
اصوال جاده های روس��تایی مانن��د جاده های 
شوس��ه، مال روها، پل ها و دیگر زیرس��اخت های 
حمل ونقل در ارتباط با کشاورزی ساخته می شوند 
و مزارع را به خانه های روس��تایی پیوند می دهند. 
در واق��ع حمل ونقل باعث تس��هیل فعالیت های 
مربوط به کشاورزی)کاشت و برداشت( می شود و 
بر روی همین جاده ها است که ساکنین روستایی 
به بازار و دیگر خدمات اجتماعی دسترس��ی پیدا 

.)Donnges,1998:13(می کنند
از آن جا که توس��عه ی کشاورزی یکی از اجزاء 
الینفک رش��د اقتصادی، توس��عه ی روستایی و 
کاهش فقر در کشورهای درحال توسعه با درآمد 
پایین محس��وب می ش��ود، افزایش بهره وری در 
کشاورزی یک محرک مؤثر در رشد اقتصادی و 
کاهش فقر به حساب می آید. در این بین افزایش 
بهره وری وابس��ته به زیرس��اخت های مناس��ب 
روستایی، عملکرد مناسب بازارهای محلی، نهادها 
و س��ازمان های کارآمد و دسترسی به تکنولوژی 
مناسب اس��ت. این در حالی اس��ت که وضعیت 
زیرس��اخت های روس��تایی در میان کش��ورهای 
در حال توس��عه بسیار متنوع اس��ت و بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه که دارای درآمد پایین 
هستند، شدیدا از کمبود زیرساخت های روستایی 
رنج می برند. کمبود حمل ونقل مناسب، ارتباطات 
مرتب��ط ب��ا زیرس��اخت های روس��تایی، موجب 
فق��ر عملکرد بازار، ش��عاع عملک��ردی کوچک، 
ع��دم یکپارچگ��ی و رقاب��ت بین المللی ضعیف 
روستاها شده اس��ت. از این رو بررسی ارتباط بین 
زیرساخت های فیزیکی و تکنولوژی و تحقیقات 
کشاورزی  نهادهای مدنی جامعه، رفتار کشاورزان 
و استعداد تولید از اهمیت راهبردی در سیاست های 
کش��ورها برخوردار است. زیرساخت های فیزیکی 
به دو گروه تقس��یم بندی می شوند. بخش ذخایر 
آبی و بهس��ازی آن و بخش دیگر آن که ش��امل 
آبی��اری، انرژی، حمل ونقل و ارتباطات اس��ت. از 
طریق هر ی��ک از این کانال ها هرک��دام از این 
بخش ها بر توس��عه ی کش��اورزی تاثیر متفاوتی 

می گذارن��د. این در حالی اس��ت ک��ه بخش دوم 
بیشترین همکاری را در تولید و کمک به کشاورز 
در بهبود و افزایش تولیدات دارد. س��رمایه گذاری 
در زیرس��اخت ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر 
تولید و فرآوری محصوالت کشاورزی، دسترسی 
ب��ه ب��ازار، یکپارچه س��ازی، توس��عه ی نهادها و 
سازمان های مورد نیاز برای موفقیت در توسعه ی 
کش��اورزی کش��ورهای در ح��ال توس��عه تاثیر 

.)Andersen,2006:9(می گذارد
 نتيجه گيری

ب��ا توجه به آن چه که گذش��ت می توان گفت 
انزوای جغرافیایی در نواحی روستایی یکی از علل 
اصلی عدم رش��د و توس��عه ی این نواحی است. 
در واقع وجود سیس��تم حمل ونقل مناسب اثراتی 
همه جانبه ب��ر تمامی ابعاد زندگی و نیز توس��عه 
روستایی دارد. با گذری بر تجارب توسعه روستایی 
در کشورهایی چون چین و ژاپن می توان به نقش 
قاب��ل توجه حمل ونقل پی ب��رد. در واقع ارتباط و 
دسترس��ی ب��ا پیرام��ون، در هر محیط��ی خود، 
زمینه ساز توسعه و بهره وری می گردد. در محیط 
روس��تایی حمل ونقل در کاهش و حتی رفع فقر 
روستایی، توس��عه ی گردشگری و بهبود راندمان 
کش��اورزی دارای اثرات مهمی اس��ت که در این 

مقاله به اجمال به آن ها پرداخته شد.
منابع

- باق��ری س��رنجیانه، ناصر )1387(، تاثی��ر حمل ونقل بر 
توسعه روستایی، مطالعه موردی: شهرستان دهگالن بخش 
ییالق جنوبی، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و 

برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تربیت مدرس.
- توالیی، سیمین)1381(، درآمدی بر جغرافیای اقتصادی 
صنعت، حمل ونقل، انرژی تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی 

واحد تربیت معلم، چاپ دوم
- صباغ کرمانی، مجید)1380(، اقتصاد منطقه ای تئوری و 

مدل ها، انتشارات سمت
- صفارزاده، محمود، مرادی، سهیال)1381(، بررسی اثرات 
زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی پروژه های حمل ونقل و 

روش های ارزیابی آن، مجله جاده شماره 45
- عامری، محم��ود و برگگل، ایرج )1385(، مدل س��ازی 
تخصیص کاربری زمین در سطح منطقه بر مبنای دسترسی 
و ارزش اف��زوده پژوهش نام��ه حمل ونق��ل، س��ال چهارم، 

شماره دوم
- موحد، علی)1381( بررس��ی و تحلیل فضایی توریس��م 
شهری، مطالعه موردی: شهر اصفهان، رساله دکتری جغرافیا 

و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
- Andersen.,K, (2006), “Rural Infrastructure 

and Agricultural Development Per Pinstrup- 
Cornell University Paper prepared for 
presentation at the Annual Bank Conference 
on Development Economics”, Tokyo, Japan, 
May 2930-
- Donnges Chris (1998), “Access and 

Income Generating Activities” Ministry 
Of Communication, Transport, Post And 
Construction Rural Development Committee 
IRAP Project”, -PO Box 345 - UNDP 
Vientiane, Laos Ministry Of Commuications, 
Transport, post
- Fan henggen, Peter Hazell and Sukhadeo 

Thorat, ( 1999), “Linkages between 
Government Spending, Growth and Poverty 
and in Rural India”, International Food Policy 
Research Institute Research Report No. 110 
Washington D.C., International Food Policy 
Reasearch Institute
- Gannon(1997), Zhi Liu “Poverty and 

Transport” TWU-30
- Jeffs Peter ,(2006), ”Rural Deprivation” 

Scrutiny Committe ،Carnegie Commission 
for Rural Community Development, Progress 
Report – 2006
- Jie Zhou, Luyu Yang, Youquan Xu & Chunlu 

Liu, (2007), “ The economic performance of 
transportation infrastructure: an empirical 
study on the recent development of China” 
World Transactions on Engineering and 
Technology Education
- Leb,o Jerry, Schelling, Dieter, (2002), “ 

Design and Appraisal of Rural Transport 
Infrastructure: Ensuring Basic Access for 
Rural Communities” World Bank Technical 
Paper No.
- Sarkar K. Ashoke, (2005), “Integrated 

Rural Accessibility Planning: Application 
in Rajasthan (India)”, Rural Accessibility 
Technical (RAPT) Bangkok, International 
Labour Office, Series No.12  

بسیاری از 
کشورهای در 

حال توسعه که 
دارای درآمد 

پایین هستند، 
شدیدا از کمبود 

زیرساخت های 
روستایی رنج 

می برند. کمبود 
حمل ونقل مناسب، 

ارتباطات مرتبط 
با زیرساخت های 
روستایی، موجب 

فقر عملکرد بازار، 
شعاع عملکردی 

کوچک، عدم 
یکپارچگی و رقابت 

بین المللی ضعیف 
روستاها شده 

است
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رضا معصومیان
کارشناس ارشد آموزش سازمان آتش نشانی

paper@dehyariha.com
توسعه ی روز افزون شهرها و روستاها از رهگذر علم و صنعت 
پیش  از  بیش  ظهور  و  بروز  و  فناوری  پیشرفت  سویی  از  و 
پدیده های علمی، خطراتی احتمالی، به ویژه خطرات ناشی از آتش سوزی 
چنین  با  مقابله  و  پیشگیری  است  بدیهی  دارد.  به دنبال  را  حریق  یا 
خطراتی دانش و تخصص الزم را می طلبد و روش های تجربی گذشته 
آن طور که باید و شاید موثر نبوده و کارساز نمی باشد. لذا ارتقاء سطح 
از  درست  شناخت  ابزارها،  صحیح  به کارگیری  تخصص،  و  دانش 
موقعیت ها و لوازم و چیدمان کاال و وسایل می تواند کمک بسیار زیادی 

در پیشگیری از حوادث و آتش سوزی ها داشته باشد.
بدین جهت بر آن شدیم تا به طور سلسله وار مواردی را که می تواند 
در این خصوص موثر واقع شود، به رشته ی تحریر در آوریم تا شاید با 
به کارگیری و دقت نظر الزم توانایی خود را در مواجهه با حوادث باال برده 
و از سرمایه های ملی خود صیانت نماییم. در زیر به تعدادی از تعاریف 

کلی در زمینه ی آتش سوزی اشاره می نماییم:
اکسید اسیون  را  اکسیژن  با  ماده  یک  ترکیب  اکسید اسیون: 

می گویند.
به صورت  اکسیژن  با  سوختن  قابل  ماده ی  یک  احتراق:ترکیب 
سریع به طوری که تولید نور و حرارت نماید. در واقع احتراق یک واکنش 

اکسید اسیون حرارت زا می باشد. 
حریق: اشتعال ناخواسته یا خارج از کنترل را آتش سوزی یا حریق 

می نامند.
قرار  هم  کنار  در  عامل  سه  باید  آتش سوزی  برای  حریق:  مثلث 
حریق   مثلث  به نام  که   اکسیژن  و  حرارت  سوخت،  عوامل  گیرند. 

می شناسند.
1- ماده ی قابل اشتعال )سوخت(

2- حجم معینی از اکسیژن )هوا(  
3- حرارت کافی  

اصول اولیه ی مبارزه 
با آتش سوزی ش

آموز
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حریق شکل  مثلث  گیرند،  قرار  هم  کنار  در  سه ضلع  این  هرگاه    
گرفته و می تواند آتش سوزی را ایجاد نماید. حال اگر شما یکی از این 
سه ضلع را از مثلث حذف نمایید، دیگر مفهوم مثلث از بین رفته و آتش  
خاموش می شود. در زیر مثال هایی را از حذف یکی از سه ضلع مالحظه 

می نمایید:
را  گاز  فلکه ی  یا  شیر  گاز،  سیلندر  حریق،  یک  در  شما  وقتی   
گاز  این جا  در  که  سوختنی  ماده ی  نمی دهید  اجازه  واقع  در  می بندید 
سوختنی،  ماده ی  یا  سوخت  حذف ضلع  با  و  کند  پیدا  جریان  می باشد 

یک ضلع مثلث را از بین می برید و حریق خاموش می گردد. 
 با قطع درختان در حریق جنگل می توانید ضلع ماده ی سوختنی 

را از بین ببرید؛ که البته این مورد باید با در نظر گرفتن سرعت و جهت 
باد و لحاظ موارد جانبی دیگر صورت گیرد.

 با انداختن یک پتوی نم دار روی بشکه ای که درون آن مایعات 
قابل اشتعال در حال سوختن می باشد می توانید از طریق از بین بردن 

ضلع اکسیژن )هوا( آتش سوزی را متوقف نمایید.
برد.  بین  از  را  حرارت  ضلع  می توان  آب  توسط  کردن  سرد  با   
طریق  این  به  می کنید،  استفاده  آب  از  جامدات  حریق  در  شما  وقتی 

حریق را سرد کرده و آتش سوزی را متوقف می نمایید.
الزم به ذکر است در صورتی که بتوانیم دو ضلع یا سه ضلع را هم زمان 
قطع نماییم، سرعت اطفاء حریق باالتر می رود و آتش سوزی سریع تر به 

پایان می رسد.  
هر ماده برای مشتعل شدن به یک حداقل دمایی نیاز دارد که دمای 
اشتعال نامیده می شود. هنگامی که یک منبع خارجی مانند شعله، جرقه یا 
حرارت سبب اشتعال شود این فرایند اشتعال هدایت شده نامیده می شود 
و هنگامی که هیچ منبع خارجی، حریق را ایجاد نکرده باشد، این فرایند 
را اشتعال خودبه خودی گویند. دمای اشتعال هدایت شده به یک سوخت، 
اغلب  خودبه خودی  احتراق  است.  سوزی  خودبه خود  دمای  از  کم تر 
می افتد.  اتفاق  آلی  مواد  اکسیداسیون  از  ایجاد شده  حرارت  به وسیله ی 
بنابراین در برخی مواقع اشتعال در دمایی کم تر از دمای متعارف صورت 

می گیرد که شامل موارد زیر می باشد: 
1- موادی که نسبت به اکسید شدن حساس می باشند و در تماس با 

هوا مشتعل می شوند مانند فسفر سفید.
مشتعل  باکتری ها  فعالیت  از  حاصل  حرارت  اثر  در  که  موادی   -2
توسط  که  اکسیداسیون هایی  یا  و  کودها(  و  )فاضالب ها  می گردند. 

رطوبت کاتالیز شده صورت می گیرند. )کاغذ، کتان و پشم(
3- موادی که در اثر اکسیداسیون درونی در آن ها تولید حرارت شده 

و مشتعل می شوند. )روغن      برزک و روغن  ماهی(

برای آتش سوزی 
سه عامل بایستی 
در کنار هم قرار 

گیرند. 
عوامل سوخت، 

حرارت و اکسیژن 
که با عنوان مثلث 

آتش شناخته 
می شود
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تعریف مجمع جهانی  دهیاری ها:طبق 
راه شامل  نگهداری   ،)PIARC( راه 
نگهداری،  قبیل  از  فعالیت هایی  مجموعه 
زه کشی  تسهیالت  شانه ها، شیب ها،  روسازی، 
و دیگر ابنیه ی فنی در حدی است که راه را به 
در  نزدیک می کند.  آن  اولیه ی ساخت  شرایط 
حال حاضر با توجه به تکمیل و گسترش راه ها 
راه ها،  عمر  افزایش  آن  با  هم زمان  و  دنیا  در 
توجه اکثر متخصصین راه بیشتر از ساخت، به 
نگهداری و توسعه ی راه ها معطوف شده است. 
در  مهمی  نقش  دهیاران  زمینه  این  در 
بازگشایی  عالیم،  پاک سازی  راه،  نگهداری 
حریم، راهداری زمستانی و شناسایی متخلفین 
روستاییان  و  مردم  مشارکت  با  راه ها  حریم 
دارند. با توجه به این موضوع و در راستای نیل 
و  روستایی  مدیریت  بین  بیشتر  هماهنگی  به 
تفاهم نامه ی  راه،  حوزه ی  متولی  سازمان های 
بین وزارت کشور و وزارت  همکاری مشترک 
راه و شهرسازی در زمینه ی نگهداری راه های 
و  تفاهم نامه  موضوع  گردید.  منعقد  روستایی 

تعهدات طرفین به شرح زیر می باشد:
ماده ی 10  و 36  بندهای 13  به  عنایت  با 
دهیاری ها  سازمان  و  تشکیالت  اساسنامه، 

شرح تفاهم نامه
 نگهداری راه های روستايی 
توسط دهیاری ها

ش
آموز
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مصوب 1380، پیرامون وظایف تفصیلی دهیار 
و دهیاری در همکاری با سازمان ها و نهادهای 
ایفای  برای  الزم  تسهیالت  ایجاد  و  دولتی 
و  نگهداری  در  همکاری  نیز  و  آن ها  وظایف 
تسطیح راه های واقع در حریم اراضی روستاها، 
تفاهم نامه ی همکاری مشترک وزارت کشور و 
وزارت راه و شهرسازی برای عملیات نگهداری، 
راه های  احتمالی  موانع  رفع  و  برف روبی 
و  استانداری ها  کلیه ی  به  و  منعقد  روستایی 
ادارات راه و ترابری استان ها ابالغ شده است. 
ضروری  تفاهم نامه،  شدن  اجرایی  به منظور 
است وفق بند 2-1 آن در هر استان مدیرکل 
راه  استانداری و مدیر کل  امور روستایی  دفتر 
و ترابری استان با توجه به موقعیت جغرافیایی 
توانمندی  و  استان  روستاهای  اقلیمی  و 
توافقنامه ای  انعقاد  طی  مربوطه،  دهیاری های 
نحوه ی همکاری دهیاری ها را برای نگهداری 
راه های روستایی تعیین نمایند. این تفاهم نامه 
در تاریخ 1390/04/12 به امضاء معاون محترم 
هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و رییس 
و  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
معاون محترم ساخت و نگهداری راه روستایی 
وزارت راه و شهرسازی رسیده است و به مدت 

دو سال اعتبار دارد. 
مادهی1(موضوعتفاهمنامه:

و  راه  کل  ادارات  با  دهیاری ها  همکاری 
ترابری در زمینه ی نگهداری راه های روستایی

مادهی2(تعهداتطرفین:
امور  دفتر  کل  مدیر  استان  هر  در   )1-2
ترابری  و  راه  مدیر کل  و  استانداری  روستایی 
استان با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی 
دهیاری های  توانمندی  و  استان  روستاهای 
نحوه ی  توافقنامه ای  انعقاد  طی  مربوطه، 
همکاری دهیاری ها را برای نگهداری راه های 

روستایی تعیین می نمایند.
استانداری،  روستایی  امور  دفتر   )2-2
تجهیزات  از  که  را  شرایط  واجد  دهیاری های 
توانمندی الزم  امکانات مناسب و همچنین  و 
در جلب مشارکت مردمی برخوردار هستند، به 
معرفی  مربوطه  استان  ترابری  و  راه  اداره کل 

می نماید.
در  کشور  وزارت  سیاست  به  نظر   )3-2
شرکت های  از  حمایت  و  گسترش  خصوص 
و  تجهیزات  تمرکز  نیز  و  دهیاری ها  تعاونی 
امکانات دهیاری ها در تعاونی های مذکور، دفاتر 
در صورت  می توانند  استانداری  روستایی  امور 
توافق، شرکت های تعاونی مذکور را نیز که از 
توانمندی الزم برخوردارند به ادارات کل راه و 
ترابری معرفی نمایند تا درصورت نیاز ضوابط و 
مقررات، عملیات اجرایی به آن ها واگذار گردد.

2-4( دهیاری ها می بایست براساس وظایف 
ترابری،  و  راه  کل  ادارات  توسط  شده  واگذار 

و  امکانات  مردمی،  مشارکت  جلب  ضمن 
مسیرهای  نگهداری  برای  را  خود  تجهیزات 
مشخص شده روستایی وفق مفاد توافقنامه ی 

استانی به کار گیرند.
می بایست  ترابری  و  راه  کل  ادارات   )5-2
در  گرفته  صورت  توافقات  براساس 
شده  صرف  هزینه های  استانی،  توافقنامه های 
مورد  تجهیزات  و  ماشین آالت  اجاره ی  نظیر 
نیاز، نیروی انسانی و هزینه های جانبی مربوط 
مشخص  مسیرهای  نگهداری  عملیات  به 
با  متناسب  اعتبارات مربوطه  از محل  را،  شده 
وظایف واگذار شده و براساس عملکرد آنان، به 

دهیاری ها پرداخت نمایند.
این  از  هدف  این که  به  عنایت  با   )6-2
تفاهم نامه جلب مشارکت عمومی و به کارگیری 
توان روستاییان برای تصدی امور جاری خود 
می باشد، انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری ها 

مجاز نمی باشد.
2-7( ادارات کل راه و ترابری می توانند با 
ساکنین  یا  و  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های 
جهت  دارند،  را  الزم  توانمندی  که  روستاها 
برف روبی  راه ها،  نگهداری  مستمر  عملیات 
حجمی  یا  فصلی  قرارداد  مسیر،  بازگشایی  و 

منعقد نمایند.
می بایست  ترابری  و  راه  کل  ادارات   )8-2
و  مردمی  مشارکت  ظرفیت های  با  متناسب 
تعیین  وظایف  همچنین  و  راه  نگهداری  نیاز 
برنامه های  استانی،  توافقنامه های  وفق  شده 
آموزشی را برای روستاییان، دهیاران، کارکنان 
دهیاری های  تعاونی  شرکت های  و  دهیاری ها 

تعیین شده، تدوین و اجرا نمایند.
مادهی3(کارگروههایاجرایی:

کل  مدیر  از  متشکل  ملی:  کارگروه )1-3

وزارت  روستایی  راه  بهره برداری  و  نگهداری 
راه و شهرسازی، مدیر کل عمران و توسعه ی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
کل  اداره  دو  مربوطه ی  کارشناسان  و  کشور 
تفاهم نامه  صحیح  اجرای  بر  نظارت  به منظور 
ایجاد  آن،  مفاد  مناسب  اجرای  پیگیری  و 

می شود.
مدیر  از  متشکل  استانی:  کارگروه )2-3
کل امور روستایی استانداری و مدیر کل راه و 
ترابری استان و کارشناسان مربوطه ی دو اداره 
کل به منظور انجام نظارت های الزم نسبت به 
نیز  و  استانی  توافقنامه ی  مفاد  اجرای صحیح 
گزارش های  و  ایجاد  عملکرد  گزارش  ارسال 
و  تفاهم نامه  پیشرفت  درخصوص  الزم 
به  یک بار،  ماه   3 هر  را  استانی  ارزیابی های 

کارگروه ملی ارسال می نماید. 
 راهداری زمستانی

امروزه شبکه های ارتباطی و جاده ها بخش 
محسوب  کشور  هر  سرمایه های  از  مهمی 
می شود. در کنار این موضوع نگهداری از این 
شبکه های عظیم مواصالتی از یک سو و تامین 
امنیت سرمایه های انسانی که با یک روند رو 
به رشد و شتابان در این محورها تردد می کنند، 
به ویژه در فصل زمستان اهمیتی بیش از پیش 
متشکل  راهداری  زمستانی  عملیات  می یابد. 
تفکیک  قابل  غیر  و  پیوسته  بخش  سه  از 

می باشد: 
1. جلوگیری از یخ زدگی رویه ی راه

 2. یخ زدایی رویه ی راه 
3. برف روبی.

به  نیاز  زمستانی  راهداری  عملیات  اجرای 
مصالح و تجهیزات دارد. مصالح مورد استفاده 
دارند: جامد  قرار  فیزیکی در سه گروه  نظر  از 
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خشک، جامد مرطوب و مایع.
 تجهيزات موردنياز عمليات 

راهداری زمستانی
مواد،  پاشش  ماشین های  شامل  تجهیزات 
تجهیزات  و  جامد  مواد  نگهداری  انبارهای 
تهیه و نگهداری محلول ها. ماشین های پاشش 
ماشین های  و  نمک پاش  ماشین های  شامل 

پاشش مایع هستند.
 تجهيزات نگهداری نمك ها

عملیات  در  استفاده  مورد  نمک های 
بایستی در فضای مناسبی نگهداری  زمستانی 
شوند. انباره های نمک بایستی سرپوشیده بوده 
تا بتوانند از نفوذ آب و رطوبت زیاد جلوگیری 
نمایند. نگهداری نمک ها در فضای باز عالوه 
بر هدر رفتن بخشی از آن ها بر اثر بارش باران 
خوردن  به هم  و  شدن  کلوخه  موجب  برف،  و 
دانه بندی شده و در عملکرد ماشین نمک پاش 

اختالل ایجاد می کند.
 یخ زدایی رویه ی راه 

در صورتی که عملیات پیشگیری از یخ زدگی 
رویه ی راه به دالیل شرایط خاص آب و هوایی 
و یا تاخیر در اجرا کامال موفق نباشد، با پدیده ی 
یخ زدگی رویه ی راه مواجه می شویم و اجرای 
عملیات یخ زدایی ضرورت می یابد. از آن جا که 
به شدت  را  راه  ایمنی  پدیده ضریب  این  وقوع 
آمار  سریع  افزایش  موجب  و  داده  کاهش 
تصادفات می گردد، سرعت در اجرای عملیات 
به دنبال  فوری  نتایج  که  روش هایی  اتخاذ  و 
در  است.  ویژه ای  اهمیت  حایز  باشند،  داشته 
این عملیات نیز از مواد شیمیایی عمدتا نمک ها 

برای کاهش دمای انجماد استفاده می شود.
در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد  دانه بندی 
درشت ترین  محدوده ی  از  یخ زدایی  عملیات 
دانه بندی های استاندارد انتخاب می شود. دلیل 
و  یخ  الیه ی  در  ذرات  نفوذ  به  نیاز  امر  این 
رسیدن به رویه ی راه و شکستن پیوند بین رویه 
و یخ است. هر چند که با دانه بندی درشت تر، 
سرعت انجام واکنش ها کم شده و آثار عملیات 
دیرتر محسوس می گردد. از تفاوت های دیگر، 
در  ماسه  و  شن  نظیر  ساینده  مواد  از  استفاده 

عالوه بر  مواد  این  است.  یخ زدایی  عملیات 
افزایش ضریب اصطکاک رویه و جلوگیری از 
لغزندگی، با نفوذ به الیه ی یخ امکان گسست 
پیوند یخ و رویه را میسر می نماید. ماشین آالت 
از عملیات  نیز پس  استفاده  مورد  تجهیزات  و 
بایستی تخلیه شده و حتی االمکان تمیز شوند. 
ماشین آالت  در  شیمیایی  مواد  ماندن  باقی 
آن ها  هنگام  زود  خوردگی  باعث  تجهیزات  و 

خواهد شد. 
بهترین شیوه ی بازرسی در این مورد بازدید 
و برقراری گشت در طول فصل است. استفاده 
از سیستم های هوشمند هواشناسی نیز نتوانسته 
بازرسی های  برای  کاملی  جایگزین  است 

دیداری باشد.
 برف روبی

عملیات  دشوارترین  از  برف روبی  عملیات 
راهداری است که به دلیل شرایط دشوار زمان 
زمان  دقیق  نبودن  پیش بینی  قابل  و  اجرا 
طول  تمام  در  قبلی  آمادگی  به  نیاز  عملیات، 
در  تاخیر  و  قبل  از  نبودن  تجهیز  دارد.  فصل 
آمار تصادفات باعث  افزایش  عملیات عالوه بر 
دشواری بیشتر در عملیات شده و خطرپذیری 
عملیات را افزایش می دهد. مالحظات فنی برای 
برف روبی رویه ی راه نخست تصمیم گیری در 
و  شیوه  آن گاه  و  عملیات  شروع  زمان  مورد 
تاخیر در شروع  با شرایط است.  متناسب  ابزار 
مشکالت  ایجاد  عالوه بر  می تواند  عملیات 
آمار  افزایش  موجب  نقلیه،  وسایل  تردد  در 
تصادفات و در نهایت پرهزینه تر شدن عملیات 
راهداری گردد. زمان شروع عملیات و انتخاب 
ابزار مناسب، متاثر از مجموعه اطالعاتی است 
دست یابی  قابل  محل  از  بازدید  با  عمدتا  که 
است؛ نظیر میزان نشست برف، دمای محیط، 
دمای رویه ی راه، سرعت و جهت باد، ترافیک، 
نوع برف و باالخره اقدامات پیش گیرانه ی قبلی 
که الزم است به صورت یک مجموعه در نظر 

گرفته شوند. 
عملیات  در  استفاده  مورد  خاص  تجهیزات 
 برف روبی را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

1-برفروبیباتیغههایبرفروب

2-برفروبیبابرفخورها
متنوعی  تجهیزات  شامل  گروه  دو  هر 
به  توجه  با  مختلف  کشورهای  در  که  هستند 
طراحی  کار  گستردگی  و  اقلیم  خاص  شرایط 
از  تجهیزات خاص  و ساخته شده اند. عالوه بر 
و  گریدر  نظیر  عمرانی  عمومی  ماشین آالت 

بلدوزر نیز استفاده می شود. 
واحدهای  با  برف روبی  حجم  اندازه گیری 
شرایطی  در  است.  مترمکعب  نظیر  حجمی 
که طول راه پاک سازی شده نیز مالک باشد، 
برحسب واحدهایی نظیر کیلومتر-باند می توان 
برف روبی  عملیات  در  نمود.  اندازه گیری 
محاسبه  مورد  تن  برحسب  نیز  برف  وزن 
ماشین های  ظرفیت  معموال  و  می گیرد  قرار 
برف روبی بر حسب تن در ساعت بیان می شود. 
درنظر  با  برف روبی  عملیات  اجرای  معموال 
گرفتن سایر عوامل می تواند از نشست حداقل 
2 تا 3 سانتی متر برف روی راه آغاز شود. شروع 
به هنگام عملیات از فشرده شدن برف به لحاظ 
برف  احتمالی  شدن  انبوه  از  محور،  ترافیک 
نیز  آتی  مشکالت  بروز  و  بارش  تداوم  اثر  بر 

جلوگیری می نماید.
یا  و  هواشناسی  هوشمند  امکانات  علی رغم 
دریافت گزارشات آب و هوا از واحدهای ذی ربط، 
بازرسی دیداری قابل حذف نبوده و به هیچ وجه 
نمی تواند با سایر روش ها جایگزین گردد. انجام 
طول  در  برف گیر  مناطق  در  دایم  گشت های 
فصل، ضرورت داشته و با مشاهده ی اولین آثار 
بارش در حوالی مناطق توسط راهداران مستقر در 
محل بایستی آمادگی الزم برای شروع عملیات 
فراهم شده و مراقبت وضعیت تا پایان عملیات 
در صورت  یابد.  ادامه  عادی  شرایط  برقراری  و 
تشخیص ضرورت، تاکید به استفاده از زنجیر چرخ 
و سایر تجهیزات زمستانی برای وسایل نقلیه ی 
عبوری از مناطق پوشیده از برف و اعالم آن از 
طریق رسانه های عمومی و همکاری با پلیس راه 

از دیگر وظایف راهداران است.
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زهرا فیضی
 کارشناس ارشد جامعه شناسی

paper@dehyariha.com
روستانشینی ش��کل ویژه ای از زندگی 
انس��ان و نمون��ه ی ب��ارزی از حی��ات 
اقتص��ادی و اجتماع��ی در ای��ران اس��ت ک��ه 
تاریخچ��ه ای بس��یار قدیمی نس��بت به س��ایر 
س��کونت گاه های کش��ور دارد. با گسترش روز 
اف��زون مدرنیت��ه و عوام��ل هم��راه آن یعن��ی 
مهاجرت از روستا به شهر -که این مهاجرت در 
کشورهای مختلف شتاب متفاوتی دارد- جمعیت 
روس��تایی نسبت به جمعیت شهری رو به کاهش 
اس��ت و این در حالی اس��ت که نواحی روستایی 
مخصوصا در کش��ور ما نقش��ی اساسی در حیات 
اقتصادی و اجتماعی بر عهده دارند. با توجه به این 
مسئله و اهمیت روستا و زندگی روستایی، توجه به 
برنامه ریزی در توس��عه روستایی و دانستن نکات 

مربوط به آن ضرورت می یابد.
در همی��ن زمینه به طور مش��خص از دهه ی 
1320 تا به امروز در فرایند برنامه های نوسازی 
و توسعه و عمران کشور، اقدامات و تالش هایی 
نیز برای توس��عه و عم��ران نواحی روس��تایی 
انج��ام گرفته اس��ت که این اقدام��ات در قالب 
پن��ج برنامه ی عمران��ی قبل از انقالب و س��ه 
برنامه ی عمرانی پس از انقالب دیده می شوند. 

)رضوانی،1387(

هدف کلی توس��عه نیز رش��د هم��ه جانبه ی 
جوامع انس��انی اس��ت. اگر هدف هر کش��ور یا 
جامعه را رس��یدن به توس��عه یا بهبود ش��رایط 
زندگ��ی تعریف کنیم و توس��عه را اس��تفاده ی 

درس��ت و منطقی از منابع و فرصت ها و توزیع 
عادالنه ی آن بدانیم، در آن صورت برنامه ریزی، 
دانش و هنر استفاده ی منطقی و بهینه از منابع 
برای رسیدن به هدف توسعه است. بر این اساس 
و با توجه به تالش دهیاری ها برای دس��ت یابی 
به توس��عه روستایی الزم اس��ت که دهیاران با 
نحوه ی برنامه ریزی در زمینه ی توسعه روستایی 

آشنایی پیدا کنند. 
ت��الش ب��ر این اس��ت ک��ه ابت��دا مفهومی 
از برنامه ری��زی ارای��ه ش��ود و س��پس نحوه ی 
برنامه ری��زی در کاره��ای دهیاری ه��ا ش��امل 
آش��نایی ب��ا مفه��وم برنامه ریزی، س��بک ها و 
روش های مختلف برنامه ریزی و مس��ائل مالی 
و بودجه بندی، ارزیابی و کنترل پروژه های انجام 

شده از سوی دهیاری ها بررسی شود.
 برنامه ریزی چيست؟

برنامه ریزی عمل مس��تمری اس��ت ش��امل 
مجموعه ای از تالش ها، فعالیت ها و روش های 
آگاهان��ه ی مرتبط به هم که برای رس��یدن به 
هدف یا اهدافی مشخص به کار گرفته می شود. 

)جمعه پور،1389(
همچنی��ن برنامه ری��زی را انتخ��اب راه��ی 
دانس��ته اند که در چارچوب آن، اقدامات آینده ی 
دهیاری ه��ا و فعالیت های مختلف آن ها صورت 
می گی��رد. مقصود هر برنامه و طرح های کمکی 
آن، یاری دادن به دهیاری ها، برای دست یابی به 

ی 
يز

ه ر
نام

 بر
ی با

ناي
آش

يی
ستا

رو
عه 
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ت

برنامه ریزی عمل 
مستمری است 

شامل مجموعه ای 
از تالش ها، 
فعالیت ها و 

روش های 
آگاهانه ی مرتبط 
به هم که برای 

رسیدن به 
هدف یا اهدافی 

مشخص به کار 
گرفته می شود.
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ماموریت ها و اهداف شوراهای اسالمی روستا و 
جامعه ی روستایی است. برنامه ریزی چارچوب ها، 
ح��دود و مرزهایی فراهم می کند که دهیاری ها 
الزام��ا باید مطابق ب��ا آن حرکت کنند، که البته 
ای��ن امر به منزله ی از بین رفتن انعطاف در کار 

مدیریت دهیاری ها نیست. )شیرزاد،1387(
 سبك ها و شيوه های مختلف 

برنامه ریزی روستایی:
با بررس��ی تج��ارب و س��وابق کش��ورهای 
گوناگ��ون در برنامه ریزی توس��عه روس��تایی از 
دهه ی 1950 تاکنون، می ت��وان دیدگاه ها و راه 
و روش های مورد اس��تفاده در برنامه ریزی را که 
می توانند مفید واقع ش��وند، تعیین نمود. به طور 
کلی راه ها و روش های به کار رفته در این زمینه 
را می توان در چهار نظر و دیدگاه تقس��یم بندی 
نمود که این چهار دس��ته عبارتن��د از: دیدگاه ها 
و نظره��ای اجتماع��ی، دیدگاه ه��ای اقتصادی، 
دیدگاه ه��ای کالبدی–فضای��ی و دیدگاه ه��ای 

جامع. )رضوانی،1387( 
ه��ر ک��دام از ای��ن دیدگاه ه��ا، روش ه��ا و 
سبک هایی برای برنامه ریزی روستایی دارند. در 
این شماره از نشریه به بررسی دیدگاه اجتماعی 

می پردازیم.
دیدگاه اجتماعی روش ه��ای تامین نیازهای 
اساسی، مش��ارکت در توسعه روستایی )سبک و 
روش تعاملی( و توسعه ی اجتماعات محلی را در 

برمی گیرد.
 سبك برنامه ریزی مشارکت در 

توسعه روستایی )تعاملی(:
تعری��ف مش��ارکت ب��ه ش��رایط اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، نظام ارزش ها و اعتقادات هر 
جامعه وابسته است. با این حال می توان پذیرفت 
که قسمت های مشترکی در فرایند مشارکت در 
توسعه وجود دارد که می تواند به عنوان پایه های 
اصلی آن به شمار آید. این قسمت های مشترک 
را می توان به این شکل خالصه کرد: »مشارکت، 
ش��رکت آگاهانه و خود انگیخته )داوطلبانه( افراد 

در برنامه ی توسعه ی هر جامعه است.«
تجربیات به دست آمده و دستاوردهای علمی 
نش��ان می دهند ک��ه برای برنامه ریزی توس��عه 
روس��تایی موفقی��ت آمیز، تحرک بخش��یدن به 
منابع و دست یابی به مشارکت اجتماعی ضرورت 
دارد. مقوله ی مشارکت هم می تواند هدف باشد 
و هم می تواند به عنوان وسیله مورد استفاده قرار 
گیرد. سه شکل اساسی مش��ارکت، »تحرک«، 
»میانجی گری« و »توانمندی« است. در مفهوم 
مش��ارکت به ش��کل توانمندی، اجتماعات خود 
س��ازمان یافته هس��تند، و می توانند در زمینه ی 
اهداف، طرح ها و برنامه های توس��عه روستایی و 
نظارت بر منابع و اجرای فعالیت های توس��عه ای 

تصمیم گیرنده باشند.
در مفه��وم مش��ارکت تاکید بر گس��ترش و 

پای��داری ظرفیت های توس��عه ای یک اجتماع با 
خوداتکای��ی در برنامه ریزی و مدیریت توس��عه 
اس��ت. مش��ارکت با مفهوم خوداتکایی در چهار 
عرص��ه ی مه��م در فرایند برنامه ریزی توس��عه 
روستایی تحقق پیدا می کند که این چهار عرصه 
ش��امل تصمیم سازی، اجرا، سهم بردن از منافع، 

نظارت و ارزیابی می باشد. )رضوانی،1381(
با بررس��ی تاریخ توسعه روس��تایی در کشور 
می بینی��م ک��ه در فراین��د برنامه ریزی توس��عه 
روس��تایی در ایران مش��ارکت م��ردم به معنای 
واقعی آن در برنامه ها بسیار ضعیف بوده و یکی 
از عوام��ل ناکامی برنامه ه��ا و موفقیت ناچیز در 
فرایند توس��عه روستایی کشور همین عامل بوده 
است. به هر حال دست یابی به توسعه آن هم از 
نوع پایدار، بدون مش��ارکت مردم میسر نیست. 
به عبارت دیگر توسعه وسیله ای است برای رشد 
و تعالی مردم و لذا توس��عه انس��ان محور است. 
این مسئله به خصوص در توسعه ی پایدار اهمیت 

دارد. )امینی،1373(
مشارکت مردمی ابزاری است که به وسیله ی 
آن اعض��ای جامع��ه قادر به ش��رکت در تدوین 
سیاست ها، طرح ها و برنامه هایی می گردند که بر 

روی محیط زندگی آن ها تاثیر می گذارد. 
ناپایداری و عدم تعادل در س��کونت گاه های 
ش��هری و روس��تایی که نتیجه ی ع��دم تطبیق 
طرح ها و برنامه های به اجرا در آمده با خواسته ها 
و نیازهای واقعی مردم اس��ت )احمدی،1380(، 
نق��ش مش��ارکت م��ردم در توس��عه ی پای��دار 
شهری، روستایی و س��رزمین را نشان می دهد. 
به منظ��ور بهبود ام��ور اقتص��ادی و اجتماعی و 
کاهش نابرابری های موجود در جامعه، توسعه ی 
روحیه ی همکاری و ایجاد انگیزه ی مشارکت در 
بین مردم یکی از راه های روشن تشخیص داده 

شده است. 
برای این که مشارکت در برنامه ریزی توسعه 

به عمل آید، نیازمند وجود زمینه و الگوی مناسب 
سازمانی است که در آن هر عنصر یا زیر سیستم 
در جایگاه مناسب خود قرار گرفته باشد. تنها در 
این قالب می توان س��ازمان مناسب برای درگیر 
کردن مردم در تعیین سرنوش��ت خ��ود را ایجاد 
و تعامل مناس��ب بین اجزای مختلف سیستم را 
برقرار کرد. ش��کل یک فرایند توس��عه ی پایدار 

مشارکتی را نشان می دهد. )جمعه پور،1389(
در چنین مدلی، مش��ارکت مح��ور و ماهیت 
اصلی فرایند توس��عه را تش��کیل می دهد که از 
طریق ارتباط متقابل با مردم، منابع، س��ازمان ها 
و س��کونت گاه ها به عمل در می آیند و فعالیت ها 
ی��ا نقش ها روح سیس��تم و هویت روابط متقابل 
را ش��کل می دهند. ای��ن اجزا و عناص��ر نه تنها 
در ارتب��اط متقابل با یکدیگ��ر، بلکه در ارتباط و 
تعامل چند جانبه و پیچی��ده ای با هم قرار دارند 
ک��ه مدار بیرونی کلیت آن را تعیین می کند. این 
کلی��ت از عوامل بیرونی نیز تاثی��ر پذیرفته و بر 
آن ها تاثیر می گذارد که بریده بریده بودن محور 
بیرون��ی نش��ان دهنده ی آن اس��ت. بر اس��اس 
ای��ن مدل می توان گفت ک��ه تعامل و تعادل در 
محیط بیرونی و درونی سیس��تم توسعه که زیر 
سیستم های اصلی آن را مشارکت، مردم، منابع، 
س��ازمان ها و س��کونت گاه ها تش��کیل می دهند 
فرایند توس��عه پایدار را برقرار می سازد.)ش��کل 

یک(
 تفسير مدل:

در ای��ن مدل مش��ارکت م��ردم مرکز اصلی 
همه ی فعالیت ها می باش��د. براساس تعریفی که 
از مش��ارکت گفته شد یعنی اس��تفاده از همه ی 
موارد اعم از خود افراد، منابع، س��ازمان ها و حتی 

محل های اقامت افراد برای انجام کاری.
همان طور که شکل نشان می دهد، هم مردم 
آن مجموعه، هم س��ازمان های مجموعه و هم 
س��کونت گاه های آن در انجام فعالیت همکاری 

»حسابداری 
عبارت است از فن 
ثبت، طبقه بندی 
و تلخیص 
فعالیت های مالی 
یک موسسه، در 
قالب اعداد قابل 
سنجش به پول 
و تفسیر نتایج 
حاصل از بررسی 
این ارقام.«
با خواندن این 
تعریف شاید 
گروهی بگویند 
این همان 
دفترداری می باشد 
در حالی که میان 
این دو فعالیت 
تفاوت وجود دارد

محيط بيرون سيستم 

محيط درون سيستم

فعاليت

سکونتگاه ها

فعاليتفعاليت

فعاليت

سازمان ها

مردم

مشارکت

منابع

شکل یك. مدل توسعه پایدار براساس مشارکت مردم، سازمان ها و ...
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و مش��ارکت دارند. محیط درونی یک سیس��تم 
در حقیقت همان مجموعه ای اس��ت که در یک 
روستا قرار دارد و محیط بیرونی شهر، مکان ها و 
مراکز مختلفی است که خارج از روستا می باشند. 
میان روس��تا و این مراکز بیرون��ی افراد یا مردم 
و همچنین امکانات، منابع و یا نیازهایی اس��ت 
که از بیرون به محدوده ی روس��تا وارد می شود. 
امکاناتی که می تواند شامل مواد غذایی و یا حتی 
امکانات بهداشتی باشد. سازمان ها در یک روستا 
ش��امل ش��ورای ده و دهیاری هایی هستند که 
در حال فعالیت می باش��ند. این سازمان ها برای 
این ک��ه بتوانند فعالیت های خ��ود را انجام دهند 
عالوه بر این که از منابع موجود که ممکن است 
از بیرون محیط روستا تهیه شده باشد همچنین 
از  منابع بیرونی نیازهای خود را برآورده می کنند. 

همچنین این مراکز با سازمان ها و مراکز بزرگ تر 
خود که در بی��رون از مجموعه ی روس��تا واقع 
می باش��ند در تماس هس��تند و از  آن ها طرح ها، 
برنامه ها و دس��تورالعمل های م��ورد نیاز خود را 
دریافت می کنن��د و یا گاهی برای تامین بودجه 
ب��رای انجام فعالیتی خاص در روس��تای خود با 
این س��ازمان ها تماس می گیرند. عالوه بر این، 
آن ها برای انجام فعالیت های خود ملزم هستند 
از م��ردم مجموعه ی روس��تایی کمک و یاری 
دریاف��ت نمایند )در حقیقت آن ها را مش��ارکت 
دهند( افراد هم بر اساس روابط خود با دیگران، 

خارج از این مجموعه در تماس هستند.
در مجموع این ش��کل نش��ان می دهد برای 
این که بتوان از طریق مش��ارکت به توس��عه ی 
ثابت و پایداری در فعالیت ها دست پیدا کرد، بهتر 

است از همه ی امکانات درون روستا و همچنین 
خ��ارج از آن بهره برداری کرد. همچنین از مردم 
روستا که به عنوان افراد ذی نفع در روستا هستند 
و بهت��ر از هر فرد یا مجموعه ای با خواس��ته ها، 
نیازها، مشکالت و ... روستای خود آشنا هستند، 

در انجام کارها و فعالیت ها مشارکت طلبید. 
 بودجه و هزینه

یک��ی از م��وارد مه��م و اساس��ی در ه��ر 
مجموعه ای که می تواند بر ادامه ی فعالیت های 
آن موثر واقع ش��ود، نحوه ی استفاده از امکانات 
مالی آن مجموعه می باشد. در این مقاله عالوه 
بر بیان انواع سبک ها و روش های برنامه ریزی، 
در انتهای هر مجموعه به نحوه ی بررسی حساب 
و کتاب )دخل و خرج( دهیاری ها در فعالیت های 

آن ها می پردازیم. 

در ه��ر دهیاری با دو مجموعه از موارد مالی 
مواجه می  ش��ویم. یکی از موارد بودجه ای است 
که از س��ازمان ها یا مراکز دولت��ی و یا حمایتی 
دریافت می ش��ود و دیگری حساب ها و مخارج 

است که دهیاری با آن مواجه می شود. 
 دفتر داری و حسابداری 

تعاری��ف متفاوتی از حس��ابداری و دفترداری 
به عمل آمده است که برای نمونه یکی از آن ها 

را عنوان می کنیم.
»حس��ابداری عب��ارت اس��ت از ف��ن ثبت، 
طبقه بن��دی و تلخیص فعالیت ه��ای مالی یک 
موسس��ه، در قالب اعداد قابل سنجش به پول و 

تفسیر نتایج حاصل از بررسی این ارقام.«
با خواندن این تعریف ش��اید گروهی بگویند 
این همان دفترداری می باش��د در حالی که میان 

ای��ن دو فعالیت تف��اوت وج��ود دارد. دفترداری 
عبارت اس��ت از فنی که به وسیله ی آن عملیات 
پولی و عملیاتی که دارای ارزش پولی اس��ت در 
دفاتر مخصوص ثبت ش��ده، به طوری که نتایج 

شرح شده ی زیر از آن به دست بیاید:
الف- چه عملیاتی در موسس��ه انجام گرفته 

است؟
ب- نتیجه ی این عملیات در یک سند مالی 

چه بوده است؟
ج- وضع مالی موسس��ه در یک تاریخ معین 

چگونه بوده است؟
د- تفس��یر و تجزیه و تحلی��ل گزارش ها و 

صورت حساب های مالی
بر اساس این تعاریف مشخص می شود مرحله ی 
ثبت و طبقه بندی را در دفترداری و ثبت هر فعالیت 
مالی در دفاتر و طبقه بندی فعالیت های ثبت شده 
در عناوی��ن یکس��ان و از یک گ��روه و تلخیص 
فعالیت های مالی و تفس��یر نتای��ج آن را خالصه 
مجموعه از فعالیت های مالی در قالب حساب های 
مج��زا و تجزیه و تحلیل و تفس��یر نتایج عملیات 
مالی را حسابداری می گویند. در حقیقت حسابداری 
جنبه ی عملی دفترداری را تشکیل می دهد و شامل 
مراحل ثب��ت و طبقه بندی نیس��ت. در دفترداری 
متع��ارف از دفتر روزنامه ب��رای ثبت و از دفتر کل 
برای طبقه بندی استفاده می شود. )کیانی راد،1384(

اما مراحل دفت��رداری و حس��ابداری و چگونگی 
بررسی حساب و کتاب خود بحث مفصلی دارد که 
ان شاءا... در شماره های بعد به آن اشاره خواهد شد.

منابع:
احمدی، حس��ن، )1380(، شهرسازی مش��ارکتی برنامه 

ریزی با مردم، مجله شهرداری ها، سال سوم، شماره 36.
امینی، امی��ر،) 1372(، توس��عه پایدار، ش��ناخت مفهوم، 

مجلس و پژوهش شماره 12.
جمعه پور، محمود، )1389(، برنامه ریزی توسعه روستایی: 

دیدگاه ها و روش ها، تهران، سمت.
ش��یرزاد، حس��ین،)1381(، مدیریت و کنترل پروژه های 
منابع طبیعی. دومین دوره آموزشی مدیران، طرح و برنامه 
و کارشناسان ارشد سازمان جنگل ها و مراتع کشور، کرج: 

مرکز آموزش منابع طبیعی کالک.
شیرزاد، حسین، 1387، برنامه ریزی و کنترل پروژه های 
روستایی)کتاب سبز دهیاری ها(، موسسه فرهنگی و اطالع 
رس��انی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور.
رضوان��ی، محمد رضا،)1387(، مقدمه ای بر برنامه ریزی 

توسعه روستایی در ایران، تهران: قومس.
 رضوانی، محمد رضا، )1381(، توسعه روستایی ) مفاهیم، 
راهبردها وفرایند ها(، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

دانشگاه تهران، ش 164.
کیان��ی راد، )1384(، اصول حس��ابداری و بودجه بندی) 
کتاب سبز راهنمای عمل دهیاری ها(، موسسه فرهنگی و 
اطالع رسانی و مطبوعاتی سازمان شهرداری ها و دهیاری 

های کشور.

یکی از موارد 
مهم و اساسی در 

هر مجموعه ای 
که می تواند 

بر ادامه ی 
فعالیت های آن 

موثر واقع شود، 
نحوه ی استفاده از 

امکانات مالی آن 
مجموعه می باشد. 

در این مقاله 
عالوه بر بیان 

انواع سبک ها 
و روش های 

برنامه ریزی، در 
انتهای هر مجموعه 

به نحوه ی بررسی 
حساب و کتاب 
)دخل و خرج( 
دهیاری ها در 

فعالیت های آن ها 
می پردازیم 
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به  نزدیک  سکونت  به  عنایت  با   
روستاها،  در  کشور  جمعیت  یک سوم 
تمام  با  نوین  حمل ونقل  سیستم  یک  وجود 
مولفه های آن از جمله ایمنی، روان و به صرفه 
همچنین  و  می رسد  نظر  به  ضروری  بودن 
به  خدمات  ارایه ی  سطح  ارتقاء  جهت 
اولویت های  از  به یکی  این مهم  روستاییان، 
بدل  جاده ای  حمل و نقل  و  راهداری  سازمان 

شده است.
 در همین راستا به دنبال اجرای طرح هدفمندسازی 
یارانه ها، بحث ساماندهی حمل ونقل روستایی در 
دستور کار دولت محترم قرار گرفت و به تبع آن 
از اواسط سال 1388 عملیات شناسایی ناوگان 
با  بخش  این  در  فعال  متقاضیان  و  روستایی 
پایانه های  و  ادارات کل حمل ونقل  هماهنگی 
استان و انجمن های صنفی ذی ربط در کشور 

آغاز گردید. 
و  ساماندهی  ضرورت  اساس  همین  بر 
در  روستایی  حمل ونقل  شبکه ی  فعال سازی 
قالب قوانین و مقررات در بخش حمل ونقل 

جاده ای بیش از پیش احساس گردید. 
در همین راستا معاونت حمل و نقل سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای، فعالیت خود را 
در حوزه ی روستایی، به صورت رسمی از اول 

مهرماه سال 1390 آغاز کرد. 

 اهداف معاونت حمل ونقل سازمان 
راهداری در حوزه ی روستایی

حمل ونقل  شیوه نامه ی  تدوین  و  تهیه   
روستایی از ابتدای طرح ساماندهی تاکنون

وسایل  و  رانندگان  ساماندهی  و  شناسایی   
نقلیه ی فعال در حمل ونقل روستایی

فعالیت  نحوه ی  ضوابط  تدوین  و  تهیه   
شرکت های مسافربری در روستاها

پایانه های  ایجاد  ضوابط  تدوین  و  تهیه   
مسافربری مورد نیاز در دهستان های پر تردد

 مکان یابی 2359 پایانه ی مسافری روستایی
 فعال سازی 494 دفتر نمایندگی شرکت های 

حمل ونقل مسافر در روستاهای کشور
پرداخت  آیین نامه ی  پیش نویس  تهیه ی   

یارانه به حمل ونقل عمومی روستایی
برنامه  های  اجرای  هماهنگی  و  پیگیری   

توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل روستایی
این معاونت اقدامات زیر را برای خدمت رسانی 

بهتر به حمل ونقل روستایی انجام داده است:
پایانه های  ایجاد  در  تسریع  پیگیری   

غیرمتمرکز در دهستان های پرتردد کشور
  ارایه ی مجوز حمل ونقل به روستاییان تحت 

پوشش در قالب کارت شناسایی روستایی
سرنشینان  تکمیلی  بیمه ی  پوشش  تامین   

سفرهای عمومی توسط دولت
و  روستایی  فرسوده ی  ناوگان  شناسایی   

نوسازی آن ها
 پیگیری نظام آموزشی و سالمت رانندگان

به  حمایتی  تسهیالت  تخصیص  پیگیری   
ناوگان فعال روستایی

 افزایش سهم پرداخت حق بیمه ی رانندگان 
روستایی توسط دولت

محورهای  در  پلیس  استقرار  پیگیری   
روستایی

حمل ونقل  ساماندهی  عظیم  طرح  تحقق 
عمومی مسافر روستایی تنها با همکاری و مشارکت 
صورت می پذیرد. مسئوالن استانی و شهرستانی، 
اسالمی  شورای  و  روستا)دهیار  محلی  مدیریت 
روستا( و خود اهالی روستا نقش حایز اهمیتی در 
تحقق اهداف معاونت در حوزه ی روستایی دارند. 
دهیاری ها به عنوان نماینده ی دولت و مدیر اجرایی 
روستا می توانند با همکاری و مشارکت در نظام مند 
ارایه ی  بر  عالوه  روستایی  حمل ونقل  کردن 
خدمتی نوین به روستا، به یکی دیگر از وظایف 
خود جامه ی عمل بپوشانند و آن اشتغال زایی است. 
دهیار عالوه بر ساماندهی حمل و نقل روستایی که 
جزیی از وظایف او می باشد، طی این فرآیند یکی 
از زمینه های فعالیت و اشتغال روستایی را نیز  بارور 

نموده است.

سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

سازمان ها و نهادها
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پیام استاندار
استان مازندران؛ 

استان تعامل های سازنده 
گزارشی از فعالیت های 

اداره کل امور روستایی استان مازندران 
راه و حمل ونقل در مازندران؛
استان پیوستگی شهر و روستا

لـلـه بند نماد تسهیل گری در حمل ونقل
تولید،مشارکت و مدیریت در روستایی به نام قراخیل

ن
ستا

با ا



استان مازندران با 23756/4 کیلومتر مربع وسعت داراي 
2922432 نفر جمعیت است که 1368233 نفر از جمعیت 

استان یعني حدود 47 درصد ساکن روستاها هستند. 
تعداد روستاهاي استان مازندران بالغ بر 3200 روستا و آبادي 
است که در طي سال هاي اخیر تعدادي از روستاها به شهر تبدیل 
شده اند. شغل غالب روستاییان کشاورزي و دامداري است و سهم 
به  را  کشور  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  تولیدات  از  بسزایی 
شرایط  و  جغرافیایي  موقعیت  به  توجه  با  داده اند.  اختصاص  خود 
خاص  خصیصه ای  استان  روستاهاي  از  یک  هر  در  آب و هوایی، 
یافت می شود و به جرات می توان گفت در هر روستا ظرفیت های 
جهت  بستری  شدن  بالفعل  صورت  در  که  دارد  وجود  نهفته ای 

تحقق توسعه ی روستا خواهد بود. 
این  در  تاریخی  دوره های  در  مناسب،  برنامه ریزي  عدم  بدلیل 
سرزمین، متأسفانه شاهد ضعف روستاها و مهاجرت روستاییان به 
شهرها بودیم که تبعات آن ویراني روستاها و میل به شهرنشیني و 
معضالت مبتال به آن است و این رخداد به معني بیان این واقعیت 
است که عدم توجه به روستاها نه تنها موجب ویراني آنها می شود 
بلکه باعث افزایش حاشیه نشیني در شهرها ، فقر و به هم ریختگي 
فضا و معماري شهري، گسترش نابهنجاري هاي اجتماعي، کاهش 
تولیدات کشاورزي و دامی؛ نیز می گردد. ما حصل کاهش تولیدات 
کشاورزی وارد کردن این محصوالت از خارج کشور می باشد در 

حالی که در کشور منابع الزم جهت تامین این نیاز وجود دارد.
وسیع  بسیار  پدیده  این  پیامدهاي  و  علل  مورد  در  بحث 
پرداختن  مجال  مکتوب  این  در  آن،  اهمیت  رغم  علي  که  است 
بررسی   جهت  پژوهشي  طرحی  استانداري  لکن  نیست  آن  به 
مي تواند  آن  نتایج  که  است  داده  قرار  برنامه  در  موضوع  این 
محسوب  ارزشمند  دستاوردی  اسالمی  میهن  آینده ی  براي 
نماید. روشن  را  مدیریت  عدم  زوایاي  از  بسیاري  و   گردد 

 آنچه حایز اهمیت بوده و هست و پس از روي کار آمدن دولت 
اقدامات  لوحه  در سر  و  گردیده  عنوان یک هدف مطرح  به  نهم 
به شعار محرومیت زدایي،  بخشیدن  گرفته است تحقق  قرار  دولت 
است.  اجتماعی  عدالت  و  محرومان  و  محروم  مناطق  به  توجه 
جهت تحقق اهداف فوق در روستا نیازمند برنامه ریزی هستیم تا از 
طریق آن بتوانیم سطح زندگی جامعه ی روستایی را افزایش دهیم، 
تغییرات  برخی  نتیجه  می تواند  هم  کشاورزی  تولیدات  افزایش 
دستاوردهاي  مهم ترین  از  دیگر،  رخدادهای  عامل  هم  و  باشد 
افزایش سطح تولیدات مي توان به خودکفایي در تولید محصوالت 

 . نمود  اشاره   .... و  سفید  گوشت   ، گندم  قبیل  از   استراتژیک 
اجراي  از سال 84 شکل گرفت  اقدامات مؤثر دولت که  از دیگر 
قانون توسعه متوازن روستایي است که در آن به توسعه همه جانبه 
روستاها تصریح شده و بر اساس آن عمران و آباداني روستاها از 
همه جهات آغاز گردیده است . ایجاد زیر ساخت ها ، رفع کاستي ها ، 
مطالعه نیازها و تالش براي ایجاد محیط هاي کسب و کار متقارن با 

فضاي روستایي، از اهم اولویت هاي دولت نهم و دهم بوده است.
نیازمند  توسعه  مسیر  در  روستا  حرکت  برای  که  است  بدیهی 
می باشیم.  امور  تدبیر  جهت  کارآمد  نهادی  همچنین  و  برنامه 
تاسیس دهیاری های خودکفا در سطح روستاهای کشور از گام های 
تاثیرگذاری بود که در حوزه ی مدیریت روستایی برداشته  مهم و 

شد و موجبات توانمندی روستاهای کشور را فراهم نمود.
داراي  استان  سطح  در  روستا   450 حدود  نهم  دولت  از  پیش 
کلیه ی  و  روستاها  از  نیمي  از  بیش  اکنون  لکن  بودند  دهیاري 
بودند  دهیاري  تاسیس  متقاضي  که  خانوار   60 باالي  روستاهای 
به عنوان  قرار گرفته اند. دهیاری  نهاد  این  تحت پوشش خدمات 
خدمات  ارایه  روستاها   در  زمینه ها  تمام  در  دولت  اجرایي  بازوي 
مي نماید و بر اساس برنامه ریزي ها امیدواریم تمام روستاهایی که 
شرایط تاسیس دهیاری در آن ها وجود دارد به زودی تحت پوشش 
خدمات این نهاد قرار گیرند. چرا که نقش دهیاري ها با محوریت 
دفتر امور روستایي در حوزه مدیریت روستا بسیار برجسته می باشد 
بدو  از  روستاها  در  بسیاري  منشأ خدمات  ها  و همچنین دهیاری 

تاسیس تا کنون بوده و هستند.
اداره  مستمر  پیگیري هاي  با  اول  گام  در  مازندران  استان  در   
نیازهاي  با  ارتباط  در  فرمانداران و بخشداران  امور روستایي،  کل 
و  فرهنگي  اجتماعي،  خدمات   عمران ،  حوزه ي  در  عمومي 
بعدی  گام های  در  و  گرفت  نیازسنجی های الزم صورت  اشتغال؛ 
همکاري  و  روستاها  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران  کمک  با 
نمودن  اجرایي  در  تسریع  موجبات  استان  اجرایي  دستگاه هاي 
فراهم گردید. پایدار  توسعه   برنامه هاي سالیانه روستاها در جهت 

از سویی، پیگیري فرمانداران و بخشداران در سطح استان در رابطه 
با نیازهاي عمومي و بخصوص عمراني روستاها و تالش بي وقفه 
اسالمي  شوراي  و  دهیاران  فعال  حضور  دیگر  سوی  از  و  آنان 
روستاها در این زمینه موجب تسریع در اجرایي نمودن برنامه هاي 
سالیانه روستاها مي شود . که امید است با همین روال روز به روز 
شاهد شکوفایی روزافزون روستاها نه تنها در استان مازندران بلکه 

در سراسر کشور باشیم.

با استان

پیاماستاندار

سيد علی اکبر طاهایی
استاندار استان مازندران
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با 

دهیاری ها: اس��تان مازندران یکی از 
ب��ا  کش��ور  ش��مالی  اس��تان های 
جاذبه های فراوان گردش��گری می باشد، که 
بس��یاری از این جاذبه ها در مناطق روستایی 
اس��تان ق��رار دارن��د. 87 درص��د از جمعیت 
روس��تایی اس��تان تح��ت پوش��ش خدمات 
ام��ور  کل  اداره  و   می باش��ند  دهیاری ه��ا 
روستایی استانداری مازندران در سال 1386 
تش��کیل و آغاز به کار کرده است. این دفتر 
مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و 
راهبری توس��عه روستایی در ابعاد مختلف، با 
همکاری دس��تگاه های اجرای��ی را بر عهده 

دارد. 
با س��فر به اس��تان مازندران، گفتگویی با 
آقای مهن��دس زارعی مدی��ر کل دفتر امور 
روس��تایی این استان انجام داده ایم که شرح 

آن را در زیر مالحظه می کنید. 

تاریخچ�هی ابت�دا در لطف�ا دهیاریه�ا:

و روس�تایی ام�ور دفت�ر از مختص�ری
توضیحات�یپیراموندهیاریهایاس�تان

ارایهبفرمایید.
در س��ال 1386 دفت��ر ام��ور روس��تایی 
اس��تان مازندران از دفتر شهری و روستایی 
استانداری منفک ش��د و دبیرخانه ی مناطق 
محروم که تا آن زمان در اس��تانداری درحال 
خدم��ت بود، با دفت��ر امور روس��تایی ادغام 
گردی��د و تحت عن��وان اداره کل دفتر امور 
روس��تایی استانداری ش��روع به کار کرد. در 
اوایل دولت دکتر احمدی نژاد استان مازندران 
430 دهیاری مصوب داشت، که این تعداد به 
1672 دهیاری افزایش یافته اس��ت. با توجه 
ب��ه نگاه دولت محترم به امور روس��تایی، ما 
ش��اهد نقطه ی عطفی در عم��ران، آبادانی، 
رفاه و خدمات اجتماعی در سطح روستاهای 

استان و در سطح کشور هستیم. 
استان مازندران به جهت طبیعت خدادادی، 
دارابودن جنگل، دریا و مناطق دشتی دارای 

جاذبه های گردش��گری فراوانی می باش��د و 
هیچ نقط��ه ای را در اس��تان نمی توان یافت 
که دارای این جاذبه ها نباشد. به دلیل سرسبز 
بودن کل استان، فعالیت هایی که در زمینه ی 
گردش��گری در اس��تان صورت گرفته است 
آن چن��ان که بای��د، نظرها را ب��ه خود جلب 
نمی کن��د، در حالی ک��ه در مناط��ق کویری 
ای��ن اقدام��ات می تواند بس��یار جلب توجه 
نماید. در استان مازندران ساالنه شاهد ورود 
گردش��گرانی از اقصی نقاط کشور به میزان 
5 برابر جمعیت اس��تان، هس��تیم که بخش 
عمده ای از این مس��افران و گردش��گران در 
حوزه ی روستایی متمرکز هستند. روستاهای 
ما از پتانس��یل های گردشگری بسیار باالیی 
برخوردارن��د؛ عالوه ب��ر روس��تاهای ه��دف 
گردش��گری، به نظ��ر من در هر روس��تای 
دیگری نیز می توان یک جاذبه ی گردشگری 

را مشاهده نمود. 

استان مازندران؛
 استان تعامل های سازنده 
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دهیاریه�ا:آقایمهن�دسازفعالیتهای
شاخصدفتردرحوزهیروستاییبفرمایید
واینکهدرفرآیندعملیاتیکردنبرنامهها
باچهمشکالتوموانعیروبهروشدهوبه

چهنحویبرآنهافایقآمدید؟
آماری که ارایه می ش��ود مربوط به ابتدای 
سال 88 تا به امروز است. دفتر امور روستایی 
در چندین ح��وزه فعالیت می کند، حوزه اداره 
کل ام��ور روس��تایی، ک��ه متول��ی پیگیری 
امور روس��تایی در کل روس��تاهای اس��تان 
مازندران می باش��د، حوزه ی وس��یعی است. 
در ای��ن ارتباط ش��رح وظیفه ی مش��خصی 
تدوین نش��ده بود؛ به همین دلیل پیش��نهاد 
شد که ش��ورای هماهنگی توسعه روستایی 
اس��تان ش��کل بگیرد و در این شورا هر 24 
دستگاه خدمات رس��ان روستایی عضو شوند 
که ریاس��ت آن بر عهده ی اس��تاندار و دبیر 
این جلس��ه، اداره کل امور روس��تایی استان 
باشد. در شورای هماهنگی توسعه روستایی 
4 کمیته ی تخصص��ی پیش بینی کردیم که 
وظیفه ی این کمیته ها، رصد و پیگیری امور 
روستایی است. این کمیته ها با توجه به نیاز، 
جلسات مشاوره و مباحثه را تشکیل می دهند 
و سپس برای تصمیم گیری نهایی، نتایج این 
جلسات به شورای هماهنگی توسعه روستایی 
داده می ش��ود تا به تصویب برسند. به همین 
ش��کل کمیته های توس��عه روس��تایی را در 
شهرس��تان ها به ریاس��ت فرماندار و مدیران 
مرتبط به حوزه ی روستایی تشکیل دادیم که 
هم کمیته ه��ای تخصصی و هم کمیته های 

شهرستانی برای دریافت مصوبه ها از شورای 
توسعه روستایی، بایستی مصوبات خود را به 
 شورا بفرستند و از این ظرفیت استفاده کنند.
در ح��وزه ی روس��تایی تمرک��ز مدیریتی که 
بایس��تی وجود داش��ته باش��د، وجود نداشت 
و دس��تگاه های اجرایی همگی مس��تقل کار 
می کردند و یک افق مشخص و معین برای 
توسعه روستایی نداش��تیم. طبیعی است که 
در این حال��ت هر دس��تگاهی از منظر خود 
ب��ه موضوع ن��گاه می کرد. اگ��ر در حوزه ی 
روستایی اولویت ها در نظر گرفته نشود در آن 
صورت یک توسعه ی نامتقارن و نامتوازن رخ 
می دهد. در نشس��تی نظیر شورا می توان این 
مس��ایل را رصد کرد و ابتدا با آسیب شناسی 
آن ها را شناخت و سپس برای رسیدن به افق 
م��ورد نظر برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت 
ب��رای آن تدوین نمود. طبیعی اس��ت برای 
این که یک برنامه ی بلندمدت داش��ته باشیم 
باید یک س��ند چشم انداز تدوین نماییم. یک 
سند توس��عه ی پنج س��اله که مشخص کند 
روس��تاهای استان در پایان پنج سال به کجا 
می رسند این سند باید به تصویب برسد، که 
در حال حاضر مقدمات آن را صورت داده ایم. 
ان ش��اءا... اگر منابع اعتباری آن تامین شود 
تمام روستاهای استان مازندران )روستاهای 
دارای دهی��اری و فاقد دهی��اری( می توانند 
از این فرصت اس��تفاده کنن��د و اعتبارات را 

به صورت هدفمند دریافت نمایند. 
دهیاری یک نهاد عمومی غیر دولتی است 
که براساس نظام عدم تمرکز اداره می شود. در 

حال حاضر اعتبار مستقیما به صندوق دهیاری 
واریز می ش��ود و براساس مصوباتی که شورا 
 تصویب می نماید، اعتبارات هزینه می ش��ود. 
در س��ال های آغازی��ن تش��کیل دهیاری ها 
تعداد دهیاری های اس��تان بس��یار اندک بود 
و از محل تامین مناب��ع مالی دهیاری ها که 
عمدتا محل تجمی��ع عوارض و امثالهم بود، 
اعتب��ارات محدودی حاصل می ش��د. اما روز 
به روز بر تعداد دهیاری های مصوب اس��تان 
افزوده می ش��د. اگر عملکرد دهیاری ها را با 
س��ال های آغازین مقایس��ه نماییم، تفاوت 
کام��ال محسوس��ی را مش��اهده می کنی��م. 
علت این اس��ت که در مقطع زمانی آغازین، 
راه مش��خص نب��ود، آموزش ه��ای الزم به 
دهی��اران داده نش��ده و هدف گذاری صورت 
نگرفت��ه بود. به مرور زم��ان توزیع امکانات، 
اعتبارات و ماش��ین آالت هدف گذاری شد و 
اتفاقات خوبی نیز در حوزه ی روس��تایی رخ 
داد. در ح��وزه ی پروژه های عمرانی در بحث 
بهس��ازی و تعریض معابر و احداث پل، تا به 
 ح��ال تعداد 1020 پروژه اجرایی داش��ته ایم. 
امروز با همت بلند دهی��اران انقالب بزرگی 
اس��ت. مث��ال در بخ��ش کج��ور  داده  رخ 
شهرس��تان نور، با ت��الش دهیار و همکاری 
شورای اس��المی روستا رودخانه های قدیمی 
تبدیل به معابر ده متری ش��دند. در حوزه ی 
آب رس��انی حدود 19پروژه ب��ه بهره برداری 
رسیده است. از دیگر پروژه های اجرا شده نیز 
می توان به 191 واحد غس��الخانه، 53 مورد 
فعالیت ه��ا و پروژه ه��ای فرهنگی، 81 مورد 

در سال های 
آغازین تشکیل 
دهیاری ها تعداد 
دهیاری های 
استان بسیار 
اندك بود و از 
محل تامین منابع 
مالی دهیاری ها 
که عمدتا محل 
تجمیع عوارض 
و امثالهم بود، 
اعتبارات محدودی 
حاصل می شد. 
اما روز به روز بر 
تعداد دهیاری های 
مصوب استان 
افزوده می شد. اگر 
عملکرد دهیاری ها 
را با سال های 
آغازین مقایسه 
نماییم، تفاوت 
کامال محسوسی را 
مشاهده می کنیم
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 پارک و بوس��تان روس��تایی و ... اشاره نمود. 
توسعه ی متوازن سبب توسعه ی پایدار خواهد 
بود. برای توسعه ی متوازن باید بخشی از توان 
به عمران و آبادانی، بخشی به اشتغال، بخشی 
به نیازهای اجتماعی و فرهنگی، بخش��ی به 
 نیازهای نوجوانان و جوانان و ... پرداخته شود. 
ت��ا به امروز ما 81 بوس��تان روس��تایی را در 
س��طح اس��تان مازندران احداث کرده ایم که 
یا تکمیل ش��ده اند یا در مرحله ی اتمام قرار 
دارند. در بحث ساختمان اداری دهیاری های 
اس��تان نیز تع��داد 415 س��اختمان دهیاری 
در حال احداث اس��ت که بس��یاری از آن ها 

احداث شده و آماده ی بهره  برداری هستند. 
به اعتقاد بن��ده انجام پروژه های فرهنگی 
به عنوان زیرس��اخت اصلی بر دیگر پروژه ها 
ارجحی��ت دارن��د. در نشس��ت هایی ک��ه با 
دهی��اران داش��تیم بارها به این نکته اش��اره 
کرده ام که اگر فقط به دنبال کارهای عمرانی 
باش��ید و برای فعالیت های فرهنگی اهمیتی 
قائل نش��وید، پ��ی و زیربنای اصلی ش��کل 
نخواهد گرف��ت. اقدام بعدی که دفتر  انجام 
داده را می ت��وان هم یک پ��روژه ی عمرانی 
و ه��م یک کار فرهنگی قلم��داد کرد، تعداد 
172 تک مزار ش��هدا را در سطح روستاهای 
اس��تان س��اماندهی کردیم و مقرر ش��د که 
تمامی روس��تاهای مازندران که دارای تک 
مزار ش��هدا می باشند نس��بت به روستاهای 
دارای چن��د مزار در اولویت س��اماندهی قرار 
بگیرند. موضوع دیگ��ر در حوزه ی فرهنگی 
موضوع کتابخانه های روس��تایی اس��ت. در 
اوایل انقالب توسط نیروهای جهاد سازندگی 

اقدامات خوبی در ای��ن زمینه صورت گرفته 
ب��ود که بع��د از ادغام جهاد بس��یاری از این 
کتابخانه ها بالتکلیف ماندند. این موضوع را 
در نشس��تی با  مس��ئولین اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اس��تان مطرح کردیم و 
تفاهم نام��ه ای را ب��ه امضا رس��اندیم که بر 
اس��اس آن مق��رر گردی��د 110 کتابخانه ی 
روس��تایی تجهیز و بهس��ازی ش��وند. طبق 
ای��ن تفاهم نام��ه کتابخانه ه��ای تمامی این 
110 روس��تا بهس��ازی ش��دند و به ازای هر 
کتابخانه ی روس��تایی 1000 جل��د کتاب از 
طرف اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 

استان به کتابخانه اهدا شد.
در ح��وزه ی فعالیت ه��ای ورزش��ی که از 
دغدغه های مهم دولت محترم نیز می باشد، 
اقدامات��ی ص��ورت گرفته اس��ت. همان طور 
که مستحضر هس��تید به طور کلی ورزش از 
روس��تاها برخاسته است و غالب مدال آوران 
ورزشی روستاییان هستند. اغلب مازنی های 
مدال آور در سطح ملی، روستایی هستند. در 
این حوزه نیز دهیاران 60 پروژه ی ورزشی را 
با کمک های اعطایی دفتر انجام داده اند که 
یا به بهره برداری رسیده اند و یا در مرحله ی 

اتمام هستند.
از دیگ��ر وظای��ف دهی��اران س��اماندهی 
پ��روژه   26 ک��ه  می باش��د  قبرس��تان ها 
قبرستان های روستایی س��اماندهی شده اند. 
اگر آمار غسالخانه ها را نیز اضافه کنیم 191 
غس��الخانه در روستاهای اس��تان مازندران 

احداث شده است.
بحث بعدی در ارتباط با مدیریت پس��ماند 

اس��ت که به دلیل قابلیت گردشگری در تمام 
نقاط اس��تان بسیار جدی اس��ت. از یک سو 
محلی ب��رای دفن زباله ها موجود نیس��ت و 
از س��وی دیگر س��طح آب ه��ای زیرزمینی 
باالس��ت و این طبیعتا بر مشکالت مدیریت 
پسماند استان می افزاید. البته امروزه پسماند 
در قالب های دیگری مدیریت می ش��ود که 
یکی از راه ها ایجاد کارخانه های کمپوس��ت 
می باش��د که اقداماتی در این زمینه صورت 
گرفته است. استفاده از نیروگاه های زباله سوز 
هم از دیگر اقدامات اس��ت که احداث چهار 
نیروگاه زباله سوز در دس��تور کار استان قرار 
دارد. البته این موضوع مربوط به دفع و دفن 
زباله اس��ت. باید فرآیند جم��ع آوری و حمل 
زباله نیز لحاظ ش��ود. طبیعی است که برای 
این کار باید امکاناتی به روستاها ارایه شود. 

دهیاریه�ا:درخاللصحبتهانکتهایدر
موردش�ورایهماهنگیتوس�عهروستایی
فرمودید.بفرماییداینش�وراابتکاردفتر
امورروستاییاست؟درحالحاضرتکلیف

روستاهاییکهدهیاریندارندچیست؟
بله. تش��کیل ش��ورای هماهنگی توسعه 
روس��تایی ابت��کار اس��تان مازندران اس��ت. 
اعضای این ش��ورا شامل اس��تاندار به عنوان 
رییس ش��ورا، مع��اون عمرانی اس��تاندار، از 
دیگر معاونین اس��تاندار به تناس��ب دس��تور 
جلس��ات، مدی��رکل دفت��ر امور روس��تایی 
استانداری به عنوان دبیر شورا، رییس سازمان 
جهادکش��اورزی، رییس س��ازمان صنایع و 
معادن، مدیر کل صنایع دستی و گردشگری 
استان، مدیر کل امور ورزش و جوانان، مدیر 
کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی، مدیر کل 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی استان، مدیر 
کل راه و شهرسازی، مدیر کل منابع طبیعی 
اس��تان، مدی��ر کل اداره ی محیط زیس��ت، 
ریاس��ت س��ازمان اقتص��اد و دارای��ی، مدیر 
عامل ش��رکت مخابرات استان، مدیر عامل 
شرکت گاز اس��تان، مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب استان، مدیر عامل شرکت پخش 
فرآورده های نفتی اس��تان، مدیر کل آموزش 
و پرورش اس��تان، ریاس��ت دانش��گاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی، مدیر کل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی استان، مدیر کل بهزیستی 
اس��تان، مدیر کل کمیته امداد استان، مدیر 
کل صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، نماینده ی 
بانک ها و رییس س��ازمان بنیاد شهید و امور 

ایثارگران می باشند.
ش��ورای  اختصاص��ی  کمیت��ه ی  چه��ار 
هماهنگی توسعه روستایی استان عبارتند از: 
1( کمیته ی عم��ران و زیربنایی، 2(کمیته ی 
اقتصادی، س��رمایه گذاری، تعاون و اشتغال، 

چهار کمیته ی 
اختصاصی شورای 
هماهنگی توسعه 
روستایی استان 

عبارتند از:
 1( کمیته ی عمران 

و زیربنایی، 
2(کمیته ی 
اقتصادی، 

سرمایه گذاری، 
تعاون و اشتغال،

3( کمیته ی ورزش 
و سالمت، 

4(کمیته ی 
گردشگری و 

زیباسازی روستایی. 
عالوه بر این در 
هر شهرستان 

کمیته ای وجود دارد 
که ریاست آن بر 
عهده ی فرماندار 

می باشد
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3( کمیته ی ورزش و س��المت، 4(کمیته ی 
گردشگری و زیباس��ازی روستایی. عالوه بر 
این در هر شهرستان کمیته ای وجود دارد که 

ریاست آن بر عهده ی فرماندار می باشد.

دهیاریه�ا:یکیازطرحه�ایجدیدیکه
دراستانمازندراناجراشدهاست،طرح
تهی�هیبانکه�ایاطالعات�یدرزمینهی
دهیاریه�ااس�ت.لطفاتوضیحات�یرادر

اینخصوصبفرمایید.
این بانک اطالعات��ی کلیه ی کارهایی را 
ک��ه می توان به ص��ورت الکترونیکی در یک 
دهی��اری انجام داد، اعم از دبیرخانه، بایگانی 
و ... را در ب��ر می گیرد. ابتدا طرح اولیه ی آن 
مورد تایید پژوهش��کده ی مدیریت ش��هری 
و روس��تایی س��ازمان قرار گرف��ت. در حال 
حاضر گزارش نهایی آن آماده شده است که 
ان ش��اءا... قرار اس��ت در تهران ارایه شود و 
تصمیم بعدی آن گرفته ش��ود. در هر استان 
یک سیس��تم تجمیع )اطالعاتی( راه اندازی 
می شود که این سیس��تم روی سروری قرار 
خواه��د گرفت و هر دهی��اری فایل خودش 
را خواه��د داش��ت و کاره��ای مربوط��ه را 
انج��ام خواهد داد. دهیاری از طریق اینترنت 
می تواند به بانکی در خود اس��تان وصل شود 
و مبادل��ه اطالع��ات نمای��د. همچنین یک 
گزارش گی��ری مدیریتی تلفیقی در الیه های 
سلسله مراتب اداری صورت می گیرد، بدین 
صورت که بخش��داری یا سلسله مراتب باالتر 
استانی می تواند دهیاری ها را مدیریت کند. این 
سیستم یک سیستم جامع اطالعاتی دهیاری 
است که در تسهیل روابط و امور بسیار با ارزش 

است.

دهیاریها:ازابهاماتومشکالتمطرحدر
اس�تانمازندرانمس�الهیتفکیکشهراز
روس�تااست.یکیازدغدغههایدهیاریها
ایناستکهبتوانندازطریقعوارضحریم
روستا،بخشیازهزینههایخودراپوشش
دهندواینموضوعمیتواندموردمناقشهبا
ش�هرداریهاباشد.دربحثعوارضحریم

چهاقداماتیصورتگرفتهاست؟
در ح��ال حاضر با توجه ب��ه قانون برنامه ی 
پنجم توسعه این مناقشه خود به خود حل شده 
اس��ت و این عوارض به نس��بت جمعیت شهر 
و روس��تا بین شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم 
می شود. برای این کار از اداره ی اقتصاد و دارایی 
هر ماه صورت وضعیت میزان اعتبار واریزی به 
حساب دهیاری ها را تحویل می گیریم و بر آن 
نظارت می کنیم. متاس��فانه برعکس ش��هر و 
شهرداری، برای روستا حریم تعریف نشده است 
و  وظایف دهیار فقط ملزم به محدوده ی طرح 

هادی مصوب اس��ت و اگ��ر طرح هادی وجود 
نداش��ته باشد حریم براس��اس بافت روستایی 
است که بنیاد مسکن مشخص می کند و دهیار 
مکلف به انجام وظیفه در آن محدوده است. به 
همین دلیل تعریف حریم برای روستا مثل شهر 

را پیشنهاد دادیم. 

دهیاریه�ا:مصوب�هیاخیرمجل�سکهدر
زمینهیتخصی�صمینیب�وس،ونو...به
روس�تاهایب�االی300خان�وارب�ودآیادر

استانمازندرانمحققشدهاست؟
تا کنون، خیر

دهیاریه�ا:بحثدیگ�رموض�وعبودجهو
حس�ابداریدردهیاریهااس�ت.آیاشمابا
بودجهنویسیمتمرکزدردهیاریهاموافقید؟
آیاتجربهایدراینموضوعدرسطحاستان

داشتهاید؟
  

در زمین��ه ی بودجه نویس��ی ای��ن توصیه را به 
بخش��داران و دهیاران داری��م که حتما از اهل 
فن این حوزه اس��تفاده کنن��د. به عنوان مثال 
کارشناسان مالی شهرداری ها تجربه ی خوبی 
در ای��ن زمینه دارند. می توان از آن ها اس��تفاده 
کرد که این کار نیز در حال انجام است. ضمن 
این که جهت گیری ما این است که افرادی در 
حوزه ی مالی دهیاری ها کار کنند که خودشان 
متخصص کار باشند. در این مورد چارچوب های 
گزینش��ی برای جذب کارشناسان حسابداری 
تهیه کردیم. سیستمی تعریف کردیم که به طور 
مستقیم دهیار، کارشناس مالی را جذب نکند. 
چون احتمال دارد کارشناس مربوطه صالحیت 
الزم را نداشته باشد. در مقابل بخشدار را ملزم 
کردیم که از کارشناس��ان مال��ی جهت کار در 
دهیاری ها مصاحبه تخصصی به عمل آورد. اما 
این مصاحبه توسط فرد متخصص در این حوزه 
خواهد بود. مثال از کارش��ناس مالی شهرداری 
برای مصاحبه می توان استفاده کرد. بعد از آن 
باید به دفتر امور روس��تایی استانداری مراجعه 
نمای��د و بعد از تایید دفت��ر، مراحل گزینش و 

جذب را طی نماید. 
م��ا در ای��ن زمین��ه ش��رکت های تعاونی 
دهیاری ها را فعال نمودیم که این شرکت ها 
چندمنظوره هس��تند. بخشی از کارهای این 
ش��رکت ها ارایه ی خدمات فنی و تخصصی 
به دهیاری ها اس��ت. یعنی کارشناسان مالی 
و فنی در ش��رکت های تعاونی برای ارایه ی 
این خدمات متمرکز می شوند. که به نظر من 

تدبیر مناسبی است. 

دهیاریها:بهعنوانآخرینسوالبفرمایید
دهیاراناس�تانچگون�همیتوانندبامدیر

کلدفت�رام�ورروس�تاییاس�تانتعامل
داشتهباشند؟

در دفتر امور روس��تایی اس��تان روزهای 
سه ش��نبه را به صورت ثابت ب��رای مالقات 
اختص��اص دادیم و در روزه��ای دیگر هفته 
نیز محدودیتی وجود ندارد. اس��تان از لحاظ 
وس��عت جغرافیایی گسترده اس��ت. بنابراین 
بای��د در دفتر امور روس��تایی حضور داش��ته 
باشیم تا به مراجعات رسیدگی نماییم. برای 
جلوگیری از برخی مشکالت دهیاران را ملزم 
کردیم که برگه ی ماموریت دریافت کنند تا 
فرمانداری و بخش��داری از مراجعه ی آن ها 
به اس��تانداری مطلع باشند. ضمن این که از 
طریق تلفن، پیامک یا از طریق س��ایت هم 
می توان ارتب��اط برقرار کرد. ج��دای از این 
وس��ایل ارتباطی، به هیچ وجه الزم نیس��ت 
دهیاران با دفتر امور روس��تایی ارتباط برقرار 
 کنن��د چرا که ما به س��مت آن ه��ا می رویم. 
بنده در طی سه سال اخیر بیش از 70 بار به 
بخش های 48 گانه ی استان مراجعه کرده ام. 

نشست های مشورتی با دهیاران داشتیم.
 در درج��ه ی اول ه��دف این اس��ت که 
دهیاران در حضور بخشدار، فرماندار، مدیران 
اجرایی بخش یا احیانا شهرس��تانی، مسایل 
و مش��کالت خودشان را مطرح کنند. همین 
طرح موضوع در حضور مس��ئولین، حرکتی 
در جهت توجه بیش��تر به روس��تا است. دوم 
این ک��ه در این مراجعات آس��یب شناس��ی 
دقیق تری صورت می گیرد و باعث می ش��ود 
اش��کاالت را بهتر متوجه شویم. سوم این که 
در خالل مراجعات به روس��تاها آموزش نیز 
صورت می پذیرد زی��را مراجعات با همراهی 
کارشناس��ان مرتب��ط ص��ورت می گیرد. به 
اعتق��اد بنده مدیر موفق مدیری اس��ت که 
 بتواند از کارشناس��ان خود اس��تفاده نماید. 
از ماهنام��ه ی دهیاری ه��ا به خاط��ر حضور 
در اس��تان مازندران کمال تش��کر را داریم. 
ان شاءا... توانسته باشیم در حد بضاعت خود 

حق مطلب را ادا کرده باشیم.
 از مدیریت محترم سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور نیز کمال تش��کر را 
دارم ک��ه ماهنام��ه ی دهیاری ه��ا را دوباره 
به صورت فع��ال راه ان��دازی کردند چرا که 
می توان��د در تب��ادل تجارب بین اس��تان ها 

بسیار موثر باشد. 
از دهیاران و ش��وراهای اس��المی عزیز از 
باب این که مجدانه و بی ش��ائبه خدماتی را به 
مردمان روستایی ارایه می دهند تشکر می کنم. 
اعتق��اد دارم مردم روس��تایی بی پیرایه ترین، 
صادق ترین، پاک ترین و ش��فاف ترین قش��ر 
جامعه هستند و هر قدر ما برای روستاییان کار 

کنیم کم کار کرده ایم. 

در زمینه ی 
بودجه نویسی 
این توصیه را 
به بخشداران و 
دهیاران داریم که 
حتما از اهل فن 
این حوزه استفاده 
کنند. به عنوان 
مثال کارشناسان 
مالی شهرداری ها 
تجربه ی خوبی در 
این زمینه دارند. 
می توان از آن ها 
استفاده کرد که 
این کار نیز در حال 
انجام است. ضمن 
این که جهت گیری 
ما این است که 
افرادی در حوزه ی 
مالی دهیاری ها کار 
کنند که خودشان 
متخصص کار 
باشند
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اعمال  به منظور  یکپارچه  و  همه جانبه   توسعه ی  راستای  در 
ارایه ی  و  روستاها،  آبادانی  و  عمران  جهت  در  واحد  مدیریت 
امور  اداره کل  خدمات مطلوب به روستانشینان شریف و  زحمت کش، 
به کار  آغاز  و  تشکیل   86/5/2 تاریخ  در  مازندران  استانداری  روستایی 
نموده است. این اداره کل با انتزاع امور روستایی از دفتر امور شهری و 
استان  محروم  مناطق  امور  دبیرخانه ی  ادغام  و  استانداری  روستایی 
مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و راهبری توسعه ی روستایی 
به عهده  را  ذی ربط  اجرایی  دستگاه های  همکاری  با  مختلف  ابعاد  در 

دارد.
استان مازندران با 23756/4 کیلومتر مربع وسعت دارای 2922432 
نفر جمعیت می باشد که از این میزان  53 درصد ساکن شهر هستند و 
47 درصد جمعیت استان در روستاها زندگی می کنند. از 1368233 نفر 
جمعیت ساکن روستا 1191303 نفر یعنی 87 درصد تحت پوشش 1672 

دهیاری مصوب استان و حوزه ی فعالیت دفتر امور روستایی می باشند.
اقدامات دفتر امور روستایی از ابتدای سال 1388 تاکنون در حوزه های 

مختلف به شرح زیر می باشد:
1.حوزهآموزش:

 برگزاری دوره های آموزشی حضوری دهیاران و کارکنان مالی و 
عمرانی دهیاری ها

آموزشی  از 18000 کتاب و بسته های  توزیع بیش   تهیه، چاپ و 
در بین دهیاران

 برگزاری کالس آموزش مشترک تعداد 140 نفر از دهیاران استان 
مازندران و گلستان

 برگزاری آزمون سراسری دهیاران
تجارب  از  بهره گیری  به منظور  استان ها  سایر  به  دهیاران  اعزام   

دهیاری های موفق کشور
 برگزاری آزمایشی کارگاه آموزشی طرح دهیار همیار

و  کوتاه  پیام  سامانه ی  سایت،  ملی،  رسانه ی  طریق  از  آموزش   
ماهنامه ی مدیران روستا

بیمه  کارگزاران  و  دهیاران  برای  آموزشی  همایش های  برگزاری   
روستایی، به صورت فصلی

 برگزاری نشست های توجیهی و مشورتی با بخشداران و دهیاران
 برگزاری کالس آموزش پرسنل بخشداری و فرمانداری در زمینه ی 

امور دهیاری ها
2.حوزهمدیریتپسماند:

 شناسایی 100 روستای حاشیه ی جاده ی اصلی به منظور تخصیص 
اعتبارات مدیریت پسماند

 برگزاری نشست ساماندهی حاشیه ی جاده ی اصلی
حاشیه ی  روستاهای  برای  گالوانیزه  سطل   1500 توزیع  و  تهیه   

جاده ی اصلی
توسط  استان  روستاهای  در  زباله  سطل   10000 از  بیش  نصب   

دهیاری ها
رسانه ی  نظیر  ابزارهایی  با  پسماند  مدیریت  در خصوص  آموزش   
روستایی  امور  دفتر  سایت  کوتاه،  پیام  سامانه ی  مجازی،  فضای  ملی، 

استان، و توزیع 13000 بروشور در بین روستاییان
 واریز اعتبار برای 514 روستا به منظور اجرای طرح ها و پروژه های 

مدیریت پسماند
 تهیه ی 41 دستگاه ماشین آالت مکانیزه ی حمل زباله

 اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا در 48 روستا از 48 بخش استان 
به صورت پایلوت

زباله  دفن  زمینه ی  در  پسماند  مدیریت  کارگروه  از  مصوبه  اخذ   
به  زباله سوز  نیروگاه های  و  کمپوست  کارخانجات  سهام   واگذاری  و 

دهیاری ها
3.حوزهبودجهواعتبارات:

 خرید و توزیع 592 رایانه و چاپگر برای دهیاری های تازه تاسیس
 واریز مبالغ اعتباری تحت عنوان کمک به بودجه ی دهیاری و نیز 

پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی
 کنترل و نظم دهی حساب های دهیاری های استان 

 پیگیری ویژه در خصوص تحقق سهم 40 درصد از اعتبارات استانی 
برای روستاهای استان

با  استان  دهیاری های  برای  ماشین آالت  دستگاه   222 خرید   
محوریت شرکت های تعاونی دهیاری های بخش

گزارشی از 

فعالیت های اداره کل امور روستایی 

استان مازندران 
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 حسابرسی از دهیاری های استان
 ارسال به موقع بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به دهیاری ها

کارشناسان در خصوص حسابداری،  و  دهیاران   آموزش حضوری 
بودجه ریزی، منابع مالی پایدار دهیاری ها، ساخت و ساز، صدور پروانه ی 

ساختمانی و ...
 واریز 20 درصد ارزش افزوده ی تغییر کاربری الحاق به بافت به 

حساب دهیاری ها
 شناسایی و ابالغ منابع درآمدی جدید در 7 مورد برای توانمندسازی 

و افزایش درآمد دهیاری ها
4.حوزهماشینآالت:

حمل  کمپرسی  زامیاد  دستگاه   11 دریافت  جهت  الزم  پیگیری   
زباله

و  شهرداری ها  سازمان  طرف  از  ماشین آالت  دستگاه   49 توزیع   
دهیاری های کشور در سال 1388

و   1389 سال  در  ماشین آالت  دستگاه   215 توزیع  و  خریداری   
1390

5.حوزهعمرانی:
نهضت  ترابری،  و  راه  کل  اداره  با  مشترک  تفاهم نامه ی  ایجاد   
کتابخانه های  نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  سوادآموزی، 
عمومی، سازمان تبلیغات و ارشاد اسالمی، آبفای روستایی و اداره کل 

ثبت احوال
و  آب  امور  واگذاری  تنظیم صورت جلسه ی  و  تفاهم نامه  پیگیری   

فاضالب روستایی به دهیاران به صورت پایلوت
 تاسیس و فعال نمودن 48 شرکت تعاونی دهیاران تابع استان

وزارت  از  روستا   300 از  بیش  برای  دهیاری  تاسیس  مجوز  اخذ   
کشور

 پیگیری در زمینه ی وصول عوارض دهیاری ها از مودیان
 بازدید از پروژه های عمرانی مورد درخواست دهیاری ها و پیگیری 

در جهت تخصیص اعتبار
 بازدید از پروژه های عمرانی و بررسی نیازمندی های عمرانی

سازمان  سوی  از  دهیاری ها  درجه بندی  مجوز   550 تعداد  اخذ   
شهرداری ها و دهیاری های کشور

 پیگیری و ارایه ی گزارش از وضعیت پروژه های زکات سال 87 و 88
 پیگیری الزم در رابطه با پروژه های بهسازی معابر، بوستان و پارک 
قالب  در  روستایی  هادی  طرح  اجرای  و  مطالعه  عالم،  خانه  روستایی، 

بسته ی خدمات نوین روستایی
 بررسی وضعیت صدور پروانه ی ساختمانی در روستاها و آموزش 

دهیاران در این زمینه
 تهیه ی شناسنامه ی ساختمانی جدید

نقاط  در  سبز  نهضت  اجرای  پیرامون  همایش  سه  برگزاری   
روستایی

 پیگیری در خصوص اخذ اعتبار از دفتر امور مناطق محروم کشور
دفتر  رییس  و  جمهوری  ریاست  محترم  مشاور  بازدید  تدارک   
و  راه  پروژه های  برای  اعتبار  تخصیص  و  کشور  محروم  مناطق  امور 

آب رسانی

مستقیم  به طور  پروژه  بر 6000  بالغ  بودن  اجرا  در دست  یا  اجرا   
توسط دهیاری ها

6.حوزهفناوریاطالعات:
 نصب و راه اندازی و تکمیل سیستم بانک اطالعاتی جامع آموزش 

شهرداری ها و دهیاری ها
 ایجاد بانک جامع اطالعاتی تفصیلی متمرکز دهیاری های استان

 سیستم تخصیص و توزیع اعتبارات
 راه اندازی سیستم گزارش گیری تلفیقی مدیریتی
 راه اندازی نرم افزار ساختمانی روستا در 48 بخش

 راه اندازی سایت دفتر امور روستایی به آدرس
www.roostaei-mz.ir

 راه اندازی سامانه ی پیام کوتاه
 اجرای طرح توسعه ی آی سی تی روستایی در 30 روستای استان
 ایجاد سیستم جامع و یکپارچه ی الکترونیکی دهیاری های استان

7.سایرموارد:
کارگروه  استان،  توسعه ی  و  برنامه ریزی  شورای  در  عضویت   

بهداشت، کمیته ی توسعه ی اشتغال، کارگروه امور زیربنایی و ...
 تشکیل گروه کارشناسی و اشتغال در روستاهای استان

 انتخاب 113 روستا جهت اخذ تسهیالت توسعه ی اشتغال
 جهت دهی 50 درصد تسهیالت اشتغال خانگی در اختیار دستگاه ها 

به سمت روستاها
 پاسخ به استعالم حقوقی دهیاری ها

 معرفی بالغ بر 500 نفر از دهیاران و پرسنل دهیاری ها برای طی 
مراحل گزینش

ارسال  و  روستاها  مابقی  رتبه بندی  فرمانداری ها جهت  با  مکاتبه   
آن به استانداری

 هماهنگی با ادارات کل استان در جهت اجرایی شدن تفاهم نامه ی 
مشترک بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و دستگاه های 

مرتبط
 برگزاری همایش های سراسری با حضور استاندار، معاونین و ...

سایر  و  روستایی  امور  اداره کل  بین  مشترک  تفاهم نامه ی  ایجاد   
ارگان ها

 اخذ گزارش پروژه های افتتاحی نقاط روستایی در ایام هفته ی دولت 
و دهه فجر از دستگاه های اجرایی

 پیگیری ویژه در اجرای پروژه های عمرانی نقاط محروم استان
 تشکیل کارگروه توسعه روستایی در شهرستان های استان

 پیگیری جهت حضور و عضویت دهیاران در جلسات شورای اداری 
شهرستان

 تهیه ی 139600 برچسب اموال برای صیانت و حفظ و نگهداری 
اموال دهیاری های استان

برای دهیاران و مسئولین مالی و فنی   تشکیل پرونده ی پرسنلی 
دهیاری ها

 صدور بیش از 100 بخشنامه و دستورالعمل به منظور تنظیم رفتار 
اداری-مالی و عمرانی دهیاری های استان

خانه قرآنخانه عالمتجهيز دهياریبوستان روستاییامور فرهنگیاحداث غسالخانهآب رسانیبهسازی معابر

102019191538116043118

ساختمان 
دهياری

ساماندهی گلزار 
بازسازی حمام مدیریت پسماندشهدا

روستایی
ساماندهی 

کتابخانه ورزشیقبرستان
روستایی

415172514102660117
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دهیاری ها: سفر به استان سرسبز مازندران 
پیرامون  گفت وگویی  تا  شد  بهانه ای 
حمل ونقل روستایی و راه، با مسئولین استانی داشته 
باشیم و در مورد مشکالت حمل ونقل و همچنین 
نشستی  حوزه  این  در  گرفته  صورت  فعالیت های 
برگزار کنیم. لذا جلسه ای با حضور آقای مهندس 
عباسی معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری 
استان مازندران، آقای مهندس نصرا...نژاد مدیرکل 
مهندس  جناب  و  استان  پایانه های  و  حمل ونقل 
مازندران  استان  روستایی  امور  کل  مدیر  زارعی 
ترتیب داده شد. حاصل این نشست متنی است که 

در زیر مالحظه می کنید.

دهیاریها:بحثراباارایهیگزارشیازحوزه
مسئولیتهریکازمسئولیندررابطهباعملکرد
نهادمربوطهدرحوزهیراهوحملونقلروستایی

آغازمیکنیم.
عباسی: در استان مازندران 7766 کیلومتر راه 
کیلومتر   3700 میزان  این  از  که  داریم  روستایی 
آسفالت است و مابقی راه شوسه می باشد. به عبارتی 
در حدود 3000 قطعه راه روستایی، که 65 درصد 

این راه در میان بند و در باالدست می باشد و 35 
درصد در مناطق دشتی قرار دارد. در حال حاضر 
83 درصد از جمعیت روستایی استان از راه آسفالته 
بهره مند هستند و 17 درصد محروم از راه آسفالته، 
استان  و صعب العبور  باالدست  مناطق  روستاهای 
می باشند. از 650 روستای باالی 50 خانوار استان 
که جمعیتی بالغ بر 108417 نفر را شامل می شوند، 
110 روستا فاقد آسفالت هستند که حدودا جمعیتی 

در حدود 28000 نفر را در بر می گیرند.
 186 بر  بالغ  استان  در  مجموعا  نژاد: نصرا...
شرکت مسافربری فعال داریم که از این تعداد 88 
مابقی شرکت های  و  شرکت، شرکت سواره رانی  
اتوبوس رانی و مینی بوس رانی می باشند. شرکت ها 
در  به نحوی که  هستند  پراکنده  استان  سطح  در 
کلیه ی شهرستان ها شرکت سواره رانی موجود است. 
یارانه ها، سازمان حمل ونقل و  از هدفمندی  پیش 
نبود.  روستایی  بخش  حمل ونقل  متولی  پایانه ها 
در واقع ما تا اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
خودروی پالک شخصی نداشتیم و همه ی خودروها 
پالک عمومی بودند. بعد از اجرای این قانون وزارت 
راه موظف شد تا به مسیرهای روستایی نیز خدمات 

خودروهای  روستایی  مسیرهای  در  دهد،  ارایه 
شخصی فعال بودند و ما حدود 11000 خودروی 
و  پاالیش  از  بعد  و  کردیم  نام  ثبت  را  شخصی 
راستی آزمایی، امروز حدود 6000 خودرو، با کمک 
 دفتر امور روستایی استانداری سامان داده شده است.

دهیار فردی را با تحصیالت دیپلم به باال، به عنوان 
نماینده ی روستا به یکی از شرکت های حمل ونقل 
معرفی می کند و در مقابل، شرکت متعهد می شود 
تا راه مورد نظر را تحت پوشش خدمات خود قرار 
دهد. این فرآیند با معرفی نماینده ی روستا به یکی 
شهرستان  در  راهداری  سازمان  نمایندگی های  از 
جهت طی مراحل الزم و انجام معاینات و تشکیل 
پرونده، ادامه می یابد و در نهایت این فرد به عنوان 
نماینده ی شرکت حمل ونقل در مسیر روستا شناخته 
 12 کردن  مستقر  به  موفق  ما  تاکنون  می شود. 
نمایندگی در سطح استان مازندران شده ایم، که هر 
کدام از این نمایندگی ها تقریبا 10 مسیر روستایی 
را تحت پوشش خود قرار داده اند و در حال حاضر از 
127 مسیری که درخواست شده بود بیش از 100 
مسیر را تحت پوشش قرار داده ایم. در حال حاضر 
به دفاتر پیش خوان دولت مراجعه  باید  نمایندگان 

راه و حمل ونقل در مازندران؛
 استان پیوستگی شهر و روستا
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انجام  بغل نویسی ها  تا  کنند  ثبت نام  آن جا  در  و 
گردد.  آنان  تحویل  دیگر  مدارک  و  کارت  و   شود 
بعد از این که خودروها بغل نویسی شدند و در مسیر 
تردد نمودند و خدمات حمل ونقل روستایی به اهالی 
ارایه گردید، ما عالوه بر کارت سوخت و سهمیه ی 
داریم  نظر  در  اتومبیل ها،  برای  بنزین  ویژه ی 
اتومبیل های فرسوده را از رده خارج و اقدامات الزم 

را جهت تعویض این خودروها اعمال کنیم.
زارعی: هر یک از مسئولین گزارشاتی از وضعیت 
راه و حمل ونقل روستایی ارایه دادند. نکته ی قابل 
آسفالته  راه  درصد  تقریبا 54  که  است  این  توجه 
روستایی استان به مناطق پست و جلگه ای اختصاص 
یافته است که دارای تراکم باالی جمعیتی هستند. 
مازندران  استان  محروم  مناطق  غالب  به عبارتی 
در همان وضعیت پیشین به سر می برند و دارای 
جاده ی خاکی هستند. ما انتظار داریم اعتبار بعدی 
که برای این کار اختصاص داده می شود به مناطق 
نسبتا محروم پرداخته شود تا به گونه ای توازن میان 
این مناطق و مناطق جلگه ای و پست که برخوردار 
از این امکانات هستند، ایجاد شود. یکی از اثرات 
مطلوبی که هدفمندسازی یارانه ها به دنبال داشت 
بود  روستایی  حمل ونقل  متولی  شدن  مشخص 
که تا پیش از قانون هدفمندسازی یارانه ها متولی 
مشخصی نداشت و هیچ کس به خود اجازه ی ورود 
پیگیری های  نهایت  در  نمی داد.  را  حوزه  این  به 
مستمر باعث شد تا سازمان حمل ونقل و پایانه ها 
نیز بشود.  عهده دار مسئولیت حمل ونقل روستایی 
در  مهمی  و  شگرف  تحوالت  شاهد  امروز  ما 
به طوری که  هستیم  روستایی  حمل ونقل  حوزه ی 
حمل ونقل  و  تاسیس  حمل ونقل  شرکت های 
 روستایی در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو است. 
تفاهم نامه ای میان معاونت راه روستایی وزارت راه 

و شهرسازی و صندوق مهر امام رضا منعقد گردیده 
که بر اساس آن، با تسهیالتی که صندوق مهر امام 
رضا ارایه می دهد خودروهای ون به روستاها واگذار 
شود. در روستاهای استان ظرفیت تغییرات وجود دارد 
و ما امیدواریم با تدابیر و پیگیری های آقای مهندس 
نصرا... نژاد از این امکان استفاده شود و روستاییان 
بتوانند از خدمات حمل ونقل ایمن برخوردار شوند. 
دفتر در حوزه ی دهیاران همیار پلیس تحت عنوان 
راهور محله نیز فعالیت هایی انجام داده است؛ بدین 
ترتیب که دفتر امور روستایی این طرح را با حدود 
600 دهیار شکل داد. در سال جاری همایشی برگزار 
گردید که طی آن با آموزش دهیاران، آن ها را جهت 
انجام امور مربوط به پلیس راهنمایی و رانندگی تا 
حدودی آشنا نمودیم تا در چارچوب وظایف، بتوانند 
باشند. در  با پلیس راهور داشته  را  همکاری الزم 
نهایت ماحصل زحمات دهیاران عزیز و مجموعه ی 
حمل ونقل  و  راه  مسئولین  دیگر  کنار  در  دفتر 
روستایی، منجر به کاهش چشم گیر تلفات راه های 

روستایی استان مازندران گردید.

به عنایت با عباسی مهندس آقای دهیاریها:
شرایطآبوهواییاستانمازندران،نگهداری
راهروستاییدرایناستاندارایاهمیتخاصی
است.بفرماییدکهوضعیتنگهداریراهروستایی
باتوجهبهتفاهمنامهیمنعقدشدهمیانمعاونت
راهروستاییوزارتراهوشهرسازیوسازمان
شهرداریهاودهیاریهایکشورچگونهاست؟

عباسی: خوشبختانه تعامل خوبی میان معاونت 
راه روستایی و دفتر امور روستایی استانداری برقرار 
و  اجرایی  تفاهم نامه ای  تنظیم  درصدد  و  است 
کاربردی در سطح استان هستیم که ان شاءا... به 
زودی به امضای آقای زارعی خواهد رسید. ما اعتقاد 

داریم که در نهاد دهیاری ظرفیت خاصی وجود دارد 
و در حوزه ی نگهداری راه می توان کارهایی ازقبیل 
حریم،  حفظ  عالیم،  و  تابلو  نگهداری  برف روبی، 
جلوگیری از تجمع و ریختن زباله در مسیر روستایی 
... را به دهیار سپرد. همچنین در نظر داریم تا  و 
تمهیدات مورد نیاز جهت سپردن نگهداری راه های 
حوزه ی  در  اما  کنیم.  فراهم  را  دهیاران  به  آنتنی 
نگهداری محورهای روستایی در حال انعقاد قرارداد 
با تعاونی دهیاران هستیم. چرا که نگهداری محورها 
با مسایل پیچیده و دشواری روبه رو است که نیازمند 
هم افزایی است و از توان تعاونی دهیاران بر می آید. 
هم اکنون در حال تنظیم و امضای تفاهم نامه هایی 
از  برخی  نگهداری  انعقاد،  به محض  که  هستیم 
راه های روستایی و همه ی راه های آنتنی روستایی 

به دهیاران سپرده خواهد شد.

تعاونی آیا زارعی مهندس آقای دهیاریها:
دهیاراندراستانبهاینحدتوانمندهستندکه

درحوزهینگهداریراهروستاییواردشوند؟
تعاونی  شرکت   50 حدود  استان  در  زارعی: 
دهیاری ها  ماشین آالت  و  امکانات  که  دارد  وجود 
در این شرکت ها متمرکز شده است. این شرکت ها 
به  مربوط  امور  انجام  جهت  مناسبی  ظرفیت  از 
نگهداری محورهای روستایی برخوردارند. همان طور 
انعقاد  از  بعد  فرمودند  عباسی  مهندس  آقای  که 
تفاهم نامه، نگهداری راه های روستایی به دهیاران و 

شرکت های تعاونی دهیاران سپرده خواهد شد. 

در دهیاری زارعی مهندس آقای دهیاریها:
مازندران استان در روستایی فرآیندحملونقل
شما نظر همچنین است؟ جایگاهی چه دارای
درارتباطباورودشرکتهایتعاونیدهیارانبه

زارعی: دهیار 
هم نماینده ی 
دولت است و 
هم نماینده ی 
شورای روستا، 
هم منافع مردم 
را لحاظ می کند و 
هم مصوبات دولت 
را اجرا می کند. 
دهیار درحوزه ی 
حمل ونقل، 
وظیفه ی 
ساماندهی را 
داراست و 
همچنین خود ناظر 
این فرآیند نیز 
می باشد.

نصرا...نژاد: عالوه 
بر ایمن سازی 
مدارس کنار 
جاده، سال گذشته 
حدود 8000 کیف 
و لوازم تحریر با 
شعارهای ایمنی 
بین دانش آموزان 
توزیع گردید 
و کالس های 
آموزشی و توجیهی 
برای دانش آموزان 
و همکاران پایانه 
پیرامون رعایت 
مسایل ایمنی 
برگزار شد
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اینحوزهچیست؟
و  است  دولت  نماینده ی  هم  دهیار  زارعی: 
را  منافع مردم  نماینده ی شورای روستا، هم  هم 
لحاظ می کند و هم مصوبات دولت را اجرا می کند. 
دهیار در حوزه ی حمل ونقل، وظیفه ی ساماندهی 
نیز  فرآیند  این  ناظر  داراست و همچنین خود  را 

می باشد.
در مورد شرکت های تعاونی دهیاران باید گفت 
حمل ونقل  در  دهیاران  تعاونی  شرکت های  ورود 
روستایی نه تنها منعی ندارد، بلکه فرصتی است 
برخی  از سمت  پیشنهاداتی  در حال حاضر  ما  و 
ساماندهی  برای  روستایی  تعاونی  از شرکت های 

حمل ونقل روستایی داریم.    

وضعیت نصرا...نژاد مهندس آقای دهیاریها:
ایمنیراههایروستاییاستانراچگونهارزیابی
راه طول اینکه به عنایت با البته میکنید؟
یافته افزایش بهگذشته نسبت نیز روستایی

است.
نصرا...نژاد: ایمنی وابسته به یک نهاد و یک 
ارگان نیست. اداره ی راه و ترابری استان با آسفالت 
خیابان ها و جاده ها موجب افزایش سرعت وسایل 
به  اقدام  بالفاصله  راه  اداره ی  و  می گردد  نقلیه 
ایمن سازی راه ها می نماید؛ تابلو، چراغ ها و عالیم 
مختلف هشدار دهنده نصب می کند و در مجموع 
با اقداماتی از این قبیل، ایمنی راه را تامین می کند. 
دستگاه های  میان  تعاملی  روندی  فرایند،  این 
نیز  استانداری  روستایی  امور  دفتر  است.  مسئول 
در این رابطه ایفای نقش می نماید، همان طور که 
مستحضر هستید تیلر و در مجموع ماشین آالت 
کشاورزی، نسبت به وسایل نقلیه ی دیگر دارای 
همین جهت حضور  به  هستند.  کمتری  سرعت 
آن ها در جاده ها بدون عالیم هشدار دهنده بسیار 
خطرناک است. در نظر بگیرید در جاده ای که یک 
خودرو با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در حال 
حرکت است، یک تیلر با سرعت 20 کیلومتر حرکت 
کند، در صورت برخورد چه اتفاقی می افتد؟ بر اساس 
همین موضوع نامه ای خدمت آقای مهندس زارعی 
آموزش های  دهیاران  طریق  از  تا  کردیم  تقدیم 
الزم و اقدامات مقتضی مبنی بر استفاده از عالیم 
پذیرد. صورت  کشاورزان،  توسط  دهنده   هشدار 
دیگر  از   ... و  هالل احمر  اورژانس،  راه،  پلیس   
راه  ایمنی  حوزه ی  در  که  هستند  سازمان هایی 
ایفای نقش می کنند. سازمان حمل ونقل جاده ای 
در  ما  است،  داده  صورت  را  اقداماتی  نیز  استان 
رابطه با ایمن سازی مدارس حاشیه ی جاده مسئول 
لوازم  و  هستیم. سال گذشته حدود 8000 کیف 
تحریر با شعارهای ایمنی بین دانش آموزان توزیع 
برای  توجیهی  و  آموزشی  کالس های  و  گردید 
رعایت  پیرامون  پایانه  همکاران  و  دانش آموزان 
مسایل ایمنی برگزار شد. یکی دیگر از اقداماتی 
که انجام دادیم تعیین گذربان مدرسه بود، به این 

صورت که یکی از دانش آموزان مدرسه عهده دار 
و  دارد  نگه  را  عبوری  ماشین های  تا  می شود 
 بچه ها را ایمن از مسیر عرضی خیابان عبور دهد.
 در سال گذشته تلفات عابرین پیاده، موتور سوار و 
دوچرخه سوار حدود 50 درصد کشته های استان را 
شامل می شد، رقمی نزدیک به 662 نفر در سطح 
استان تلفات داشتیم که تقریبا 177 نفر از عابرین 
پیاده  و 178 نفر از موتور سواران بودند. در راستای 
ایمن سازی و کاهش تلفات ناشی از موارد ذکر شده 
پیاده  به پل عابر  را  سعی کردیم تمامی مدارس 
مجهز کنیم. همچنین هر ماه حدود 3 پل عابر پیاده 
در سطح جاده های بین شهری احداث می کنیم. تا 
به امروز 25 پل عابر پیاده نصب شده است که 
ان شاءا... تا پایان سال جاری تعداد پل های نصب 
شده به 36 پل خواهد رسید. نصب چشم گربه ای، 
نصب شعارهای ایمنی و چراغ های چشمک زن در 
مسیرهای عبوری دانش آموزان و مدارس از دیگر 
اقداماتی است که برای ایمن سازی صورت می گیرد 
که در سال جاری حدود 75 مدرسه را در دستور کار 
قرار دادیم. در مجموع تالش های ما در سازمان 
به  منجر  دیگر  ارگان های  و  جاده ای  حمل ونقل 
کاهش 33 درصدی تصادفات طی 8 ماهه ی اخیر 

در محورهای روستایی استان گردیده است.

چه اخیرا عباسی مهندس آقای دهیاریها:
روستایی راه ایمنسازی حوزهی در کارهایی

صورتگرفتهاست؟
کاری که اخیرا در این حوزه صورت  عباسی:
گرفته، مشخص کردن سرعت طرح در راه های 
برای  استان  در  حاضر  حال  در  است.  روستایی 
کیلومتر   50 طرح  سرعت  روستایی  راه های 
مشخص شده است که البته با توجه به شناسایی 
مناطق  در  سرعت  این  است  گرفته  صورت  که 
خطرناک و یا مناطق با شیب های طولی ممکن 
اداره ی راه و  نیز کمتر شود. در  از این حد  است 
کجا  هر  که  دارد  عمومیت  موضوع  این  ترابری 
راهی ساخته می شود در کنار آن و بالفاصله باید 

ایمن سازی نیز صورت پذیرد.

دهیاریها:آقایمهندسعباسیشمابهچه
نحویازاوضاعغیرعادیوبحرانیراههامطلع
نقشی فرآیند این در دهیاران آیا میشوید؟

دارند؟
و  حادثه  هرگونه  می توانند  افراد  عباسی:  
رخدادی که در مورد راه باشد، از بسته شدن جاده 
بر اثر ریزش های جوی تا سقوط سنگ ریزه در 
جاده و ... را با شماره ی 141 تماس گرفته و به 
به علت  دهیاران  همچنین  کنند.  اعالم  مرکز 
کم،  فاصله ی  و  یک دیگر  به  روستاها  نزدیکی 
با مسئولین دارند که ضمن اطالع  ارتباط خوبی 
مسئولین  با  می توانند   141 سامانه ی  طریق  از 
باشند. داشته  همکاری  نیاز  صورت  در   ذی ربط 

وجود  با  مازندران،  استان  در  نقاط  تراکم  به دلیل 
راهدارخانه ادارات راه شهرستان ها در واقع نقش 
راهدارخانه را نیز  ایفا می کنند. امکانات در آن جا 
مستقر است و در اسرع وقت برای حل مشکالت 

به وجود آمده اقدام می شود.

دهیاریها:آقایمهندسزارعیارزیابیشمااز
مباحثمطرحشدهچیست؟

زارعی: در ارتباط با اطالع رسانی؛ امروز با وجود 
به نظر  مازندران  استان  در سطح  دهیاری   1670
می رسد ما گسترده ترین شبکه ی اطالع رسانی را 
در سطح استان داریم که می توانند هر مسئله ای 
با  جاده ها  ایمنی  خصوص  در  کنند.  منعکس  را 
محترم  اداره ی  مستمر  تالش های  و  پیگیری ها 
محترم  سازمان  و  مازندران  استان  ترابری  و  راه 
حمل ونقل جاده ای و پایانه ها می توان گفت نصب 
طرح های  انجام  و  پیاده  عابر  پل های  و  تابلوها 
مختلف به ویژه طرح دهیار همیار یا پلیس راهور 
محله بر کاهش تلفات و تصادفات نقش بسزایی 
راه  پلیس  آمار  اساس  بر  به طوری که  داشت، 
کاهش  گذشته  سال  به  نسبت  مازندران،  استان 
بوده ایم.  شاهد  را  جاده ای  تلفات  درصدی   40
نتایج حاکی از این است که تالش های دوستان 
در ارگان های مختلف و همچنین دهیاران عزیز 
عالیم  نصب  و  محله  راهور  پلیس  قالب  در 
هشداردهنده و ایمنی همگی در نهایت منجر به 
افزایش ایمنی راه و به تبع آن کاهش تصادفات و 
تلفات شده است که امیدواریم ان شاءا... همین روند 
پیش برود تا به پایین ترین میزان تصادفات و تلفات 

جاده ای دست یابیم.

در نصرا...نژاد مهندس آقای دهیاریها:
صورت چه به وضعیت بار حمل خصوص

است؟
بارها  وانت  به  مربوط  آمارهای  نصرا...نژاد: 
استخراج شده است اما در حال حاضر دستورالعمل 

مشخصی در دست نداریم.  

عباسی: ما اعتقاد 
داریم که در نهاد 

دهیاری ظرفیت 
خاصی وجود 

دارد و در حوزه ی 
نگهداری راه 

می توان کارهایی 
ازقبیل برف روبی، 

نگهداری تابلو و 
عالیم، حفظ حریم، 
جلوگیری از تجمع 
و ریختن زباله در 

مسیر روستایی 
و ... را به دهیار 
سپرد. همچنین 
در نظر داریم تا 
تمهیدات مورد 

نیاز جهت سپردن 
نگهداری راه های 

آنتنی به دهیاران 
را فراهم کنیم
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دهیاری ه��ا: توس��عه ی حم��ل  و نقل 
همچ��ون گ��ردش خ��ون در کالب��د 
اقتصادی هر کش��ور اس��ت و با تسریع در این 
گردش نیازه��ای حیاتی و اولیه ی اقتصادی در 
جامعه س��ریع تر برآورده می ش��ود. گس��تردگی 
روس��تاهای کش��ورمان نی��از ب��ه س��اماندهی 
حمل ونقل را بی��ش از پیش ضروری می نماید. 
در این میان دهیاری ها با همکاری سازمان های 
متولی و مردم روس��تایی می توانند گام موثری 
در راس��تای س��اماندهی حمل ونقل روس��تایی 

بردارند.
اقدامات دهیار روس��تای لل�ه بند در زمینه ی 
س��اماندهی حمل ونق��ل روس��تایی، مدیری��ت 
پس��ماند و دیگر فعالیت های این دهیاری ما را 
بر آن داش��ت تا مصاحبه ای با دهیار این روستا 

داشته باشیم.

دهیاریها:لطفادرموردموقعیتجغرافیایی

توضیحات�ی روس�تا در وجمعی�تس�اکن
اجمالیبفرمایید.

روستای ل�ل�ه بند واقع در دهستان ولوپی از 
 بخش مرکزی شهرستان سوادکوه استان مازندران 
می  باش��د. ش��هر آالش��ت در 30 کیلومت��ری 
روس��تا ق��رار گرفته، در راه اصلی از دو روس��تا 
می گذریم، یکی ل��ل�ه بند که مرکز دهس��تان 
است و دیگری روستای لیند می باشد و بقیه ی 
روستاها منشعب از این راه اصلی هستند. طبق 
سرشماری سال 1385 این دهستان حدود 80 
خانوار و بیش از سیصد نفر جمعیت داشته است. 
در سال 1390 رشد جمعیتی ل�ل�ه بند چشم گیر 
بوده به طوری که جمعیت روستا به 110 خانوار 
رسیده است. در واقع این افزایش جمعیت معلول 
بازگش��ت افرادی از مکان های دیگر به روستا 
اس��ت نه افزایش زاد و ولد. مص��داق بارز این 
 موضوع در روستای ل��ل�ه بند این است که از 8 
خانه ی در حال ساخت در روستا، 5 خانه متعلق 

به جمعیت برگش��تی از شهرستان ها می باشد. 
یکی از بزرگ ترین دالیل مهاجرت از روستای 
ما، نداش��تن مدرسه اس��ت. اما در حال حاضر 
دو س��ه برابر جمعیت روستا، متقاضی برگشت 
ب��ه روس��تا داری��م. روس��تای ل��ل�ه بند طبق 
سرش��ماری 1385 ح��دود 322 نف��ر جمعیت 
داش��ته و در سرش��ماری دو ماه قبل هم، 110 
خانوار اعالم ش��ده است. این روستا پایین  ترین 
روس��تا از نظر ارتفاعی در منطقه است و نسبت 
به روس��تاهای اط��راف حالت ییالق��ی ندارد. 
روس��تاهای ییالقی باالدس��ت این روستا قرار 
دارند و متعلق به خوش نش��ین هایی اس��ت که 

ویالیی در این منطقه بنا کرده اند.

دهیاریها:ازچهسالیدهیاریدراینروستا
تشکیلشدهاست؟

به دلی��ل این ک��ه روس��تای ل�ل�ه بن��د مرکز 
اولی��ن  اس��ت، دهی��اری آن ج��ز  دهس��تان 
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دهیاری ه��ای تاس��یس ش��ده می باش��د که از 
همان س��ال 1382 هم زمان با قانون تاس��یس 
دهیاری ه��ای خودکفا، تاس��یس ش��ده اس��ت 
و حدود 8 س��ال اس��ت که بنده دهیار روس��تا 

می باشم.

دهیاریها:آیادرحالحاضرازجهتوضعیت
درآمدهاوهزینهکردبهاستقاللرسیدهاید؟

در ح��ال انجام اقدامات جدیدی هس��تیم که 
ما را به س��مت خودکفایی سوق می دهد و باعث 
افزایش سطح درآمدمان می شود ولی متاسفانه با 
یک سری محدودیت ها مواجه هستیم. برای مثال 
اگر بخواهیم یک پروژه ی درآمدزا تعریف کنیم، در 

تامین اعتبار اولیه آن دچار مشکل هستیم.

دهیاریها:همانطورک�هپیشترفرمودید،
درروس�تایلل�هبن�دمعدنیوج�ودداردکه
بص�ورتفع�الدرح�البهرهب�رداریازآن
میباشند.آیادرخصوصاخذعوارضکاری

ازسویدهیاریصورتگرفتهاست؟
یکی از مش��کالت ما همین موضوع است. 
تم��ام ع��وارض آالیندگی و ع��وارض خارج از 
حریم توس��ط شهرداری پل سفید اخذ می شود. 
در حالی ک��ه همه ی آالیندگی ای��ن معادن، از 
جمله گرد و خاک، س��ر و صدا و تخریب جاده 
شامل حال روس��تای ما می شود ولی متاسفانه 

عوارضی نصیب ما نمی شود. 

دهیاریها:راجعبهوضعیتحملونقلروستا
چهاقداماتیصورتگرفتهاست؟

طی یک س��ال گذش��ته اقدامات��ی در این 
حوزه صورت گرفته اس��ت، در سال 90 پایانه ی 
حمل ونقل وارد عمل ش��د که در واقع جرقه ی 
آن در یک��ی دو م��اه اخی��ر زده ش��د و مابقی 
به ص��ورت خودجوش بوده تا مردم بعد از بحث 
س��همیه بندی بنزین متضرر نش��وند. همچنین 
دهی��اری اف��رادی را به عن��وان مس��افربرهای 
ش��خصی معرفی کرده که سهمیه ی سوخت را 
دریافت کنند. رانندگانی که مسافران را به سمت 
معادن ذغال س��نگ می برند در زمان برگش��ت 
مس��افری ندارند که طبق هماهنگی  دهیاری، 
مردم برای رسیدن به شهر و دانش آموزان برای 
رس��یدن به مدرسه از این س��رویس ها استفاده 
می کنن��د. تع��دادی از روس��تاها که در مس��یر 
ق��رار نگرفته اند ب��رای جابه جایی از مینی بوس 
اس��تفاده می کنند. کرایه ای ک��ه از آنان گرفته 
می ش��ود حتی کمتر از میزانی است که مصوب 
کرده ایم. در خصوص س��واری ها، سواری هایی 
که می توانس��تند ب��ا همان س��همیه ی بنزین 
خدمات رسانی کنند در حال کار هستند و حتی 
کس��انی که سهمیه ی بنزین ندارند نیز مشغول 
مسافرکش��ی هستند و به روس��تاییان خدمات 

حمل و نقل ارایه می دهند. تاکس��ی س��رویس 
خصوصی هم داش��تیم که نزدیک به یک سال 

است تعطیل شده است. 

دهیاریه�ا:تاکس�یهاییکهس�همیهدارند
توس�طشمامعرفیش�دهاندوزیرنظرشما

فعالیتمیکنند؟
بله. این تاکس��ی ها توس��ط دهیاری  و شورا 

معرفی شده اند. 

دهیاریه�ا:آی�اش�ماعوارض�یه�مازاین
ماشینهادریافتمیکنید؟

خیر. کار ما فقط جنبه ی حمایتی دارد. حتی 
در م��ورد عوارض س��الیانه هم س��عی کردیم 
به گونه ای باش��د که به آن ها کمک ش��ود. در 
مورد جایگاهی ک��ه در اختیار آن ها قرار دادیم 
هم مبلغی نگرفتیم و تا جایی که امکان دارد به 

آن ها یاری خواهیم رساند. 

دهیاریها:دربحثراهروستاییچهوضعیتی
دارید؟آیامعابرروستاآسفالتشدهاست؟

از آن جایی ک��ه ل�ل�ه بن��د به عن��وان مرک��ز 
دهس��تان اس��ت و در محور آالشت واقع شده 
است، از قدیم آس��فالت بوده است. روستاهای 
اط��راف و فرعی هم در قال��ب طرح هادی در 

حال انجام آسفالت هستند.

دهیاریه�ا:آیاش�مادرنگه�داریراهاصلی
دخالت�یداری�د؟وآی�اروس�تاهایاط�راف،
قراردادیاتفاهمنامهایباادارهیراهدارند؟
فع��ال خی��ر. اما یک��ی دوبار ب��ه اداره ی راه 
مراجع��ه کردیم. در حال حاض��ر پیمانکاری در 
قالب مناقصه در سطح اداره کل، نگهداری راه 
روس��تایی را عهده دار شده اس��ت و این مساله 
ممکن اس��ت موج��ب محدودیت های��ی برای 
دهیاری شود. ولی در بحث تعاونی دهیاری ها، 

فعالیت های��ی انج��ام دادی��م تا نگه��داری راه 
روس��تایی را به عه��ده ی ما ق��رار دهند. چون 
اقداماتی در این زمینه انجام شده )برف روبی و 
ریزش برداری به منظور نگهداری راه روستایی(، 
تقریبا قرارداد اولیه ای نیز برای زمس��تان سال 

جاری منعقد گردیده است. 

دهیاریها:ش�رکتتعاون�یدهیارانبخش
چندعضودارد؟

بخ��ش مرک��زی 22 دهی��اری دارد. بعد از 
تاس��یس تعاونی دهیاری ها، ابت��دا 11 دهیاری 
عضو ش��دند، دو دهیاری در شرف تاسیس، نیز 
به تعاونی ملحق ش��دند و مابقی دهیاری های 
بخش در س��ال ج��اری به عضویت ش��رکت 
تعاون��ی دهیاران درآمدند. ک��ه هنوز پروژه ای، 
به غیر از نگهداری راه روس��تایی لل�ه بند به ما 
واگذار نش��ده اس��ت که این پروژه هم با هدف 
محک زدن توانمندی تعاونی به آن محول شده 

است.

دهیاریه�ا:دربحثحملونقلروس�تاییآیا
درح�وزهیایمنیفعالیتیمث�لنصبتابلو،
عالیمو...کهباعثافزایشایمنیوکاهش

حوادثگردد؛انجامدادهاید؟
همان طور که مس��تحضرید اخیرا دهیاری ها 
به عنوان همیار پلیس در جاده ها مشغول فعالیت 
هس��تند. وظیفه ی اولیه ی ما اطالع رس��انی در 
زمینه ی نقاط حادثه خیز، یا مسدود شدن راه بر 
اثر موانع طبیعی مث��ل ریزش کوه به پلیس راه 
و اداره ی راه می باشد. در بحث ایمنی پیچ های 
تند با خاک ریزی ام��کان جلوگیری از حوادث 

وجود داشت که تا حدودی صورت گرفت. 

دهیاریها:باتوجهب�هاینکهموضوعایمنی
مطرحشد،آیادرحینجابهجاییهاحادثهای

همرخدادهاست؟

بخش مرکزی 22 
دهیاری دارد. بعد 
از تاسیس تعاونی 

دهیاری ها، ابتدا 
11 دهیاری عضو 

شدند، دو دهیاری 
در شرف تاسیس، 

نیز به تعاونی 
ملحق شدند و 

مابقی دهیاری های 
بخش در سال 

جاری به عضویت 
شرکت تعاونی 

دهیاران درآمدند
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بله. متاس��فانه در مهرماه 1380 در روستای 
آرات بن، ک��ه در  17 کیلومت��ری لل�ه بند قرار 
دارد، اتوبوس��ی با  تعداد زیادی مس��افر، به دره 
سقوط کرد و متاسفانه جان باختگان این حادثه 
به حدود 22 نفر  رسید. امروز یکی از مهمترین 
اه��داف ما تامین یک زندگ��ی ایمن در فضای 

روستاست. 

دهیاریها:باتوجهبهمسایلموجود،آیاشما
درح�وزهیس�اماندهیحملونق�لبرنامهی
خاص�یداری�د؟درح�وزهیایمن�یراهچ�ه

تصمیماتیگرفتهاید؟
کار اصلی ما یکی دو ماه اس��ت که ش��روع 
ش��ده تا دیگر وابسته به س��رویس حمل ونقل 
معدن نباش��یم و آن ها فقط ب��ه فرآیند حمل و 
نقل روستا کمک کنند و به نحوی کار اصلی را 

خودمان انجام دهیم. در روستاهایی که دهیاری 
مستقر اس��ت و فصلی نیست در هر روستا بین 
40 تا 45 دس��تگاه اتومبیل ثبت نام کردیم، هر 
ک��دام از دهیاری ها پس از اخ��ذ پروانه، دفاتر 
حمل ونقل روس��تایی تاس��یس کردن��د که در 
برنامه داریم تا در هر روس��تا حداقل یک دفتر  
وجود داشته باشد تا از این طریق افرادی را که 
تمایل ب��ه ارایه ی خدمات حمل و نقل دارند را 

سامان دهیم. 

دهیاریه�ا:آی�ااف�رادش�اغلدرح�وزهی
حملونقلروستاازاهالیخودروستاهستند؟
چهمیزانازجمعیتدهستانتحتپوشش

اینخدماتهستند؟
افراد ش��اغل در حوزه ی حمل ونقل روس��تا 
همگی از اهالی روس��تا هستند. همچنین حدود 
1700 ال��ی 1800 نفر جمعیت تحت پوش��ش  
این طرح می باش��ند. روس��تاهای فصلی که در 
تابس��تان حدود 100 خان��وار جمعیت دارند، در 
فصول سرد س��ال به دلیل ریزش های سنگین 
جوی کمت��ر از 5 خانوار جمعی��ت دارند و این 
روس��تاها اغلب محل س��کونت خوش نشینان 
اس��ت. یک��ی از فواید طرح س��اماندهی حمل 
و نقل در س��طح روس��تاهای دهس��تان که با 
مش��ارکت دهیاری های پنج روس��تای س��طح 
دهس��تان صورت گرفت این ب��ود که امکاناتی 
نظیر حمل ونقل برای روستاییان تامین شد. ما 
در هر روس��تایی سعی داشتیم که سوخت مورد 
نیاز اهالی تامین ش��ود تا آن ها برای تهیه این 
نوع مواد به شهرها مهاجرت نداشته باشند. هم 
اکنون در همه ی روس��تاهای س��طح دهستان 
جای��گاه نف��ت و س��یلندر گاز به تع��داد کافی 
احداث ش��ده است. مدت دو سال است که این 
فعالیت ها در حال انجام می باش��د و در طی آن 

جمعیت ما رشد چشم گیری داشته است. 

دهیاریه�ا:آی�اهم�هیرانن�دگانس�همیه
سوختدارند؟

تعدادی از رانندگان سهمیه ی سوخت دارند و 
حدود 27 الی 28 نفر از آنان سهمیه سوخت ندارند 

و بنا به عالقه ی خود مشغول به کار هستند.

فرهنگس�ازی ح�وزهی در دهیاریه�ا:
حملونقل،کاریصورتگرفتهاست؟

ما س��عی کردیم جهت جلوگی��ری از تجمع 
و اتالف وقت، س��اعات حرکت وس��ایل نقلیه 
را ب��ا نصب بن��ر اطالع دهیم. ب��ا رانندگان نیز 
هماهنگ ش��د تا در زمان مشخص شده ارایه 
خدم��ات دهند. در واق��ع تبعی��ت از زمانبندی 
صورت گرفته باعث می ش��ود که مردم ساعات 
ورود و خروج ماش��ین ها را بدانن��د و تراکم در 
روس��تا ی��ا ایس��تگاه های موجود در ش��هرها 

ایجاد نشود.

دهیاریه�ا:درم�وردمدیری�تپس�ماندچه
فعالیتهاییصورتگرفتهاست؟

بحث مدیریت پس��ماند یک س��ال است که 
آغاز ش��ده اس��ت. اس��تانداری اعتباری در این 
زمین��ه به روس��تا اختص��اص داد و دهیاری با 
نصب س��طل های زباله در سطح روستا و خرید 
ماش��ین حمل زباله کار را آغاز کرد. زباله ها در 
دو روز مش��خص به صورت هفتگی از س��طح 
روستاها جمع آوری می شود. در مجموع فرآیند 
مدیریت پس��ماند روند خوبی را در پیش گرفته 

است.

دهیاریه�ا:نقشمردمدراجرایپروژههای
گوناگوندرسطحروس�تاتاچهمیزانحایز

اهمیتبودهاست؟
مش��ارکت اهالی روس��تا در کلیه ی پروژه ها 
بس��یار چشمگیر بوده اس��ت. مردم روستا یا از 
نظر مال��ی و یا به صورت فیزیک��ی با دهیاری 
هم��کاری کرده ان��د ک��ه اگر این هم��کاری و 
مش��ارکت در میان نبود بسیاری از امور تحقق 
نمی یافت. برای مثال پروژه ی تعریض جاده ها 
با مش��ارکت مردم صورت گرف��ت. در حوزه ی 
مدیریت پس��ماند هم وضع به همین گونه بود و 

اهالی همچنان مشارکت دارند. 

دهیاریها:بهعنوانحسنختاماگرنکتهای
بهنظرتانمیرسد،بفرمایید.

دهیاری ه��ا  و  ش��هرداری ها  س��ازمان  از 
درخواس��ت می کنیم از روستاهایی که در حال 
ایجاد شرایطی برای بازگشت روستاییان هستند 
حمایت ویژه ای به عمل آورد. ما خواس��ته هایی 
برای تمام منطقه داش��ته ایم ک��ه افراد ذی نفع  
آن به باالی 3000 نفر می رسند. مثال زمانی که 
قرار بود ب��رای حمل زباله خودرویی اختصاص 
بدهند مد نظر آن ها یک نیسان بنزین سوز بود 
که مخالفت کردیم، چرا که موقعیت کوهستانی 
روستا طوری است که جایگاه گاز در آن وجود 
ندارد و س��همیه ی بنزین هم پاس��خ گو نیست. 
ب��ه همین دلیل طی پیگیری ه��ای مجددانه از 
وزارت کشور در نهایت موفق به فراهم نمودن 
یک دستگاه خودروی دیزلی شدیم تا به راحتی 
بتوانیم به مردم دهس��تان خدمات ارایه دهیم. 
درخواست ماشین های آتش نشانی برای منطقه 
داش��تیم که در ص��ورت بروز ه��ر گونه حادثه 
خودم��ان اق��دام کنیم، زیرا اخت��الف زمانی ما 
تا ش��هر نیم ساعت اس��ت که اگر بخواهیم  به 
ش��هر اطالع دهیم ممکن اس��ت عواقب بدی 
در پی داش��ته باش��د. در آخر هم از ماهنامه ی 
دهیاری ه��ا بخاطر حضور و انعکاس مطالب در 

ماهنامه سپاسگزارم. 
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ستا
 رو

فی
معر

در  مهم  عامل  سه  مدیریت  و  مشارکت  تولید،  دهیاری ها: 
که  روستایی  هر  در  می باشند.  کشور  روستاهای  توسعه ی 
از اقتصاد روستا را در بر بگیرد،  تولیدات کشاورزی بخش قابل توجهی 
مشارکت مردمی در امور روستا چشم گیر باشد و همچنین امور روستا به 
نحو مطلوبی مدیریت شود، می توان شاهد رشد و ترقی آن روستا بود. 
در این میان شاید تعداد روستاهایی که توانسته باشند این سه عامل را 
یک جا جمع نمایند، انگشت شمار باشد. در سفری که به استان مازندران 
تولیدات  باالی  حجم  که  شدیم  آشنا  روستاها  این  از  یکی  با  داشتیم 
هوشمندانه ی  مدیریت  نیز  و  مردم  جانبه ی  همه  مشارکت  کشاورزی، 
روستا در آن باعث گردیده بود مسیر توسعه ی روستا با سرعت طی شود 
و این روستا به عنوان یکی از روستاهای شاخص استان مازندران شناخته 

شود.
 معرفی روستای قراخيل

روستای قراخیل از توابع دهستان باالتجن بخش مرکزی شهرستان 
قائم شهر استان مازندران است و تا مرکز استان 36 کیلومتر فاصله دارد. 

بنا به مستندات موجود، خانواده ای مهاجر به نام قرا در این محل سکنی 
گزیدند که مکان مورد نظر را قراخیل نامیدند. الزم به ذکر است که این 
روستا بیش از 300 سال قدمت دارد. در لغت نامه ی دهخدا در ذیل کلمه ی 
قراخیل این گونه آمده است: »قراخیل دهی است از دهستان باالتجن، 
بخش مرکزی شهرستان شاهی واقع در 7000 گزی باختر شاهی، موقع 
جغرافیایی آن دشت و معتدل مرطوب ماالریایی می باشد. آب آن از نهر 
حبیب اهلل رود و چشمه سار و محصول آن برنج، غالت، پنبه، نیشکر، کنجد، 
پارچه های  زنان  دستی  صنایع  و  زراعت  اهالی  شغل  و  مرکبات  کتان، 
برنج کوبی  کارخانه ی  و  دبستان  دارای  است.  بافی  کرباس  و  ابریشم 
است. راه فرعی از طریق حاجی کال و خرماکال و ترکمن به شاهی دارد. 
 راه قدیم شاه عباسی شیرگاه به بابل از نزدیکی این آبادی می گذرد.« 
کامال  قومیت  با  مازنی  لهجه ی  و  طبری  زبان  دارای  قراخیل  اهالی 
اثنی عشری می باشد.   آنان شیعه  و دین اسالم هستند و مذهب  ایرانی 
ورزشی  مراسم  برگزاری  قراخیل،  روستای  محلی  رسوم  از  یکی 
منطقه  این  محلی  بومی  کشتی  ورزش  نام  لوچو  می باشد.  “لوچو” 

تولید، مشارکت و مديريت در روستايی 
به نام  قراخیل

آقای عنایتی حدود 
5 سال است که 
به عنوان دهیار 
روستا مشغول 

خدمت به اهالی 
هستند. ایشان 

نقش اهالی 
روستا را در انجام 

پروژه ها و طرح های 
مختلف بسیار حایز 

اهمیت می دانند 
و معتقدند که 

اگر همکاری 
و مشارکت 

مردم روستا در 
زمینه های گوناگون 

وجود نداشت، 
هیچ یک از کارها 
به ثمر نمی رسید
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 طرح جمع آوری پسماند
به  بنا  شد.  آغاز   1387 سال  در  روستا  در  پسماند  جمع آوری  طرح 
دهیاری جمع آوری  توسط  روستا  زباله های  تنها  نه  عنایتی،  آقای  گفته 
می شود، بلکه زباله های پنج روستای هم جوار قراخیل نیز توسط دهیاری 
این روستا مدیریت می شوند. ویژگی شاخص دیگری که در این روستا 
در حوزه ی پسماند به چشم می خورد، جمع آوری پسماند با به کارگیری و 
استخدام اهالی روستا و کارگران روستایی است؛ در حالی که بسیاری از 

روستاها این کار را به شرکت های پیمانکار تفویض می کنند.
تعریض جاده ی قراخيل به واکی کال با مشارکت 

مردمی
اقدام جهت تعریض جاده ی قراخیل به واکی کال در سال 1389 آغاز 
شد. این کار در طرحی با نام محرم تا محرم در یک سال، یعنی از محرم 
اهالی  مشارکت  با  و  دهیاری  توسط  تا محرم سال 1390  سال 1389 
روستا صورت گرفت. آقای عنایتی اذعان دارند که اگر مشارکت اهالی 
در کار نبود و قرار بر منعقد کردن قرارداد با پیمانکار بود، این پروژه بیش 
اما مشارکت  از 400 میلیون تومان هزینه به دهیاری تحمیل می کرد، 
کمتر  به مراتب  هزینه ای  با  پروژه  که  شد  موجب  اهالی  درصدی  صد 
به خاطر  قراخیل  روستای  اهالی  پروژه  این  پیش برد  در  پذیرد.  صورت 
روحیه ی مشارکت و فرهنگ خاص روستای قراخیل در تمامی عرصه ها 
مشارکتی فعال داشتند. از جمله این که دهیاری برای تعریض و آسفالت 
برای  بلکه  داشت  نیاز  مالی  منابع  به  تنها  نه  کیلومتر،   5 به طول  جاده 
تعریض نیز مجبور بود تا ملک اهالی را خریداری نماید. اما اهالی روستا 
در این جا نیز در کنار دهیاری و دوشادوش آن در اجرای پروژه همکاری 
و مشارکت کردند و به همین ترتیب جاده ی 6 متری قراخیل به واکی کال 
ثمر  به  یک سال  طول  در  طرح  این  و  گردید  تعریض  متر   25 به طول 

رسید.

تعریض و به سازی جاده ی اصلی قراخيل به 
قائم شهر

این طرح با هزینه ای بالغ بر 130 میلیون تومان با مشارکت کامل 
مردم و همکاری اداره کل راه و ترابری استان در قالب طرح محرم 
تا محرم، در سال 1389 آغاز شد و در سال 1390 با مشارکت اهالی 
اداره کل راه و ترابری استان به بهره برداری رسید. راه  و همکاری 
و ایمنی به خصوص برای روستا از اهمیت خاصی برخوردار است. با 

توجه به فعالیت غالب اهالی روستای قراخیل و لزوم حمل محصوالت 
محصوالت،  عرضه ی  در  روستا  موفقیت  از  بزرگی  بخش  شهر،  به 
نیست،  تولید  به دلیل  تنها  روستا  اقتصادی  رونق  است.  راه  مدیون 
بلکه راه مناسب نیز موجب ظهور بسیاری از زمینه های رشد در روستا 

می شود و ارتباط روستا را تسهیل می نماید.
 مجموعه ی تفریحی گردشگری

مربع  متر  به مساحت 24000  تفریحی  احداث مجموعه ای  طرح 
توسط دهیاری تنظیم شد و بعد از تایید بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در دستور کار قرار گرفت. در سال 1389 دهیاری در مساحتی بالغ 
بر 4000 متر مربع اقدام به احداث و ساخت این مجموعه به صورت 
نمادین نمود که در آینده ی نزدیک این طرح نیز آماده ی بهره برداری 

می شود.
از  جلوگیری  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  زمینه های  از  یکی  امروزه 
خروج سرمایه ی محلی، احداث مجموعه های تفریحی و گردشگری 
برای  سالم  تفریحات  می توانند  یک سو  از  مجموعه ها  این  می باشد. 
اهالی روستا به ارمغان آورده و از تردد روستاییان به شهر به منظور 
بهره مندی از این امکانات جلوگیری نمایند و از سویی دیگر با جذب 
گردشگران روستایی، رشد و توسعه ی اقتصاد محلی را به دنبال داشته 
و موجبات آرامش روحی و روانی گردشگران و اهالی روستا را فراهم 

 نمایند.

 قراخيل و خدمات رسانی به روستاهای هم جوار
با توجه به امکانات و توانمندی های روستای قراخیل، این روستا 
در ارایه ی خدمات به روستاهای هم جوار  نیز اقداماتی به عمل آورده 
است. ارایه ی آب آشامیدنی به روستای ترکمن خیل که در نزدیکی 
به  مخابراتی  خدمات  ارایه ی  است،  گرفته  قرار  قراخیل  روستای 
بهداشتی و  درمانی و همچنین  ارایه ی خدمات  روستای واکی کال، 
توزیع مواد سوختی، توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل کود شیمیایی 
و سموم دفع آفات به روستاهای هم جوار؛ از جمله فعالیت هایی است 
که بیان گر خودکفایی روستای قراخیل است. قراخیل روستایی است 
که در آن نه تنها تولید، بلکه خدمات مورد نیاز اهالی روستا نیز ارایه 

می شود و اهالی روستا را از هر لحاظ از شهر بی نیاز می گرداند.

روستای قراخیل 
یکی از قطب های 
تولید مرکبات در 
استان مازندران 
و کشور می باشد 
و بر اساس آمار 
محلی در حدود 
15درصد از 
پرتقال کشور 
در این روستا 
تولید می گردد. 
65درصد جمعیت 
در این روستا به 
کشاورزی اشتغال 
دارند و 20درصد 
اهالی روستا به 
مشاغل خدماتی 
می پردازند و 
مابقی مشغول 
پرورش دام و 
طیور هستند

مسابقات  این  ساله  هر  است؛  خاصی  آداب  و  ضوابط  دارای  که  است 
و  ورزش کاران  و  می گردد  برگزار  برنج  محصول  برداشت  از  پیش 
دیدن  و  شرکت  برای  مازندران  استان  سراسر  از  بسیاری  تماشاگران 
به  نیز  مسابقات  پایان  در  و  می شوند  روانه  روستا  این  به  مسابقات 
است. خاصی  ویژگی های  دارای  که  می شود  اهدا  جوایزی   برندگان 
بالغ بر  بنا بر جدیدترین آمار، جمعیت روستای قراخیل در سال 1389 
4323 نفر در قالب 1200 خانوار روستایی می باشد. روستای قراخیل یکی 
بر  و  می باشد  کشور  و  مازندران  استان  در  مرکبات  تولید  قطب های  از 
اساس آمار محلی در حدود 15 درصد از پرتقال کشور در این روستا تولید 
می گردد. 65 درصد جمعیت در این روستا به کشاورزی اشتغال دارند و  
20 درصد اهالی روستا به مشاغل خدماتی می پردازند و مابقی مشغول 

پرورش دام و طیور هستند.

 دهياری روستای قراخيل
روستای  دهیار  با  مصاحبه ای  مازندران،  سرسبز  استان  به  سفر  طی 
به عنوان  که  است  سال   5 حدود  عنایتی  آقای  گرفت.  قراخیل صورت 
دهیار روستا مشغول خدمت به اهالی هستند. ایشان نقش اهالی روستا 
را در انجام پروژه ها و طرح های مختلف بسیار حایز اهمیت می دانند و 
معتقدند که اگر همکاری و مشارکت مردم روستا در زمینه های گوناگون 
وجود نداشت، هیچ یک از کارها به ثمر نمی رسید. یکی از ویژگی های 
این  شده  باعث  که  است  مردمی  مشارکت های  قراخیل  روستای  مهم 
روستا به عنوان روستایی شاخص در سطح استان، مطرح شود. دهیاری 
روستای قراخیل دارای 5 کارمند است؛ آقای مهندس نوراللهی به عنوان 
کارشناس برنامه ریزی، مهندس اسدی، آقای تنکابنی به عنوان مسئول 
خدمات روستایی، آقای سبحان خناری به عنوان راننده دهیاری و آقای 
سید جعفر مردانی به عنوان مسئول اجرایی جمع آوری پسماند در روستا، در 
دهیاری فعالیت می کنند. پروژه های صورت گرفته در روستا با همکاری و 
مشارکت اهالی و پیگیری ها و ساماندهی مستمر دهیاری به ثمر رسیده 
است و کارهایی نیز در دست اقدام دارند که هنوز تکمیل نشده است. در 

زیر به بررسی برخی از آن ها می پردازیم:

 سنگ فرش معابر  به مساحتی بيش از 1800 مترمربع
سنگ فرش معابر در مرحله ی اول به مساحتی بیش از 1800 مترمربع 
صورت گرفت و در مرحله ی دوم 1700 مترمربع از پروژه ی 7000 متری 
سنگ فرش معابر تحقق پیدا کرد. در حال حاضر 3500 مترمربع از پروژه 
انجام شده است و 2500 مترمربع از سنگ فرش معابر در دست اقدام 
است که به زودی به مرحله ی بهره برداری می رسد. این طرح با مشارکت 
اهالی روستا و توسط دهیاری صورت گرفته است و همچنین طرح مذکور 

در سال 1388 به عنوان طرح برتر استانی معرفی گردیده است.
 بهسازی فضای روباز مجموعه ی ورزشی شهيد موالیی

در سال 89 دهیاری اقدام به بهسازی مجموعه ی ورزشی شهید موالیی 
در روستا نمود. این مجموعه دارای زمین فوتبالی به مساحت 18000 
مترمربع می باشد که در حال حاضر دهیاری در حال انجام زیرسازی این 
مجموعه است و  امید است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. این 
مجموعه ی ورزشی عالوه بر زمین فوتبال دارای یک سالن سرپوشیده نیز 
می باشد که مساحتی بیش از 2000 مترمربع دارد و در حال حاضر اهالی 
روستا از آن استفاده می کنند. وجود مجموعه ی ورزشی در روستا می تواند 
در  را  جوانان  به ویژه  روستایی  جامعه ی  اقشار  اوقات فراغت  از  قسمتی 
قالب فعالیت های ورزشی و یا تماشای آن غنی نماید. از سوی دیگر این 
مجموعه ها می توانند موجب سامان مند شدن رقابت های ورزشی شده و 
به تشکیل تیم های ورزشی کمک نمایند. به نظر می رسد مهم ترین اثر 
آن تسری حس مشارکت از تیم های ورزشی به سایر عرصه های زندگی 

روستایی باشد.
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 طرح جمع آوری پسماند
به  بنا  شد.  آغاز   1387 سال  در  روستا  در  پسماند  جمع آوری  طرح 
دهیاری جمع آوری  توسط  روستا  زباله های  تنها  نه  عنایتی،  آقای  گفته 
می شود، بلکه زباله های پنج روستای هم جوار قراخیل نیز توسط دهیاری 
این روستا مدیریت می شوند. ویژگی شاخص دیگری که در این روستا 
در حوزه ی پسماند به چشم می خورد، جمع آوری پسماند با به کارگیری و 
استخدام اهالی روستا و کارگران روستایی است؛ در حالی که بسیاری از 

روستاها این کار را به شرکت های پیمانکار تفویض می کنند.
تعریض جاده ی قراخيل به واکی کال با مشارکت 

مردمی
اقدام جهت تعریض جاده ی قراخیل به واکی کال در سال 1389 آغاز 
شد. این کار در طرحی با نام محرم تا محرم در یک سال، یعنی از محرم 
اهالی  مشارکت  با  و  دهیاری  توسط  تا محرم سال 1390  سال 1389 
روستا صورت گرفت. آقای عنایتی اذعان دارند که اگر مشارکت اهالی 
در کار نبود و قرار بر منعقد کردن قرارداد با پیمانکار بود، این پروژه بیش 
اما مشارکت  از 400 میلیون تومان هزینه به دهیاری تحمیل می کرد، 
کمتر  به مراتب  هزینه ای  با  پروژه  که  شد  موجب  اهالی  درصدی  صد 
به خاطر  قراخیل  روستای  اهالی  پروژه  این  پیش برد  در  پذیرد.  صورت 
روحیه ی مشارکت و فرهنگ خاص روستای قراخیل در تمامی عرصه ها 
مشارکتی فعال داشتند. از جمله این که دهیاری برای تعریض و آسفالت 
برای  بلکه  داشت  نیاز  مالی  منابع  به  تنها  نه  کیلومتر،   5 به طول  جاده 
تعریض نیز مجبور بود تا ملک اهالی را خریداری نماید. اما اهالی روستا 
در این جا نیز در کنار دهیاری و دوشادوش آن در اجرای پروژه همکاری 
و مشارکت کردند و به همین ترتیب جاده ی 6 متری قراخیل به واکی کال 
ثمر  به  یک سال  طول  در  طرح  این  و  گردید  تعریض  متر   25 به طول 

رسید.

تعریض و به سازی جاده ی اصلی قراخيل به 
قائم شهر

این طرح با هزینه ای بالغ بر 130 میلیون تومان با مشارکت کامل 
مردم و همکاری اداره کل راه و ترابری استان در قالب طرح محرم 
تا محرم، در سال 1389 آغاز شد و در سال 1390 با مشارکت اهالی 
اداره کل راه و ترابری استان به بهره برداری رسید. راه  و همکاری 
و ایمنی به خصوص برای روستا از اهمیت خاصی برخوردار است. با 

توجه به فعالیت غالب اهالی روستای قراخیل و لزوم حمل محصوالت 
محصوالت،  عرضه ی  در  روستا  موفقیت  از  بزرگی  بخش  شهر،  به 
نیست،  تولید  به دلیل  تنها  روستا  اقتصادی  رونق  است.  راه  مدیون 
بلکه راه مناسب نیز موجب ظهور بسیاری از زمینه های رشد در روستا 

می شود و ارتباط روستا را تسهیل می نماید.
 مجموعه ی تفریحی گردشگری

مربع  متر  به مساحت 24000  تفریحی  احداث مجموعه ای  طرح 
توسط دهیاری تنظیم شد و بعد از تایید بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
در دستور کار قرار گرفت. در سال 1389 دهیاری در مساحتی بالغ 
بر 4000 متر مربع اقدام به احداث و ساخت این مجموعه به صورت 
نمادین نمود که در آینده ی نزدیک این طرح نیز آماده ی بهره برداری 

می شود.
از  جلوگیری  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  زمینه های  از  یکی  امروزه 
خروج سرمایه ی محلی، احداث مجموعه های تفریحی و گردشگری 
برای  سالم  تفریحات  می توانند  یک سو  از  مجموعه ها  این  می باشد. 
اهالی روستا به ارمغان آورده و از تردد روستاییان به شهر به منظور 
بهره مندی از این امکانات جلوگیری نمایند و از سویی دیگر با جذب 
گردشگران روستایی، رشد و توسعه ی اقتصاد محلی را به دنبال داشته 
و موجبات آرامش روحی و روانی گردشگران و اهالی روستا را فراهم 

 نمایند.

 قراخيل و خدمات رسانی به روستاهای هم جوار
با توجه به امکانات و توانمندی های روستای قراخیل، این روستا 
در ارایه ی خدمات به روستاهای هم جوار  نیز اقداماتی به عمل آورده 
است. ارایه ی آب آشامیدنی به روستای ترکمن خیل که در نزدیکی 
به  مخابراتی  خدمات  ارایه ی  است،  گرفته  قرار  قراخیل  روستای 
بهداشتی و  درمانی و همچنین  ارایه ی خدمات  روستای واکی کال، 
توزیع مواد سوختی، توزیع نهاده های کشاورزی از قبیل کود شیمیایی 
و سموم دفع آفات به روستاهای هم جوار؛ از جمله فعالیت هایی است 
که بیان گر خودکفایی روستای قراخیل است. قراخیل روستایی است 
که در آن نه تنها تولید، بلکه خدمات مورد نیاز اهالی روستا نیز ارایه 

می شود و اهالی روستا را از هر لحاظ از شهر بی نیاز می گرداند.

مسابقات  این  ساله  هر  است؛  خاصی  آداب  و  ضوابط  دارای  که  است 
و  ورزش کاران  و  می گردد  برگزار  برنج  محصول  برداشت  از  پیش 
دیدن  و  شرکت  برای  مازندران  استان  سراسر  از  بسیاری  تماشاگران 
به  نیز  مسابقات  پایان  در  و  می شوند  روانه  روستا  این  به  مسابقات 
است. خاصی  ویژگی های  دارای  که  می شود  اهدا  جوایزی   برندگان 
بالغ بر  بنا بر جدیدترین آمار، جمعیت روستای قراخیل در سال 1389 
4323 نفر در قالب 1200 خانوار روستایی می باشد. روستای قراخیل یکی 
بر  و  می باشد  کشور  و  مازندران  استان  در  مرکبات  تولید  قطب های  از 
اساس آمار محلی در حدود 15 درصد از پرتقال کشور در این روستا تولید 
می گردد. 65 درصد جمعیت در این روستا به کشاورزی اشتغال دارند و  
20 درصد اهالی روستا به مشاغل خدماتی می پردازند و مابقی مشغول 

پرورش دام و طیور هستند.

 دهياری روستای قراخيل
روستای  دهیار  با  مصاحبه ای  مازندران،  سرسبز  استان  به  سفر  طی 
به عنوان  که  است  سال   5 حدود  عنایتی  آقای  گرفت.  قراخیل صورت 
دهیار روستا مشغول خدمت به اهالی هستند. ایشان نقش اهالی روستا 
را در انجام پروژه ها و طرح های مختلف بسیار حایز اهمیت می دانند و 
معتقدند که اگر همکاری و مشارکت مردم روستا در زمینه های گوناگون 
وجود نداشت، هیچ یک از کارها به ثمر نمی رسید. یکی از ویژگی های 
این  شده  باعث  که  است  مردمی  مشارکت های  قراخیل  روستای  مهم 
روستا به عنوان روستایی شاخص در سطح استان، مطرح شود. دهیاری 
روستای قراخیل دارای 5 کارمند است؛ آقای مهندس نوراللهی به عنوان 
کارشناس برنامه ریزی، مهندس اسدی، آقای تنکابنی به عنوان مسئول 
خدمات روستایی، آقای سبحان خناری به عنوان راننده دهیاری و آقای 
سید جعفر مردانی به عنوان مسئول اجرایی جمع آوری پسماند در روستا، در 
دهیاری فعالیت می کنند. پروژه های صورت گرفته در روستا با همکاری و 
مشارکت اهالی و پیگیری ها و ساماندهی مستمر دهیاری به ثمر رسیده 
است و کارهایی نیز در دست اقدام دارند که هنوز تکمیل نشده است. در 

زیر به بررسی برخی از آن ها می پردازیم:

 سنگ فرش معابر  به مساحتی بيش از 1800 مترمربع
سنگ فرش معابر در مرحله ی اول به مساحتی بیش از 1800 مترمربع 
صورت گرفت و در مرحله ی دوم 1700 مترمربع از پروژه ی 7000 متری 
سنگ فرش معابر تحقق پیدا کرد. در حال حاضر 3500 مترمربع از پروژه 
انجام شده است و 2500 مترمربع از سنگ فرش معابر در دست اقدام 
است که به زودی به مرحله ی بهره برداری می رسد. این طرح با مشارکت 
اهالی روستا و توسط دهیاری صورت گرفته است و همچنین طرح مذکور 

در سال 1388 به عنوان طرح برتر استانی معرفی گردیده است.
 بهسازی فضای روباز مجموعه ی ورزشی شهيد موالیی

در سال 89 دهیاری اقدام به بهسازی مجموعه ی ورزشی شهید موالیی 
در روستا نمود. این مجموعه دارای زمین فوتبالی به مساحت 18000 
مترمربع می باشد که در حال حاضر دهیاری در حال انجام زیرسازی این 
مجموعه است و  امید است تا پایان سال جاری به بهره برداری برسد. این 
مجموعه ی ورزشی عالوه بر زمین فوتبال دارای یک سالن سرپوشیده نیز 
می باشد که مساحتی بیش از 2000 مترمربع دارد و در حال حاضر اهالی 
روستا از آن استفاده می کنند. وجود مجموعه ی ورزشی در روستا می تواند 
در  را  جوانان  به ویژه  روستایی  جامعه ی  اقشار  اوقات فراغت  از  قسمتی 
قالب فعالیت های ورزشی و یا تماشای آن غنی نماید. از سوی دیگر این 
مجموعه ها می توانند موجب سامان مند شدن رقابت های ورزشی شده و 
به تشکیل تیم های ورزشی کمک نمایند. به نظر می رسد مهم ترین اثر 
آن تسری حس مشارکت از تیم های ورزشی به سایر عرصه های زندگی 

روستایی باشد.
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مرکز توسعه ی یکپارچه سازی روستایی 
آسیا و اقیانوسیه )س��یرداپ( به عنوان 
نه��ادی بین الملل��ی و غیردولت��ی، ب��ا ه��دف 
همکاری کشورهای عضو در زمینه ی توسعه ی 
پایدار روس��تایی در س��ال 1979 تاسیس شده 
اس��ت و با س��ازمان خواربار و کش��اورزی ملل 
متحد)فائو( ارتباط مستقیم دارد. این مرکز ابتدا 
از 6 عضو تشکیل شده بود و به مرور و با گسترش 
آن، تعداد اعضاء به 15 کش��ور رسید. کشورهای 
عضو عبارتند از: ایران، افغانستان، بنگالدش، هند، 
اندون��زی، الئوس، مال��زی، میانمار، پاکس��تان، 
فیلیپین، نپال، س��ریالنکا، تایلند، ویتنام و جزایر 
فیجی. عضویت در این مرکز به منظور استفاده از 
ظرفیت های جمعی کش��ورهای عضو در انتقال 
تجرب��ه و همکاری های متقابل برای توس��عه ی 
روستاها ضروری است و ایران در سال 1383 به 
عضوی��ت این مرک��ز درآمد. مرکز ای��ن نهاد در 

بنگالدش است.
در روزه��ای 19 تا 23 آذرم��اه 1390 ایران 
میزب��ان نشس��ت ش��ورای ح��کام و همچنین 
نشست کارشناسان و کمیته ی اجرایی سیرداپ 
بود. الزم به ذکر است که روزهای نخست این 
همایش به بیست و هشتمین نشست کمیته ی 
اجرای��ی س��یرداپ با حض��ور معاون��ان وزرای 
کشاورزی و توسعه روستایی کلیه ی کشورهای 

سیرداپ
هم افزايی  فرامنطقه ای در توسعه روستايی

سیرداپ
 به منظور برآوردن 
نیازهای کشورهای 
در حال توسعه 
با هدف رشد و 
گسترش توسعه ی 
یکپارچه ی 
روستایی ایجاد 
شده است

ش خبری
گزار
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عض��و اختصاص داش��ت و ط��ی روزهای 22 
و 23 آذرماه نشس��ت ش��ورای ح��کام برگزار 
ش��د. آن چه در زیر می خوانی��د  بخش هایی از 
متن س��خنرانی های ایراد ش��ده در این مراسم 

می باشد:
در نشس��ت حکام س��یرداپ، مع��اون اول 
رییس جمهور، وزیر جهاد کش��اورزی و س��ران 
14 کش��ور عضو حضور داش��تند. این نشست 
کارشناس��ی، با تاکید بر اجرای سیاس��ت های 
تمرکززدایی و توسعه ی یکپارچه ی روستایی با 
بهره گیری از تجارب یک دیگر صورت گرفت. 
محمدرض��ا رحیمی مع��اون اول رییس جمهور 
در ای��ن اجالس به ایراد س��خنرانی پرداخت. 
وی اظه��ار داش��ت پتانس��یل چش��م گیری 
در کش��ورهای عض��و س��یرداپ در زمینه ی 
توس��عه روس��تایی وج��ود دارد و در ص��ورت 
بالفع��ل نمودن آن، زمین��ه ی الزم برای قطع 
وابس��تگی به سیاست های سلطه و ریشه کنی 
فقر و گرس��نگی فراهم خواهد شد. مهم ترین 
عام��ل تحقق نیافتن اهداف پیش بینی ش��ده 
ب��رای کاهش فقر و دیگر اهداف توس��عه ای 
ه��زاره، فق��دان اراده ی سیاس��ی کاف��ی در 
س��طح جهان به ویژه در کش��ورهای ثروتمند 
و توس��عه یافت��ه ب��رای تجهی��ز مناب��ع در 
 جهت منافع فقرا و گرس��نگان جهان اس��ت.
معاون اول رییس جمهور از اهداف توس��عه ی 
ه��زاره و ارتب��اط آن با توس��عه روس��تایی و 
کاه��ش فق��ر به عن��وان یک��ی از موضوعات 
کلیدی این اجالس یاد کرد و اظهار داشت: با 
گذش��ت بیش از سیزده سال از تدوین اهداف 
توس��عه ی هزاره، پیش��رفت عم��ده ای برای 
 کاهش فقر و گرس��نگی حاصل نش��ده است.
رحیمی اف��زود: بر اس��اس برآورده��ای فائو 
در س��ال 2009، حدود 1/02 میلی��ارد نفر از 
جمعیت جهان با س��وء تغذیه مواجه هس��تند. 
در حالی که در سال 2002-2001، تعداد افراد 
 مبت��ال به س��وء تغذیه 854 میلی��ون نفر بود.
وی با اش��اره به دس��تاوردها و نتایج بس��یار 
مفی��د همکاری کش��ورهای عضو س��یرداپ 
در زمین��ه ی انتق��ال تجارب کش��ورها برای 
توس��عه روستایی، کشاورزی و کاهش فقر، بر 
ضرورت گسترش هرچه بیشتر این همکاری 
تاکید کرد. همچنین خواس��تار فراهم ش��دن 
زمین��ه ی هم گرای��ی کش��ورهای عضو برای 
مقابله با بحران ه��ای اقتصادی و چالش های 
بین الملل��ی که عمدتا ناش��ی از عدم مدیریت 
 صحی��ح کش��ورهای ثروتمند اس��ت، ش��د.
رحیم��ی در بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ایران طی 
س��ه دهه ی گذش��ته ب��ا اج��رای برنامه های 
جه��ت  در  بلن��دی  گام ه��ای  میان م��دت، 
توس��عه ی کش��اورزی و روس��تایی و کاهش 

 فق��ر در جوامع روس��تایی برداش��ته اس��ت.
وی با بیان این که اقدامات دولت در روس��تاها 
و در حوزه ه��ای خدمات رس��انی به وی��ژه در 
مناطق محروم نیز موجب تحوالتی چشم گیر 
در روستاهای کشور شده است، گفت: ایجاد و 
توسعه ی نهادهای محلی در سطح روستاهای 
کش��ور نظیر شوراهای اس��المی، دهیاری ها، 
ش��رکت های تعاونی روس��تایی، اتحادیه های 
تعاون��ی، صندوق ه��ای اعتباری روس��تایی و 
س��ازمان های مردم نه��اد؛ نق��ش کلیدی در 
تمرکززدایی و کاهش تصدی دولت و تقویت 
 نقش مردم در مدیریت روس��تاها داشته است.
رحیمی با اش��اره ب��ه برنامه ه��ای جمهوری 
اس��المی ایران برای توس��عه ی روس��تاها و 
توانمندس��ازی س��اکنین در روس��تاها اظهار 
داشت: دولت جمهوری اسالمی ایران با اجرای 
برنامه هایی همچون هدفمندس��ازی یارانه ها 
درصدد اس��ت مردمان روس��تایی را به سوی 
خودکفایی هدایت کند تا روستاییان بتوانند با 
 کمک های دولت به تدریج به خودکفایی برسند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: کشورهای 
آسیایی و کشورهای عضو سیرداپ می توانند 
با استفاده از تجربیات جمهوری اسالمی ایران 
برای توانمندسازی روستاییان اقدام کنند .وی با 
بیان این که کشورهای عضو سیرداپ می توانند 
با کمک یک دیگر فقر را از روستاها ریشه کن 
کنن��د، گفت: با هم��کاری موثر کش��ورهای 
عضو س��یرداپ، روستاها به سمت تولید بیشتر 
رفته و به جایگاهی خواهند رس��ید که تمامی 
 نیازه��ای شهرنش��ینان را نی��ز تامی��ن کنند.
در ای��ن مراس��م جمه��وری اس��المی ایران 
برای دو س��ال آینده به ریاست شورای حکام 
کش��ورهای عض��و مرک��ز توس��عه یکپارچه 
روستایی آسیا و اقیانوسیه )سیرداپ( انتخاب 
ش��د و همچنین نشان سیرداپ به معاون اول 

رییس جمهور اعطا شد.
در مراسم افتتاح بیست و هشتمین نشست 
کمیته ی اجرایی سیرداپ، صادق خلیلیان وزیر 
جهاد کش��اورزی درخص��وص آمادگی ایران 
جهت تروی��ج تجربیات در زمینه ی توس��عه 
روس��تایی و کاهش فقر به س��ایر کشورهای 

عضو سیرداپ توضیحاتی ارایه دادند.
خلیلی��ان اظهار داش��ت هم اکن��ون تمام 
روس��تاهای باالی 20 خانوار کشور از نعمت 
برق بهره مند ش��ده اند و جمهوری اس��المی 
ای��ران در س��ی س��ال گذش��ته فعالیت های 
چش��م گیری در زمینه ی فقرزدایی از مناطق 
روس��تایی و توسعه ی روس��تاها داشته است 
که از آن جمل��ه می توان به برخورداری اغلب 
روستاهای کش��ور از آب آشامیدنی لوله کشی 
ش��ده، تلف��ن و برخورداری بی��ش از نیمی از 
روس��تاهای کشور از دفاتر ICT، بهره مندی 

حداق��ل 24درصد خانه های روس��تایی از گاز 
لوله کش��ی شده و پوشش بهداشتی و درمانی 
در اغل��ب مناطق روس��تایی یاد ک��رد. وی با 
اشاره به این که هم اکنون گازرسانی به بقیه ی 
روستاها با س��رعت باالیی در حال اجراست، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان عضو 
مرکز توس��عه ی یکپارچه ی روستایی آسیا و 
اقیانوس��یه آماده اس��ت تجربی��ات خود را در 
زمینه ی توس��عه روس��تایی و کاهش فقر در 
اختیار اعضاء قرار دهد. وزیر جهاد کشاورزی 
با اش��اره به سیاس��ت ها و برنامه های توسعه 
روس��تایی و کاهش فقر در کشورهای عضو 
گروه س��یرداپ در دهه ی اخیر اظهار داشت: 
امنی��ت غذای��ی و تحقق اهداف توس��عه ی 
ه��زاره عمده تری��ن چالش های پی��ش رو در 
کش��ورهای عضو است. وی افزود: بررسی ها 
نش��ان می ده��د هر چن��د کوش��ش جهانی 
برای توسعه ی کش��اورزی و روستایی سبب 
دس��ت یابی به برخی توفیق��ات در این زمینه 
شده است، اما هنوز تا رسیدن به اهداف مورد 

نظر فاصله ی زیادی وجود دارد.
خلیلیان گفت: موفق نبودن کلی در بخش 
کش��اورزی در س��ه ده��ه ی گذش��ته عمدتا 
به دلیل کاهش س��رمایه گذاری در این بخش 
اس��ت و بررسی های سازمان های جهانی و از 
جمله فائو نشان می دهد که سرمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی و توسعه روستایی حتی در 
مقایسه با س��ال های دهه ی هفتاد میالدی، 
افزایش قابل مالحظه ای نداش��ته است. وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: یکی از الزامات توسعه 
روس��تایی پذی��رش رویک��رد غیرمتمرکز به 
توس��عه روستا و کاهش فقر است. وی گفت: 
در صورت اتخاذ این رویکرد، دخالت دولت در 
بس��یاری از امور قابل واگذاری به روستاییان 
کاه��ش می یابد و زمین��ه برای اس��تفاده از 
توانمندی های ذی نفعان محلی و مش��ارکت 
هر چه بیش��تر آن ها در توس��عه روس��تایی و 
کاهش فق��ر، فراهم خواهد ش��د. خلیلیان با 
اشاره به اقدامات ارزنده ی جمهوری اسالمی 
ایران در این زمینه از تفویض اختیارات دولت 
در حوزه های برنامه ری��زی و اجرا به مقامات 
ذی ربط محلی، تش��کیل شورای برنامه ریزی 
و توس��عه ی اس��تان ها، تش��کیل ش��وراهای 
اسالمی در روستاها و تشکیل دهیاری ها زیر 
نظر شوراهای اس��المی روستا برای اقدامات 
اجرایی در سطح روس��تاها به عنوان برخی از 
این اقدامات یاد کرد. وزیر جهاد کش��اورزی 
همچنین از توس��عه ی تعاونی های روستایی 
و تش��کل های بخش کش��اورزی و توسعه ی 
سازمان های مردم نهاد در امر توسعه روستایی 
به عنوان برخی دیگر از اقدامات حمایتی دولت 

برای مدیریت مناطق روستایی یاد کرد.

معاون اول 
رییس جمهور: 

ایجاد و توسعه ی 
نهادهای محلی در 
سطح روستاهای 

کشور نظیر 
شوراهای اسالمی، 

دهیاری ها، 
شرکت های 

تعاونی روستایی، 
اتحادیه های 

تعاونی، 
صندوق های 

اعتباری روستایی 
و سازمان های 

مردم نهاد، 
نقش کلیدی در 

تمرکززدایی و 
کاهش تصدی 

دولت و تقویت 
نقش مردم در 

مدیریت روستاها 
داشته است
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آی س��ی تی )ICT( در لغت به معنای 
فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد 
و دفات��ر آی س��ی تی روس��تایی در راس��تای 
دسترس��ی و بهره برداری روستاییان از فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات تجهی��ز می گردن��د. 
به عبارت دیگر می توان گفت دفاتر آی سی تی 
در جهت تالش ب��رای اداره ی خدمات دولتی 
در دورترین نقاط کش��ور با استفاده از فناوری 
ارتباط��ات و اطالع��ات، در راس��تای س��ند 
چش��م انداز بیس��ت س��اله و برنامه ی چهارم 
توس��عه ی اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
کش��ور و به منظور تحقق عدال��ت اجتماعی و 
دولت الکترونی��ک ایجاد ش��ده اند. این دفاتر 
عالوه ب��ر ارایه ی خدم��ات مختل��ف از قبیل 
پست، پس��ت بانک، مخابرات و سایر خدمات 
دولتی، ارتباط روس��تاها را با شبکه ی اینترنت 
فراهم نموده و زیرس��اخت ارتباطی الزم برای 
ارای��ه ی خدمات س��ایر س��ازمان ها را فراهم 

می سازند.
با عنایت به نقش دفاتر فناوری اطالعات و 

ارتباطات روستایی در توسعه ی جوامع روستایی 
و ایج��اد تحوالت اقتص��ادی و اجتماعی و با 
توجه ب��ه تاکید مقام معظ��م رهبری بر جهاد 
اقتص��ادی در س��ال جاری، س��ومین همایش 
خدم��ات فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات در 
روستا، با ش��عار فرصت آفرینی و توانمندسازی 
با ICT روس��تایی؛ توسط وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ش��رکت مخاب��رات ایران، 
ش��رکت پست بانک و شرکت پست جمهوری 
اس��المی ایران در روزه��ای 28 و 29 آذرماه 

1390 در تهران برگزار شد. 
در ای��ن همایش وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات اعالم کرد: عالوه ب��ر 10هزار دفتر 
فعلی ICT روستایی، 6هزار دفتر جدید نیز در 
روستاها در آینده ی نزدیک تاسیس می شوند.

و  ارتباط��ات  وزی��ر  تقی پ��ور  رض��ا 
ب��ا  داش��ت:  اظه��ار  اطالع��ات  فن��اوری 
روس��تایی،  آی س��ی تی  دفات��ر   توس��عه ی 
فاصله ی بین شهر و روستا از بین می رود. وی 
گفت: در حال حاضر بس��یاری از روس��تاها به 

تلفن خانگی دسترسی دارند و با برنامه ای که 
در دس��تور کار است، بیش از 16هزار روستا به 
اینترنت دسترسی خواهند داشت. وی تصریح 
کرد: در حال حاضر 10هزار دفتر آی س��ی تی 
روس��تایی در کش��ور وجود دارد که براس��اس 
اه��داف برنامه های پنجم، ش��ش ه��زار دفتر 

دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.
تقی پ��ور در ادامه ی س��خنان خ��ود اظهار 
داش��ت: در برنام��ه ی پنجم توس��عه باید 20 
درص��د تج��ارت داخلی و 30 درص��د تجارت 
خارجی به صورت الکترونیکی باش��د. براساس 
ابالغی��ه ی دولت باید در م��دت برنامه ی پنج 
س��اله ی پنجم، 70 درصد خدم��ات دولت به 
مردم، از طریق شبکه و به صورت الکترونیکی 

ارایه گردد.
همچنین در این همایش مجری آی سی تی 
روس��تایی پست بانک ایران گفت: با توسعه ی 
زیرساخت های بانکی ظرف 6 ماه آینده تمامی 
دفاتر آی س��ی تی روس��تایی مجهز به سیستم 

بانکی آنالین خواهند شد.

فرصت آفرینی و توانمندسازی
با ICT روستایی

ش خبری
گزار

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 37  56

 *N37*18 : شماره پيامك



دها
 نها

ا و
ن ه

ازما
س

مرتضی دس��تجانی فراهانی با بیان این که 
پس��ت بانک ایران به دنبال رسالتی که انقالب 
اسالمی در جهت توس��عه ی عدالت اجتماعی 
بر دوش دارد، حرکت می کند، اظهار داش��ت: 
پس��ت بانک به عنوان یک بانک عمومی برای 
روستاییان به منظور ارایه ی سرویس بانک داری 
الکترونیک��ی در سراس��ر روس��تاها و مناطق 
 محروم به صورت آسان و روان فعالیت می کند.

وی ب��ا بی��ان این ک��ه پس��ت بان��ک تمامی 
فعالیت ه��ای بانک��ی را ب��ه دورتری��ن نقاط 
روستایی کشور برده است گفت: در حال حاضر 
3/5 میلیون حساب بانکی در سراسر کشور از 
طریق دفاتر آی سی تی روس��تایی ایجاد شده 
اس��ت. همچنین ماهانه 220 میلیارد تومان در 
روستاها در قالب 1/5 میلیون خانوار روستایی 

پرداخت یارانه صورت می گیرد.
امروزه تغییرات صورت گرفته در عرصه ی 
تکنول��وژی ارتباطاتی، بس��یاری از افراد را از 
پیمودن مس��افت های جغرافیایی برای انجام 
مبادالت مالی بی نیاز نموده اس��ت. در همین 
راس��تا وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
س��امانه ای به نام جیرینگ یا کیف پول همراه 
راه اندازی نموده اس��ت. جیرینگ س��امانه ای 
نوی��ن ب��رای مدیریت امور مالی اس��ت که از 
آن می ت��وان ب��رای انتقال پول، خرید ش��ارژ 
س��یم کارت اعتباری، پرداخت قبوض و س��ایر 

امور مالی روزمره استفاده نمود. 
در س��ومین همای��ش خدم��ات فن��اوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات در روس��تا، علیرض��ا 
طلوع مدیر عامل شرکت جیرینگ با اشاره به 
4500 تراکنش مالی در سطح دفاتر آی سی تی 
روس��تایی از طریق کیف پول همراه، از حجم 
تراکنش 30 میلی��ون تومانی جیرینگ در این 

دفاتر از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
مدیر عامل شرکت جیرینگ با اشاره به درآمدزایی 
دفاتر آی سی تی روستایی از طریق سیستم جیرینگ 
تصریح کرد: برداشت وجه، واریز وجه، فروش شارژ 
همراه و پرداخت قب��وض موجب درآمدزایی دفاتر 
آی سی تی روستایی می شود؛ به نحوی که پیش بینی 
شده حدود 50 هزار تومان به درآمدزایی دفاتر افزوده 
می ش��ود که قابل افزایش تا 200 هزار تومان نیز 

خواهد بود.
وی خاطر نش��ان ک��رد: هم اکن��ون بیش 
از 2 میلی��ون و 300 ه��زار کاربر جیرینگ در 
کشور وجود دارد و 859 دفتر فعال آی سی تی 
روس��تایی ای��ن س��رویس را ارای��ه می دهند. 
 در ف��از اجرای��ی جیرین��گ هم اکن��ون دفاتر

 آی س��ی تی روس��تایی آذربایج��ان ش��رقی، 
همدان، چهارمح��ال و بختی��اری، مازندران، 
بوش��هر و فارس تحت پوش��ش سیستم کیف 

پول همراه قرار گرفته اند.
ناص��ر یوس��ف پور رییس همای��ش خدمات 

فناوری اطالعات و ارتباطات در روستا، در مراسم 
اختتامیه ی این همایش، پتانس��یل باالی دفاتر 
آی سی تی روس��تایی را منشا خیر و برکت برای 
کش��ور عنوان کرد و گفت:  450 میلیارد تومان 
پول روستاییان از طریق این دفاتر وارد شبکه ی 
بانکی کش��ور شده و نیز 130 میلیون مرسوله ی 
پس��تی از طریق دفاتر ICT روس��تایی توزیع 
شده است،که از نگاه ویژه ی دولت و نقش حایز 

اهمیت این دفاتر حکایت دارد.
وی در عین حال عنوان کرد: زیرس��اخت ها 
به نحوی در حال انجام اس��ت که حداکثر تا 6 
ماه آینده تمامی دفاتر  ICTبه صورت آنالین 

خدمات بانکی ارایه نمایند.
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در روز دوش��نبه 10 بهمن م��اه 1390 
برترین ه��ای  جش��نواره ی  پنجمی��ن 
پژوهش و آموزش در حوزه ی مدیریت شهری و 
روس��تایی کش��ور در محل همایش های وزارت 

کشور برگزار گردید.
در این همایش که به همت معاونت آموزش��ی 
پژوهشکده ی مدیریت شهری و روستایی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور برگزار شده 
بود، مهندس ارش��ادمنش معاون ام��ور عمرانی 
وزیر کش��ور و رییس س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، ش��هرداران، معاونان امور 
عمران��ی اس��تانداری ها، مدی��ران کل دفاتر امور 
ش��هری و روستایی اس��تان ها و کارشناسان این 
دفاتر، دهیاران، دانشجویان و پژوهشگران حوزه ی 
مدیریت شهری و روستایی کشور حضور داشتند. 
ای��ن همایش با س��خنرانی آقای دکت��ر بمانیان 
ریاست محترم پژوهشکده آغاز و با اهداء جوایز به 
مدیران موفق و ارائه دهندگان طرح های برتر در 

حوزه ی پژوهش به خاتمه رسید.
آقای��ی  دکت��ر  س��خنرانی ها  ادام��ه ی  در 
ریاس��ت کمیس��یون عمرانی مجلس ش��ورای 
اس��المی به ایراد س��خنانی پرداخت��ه و عنوان 
کردن��د که مدی��ران و فعاالن ام��ر در حوزه ی 
مدیریت ش��هری و روستایی بایس��تی تنگناها 
و ضرورت های موردنیاز در مدیریت ش��هری و 
روس��تایی را بررسی کرده و در آستانه ی تعیین 

بودجه ی آینده، ب��ه نمایندگان خود در مجلس 
شورای اس��المی اعالم نمایند تا از این طریق 
بتوان گامی در راس��تای رف��ع موارد احتمالی و 
توس��عه ی هرچه بیشتر در کش��ور برداشت. در 
بخش روس��تایی اگرچه تش��کیل دهیاری ها و 
شوراها گام بسیار خوبی در جهت خدمت رسانی 
و تمرکز مدیریت در روستاها بوده و باعث تعدیل 
چالش های موجود در روستا شده است، الزم است 
که باز هم فرصت ها، تنگناها و چالش ها بررسی 
ش��ده و گزارش داده ش��وند. ماده ی 16 برنامه ی 
پنج س��اله که عملک��رد دولت را در س��ال های 
90 تا 94 مش��خص می کند، تاکی��د بر برگزاری 
دوره های آموزش��ی و گسترش ارتباطات با مراکز 
علمی و پژوهش��ی دارد. م��اده ی 20 این قانون 
نیز دس��تگاه های اجرایی را متعهد کرده است که 
اعتبارات خود را براساس اولویت های شورای علوم 

و فناوری تخصیص دهند.
از جمل��ه اهداف برگ��زاری این جش��نواره 
می ت��وان ب��ه معرف��ی طرح ه��ای برگزیده ی 
پژوهش��ی سراسر کش��ور، معرفی شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای برت��ر، معرف��ی پایان نامه های 
دانش��جویی در مقطع دکترا، معرفی کتاب های 
برتر منتش��ر ش��ده در بحث پژوه��ش، معرفی 
ایده ها و نوآوری های برتر اشاره کرد. همچنین 
تقدیر از کلیه ی دست اندرکاران امر آموزش، در 
معاونت های عمرانی استانداری ها، شهرداری ها 

و دهیاری ه��ای کش��ور نی��ز از دیگ��ر اهداف 
برگزاری این همایش ذکر شد.

در ادامه ی این همایش یک روزه کارگاه های 
تخصص��ی تامین مال��ی و س��رمایه گذاری در 
پروژه های عمرانی، اقتصاد محلی، برنامه ریزی 
فرهنگی، برنامه ی راهبردی و مهندسی ارزش 
برگزار ش��د و ش��رکت کنندگان در همایش از 
مباحث مطرح شده در این کارگاه های آموزشی 

بهره بردند. 
در مراس��م اختتامیه ی این جش��نواره از سه 
پ��روژه ی ملی آموزش��ی در ح��وزه ی مدیریت 
ش��هری و روس��تایی رونمایی صورت گرفت. 
نظ��ام جامع آموزش ش��هرداری ها بر اس��اس 
ایزو 10015، استانداردهای آموزشی  استاندارد 
مش��اغل ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور 
و یک ص��د عن��وان کتاب آموزش��ی تخصصی 
ویژه ی شهرداری ها پروژه هایی بود که رونمایی 

و معرفی شدند.
نظام جامع آموزش شهرداری ها در چارچوب 
یک نظام هدفمند و جامع و براساس فرآیندهای 
استاندارد ایزو 10015 برای اولین بار طراحی و 

پیاده سازی شده است.  
همچنین در راستای اجرای پروژه ی تدوین 
اس��تانداردهای آموزشی مشاغل شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور ک��ه بزرگ ترین پروژه ی 
تدوین اس��تانداردهای آموزشی مشاغل کشور 
اس��ت، حدود 3000 پس��ت در قالب حوزه های 
ش��هری،  خدم��ات  عم��ران،  و  شهرس��ازی 
مال��ی  و  اداری  و  آتش نش��انی  حمل ونق��ل، 

شهرداری ها تدوین شده است.
در این مراس��م از برترین ه��ا و برگزیدگان 
بخش آموزش در زمینه ها و شاخه های مختلف 
تقدی��ر به عمل آمد که در زیر به معرفی فعاالن 
و دس��ت اندرکاران حوزه ی روستایی که در این 

مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند می پردازیم:
دفات��ر ام��ور روس��تایی برت��ر در زمین��ه ی 
اس��تانداری های  اس��تانی:  ملی  آموزش ه��ای 
آذربایجان غربی، مازن��دران، گیالن، اصفهان، 

سیستان و بلوچستان و کردستان.
دفاتر امور روس��تایی برتر در زمینه ی تهیه و 
تدوین کتب آموزش��ی: استانداری های بوشهر، 

مرکزی، گلستان و خراسان شمالی.
دفاتر امور روستایی برتر در زمینه ی برگزاری 
کارگاه ه��ای مل��ی: اس��تانداری های ف��ارس، 

آذربایجان شرقی، خوزستان و هرمزگان.
دفاتر امور روستائی برتر استانداری ها: گیالن 

و مازندران.
دفات��ر فن��ی برتر اس��تانداری ها: خراس��ان 

رضوی، گلستان، مرکزی و کرمانشاه.
دهی��اری گیالکج��ان در اس��تان گیالن و 
دهی��اری دیمه نیز دهیاران برتری بودند که در 

این همایش مورد تقدیر قرار گرفتند. 

تهران-بهمن-1390مرکزهمایشهایوزارتکشور

پنجمین جشنواره ی برترین های پژوهش 
و آموزش در حوزه ی مدیریت شهری

 و روستایی کشور

ش خبری
گزار

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 37  58

 *N37*19 : شماره پيامك



روستایسرقناتیکیازروستاهایشهرستان
دشتس�تاندراستانبوش�هراستکهدراین
روس�تااقدامات�یتوس�طدهیاریروس�تاوبا
همکاریپلیسراهبرازجان-دالکیدرزمینهی

حملونقلروستاییصورتگرفتهاست.

روستای

سرقنات
ری

صوي
ش ت

گزار
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حامدرضا حیدری
و  بهره برداری  کارشناس ارشد 
روستایی  راه  معاونت  حمل ونقل 

وزارت راه و شهرسازی
در  آن  اهمیت  و  روستایی  راه های 
برنامه ی توسعه و نیل به خودکفایی 
برنامه ی  هر  امور  اهم  از  زمینه  این  در 
توسعه ای می باشد که جز با توجه به روستاها 
و فراهم آوردن امکانات تولید و انتقال سریع 
امکان پذیر  مصرف  مراکز  به  محصوالت 
نیست. در ایجاد راه ضمن این که حمل ونقل 
ارتباط  ایجاد  دارد،  قرار  انسان مدنظر  و  کاال 
بین مراکز جمعیتی و رساندن حداقل امکانات 
و خدمات زیستی و نیز اعمال حاکمیت دولت 

از جمله اهداف راه سازی است. 
بررسی  درصدد  ابتدا  گزارش  این  در 
کشور  روستایی  راه های  وضعیت  مقایسه ای 
هستیم سپس نگاهی کوتاه به راه های شوسه 
و آسفالت روستایی در استان ها می اندازیم و 
در انتها میزان متوفیان )تصادفات جاده ای( در 
قرار  تحلیل  مورد  را  کشور  روستایی  راه های 

خواهیم داد.
 مقایسه ی راه های روستایی 

در سال 58، 83 و نيمسال اول 
سال 90 

 ،1358 سال  تا  می دهد  نشان  آمارها 
در  روستایی  راه  کیلومتر   8200 مجموعا 
میزان  این  از  که  است،  داشته  وجود  کشور 

تنها  و  )98درصد(  شوسه  راه  کیلومتر   8000
200 کیلومتر راه آسفالته )2درصد( بود. اقدامات 
صورت گرفته بعد از انقالب نیز از افزایش طول 
راه های آسفالته و شوسه روستایی حکایت دارد؛ 
به طوری که تا سال 1383 طول راه های شوسه 
به 47025 و راه های آسفالته به 53563 کیلومتر 
افزایش یافته است. همچنین آمار راه های شوسه 
و آسفالته تا پایان شهریور 90 نیز نشان می دهد 
نیز  شوسه  و   92673 آسفالته  راه های  طول 

31164 کیلومتر می باشد )نمودار 1(. 
 طول راه های روستایی کشور 

برحسب استان ها
راه های  به طول  مربوط  آمار   1 در جدول 
آسفالته و شوسه روستایی و درصد آن تا پایان 

گزارشی از وضعیت راه های 
روستایی کشور ش آماری 

گزار
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آمده  استانی  به تفکیک   1390 سال  شهریور 
است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که با 
استان و  به متفاوت بودن مساحت هر  توجه 
طول شبکه ی استانی، مقایسه ی بین استان ها 
بنابراین  نمی باشد.  صحیح  لحاظ  این  از 
و  آسفالته  راه های  در مجموع  گفت  می توان 

پایان شهریور 90،   تا  روستایی کشور  شوسه 
123837 کیلومتر است، که از این میزان 75 
درصد آسفالته )92673 کیلومتر( و 25 درصد 

شوسه )31164 کیلومتر( می باشد. 
 متوفيان تصادفات جاده ای در 

راه های روستایی

تصادفات  به  مربوط  آمار  زمینه ی  در 
نمود  توجه  نکته  دو  به  باید  نیز  روستایی 

)جدول 2(: 
اول این که طول راه های آسفالته روستایی 
قبل  به  نسبت  سال  هر   89 تا   83 سال  از 
طول  به طوری که  است،  کرده  پیدا  افزایش 

جدول1.آمارطولراههایروستاییکشور-شهریور1390

ف
طول آسفالته- استانردی

کيلومتر
طول شوسه- 

کيلومتر
مجموع طول 

آسفالت و شوسه 
طول آسفالته به مجموع طول 

آسفالت و شوسه )درصد(
طول شوسه به مجموع طول 

آسفالت و شوسه )درصد(

4354159159457327آذربایجان شرقی1

3425163850636832آذربایجان غربی2

2402132437266436اردبيل3

41743014475937اصفهان4

79323010237822البرز5

117728914668020ایالم6

165718518429010بوشهر7

174328520288614تهران8

177149322647822چهارمحال و بختياری9

42754364711919خراسان جنوبی10

592891468428713خراسان رضوی11

158123318148713خراسان شمالی12

6238157678148020خوزستان13

245880932677525زنجان14

122120714288614سمنان15

4106210662126634سيستان و بلوچستان16

6402105874608614فارس17

239786732647327قزوین18

63466700919قم19

1985210140864951کردستان20

506684059068614کرمان21

2555171242676040کرمانشاه22

176698027466436کهکيلویه و بویراحمد23

229275530477525گلستان24

3675247461496040گيالن25

3745122349687525لرستان26

3858309369515644مازندران27

291748734048614مرکزی28

3268171049786634هرمزگان29

242759530228020همدان30

238358629698020یزد31

92673311641238377525مجموع
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 ،1383 سال  در  کشور  روستایی  آسفالته  راه 
در  حالی که  در  است،  بوده  کیلومتر   53564
سال 1389 به 86520 کیلومتر رسیده است. 

راه های  طول  بر  کیلومتر   32956 یعنی 
آسفالته روستایی کشور افزوده شده است.

متوفیان  تعداد  این که  دوم  نکته ی 

روستایی  راه های  در  جاده ای(  )تصادفات 
است.  کرده  پیدا  افزایش  کشور  آسفالته 
 ،1383 سال  در  متوفیان  تعداد  به طوری که 
1310 نفر بوده است، در حالی که 896 نفر به 
تعداد متوفیان در سال 1389 افزوده شده و 
به عدد 2206 نفر رسیده است. لیکن اگر این 
تعداد را با احتساب راه های روستایی آسفالته 
در دو سال 83 و 89 محاسبه و مقایسه کنیم 
مشاهده می نماییم این افزایش عمال بسیار 
 83 سال  در  یعنی  )0/1درصد(.  است  ناچیز 
 2/5  ،89 سال  در  و   2/4 متوفیان  نسبت 

درصد بوده است.) جدول 2(
از آن چه گذشت مالحظه می شود:

راه  شبکه ی  طول  به  انقالب  از  بعد   .1
آسفالته و شوسه روستایی 115637 کیلومتر 

افزوده شده است.
2. راه آسفالت شده روستایی نسبت به طول 
بین استان   2 در  استانی  روستایی   شبکه ی 

 40-50 دیگر  استان   2 در  درصد،   30-40  
 4 در  درصد،   60-70 استان   8 در  درصد، 
استان 70-60 درصد، در 9 استان 70-80 
درصد، در 3 استان 90-80 درصد و در یک 

استان بین 100-90 درصد می باشد.
از  جاده ای  تصادفات  متوفیان  تعداد    .3
1310 نفر در سال 83 به 2206 نفر در سال 
راه  طول  حال  همین  در  است.  رسیده   89
سال  در   53564 از  نیز  روستایی  آسفالته 
به 86520 کیلومتر در سال 89 رسیده   83

است.
4. از سال 83 تا 85 نسبت متوفیان به طول 
صعودی  روندی  کشور  روستایی  آسفالته  راه 
دارد، در حالی که از سال 86 تا 89 شاهد روند 
افزایش  زمینه  این  در  اگرچه  هستیم.  نزولی 
طول راه روستایی کشور این نسبت را کاهش 
اثر  بر  متوفیان  تعداد  حالی که  در  است  داده 

تصادفات جاده ای رشد داشته است. 

 منبع: وزارت راه و شهرسازی- معاونت 
ساخت و نگهداری راه روستایی 

جدول2.آمارمتوفیانوطولراهآسفالتهروستاییکشورازسال83تا89

نسبت- در هر 100 کيلومتر طول راه آسفالت- کيلومترتعداد متوفی سال

13831310536642/4

13841672564243

13851967642873/1

13861976684332/9

13872002724362/8

13882179794302/7

13892206865202/5
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راه اندازی رشته ی دهياری و امور 
شوراها در مقطع کاردانی دانشگاه 

جامع علمی کاربردی 
معاونت آموزش��ی پژوهش��کده ی  
مدیریت شهری و روستایی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور از 
راه اندازی رشته ی تحصیلی “دهیاری 
و امور ش��وراها”در مقط��ع کاردانی 
دانش��گاه جامع علمی کاربردی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، 
طراح��ی و راه اندازی این رش��ته ی 
به منظ��ور  دانش��گاهی  تحصیل��ی 
توسعه ی آموزش های علمی کاربردی 
در ح��وزه ی مدیری��ت روس��تایی از 
سوی پژوهشکده ی مدیریت شهری 
و روستایی سازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور پیشنهاد شد که 
اخیرا در شورای برنامه ریزی دانشگاه 
جامع علمی کاربردی به تصویب رسید و مراکز علمی کاربردی می توانند 

در این رشته دانشجو جذب نمایند.
براس��اس اعالم معاونت آموزش��ی پژوهش��کده ی مدیریت شهری و 
روستایی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، راه اندازی رشته ی 
تحصیلی”مدیریت روس��تایی” در مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته دانشگاه 
جام��ع علمی کاربردی هم از س��وی این معاونت طراحی و به دانش��گاه 
مذکور ارس��ال ش��ده که پس از برگزاری دوره ی کاردانی دهیاری و امور 
ش��وراها و در صورت تصویب نهایی در شورای برنامه ریزی این دانشگاه، 

پذیرش دانشجو در این رشته صورت می پذیرد.

امضای تفاهم نامه ی همکاری مشترك 
سازمان شهرداری ها و دهياری های 
کشور و نهاد کتابخانه های عمومی 

کشور 
تفاهم نام��ه ی  امض��ای  ب��ا 
سازمان  میان  مشترک  همکاری 
دهیاری ه��ای  و  ش��هرداری ها 
کتابخانه ه��ای  نه��اد  و  کش��ور 
عموم��ی کش��ور، از ای��ن پ��س 
به منظ��ور ارتقای ش��اخص های 
دهیاری ها  روستاها،  در  فرهنگی 
فرهن��گ  تروی��ج  زمین��ه ی  در 
توس��عه و گسترش  کتاب خوانی 
کتابخانه های عمومی در مناطق 
روس��تایی با نه��اد کتابخانه های 

عمومی کشور همکاری می کنند.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 

موض��وع ای��ن تفاهم نامه که به امض��ای حمیدرضا ارش��ادمنش معاون 
هماهنگ��ی امور عمرانی وزیر کش��ور و رییس س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور و منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی 
کش��ور رسیده عبارتس��ت از: ایجاد کتابخانه های روستایی در روستاهای 
فاقد کتابخانه بر اساس اولویت های جمعیتی و سامان دهی کتابخانه های 

روستایی موجود و بهبود و ارتقای وضعیت آن ها.
اس��تفاده از ظرفی��ت نهاد های مردمی، فرهنگی، مذهبی و آموزش��ی 
روس��تاها برای اداره ی کتابخانه های روستایی و استفاده از ظرفیت های 
بالقوه ی فضاها، امکانات و تجهیزات بال اس��تفاده ی دولتی و غیر دولتی 
در راس��تای توس��عه ی کتابخانه های روس��تایی از دیگر موضوعات این 

تفاهم نامه است.
به موجب این تفاهم نامه، کتابخانه های عمومی در روس��تاهای دارای 
دهیاری در محل س��اختمان های تامین ش��ده با همکاری دهیاری ها بر 
اس��اس اولویت  جمعیتی روس��تا و نقش��ه راه نهاد کتابخانه های عمومی 
کش��ور ایجاد می ش��ود و منابع مورد نیاز کتابخانه های روس��تایی شامل 
کتاب، نشریات و منابع چند رسانه ای و نرم افزار از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی تامین خواهد شد. 
همچنین کتابخانه های روستایی از محل اعتبارات تملک دارایی های 
س��رمایه ای فصل فرهنگ و هنر اس��تان ها و مش��ارکت استانداری ها در 
این زمینه تجهیز می ش��وند و از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور 
مس��ابقات و فعالیت های فرهنگ��ی با هدف ترویج فرهن��گ مطالعه در 

روستاها برگزار می شود.
به موجب مفاد این تفاهم نامه، دهیاری ها نسبت به جمع آوری اطالعات 
و آمار مربوط به اماکن مناس��ب ب��رای ایجاد کتابخانه و اماکن موجود از 
قبیل کتابخانه های متعلق به جهاد س��ازندگی س��ابق، س��ازمان تبلیغات 
اسالمی و سایر نهادها و ارایه ی آن به نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

اقدام می نمایند.
همچنین مس��اعدت های الزم در خصوص فراهم نمودن س��اختمان 
مناس��ب کتابخانه ی عمومی با دارا بودن امکان��ات اولیه مانند آب، برق، 
تلفن و سیس��تم گرمایش��ی و سرمایش��ی توس��ط دهیاری ه��ا از طریق 
بهره گیری از س��اختمان های بال استفاده، س��اختمان های موجود و جلب 

کمک خیرین و اهالی صورت می گیرد.
در چارچوب این تفاهم نامه، دهیاری ها در زمینه ی بازسازی و بهسازی 
س��اختمان های قابل واگذاری بر اس��اس نظرات فنی نهاد کتابخانه های 
عمومی ب��ا بهره گیری از ت��وان اهالی و خیرین اقدام��ات الزم را انجام 
خواهند داد و اهالی روس��تاها به ویژه دانش آموزان مدارس روستایی را به 
عضویت در کتابخانه های عمومی و توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 

تشویق و ترغیب می کنند.
به منظور نظارت، هماهنگی و برنامه ریزی برای اجرای این تفاهم نامه 

در سطح ملی و استانی نیز کارگروه هایی تشکیل می شود.

دوره ی آموزشی مدیران عامل 
تعاونی های دهياری های کرمان و 

هرمزگان برگزار شد 
هش��تمین دوره ی آموزشی دهیار همیار در سال 90 با عنوان آموزش 
مدیران عامل تعاونی های دهیاری ها با حضور40 نفر از دهیاران استان های 
کرمان و هرمزگان از سوی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

در بندرعباس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
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این دوره ی آموزش��ی از سوی معاونت آموزش��ی پژوهشکده ی مدیریت 
ش��هری و روستایی در راستای آموزش دهیاران کشور از طریق دهیاران 
صاحب تجربه و تحصیل کرده اس��تان های کشور و برای سهولت انتقال 
تج��ارب دهیاری ها به س��ایر دهی��اران، و همچنین کاه��ش هزینه های  

آموزشی برگزار گردید.
این دوره از ششم دی ماه به مدت 3 روز در 24 ساعت آموزشی در شهر 
بندرعباس برگزار ش��د. دهیاران ش��رکت کننده در این دوره ی آموزشی 

بیشتر با موضوعات ذیل آشنا شدند:
- راه کارهای ارتقاء روحیه و بهسازی محیط کار و شرایط اجتماعی

- اس��تفاده از مفاهیم ارزش��ی برای روحیه، بهره وری و امنیت شغلی 
کارکنان

- اس��تفاده از فنون مدیریت با نشاط برای افزایش خالقیت و کاهش 
ضایعات

-  ضوابط مربوط به عضویت در تعاونی ها
-  ضوابط مربوط به سرمایه و نحوه ی تامین آن

- ارکان تع��اون، حدود وظای��ف و اختیارات مجمع عمومی و مدیریت 
در تعاونی ها

- تفاوت های مدیریت و رهبری
-سازمان های تعاونی و حدود و اختیارات هرکدام

- نحوه ی ادغام و انحالل تعاونی ها

معاون امور دهياری ها : 85 درصد 
روستاهای کشور توسط دهياران 

اداره می شود 
امور دهیاری های سازمان  معاون 
و دهیاری های کشور  ش��هرداری ها 
اعالم کرد: هم اکنون 25 هزار دهیار 
در کش��ور مشغول به فعالیت هستند 
که 85 درصد از روستاهای کشور را 

تحت پوشش دارند.
به گزارش روابط عمومی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، 
مهن��دس منوچه��ر فراق��ی ک��ه در 
مکاتبه ای  آزمون  جلسه ی  حاشیه ی 
دهی��اران اس��تان خراس��ان رضوی 
در مش��هد مقدس س��خن می گفت با بی��ان مطلب فوق گف��ت: ارتقای 
ش��اخص های توس��عه ی روس��تاها جزو اولویت های مهم کشور اس��ت 
 ک��ه در ای��ن راس��تا برنامه ریزی ه��ای خوب��ی ص��ورت گرفته اس��ت.

معاون امور دهیاری های س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور با 
بیان این که  30درصد جمعیت کش��ور را بافت روستایی و بقیه را شهری 
تشکیل می دهد، گفت: 65 درصد تولیدات در روستاها شکل می گیرد، به 
همین دلیل توس��عه ی روس��تاها و ماندگاری روستاییان در افزایش تولید 

نقش بسزایی دارد.
فراق��ی تصریح کرد: برگزاری آزمون ب��رای دهیاران به منظور ارتقای 
ش��اخص های توس��عه ای، آش��نایی دهیاران با برنامه ری��زی و مدیریت 
روس��تایی، آشنایی با ش��یوه های جلب مشارکت در روس��تاها و آشنایی 
 با 25 دس��تگاه اجرایی که در روس��تاها فعالیت می کنند، برگزار می شود.
وی افزود:ت��ا پایان س��ال ج��اری 15 هزار دهیار در س��طح کش��ور در 
آزمون های مکاتبه ای حضور می یابند که این رقم در س��ال گذش��ته 12 

هزار نفر و در ابتدای برنامه ی پنجم توسعه 8 هزار نفر بوده است.

وزیر کشور با راه اندازی 142 دهياری 
در استان کردستان موافقت کرد 

در پی درخواس��ت استانداری کردستان با تاسیس دهیاری در تعدادی 
از روستاهای این اس��تان، مراتب بالمانع بودن تاسیس دهیاری در 142 

روستای دیگر این استان از سوی وزیر کشور ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
مهندس مصطفی محمدنجار وزیر کشور با توجه به ماده واحده ی قانون 
تاس��یس دهیاری های خودکفا در روس��تاهای کش��ور مصوب 77/4/14 
با تاس��یس 142 دهیاری در اس��تان کردس��تان در صورتی که خارج از 
محدوده ی ش��هرهای هم جوار باش��د موافقت و مراتب به استانداری این 

استان ابالغ شد.
در این ابالغیه از اس��تانداری کردستان خواسته شده که طبق قوانین 
و مق��ررات مربوطه نس��بت به تاس��یس دهیاری در روس��تاهای مذکور 
اقدام و ش��روع به کار دهیاری های مذکور را به س��ازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور اعالم نماید.
بر اس��اس اعالم دفت��ر مطالعات و برنامه ریزی روس��تایی س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور درحال حاضر شاخص اصلی صدور 
مجوز تاس��یس دهیاری برای روس��تاهای کش��ور، دارا ب��ودن 250 نفر 
جمعیت یا 50 خانوار و باالتر می باش��د و در صورتی که روس��تایی واجد 
شرایط جمعیتی برای تاسیس مجوز دهیاری باشد، شورای اسالمی روستا 

باید به نمایندگی از اهالی روستا برای این امر اعالم آمادگی نماید.

9100 ميليارد ریال در سال جاری به 
شهرداری ها و دهياری های سراسر 

کشور پرداخت شد 
س��ازمان  مق��ام  قائ��م 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای 
کش��ور اعالم ک��رد: از ابتدای 
س��ال 1390 تاکنون از محل 
 9100 مبل��غ  دریافتی  وج��وه 
ب��ه حس��اب  ری��ال  میلی��ارد 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای 
سراس��ر کش��ور پرداخت شده 
اس��ت. ب��ه گ��زارش رواب��ط 
عمومی س��ازمان شهرداری ها 
کش��ور،  دهیاری ه��ای  و 
بیان  با  تابش فر  غالمحس��ین 

مطلب فوق گفت: بر این اس��اس امس��ال تا کنون 7100 میلیارد ریال به 
حس��اب شهرداری ها و 2000 میلیارد ریال به حساب دهیاری های کشور 

پرداخت شده است. 
وی اف��زود: این اعتبارات از محل مواد مختلف مرتبط با قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و یارانه ی بلیت حمل ونقل همگانی و سایر موارد پرداخت 
ش��ده اس��ت. تابش فر ابراز امیدواری نمود که با توجه به رش��د مناسب 
پرداختی به ش��هرداری ها و دهیاری ها، این اعتب��ارات با اعمال مدیریت 

بهینه هزینه و به نحو مناسبی به انتظارات شهروندان پاسخ دهد.
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نتایج اجرای طرح نظام ارزیابی 
عملکرد دهياری های استان زنجان 

اعالم شد 
دفتر بازرسی و نظارت س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از 
اج��رای طرح نظام ارزیابی عملکرد دهیاری های اس��تان زنجان خبر داد 
که بر اس��اس آن عملکرد 41 درصد دهیاری های اس��تان خوب ارزیابی 

شده است.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
طرح “نظام ارزیابی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها”برای اولین بار در 
تاریخ تاسیس شهرداری ها و دهیاری ها در سطح ملی توسط دفتر بازرسی 

و نظارت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور انجام گرفته است.
نظ��ام مذکور برای دهیاری ها بر اس��اس ش��اخص های فنی و علمی 
تعیین شده برای ارزیابی عملکرد دهیاری ها مشتمل بر 52 شاخص تهیه 

و تنظیم شده است. 
حوزه های عملکردی دهیاری ها که مش��مول ارزیاب��ی قرار گرفته اند 
عبارتند از طرح هادی روس��تا، خدمات روس��تایی، امور اداری، فرهنگی، 

اجتماعی و امور مالی.
بر اس��اس نظام ارزیابی عملکرد دهیاری ه��ا،  عملکرد هر دهیاری در 
هر شاخص به صورت کمی با تقسیم بندی پنج گانه ای مورد ارزیابی قرار 
می گیرد. چنان چه نتیجه ی ارزیابی بین صفر تا 20 باش��د، عملکرد بسیار 
ضعیف، بین 21 تا 40 ضعیف، بین 41 تا 60 متوسط، بین 61 تا 85 خوب 

و بین 86 تا 100 بسیار خوب است.
ب��ا توجه ب��ه ارزیابی انجام ش��ده از مجم��وع 470 دهیاری اس��تان 
زنج��ان، 191 دهیاری که 41 درصد مجموع دهیاری های اس��تان را در 
برمی گی��رد دارای عملک��رد خوب و یک دهیاری دارای عملکرد بس��یار 

خوب می باشند.
همچنین 255 دهی��اری که 54 درصد مجموع دهیاری های اس��تان 
را در برمی گی��رد، دارای عملکرد متوس��ط  و 21 دهیاری دارای عملکرد 

ضعیف می باشند.
دفتر بازرس��ی و نظارت برخی نتایج اجرای این طرح را تشکیل بانک 
اطالعات عملکرد دهیاری ها برای نخس��تین بار در کش��ور، شناس��ایی 
دهیاری ه��ای برتر در س��طح اس��تان، ایجاد انگیزه ی خدمات رس��انی و 
ایجاد فضای رقابت س��الم در س��طح دهیاری ها و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف دهیاری ها و در پی آن آسیب شناس��ی و برنامه ریزی در جهت رفع 

مشکالت و چالش ها عنوان نموده است.

آزمون مکاتبه ای دهياران در برخی از 
استان ها  برگزار شد 

معاونت آموزش��ی پژوهشکده ی مدیریت ش��هری و روستایی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور از برگزاری سومین آزمون مکاتبه ای 
دهیاران در اس��تان خوزستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، نوزدهمین آزمون مکاتبه ای دهیاران 
کش��ور جمعه 19 دی ماه با شرکت 711 دهیار استان خوزستان در اهواز 
برگزار ش��د. شایان ذکر است س��ومین آزمون مکاتبه ای دهیاران سراسر 
کش��ور امسال با حضور بیش از 15 هزار دهیار به صورت غیر متمرکز در 
سراس��ر کشور برگزار می شود که تا کنون در 19 استان خراسان جنوبی، 
چهار مح��ال و بختیاری، ف��ارس، هرمزگان، گی��الن، قزوین، مرکزی، 
اردبیل، زنجان، بوش��هر، خراس��ان رض��وی، البرز، همدان، کرمانش��اه، 

خراسان شمالی، لرستان، یزد، کردستان و خوزستان برگزار شده است.

نمودار گردش کار عمليات اجرایی 
شيوه نامه ی نحوه ی شماره گذاری و 

نصب پالك مشترك اماکن روستایی 
و کدپستی ده رقمی ابالغ شد 

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از 
ابالغ نمودار گردش کار عملیات اجرایی شیوه نامه ی نحوه ی شماره گذاری 
و نص��ب پ��الک مش��ترک اماک��ن روس��تایی و کدپس��تی ده رقمی به 
استانداری ها به منظور اجرا از سوی دهیاری ها خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های کش��ور، مهندس فراقی با 
بیان مطلب فوق گفت: باتوجه به ابالغ شیوه نامه ی نحوه ی شماره گذاری 
و نصب پالک مش��ترک اماکن روستایی و کدپستی ده رقمی در شهریور 
ماه امس��ال به معاونین امور عمرانی استانداری ها به منظور اجرایی شدن 
تفاهم نامه ی همکاری مش��ترک س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور و ش��رکت پس��ت جمهوری اس��المی ایران، نمودار گردش کار 
عملیات اجرایی ش��یوه نامه ی مذکور نیز جهت تس��هیل در اجرای فرآیند 
 مربوط��ه به مدیران کل دفاتر امور روس��تایی اس��تانداری ها ابالغ ش��د.
وی تصری��ح کرد: اجرایی ش��دن تفاهم نامه ی فوق الذکر در روس��تاهای 
کش��ور، گام مهمی در هویت بخش��ی به اماکن روستایی و ارتقاء کیفیت 

زندگی در روستاها و نظام مندشدن پالک اماکن روستایی می باشد.

نخستين دوره ی آموزشی اقتصاد 
محلی ویژه ی دهياران برگزار شد 

نخستین دوره ی آموزش��ی اقتصاد محلی ویژه ی دهیاران صبح شنبه 
17 دی ماه با حضور 50 دهیار منتخب هفت اس��تان از س��وی س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور در اصفهان برگزار ش��د. به گزارش 
رواب��ط عموم��ی س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور، در این 
دوره ی آموزش��ی س��ه روزه که با هدف آموزش دهیاران کشور از طریق 
دهیاران صاحب تجربه و تحصیل کرده تش��کیل شده، 50 دهیار منتخب 
استان های اصفهان، بوش��هر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، 

کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان حضور داشتند.
موضوعاتی که در این دوره ی آموزش��ی برای حاضران تدریس ش��د 
عبارت بود از مفاهیم و معانی توسعه ی اقتصادی، اعتبارات خرد و اقتصاد 
روستا، زنان و اقتصاد روستایی و توسعه ی اقتصاد محلی روستا. همچنین 
مدیریت اقتصادی روس��تا، بررس��ی وضع موجود نظ��ام اقتصادی نواحی 
روستایی کش��ور و راه کارها و پیشنهادها برای توسعه ی اقتصادی روستا 

دیگر موضوعاتی بود که در این دوره تدریس شد.

برگزاری آزمون مکاتبه ای دهياران 
استان های یزد و کردستان 

معاونت آموزش��ی پژوهشکده ی مدیریت ش��هری و روستایی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور از برگزاری سومین آزمون مکاتبه ای 
دهی��اران در اس��تان های ی��زد و کردس��تان خبر داد. به گ��زارش روابط 
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عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، هفدهمین 
آزم��ون مکاتب��ه ای دهی��اران 
پنج شنبه 15 دی ماه با شرکت 
248 دهیار اس��تان یزد در یزد 

برگزار شد. 
همچنین هجدهمین آزمون 
مکاتبه ای دهی��اران نیز جمعه 
16 دی م��اه ب��ا ش��رکت 381 
دهی��ار اس��تان کردس��تان در 

سنندج برگزار گردید.

دوره ی آموزشی اصول و فنون 
تسهيل گری ویژه ی دهياران در 

بندرعباس برگزار شد 
یازدهمین دوره ی آموزش��ی اصول و فنون تسهیل گری برای دهیاران 
از مجموع��ه دوره ه��ای آموزش��ی دهیار همی��ار طی روزه��ای 13 الی 
15دی م��اه با حض��ور 25 دهیار منتخب اس��تان های کرمان و هرمزگان 
از س��وی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بندرعباس برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، 
دوره ی آموزش��ی اصول و فنون تسهیل گری با هدف تقویت ارتباط میان 
دهیار با روس��تاییان و س��ازمان های اجرایی مرتبط با روس��تا و تسهیل 
نمودن روش ها و س��ازوکارهای امور اجرایی برای فراهم آوردن زمینه ی 
مش��ارکت م��ردم در فعالیت ه��ا و امور داخلی روس��تا از س��وی معاونت 
آموزش��ی پژوهشکده ی مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور و با همکاری دفتر امور روستایی استانداری استان 

هرمزگان برگزار گردید. 
برخی عناوین آموزش��ی این دوره عبارت بود از: »شیوه های جدید در 
مقابل ش��یوه های سنتی«، »مزیت شیوه های جدید و مفهوم مشارکت«، 
»اصول کار مش��ارکتی«، »اعتم��اد و ویژگی های افراد م��ورد اعتماد«، 

»رفتار و نگرش« و روابط باالیی ها و پایینی ها در سیکل قدرت«.
»تکنیک های مورد استفاده در تس��هیل گری«، »تسهیل گری اصول 
و روش ه��ا و ارزیابی مش��ارکتی«، »کار گروهی، موانع و مش��کالت« و 
»معرفی و آشنایی، ضوابط و انتظارات« از دیگر عناوین آموزشی بود که 

در این دوره ارایه گردید.
ای��ن دوره ی آموزش��ی در دی ماه 90 ب��ا حضور 20 دهی��ار منتخب 
استان های خراس��ان رضوی، خراسان شمالی، گلس��تان و مازندران؛ در 
خراس��ان ش��مالی و  14 الی16 تیرماه با حضور 35 دهیار منتخب استان 
تهران در دانش��گاه صنعتی شریف، 16 الی 20 تیرماه با حضور 30 دهیار 
منتخب اس��تان های فارس، خوزستان، بوش��هر و کهکیلویه و بویراحمد 
در ش��یراز، 27 ال��ی 29 تیرم��اه با حضور 30 دهیار منتخب اس��تان های 
مازندران و البرز در مازندران، 4 الی 6 مردادماه با حضور دهیاران منتخب 
اس��تان های ایالم، کردس��تان و آذربایجان غربی در ارومیه، 16 الی 18 
ش��هریورماه با حضور 25 دهیار منتخب اس��تان سیس��تان و بلوچستان، 
26 الی 28 ش��هریور ماه با حضور 25 نفر از دهیاران منتخب استان های 
گی��الن، ته��ران، قزوین و قم در گیالن، 9 ال��ی 11مهرماه با حضور 25 
دهیار منتخب استان های اردبیل، زنجان و آذربایجان شرقی در تبریز، 27 
الی 29 مهر با حضور 250 دهیار منتخب استان های مرکزی و لرستان در 
اراک، 16 الی 17 آبان با حضور 25 دهیار منتخب اس��تان های کرمانشاه 

و همدان در همدان از س��وی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
برگزار گردید.

بخشنامه ی بودجه ی سال 1391 
دهياری ها از سوی سازمان 

شهرداری ها و دهياری های کشور 
ابالغ شد 

قائم مقام سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور از تهیه ی بخشنامه ی 
بودجه ی س��ال 1391دهیاری های کش��ور از س��وی این س��ازمان و ابالغ آن 
ب��ه اس��تانداری ها خبر داد. به گزارش روابط عمومی س��ازمان ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، غالمحس��ین تابش فر با بیان مطلب ف��وق گفت: در این 
بخش��نامه سعی شده است با تبیین چش��م انداز، اهداف کالن و خرد در بخش 
سیاس��ت های وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور شامل 
ارتقاء ش��اخص های توسعه روس��تایی و خدمات نوین روستایی موضوع ماده ی 
194 قانون برنامه ی پنجم توسعه، بسترسازی ساماندهی حمل ونقل بار و مسافر 
روستاها موضوع ماده ی 232 قانون برنامه ی پنجم توسعه، بسترسازی برای تحقق 
مدیریت مطلوب روستایی، ساماندهی و ارتقاء سطح خدمات عمومی در روستاها، 
ساماندهی وضعیت فنی عمرانی و کالبدی روستاها، تحقق نظام درآمدی پایدار 
در روس��تاها، بسترسازی برای ارتقاء شاخص های اجتماعی و فرهنگی روستا و 
س��اماندهی و تقویت آموزش و پژوهش در دهیاری ها؛ جهت گیری های تدوین 
بودجه ی سال 1391 دهیاری ها مشخص شود.وی در ادامه برخی سیاست های 
تدوین بودجه ی دهیاری ها را این چنین اعالم کرد:اجرای پروژه های عمرانی و 
خدمات��ی در چارچوب طرح  هادی یا طرح های فرادس��ت، اولویت دهی به اتمام 
پروژه های نیمه تمام نس��بت به راه اندازی پروژه ه��ای جدید، اتخاذ تدابیر الزم 
ب��رای مقابل��ه با حوادث  و بالی��ای طبیعی و غیر مترقبه به ویژه مقاوم س��ازی 
س��اختمان های عموم��ی، حفظ و بهره برداری از آث��ار تاریخی و فرهنگی و نیز 
ظرفیت های طبیعی روس��تا در جهت توسعه ی گردش��گری، کمک به اجرای 
طرح های اجتماعی، فرهنگی و هنری برگزیده مانند کمک به تاسیس کتابخانه، 
زمین ورزش��ی،  مش��ارکت با بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری پروژه های 

عمرانی و خدماتی روستا و توسعه ی بیمه  جامع مسئولیت مدنی. 
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین اهم سرفصل ها 
و سیاس��ت حاکم بر وجوه متمرکز واریزی توس��ط این س��ازمان را مشتمل بر 
بسته ی توسعه ی عمران روستایی ش��امل احداث ساختمان دهیاری، بهسازی 
معابر روس��تا، طرح زکات، هدایت و جمع آوری آب های سطحی     و ماشین آالت 
عمرانی، بسته ی توس��عه ی خدمات نوین روستایی ش��امل توسعه ی مدیریت 
پسماند، ساخت و تجهیز پایگاه آتش نشانی، ساماندهی آرامستان ها و گلزارشهدا، 
توسعه ی فضای سبز چندمنظوره، توسعه ی گردشگری روستایی و ماشین آالت 
خدماتی اعم از حمل زباله و آتش نشانی و بسته ی توسعه  ی منابع انسانی و فناوری 
اطالعات شامل آموزش کارکنان و دهیاران، توسعه ی امور فرهنگی، توسعه ی 
 مطالع��ات و پژوهش های خرد و توس��عه ی فناوری اطالع��ات عنوان نمودند. 
تابش فر افزود: دهیاری ها می بایس��تی اعتبار م��ورد نیاز جهت انجام هر یک از 
پروژه های مورد نظر را از مجموع وجوه متمرکز، درآمدهای محلی و کمک های 
استانی پیش بینی نمایند.قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در 
ادامه تاکید کرد: دهیاران سراسر کشور موظفند بودجه ی پیشنهادی سال 1391 
خود را در چارچوب این بخشنامه تهیه و در سیر مراحل تصویب شورای اسالمی 
 ذی ربط، اقدامات الزم را جهت رعایت کامل ضوابط این بخشنامه به عمل آورند.
تابش فر در خاتمه گفت: هم اکنون نزدیک به 25 هزار دهیاری در سراسر کشور 
در حال فعالیت هس��تند که 85 درصد جمعیت روستایی کشور را تحت پوشش 

خدمات خود قرار داده اند.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 37  68

info@Dehyariha.com



ات
وع

مطب
نه 

 آيی
ا در

وست
ر

 معاون اول رئيس جمهور: 
جهش بزرگي باید در توسعه خدمات 
و خدمت رساني بيشتر به روستایيان 

ایجاد کنيم 

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توجه به روس��تاها از ابتداي انقالب 
تاکنون همواره یکي از اولویت هاي نظام بوده اس��ت، اظهار داش��ت: امروز به 
جایگاهي رس��یده ایم که باید جهش بزرگي در توسعه خدمات و خدمت رساني 

بیشتر به روستاییان ایجاد کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني ریاس��ت جمهوري، محمدرضا رحیمي در 
مراسم افتتاحیه سومین همایش خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات روستایي 
با بیان مطلب فوق گفت: روس��تاها یکي از مراکز اصلي تربیت و نشو و نماي 
انسان هاي بزرگ هستند و شخصیت هاي بزرگ و برجسته اي در طول تاریخ 

از روستاها برخاسته اند .
معاون اول رئیس جمهور در ادامه مهیا شدن امکانات زندگي همچون مسکن 
و اشتغال را از ضرورت هاي الزم براي ماندن روستاییان در روستاها برشمرد و 
گفت : اگر شرایط الزم براي زندگي در روستاها فراهم شود نه تنها روستاییان 
 به ش��هرها مهاجرت نمي کنند بلکه ش��اهد مهاجرت معک��وس خواهیم بود.

رحیمي با بیان اینکه امروز وضعیت مس��کن در روس��تاها متحول شده و قابل 
مقایسه با گذشته نیست، خاطر نشان کرد: در گذشته اکثر خانه هاي روستایي از 
گل و کاه گل ساخته شده بود اما امروز شاهد آن هستیم که واحدهاي مسکوني 
فراواني در روس��تاها احداث شده و بسیاري از خانه هاي ساخته شده در گذشته 

بازسازي یا مقاوم سازي شده اند. 
وي ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه در ح��ال حاض��ر تامی��ن نی��از روس��تاییان به 
مس��کن از برنامه ه��اي اصل��ي دول��ت اس��ت، گف��ت: در حال حاض��ر براي 
اح��داث 2 میلی��ون و 800 ه��زار واح��د مس��کوني در کش��ور    برنامه ریزي 
 ش��ده اس��ت که 800 ه��زار واح��د آن مرب��وط به بخش روس��تایي اس��ت. 
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت گسترش دفاتر ارتباطات و فناوري 
اطالعات و توس��عه خدمات الکترونیکي در روستاها خاطر نشان کرد: اگر این 
خدمات به اندازه کافي در روستاها فراگیر شود از ترددها و اتالف وقت و بنزین 

کاسته مي شود و روستاییان از رفت و آمدهاي مکرر بي نیاز خواهند شد.
رحیمي از همه مسئولین سه قوا خواست امروز که دولت به دنبال ریشه کن 
ش��دن بیکاري و مسکن دار ساختن همه متقاضیان مسکن مي باشد، در جهت 
 فراه��م ش��دن امکانات الزم براي ماندن روس��تاییان در روس��تا تالش کنند.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگر از س��خنان خود با اش��اره به اجراي 
قانون هدفمند س��ازي یارانه ها تصریح کرد: هدف اصل��ي دولت از اجراي این 
قانون برقراري عدالت در س��طح کش��ور بود چرا که در گذشته دهک هاي باال 
و ثروتمن��دان بی��ش از دیگران از امکانات دولت برخوردار مي ش��دند اما امروز 
ب��ا اجراي این قانون بهره مندي و برخورداري روس��تاییان و دهک هاي پایین 

جامعه نیز به میزان قابل توجهي افزایش یافته اس��ت.رحیمي در ادامه از طرح 
جدید دولت براي بهبود وضعیت معیش��تي روس��تاییان خبر داد و گفت: دولت 
برنامه هایي دارد که قرار است بر اساس آن منابع طبیعي و ملي و بخش هایي 
از اراضي بي اس��تفاده براي مدت معیني در اختیار خانواده هاي روس��تایي قرار 
گرفته تا در این زمین ها به کشاورزي مشغول شوند و عالوه بر افزایش میزان 

تولید کشور درآمد خود را نیز بیافزایند . 
معاون اول رئیس جمهور افزود: یکي دیگر از برنامه هاي دولت ارایه وام به 
خانواده هاي روس��تایي است به این صورت که سرپرست هر خانواده روستایي 
بتواند ب��ا ارایه موافقتنامه کتبي قراردادي را با بان��ک منعقد کند تا یارانه هاي 
آن خانواده به عنوان وثیقه تلقي ش��ده و دولت با ارایه وام هاي مناس��ب زمینه 

خوداشتغالي آنها را فراهم کند. 

دفاتر پست بانك 5/3 ميليون حساب 
برای روستایيان باز کرده اند

ب��ه گزارش خبرگزاری موج ب��ه نقل از روابط عمومی پس��ت بانک ایران، 
مرتض��ی فراهان��ی مج��ری ط��رح دفات��ر خدم��ات ارتباطی روس��تایی این 
بان��ک ضمن بی��ان این مطل��ب گفت: اکثر دفات��ر خدمات بانکی روس��تایی 
 پس��ت بان��ک مجه��ز ب��ه زیرس��اخت های بانک��داری الکترونیک هس��تند.

وی اف��زود: با تالش مجموعه بوی��ژه بخش های فناوری اطالعات تمامی 10 
هزار نقطه پست بانک در سراسر کشور به سامانه لحظه ای )Online( مجهز 
 می ش��وند تا بتواند خدمات متن��وع و نوین بانکی را به هموطن��ان ارایه کنند.

وی افزود: پست بانک تمامی فعالیت های بانکی را به دورترین نقاط روستایی 
کشور برده و خدمات متنوعی را در سراسر کشور از طریق دفاترخدمات بانکی 
روستائی به هموطنان ارایه می کند و درحال حاضر یارانه بیش از 1/5 میلیون 
سرپرس��ت خانوار روس��تایی به ارزش 2 هزار و 200 میلیارد ریال و سود سهام 
عدالت بیش از 5/2 میلیون نفر نیز از طریق همین دفاتر توزیع می شود.مجری 
طرح ICT روستایی پست بانک اظهار داشت: درسال گذشته بیش از 38 میلیون 
هزینه قبوض مصرفی؛ آب، برق، گاز و تلفن توسط دفاتر پست بانک در روستاها 
جمع آوری ش��ده و درحال حاضر این بانک به عنوان یک بانک خدمتگذار در 
 روستاها در تالش است که فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیک را رونق دهد.
فراهانی تصریح کرد: دفاتر خدمات بانکی و دفاتر خدمات ارتباطی روس��تایی 
پست بانک بستری مناسب و آماده برای تحقق دولت الکترونیک است و این 
دفاتر، طرح ملی و ایده جدید و بی نظیری در دنیا است و دولت باید حمایت کند 
تا زمینه ایجاد دفاتر جدید و توسعه عدالت اجتماعی محقق شود.وی در پایان با 
اشاره به وضعیت مناسب کارگزاران دفاتر خدمات ارتباطی روستایی در سراسر 
کش��ور خاطرنش��ان کرد: دولت، قوه مقننه و مسئوالن در حمایت از این دفاتر 
باید بیشتر تالش کنند چون که طرح دفاتر خدمات ارتباطی روستایی یک طرح 
ملی اس��ت و در جامعه به عنوان بنگاه های اقتصادی شناخته می شوند و مردم 

هم به عنوان کارگزار به این دفاتر کمک می کنند.

30 درصد جمعيت روستایی مشمول، 
تحت پوشش بيمه هستند

به گزارش خبرگزاری موج، مجید موسویان در مراسم شکرانه تحقق پوشش 
همگانی بیمه روستاییان و عشایر شهرستان جلفا، اظهار کرد: در حال حاضر به 
طور متوسط از هر سه خانوار روستایی یک خانواده تحت پوشش بیمه اجتماعی 
 قرار دارند که این آمار در برخی شهرس��تان ها مانند جلفا قابل افزایش اس��ت.

وی افزود: با وجود اینکه حدود شش سال از آغاز فعالیت این صندوق می گذرد 
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ولی تاکنون اقدامات ارزنده ای برای تحت پوشش قرار دادن روستاییان و عشایر 
 انجام داده که همه این تالش ها از نگاه عدالت محوری دولت نشات می گیرد.
موسویان گفت: خوش��بختانه با اقداماتی که دولت در راستای توسعه روستاها 
انجام می دهد،  در برخی مناطق مهاجرت از روستاها به شهرها معکوس شده و 

مردم از شهرها به روستاهای خود باز می گردند.
وی اضاف��ه کرد: ایجاد فض��ای مطمئن و راحت برای روس��تاییان موجب 
ش��ده آنها از شهرها به آبادی خود بازگردند. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی 
روستاییان و عشایر کشور گفت: براساس آمارها حدود 12 میلیون روستایی به 
ش��هرها مهاجرت کرده اند که نزدیک به 10 میلیون آن ها در حاش��یه شهرها 

ساکن شده اند.
وی افزود: این امر باعث کاهش توسعه روستاها و ممانعت از توسعه عادی 

شهرها می شود.
موس��ویان گفت: فقدان تامین اجتماعی یکی از عوامل مهاجرت روستاییان 
بود که امیدواریم با فعالیت صندوق بیمه اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر این 

معضل برطرف شود.

 310 روستای باالی 10 خانوار دارای
 برق می شوند

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری موج ب��ه نق��ل از پای��گاه خب��ری وزارت نیرو، 
ولی الدین مصلحتی ش��ربیانی درب��اره بهره برداری از پروژه های برق رس��انی 
ب��ه روس��تاهای ب��االی 10 خانوار، گف��ت: با برق رس��انی به 310 روس��تای 
 ب��االی 10 خان��وار، پنج ه��زار خان��وار از نعم��ت ب��رق برخوردار می ش��وند.

میلی��ارد   160 ب��ر  اف��زون  روس��تایی  ب��رق  ط��رح  مج��ری  گفت��ه  ب��ه 
اس��ت. ش��ده  هزین��ه  روس��تاها  ای��ن  ب��ه  برق رس��انی  ب��رای   ری��ال 
مصلحتی ش��ربیانی اظهار داشت: بیشترین پروژه ها به شرکت های توزیع برق 
جنوب کرمان با 94 روستا، توزیع برق سیستان و بلوچستان با 79 روستا و توزیع 

برق شمال کرمان با 37 روستا اختصاص دارد.

جزیيات برنامه هاي دولت براي 
آب رساني روستایي اعالم شد

س��یدمهدی ثمره هاش��می در گفتگو با مهر از اختصاص 2 درصد از درآمد 
نفتی کش��ور به بخش آب خبر داد و گف��ت: تاکنون بخش هایی از این برنامه 

اجرایی شده و تخصیص های استانی آن هم صورت گرفته است.
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آبفای کش��ور اظهار 

داشت: همچنین یک ردیف 500 میلیون دالری نیز از محل مازاد درآمد نفت 
در قانون بودجه س��ال جاری اختصاص یافته اس��ت که می تواند تحول بسیار 
مناس��بی را در احداث مجتمع های آب رسانی روس��تایی و همچنین راه اندازی 

شبکه های جدید فاضالب به وجود آورد.
ثمره هاش��می از اختص��اص و ابالغ منابع جدیدی ب��ه ارزش 560 میلیارد 
تومان در هفته های گذشته از سوی دولت برای استفاده در پروژه های مختلف 

آب رسانی و تکمیل شبکه های فاضالب خبر داد.
مشاور وزیر نیرو ادامه داد: از این مبلغ 350 میلیارد تومان برای آب رسانی به 
روستاها در نظر گرفته شده و 210 میلیارد تومان نیز برای سامان دهی آب های 

مرزی است.
این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: در هفته های گذشته 350 میلیارد 
توم��ان از 500 میلی��ارد تومان به وزارت نیرو پرداخت ش��ده که از این طریق 

طرح ها و جداول نحوه استفاده از منابع جدید نیز مشخص شده است.
به گفته ثمره هاشمی، بخش های مهمی از این طرح ها مربوط به شرکت های 

آب رسانی روستایی و همچنین احداث شبکه های فاضالب خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره ش��رکت مهندسی آبفای کشور اظهار داشت: اختصاص 
منابع و اعتبارات جدید به آب رس��انی روس��تایی می تواند تحول مناسبی را در 
این بخش ایجاد کند و قدم مثبتی در راس��تای تامین آب ش��رب روس��تاهای 

کشور باشد.

موافقت مجلس با فوریت بررسي اصالح 
عنوان صندوق بيمه اجتماعي روستایيان 

و عشایر
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسالمی بررسی 
یک فوریت طرح اصالح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را 
که با 21 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی شده بود در دستور 

کار قرار دادند.
نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف با 131 
رای موافق، شش رای مخالف و 16 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با فوریت 

بررسی این طرح موافقت کردند.
طب��ق ماده واحده این ط��رح و در صورت تصویب نهای��ی عنوان صندوق 
بیمه اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر به صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان-

روستاییان و عشایر تغییر می یابد.
بر اس��اس تبصره این ماده واحده کش��اورزانی که حداقل یک سال سابقه 
واریز حق بیمه به صندوق یاد شده را دارند و در فصول زراعی به کار کشاورزی 
مش��غولند ولی محل س��کونت آن ها در فصول غیر زراعی تغییر می کند تحت 

پوشش این صندوق قرار دارند.
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پایانه های روستایی ایجاد می شود
علی اکب��ر آقای��ی در گفت و گ��و با خبرن��گار ایلنا ب��ا بیان اینک��ه راه های 
روس��تایی ب��ه جه��ت اقتص��ادی از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردارن��د، اف��زود: 
از جمل��ه برنامه ه��ای س��ال آین��ده اس��ت.  توس��عه راه ه��ای روس��تایی 
وی در ادامه تصریح کرد: ایجاد پایانه های روستایی نیز از برنامه های دولت برای 
 سال آینده است که امیدواریم بتوانیم ناوگان حمل و نقل قابل قبولی را ارایه دهیم.
آقای��ی همچنین درباره بودجه راه روس��تایی گفت: در س��ال جاری مبلغ 800 
میلیارد تومان بودجه برای این بخش در نظر گرفته ش��ده بود اما برای بودجه 

سال آینده هنوز الیحه ای به مجلس ارایه داده نشده است.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس خاطرنش��ان کرد: به هر حال با توجه به 
اینکه راه های روستایی اهمیت ویژ ه ای دارند امیدواریم برای سال آینده بودجه 

مناسبی در جهت توسعه راه های روستایی اختصاص یابد. 

تخصيص ردیف بودجه برای حمایت دفاتر 
ICT روستایی و پيشخوان خدمات

به گزارش خبرن��گار مهر، لطف ا... فروزن��ده در دومین همایش ملی دفاتر 
پیش��خوان دولت و بخش عمومی غیردولتی با تاکید بر اینکه در قانون برنامه 
پنجم توسعه سرفصل مجزایی برای فناوری اطالعات در نظر گرفته شده است، 
اظهار داشت: براساس این قانون در برنامه  پنج ساله پنجم باید به 8 درصد رشد 
اقتصادی، 7 درصد نرخ بیکاری، 20 درصد کاهش تصدی گری و الکترونیکی 

کردن 60 درصد خدمات دستگاه های دولتی دست یابیم.
وی با بیان اینکه تا پایان دو س��ال نخست برنامه پنجم توسعه باید حداقل 
60 درصد از خانوارها و کسب و کارها برای دریافت خدمات به اینترنت متصل 
باش��ند و تا پایان برنامه پنجم نیز کس��ب رتبه دوم منطقه از این حیث مدنظر 
است، اضافه کرد: تا پایان برنامه پنج ساله پنجم، باید 2 درصد از تولید ناخالص 

ملی کشور حاصل فناوری اطالعات باشد.
 معاون توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی ریاست جمهوری با بیان این که 
دولت با نگاه حاکمیتی و تصدی گری در رسیدن به این اهداف موفق نخواهد شد 

گفت: دولت تفکری غیر از کاهش تصدی گری ندارد.
 فروزنده با بیان این که در قانون برنامه پنجم توسعه باید خدمات قابل ارایه 
دولت از طریق ش��بکه ملی اطالعات و از طریق دفاتر پیش��خوان دولت ارایه 
شود، تصریح کرد: برای توسعه متوازن، باید رویکرد توسعه روستاها و شهرهای 
کوچک را جدی گرفت و براین اس��اس این موضوع هم اکنون در دس��تور کار 

دولت قرار دارد.
 وی یکی از راه های توس��عه روستاها و شهرهای کوچک را ایجاد و توسعه 
پیش��خوان های روس��تایی عنوان کرد و از تخصیص ردی��ف بودجه برای این 
بخش خبرداد و افزود: پیش بینی ش��ده که ردیفی در بودجه گذاش��ته ش��ود تا 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات بتواند دفاتر روس��تایی را حمایت کند. 
همچنین می توان ردیف بودجه ای از بودجه ملی و اس��تانی برای حل مش��کل 

پیشخوان های روستایی در نظر گرفت.

هيئت هاي روستایي و عشایري به بخش 
روابط عمومي توجه ویژه اي داشته 

باشند
به گزارش خبرگزاری موج، برانوش نیک بین در مجمع فوق العاده فدراسیون 
ورزش های روستایی و عش��ایری گفت: روابط عمومی ها پل ارتباطی مردم و 

مسئوالن هستند و وظیفه انعکاس فعالیت ها را بر عهده دارند، از این رو باید به عنوان 
 یکی از حساس ترین بخش های هر نهاد یا سازمان مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی با استقبال از انتقادات سازنده کارشناسان تصریح کرد: نقد منصفانه سبب 
پیش��رفت می ش��ود، از این رو از تجربیات و توانایی های اف��راد مختلف برای 
 پیشبرد اهداف فدراس��یون ورزش های روستایی و عشایری استقبال می کنیم. 
سرپرست فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری، هدف از برگزاری مجمع 
فوق العاده این فدراسیون را هماهنگی و هم اندیشی بیشتر با روسای هیئت های 
اس��تانی برای برنامه ریزی فعالیت های سه ماهه سوم سال جاری و پیش بینی 
برنامه های س��ال آین��ده عنوان کرد و افزود: در این مجمع فعالیت های س��ال 
 جاری هیئت های اس��تانی نیز مورد بررس��ی فنی و تخصص��ی قرار می گیرد.
نیک بین خاطر نشان کرد: در پایان سال جاری نیز پس از ارزیابی دقیق عملکرد 
هیات ها بر اساس ش��اخص های اعالم شده، روسای هیئت های برتر مشخص 

و تجلیل خواهند شد.
وی با بیان اینکه ورزش روستایی و عشایری در سال 1389 به لحاظ برخی 
مسایل عملکرد راضی کننده ای در کشور نداشت افزود: خوشبختانه در سال جاری 
 فعالیت های مناسبی انجام گرفته است و این برنامه ها و اقدامات ادامه خواهد داشت.
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد: برنامه هایی که در س��ه ماه باقی مانده امس��ال 
در تقوی��م فدراس��یون روس��تایی و عش��ایری گنجان��ده ش��ده اس��ت ب��ه 
 خوب��ی اج��را و برای س��ال آینده نی��ز تقویم مناس��بی تهیه و تدوین ش��ود. 
در ادامه مجمع فوق العاده فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری، دبیر این 
فدراس��یون گزارشی از فعالیت های انجام ش��ده در 9 ماهه امسال ارایه کرد و 

سپس رؤسای هیئت های استانی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

6 هزارو 100 کيلومتر راه روستایي 
تاکنون آسفالت شد

معاون راه روس��تایی وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه از ابتدای انقالب 
تاکنون 92 هزار و 672 کیلومتر راه روستایی آسفالت شده است، گفت: تا پایان 

امسال حدود 5000 کیلومتر راه روستایی آسفالت می شود.
سیدحسین میرشفیع در گفت و گو با ایلنا افزود: از ابتدای امسال 6 هزار و 100 
 کیلومتر راه روستایی احیا شده است و 5 هزار راه روستایی تا پایان امسال احیا می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تا پایان امس��ال عم��ده احی��ای راه های روس��تایی در 
اس��تان های حاش��یه ای کش��ور صورت می گی��رد، تصریح کرد: اس��تان های 
سیس��تان و بلوچس��تان، کرم��ان، هرم��زگان، آذربایجان ش��رقی، آذربایجان 
غرب��ی، کردس��تان، کرمانش��اه، گی��الن و کهکیلوی��ه و بویراحم��د، فارس، 
 خراس��ان رض��وی و خراس��ان جنوب��ی در اولوی��ت بازس��ازی ق��رار دارن��د.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: در طول برنامه پنجم س��االنه ه��زار و 200 
میلیارد تومان برای احداث، بهسازی و ایمن سازی راه های روستایی اختصاص 

می یابد.

ارایه خدمات بيمه روستایي از طریق 
دفاتر پست بانك)توسعه بيمه هاي 

فراگير(
جواد س��هامیان مقدم در گفتگو با مهر با بی��ان اینکه ارایه خدمات بیمه از 
طریق دفاتر ICT روس��تایی و پس��ت بانک انجام می شود، گفت: این امکان 
فراهم شده است تا از طریق بسترهای الکترونیک نیازهای روستاییان شناسایی 

شود.
مدیرعامل بیمه ایران از ارایه خدمات بیمه ای در بخش های محصول، دام، 
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ماشین آالت کشاورزی، بیماری و درمان و غیره در روستاها خبرداد و افزود: اگر 
ارایه خدمات بیمه به روستاییان متناسب با نیازهای آنها صورت نگیرد، ممکن 

است که با مشکل مهاجرت مواجه شویم.
وی ادامه داد: چنانچه روستایی پوشش های الزم برای محصوالت کشاورزی 
را نداش��ته باشد و با وقوع یک خشکسالی و یا پدیده های طبیعی با مشکالتی 
مواجه ش��ود، ناگزیر روس��تا و محل زندگی خود را رها خواهد کرد و شهرنشین 

خواهد شد که به تبع خود مشکالت و معضالت اجتماعی را به همراه دارد.
س��هامیان مقدم خاطرنشان کرد: بیمه برای این اس��ت که نااطمینانی که 
نسبت به از دست دادن سرمایه ها داریم را امنیت ببخشیم، به عبارت دیگر بیمه 

باعث ایجاد آرامش فکری برای مردم می شود.
مدیرعام��ل بیمه ایران با بیان اینکه بیمه در ابعاد مختلف از جمله خانواده، 
س��رمایه های خرد، سرمایه های کالن،بیمه های اش��خاص و غیره نفوذ کرده 
است، بیمه های فراگیر و  خرد که عمومیت بیشتری دارند را مهم ارزیابی کرد 
و افزود: بیمه هایی مانند آتش سوزی و خشکسالی جزو بیمه های فراگیر هستند 

که باید مورد توجه قرار گیرند.
وی ادامه داد: از طریق بیمه های فراگیر، س��رمایه هایی که با اندوخته های 

ملی و فردی عجین شده است محافظت می شود.

جزئيات پرداخت وام 12/5 ميليون 
توماني مسکن روستایي

عزیزا... مهدیان در گفتگو با مهر درباره افزایش س��قف تسهیالت مسکن 
روس��تایی گفت: براساس مصوبه اولیه بهس��ازی و نوسازی مسکن روستایی، 
س��الیانه 15 درصد باید به س��قف تسهیالت مسکن روس��تایی افزوده شود تا 

سالیانه 200 هزار مسکن روستایی نوسازی شوند.
معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: این تسهیالت در ابتدا 
با وام 5 میلیون تومانی ش��روع ش��د که س��ال بعد از آن به 5 میلیون و 700 
هزار تومان و س��ال بعد به 6 میلیون و 500 هزار تومان رس��ید. همچنین این 
تسهیالت برای سال های بعد به 7 میلیون و 500 هزار تومان و سپس در سال 

88 به 10 میلیون تومان افزایش یافت.
وی با اش��اره به اینکه از س��ال 88  تاکنون افزایش سنواتی این تسهیالت 
انجام نش��ده بود، بیان کرد: ما بنا داشتیم که برای سال 90 این افزایش وام را 
انجام دهیم اما برای تحقق نوسازی 400 هزار واحد در سال 89، افزایش اعالم 

نشد.
مهدیان افزود: در آخرین جلس��ه ش��ورای عالی مسکن پیشنهاد دادیم که 
س��قف تسهیالت س��ال 90 افزایش پیدا کند که مورد تایید رئیس جمهور هم 
ق��رار گرفت بنابراین 200 هزار س��همیه س��ال 90 و 50 هزار واحد س��همیه 

باقیمانده سال 89 تسهیالت 12/5میلیون تومانی دریافت می کنند.

معاون بازسازی مسکن روستایی با بیان اینکه افزایش سقف تسهیالت پس 
از تصویب در کارگروه مس��کن به بانک مرکزی ابالغ می شود، گفت: تاکنون 
ح��دود 7 هزار واحد با همان 10 میلیون تومان با بانک ها عقد قرارداد کرده اند 
که این  موارد نیز متمم زده می ش��ود تا تس��هیالت 12/5 میلی��ون تومانی را 

دریافت کنند.

راه اندازي 10هزار دفتر خدمات روستایي 
خدمت بزرگي است

ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری م��وج به نق��ل از رواب��ط عمومی پس��ت بانک 
ای��ران، عب��اس رجای��ی اظه��ار داش��ت: ن��گاه مجلس ب��ه روس��تاها یک 
ن��گاه ویژه اس��ت، چ��را که حدود 4 ه��زار میلیارد س��رمایه ثاب��ت در بخش 
کش��اورزی و روس��تا به صورت بالفعل وج��ود دارد که در هیچ جا به حس��اب 
 نمی آی��د و این س��رمایه می تواند تحوالت اساس��ی در کش��ور ایج��اد نماید.
وی اف��زود: ای��ن میزان س��رمایه می توان��د، ح��دود 110 میلیون ت��ن تولید 
در کش��ور ایج��اد کن��د و ص��ادرات را از 4 میلی��ارد دالر فعل��ی ب��ه 20 
 میلی��ارد دالر برس��اند و ح��دود 1/5 میلی��ارد نف��ر را در جه��ان تغذی��ه کند.
رجای��ی گف��ت: ب��ا این ن��گاه به مس��ئله تولی��د و کش��اورزی توج��ه کنیم 
و بای��د ب��ا تغیی��ر نگاه م��ان کاره��ای عظیم��ی را انج��ام دهیم و ب��ا ارایه 
مدل ه��ای زی��ادی می ت��وان کاره��ای بزرگ��ی را در داخ��ل روس��تا انجام 
 داد ت��ا دفات��ر خدم��ات ارتباطی روس��تایی ب��رای کارگزاران به صرفه باش��د.
رجایی اظهار داش��ت: وزارت جهاد و کشاورزی را مکلف کردیم تا با همکاری 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات ش��بکه فناوری اطالعات کش��اورزی 
را راه ان��دازی کنند، یک روس��تا یک کش��ور اس��ت و می توان��د خدمات یک 
 کش��ور را داش��ته باشد و حق روستاییان اس��ت که از امکانات برخوردار شوند.

رئیس کمیس��یون کشاورزی مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص تخصیص 
بخش��ی از درآمد 30 هزار میلیارد ریالی بخش ارتباطات به توس��عه این بخش 
گفت: به فناوری در حوزه روس��تا و کشاورزی به عنوان یک پدیده و ابزار نگاه 
می کنیم و در عین حال اعتقاد داریم که فناوری باید در زمان و مقتضای خود 
وارد عمل شود در غیر اینصورت نمی تواند در خدمت تعالی این بخش باشد و 

نگاه مان باید به آن نگاه توسعه ای باشد.
وی خاطر نش��ان ساخت: درحال حاضر در روس��تاها میزان تحصیالت در 
بخش کش��اورزی با فناوری ها هماهنگ نیس��ت و این چالش جدی اس��ت و 
بی��ش از 70 درص��د از 4/3 میلیون نفر متولی در بخش کش��اورزی با فناوری 
 عجین نیس��تند و ارایه خدمات ارتباطی روستایی را با کندی روبرو کرده است.

رجایی با اش��اره به عملکرد کند دستگاه های اجرایی در رابطه با اجرای قانون 
مجلس، مبنی بر واگذاری خدمات از سوی دستگاه های اجرایی به دفاتر خدمات 
ارتباطی روستایی گفت: این امر در حوزه شهری هم تازه اتفاق افتاده و مجلس 
مصمم اس��ت که در جهت برون سپاری وظایف دولت این موضوع را با جدیت 
دنب��ال کند و حتی بودجه دس��تگاه های دولتی را در ای��ن زمینه در ردیف های 
بودجه ای س��ال آت��ی حذف خواهد کرد و به کارگ��زاران قول می دهم که این 
 ام��ر اجرایی و عملیاتی خواهد ش��د و مجلس بر اجرای قانون مصمم اس��ت.

رئیس کمیس��یون کش��اورزی مجلس شورای اس��المی در پایان درباره مدل 
عملیات��ی قابل ارایه در دفاتر خدمات ارتباطی روس��تایی گفت: هیچ ضرورتی 
نیس��ت که حتماً همه فناوری های نوین در آن واحد برای توس��عه روس��تاها 

استفاده شود و باید در طول زمان و به مرور انجام شود.
رجایی افزود: اکثر کش��اورزان کمتر ب��ه این موضوع توجه دارند و باید رفاه 
روس��تاییان متناس��ب با تولید باشد و براس��اس بازاریابی الزم از فناوری های 
جدید استفاده کنیم و باید میزان انعطاف پذیری خود را باال ببریم که متاسفانه 
در فناوری ه��ای نوین در کش��ور ما این ظرفیت موجود نیس��ت و از این بابت 

نگران کننده  است.
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توجه به توسعه روستایی اوال برای تحقق عدالت بین 
توسعه ی بخش  برای  ثانیا  و  همه ی ساکنان یک کشور 

کشاورزی و دامپروری اهمیت فراوانی دارد. 
روستاها،  توسعه ی  امر  در  زیربنایی  موارد  از  یکی 
شامل  که  است  روستایی  حمل ونقل  ناوگان  توسعه ی 
جا به جایی  و  گوناگون  امکانات  از  استفاده  و  دسترسی 
هرگونه  الزمه ی  می باشد.  محصوالت  و  بار  مناسب 
شناسایی خصوصیات  روستایی،  در حمل ونقل  برنامه ریزی 
پژوهش  می باشد.  روستاها  در  موجود  عرضه ی  و  تقاضا 
در  روستایی  حمل ونقل  مقدماتی  شناسایی  گرفته،  صورت 
داخل و خارج از روستا را هدف خود قرار داده است. در این 
پژوهش ابتدا شناخت کلی از تنوع روستاهای استان اصفهان و 
خصوصیات آن ها مورد بررسی قرار گرفته، سپس پنج روستای 
این استان به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد مطالعه قرار 
گرفته اند. در این تحقیق ابتدا پرسش نامه ای جهت جمع آوری 
اطالعات حمل ونقل روستاهای هدف تنظیم شده و توسط 
آمارگیری صورت گرفته، بانک اطالعاتی این پژوهش تکمیل 
شده است. با توجه به داده های موجود در این بانک اطالعاتی، 
از  آماری  مدل های  و  گرفته  تحلیل ها صورت  مجموعه ی 
توزیع سفر ایجاد شده است. سپس عوامل تاثیرگذار بر انتخاب 
وسیله ی نقلیه ی روستاییان شناسایی شده و در نهایت باتوجه 
به تحلیل های صورت گرفته، شناسایی مقدماتی و کلی از 

حمل ونقل روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش شامل شش فصل است. در فصل ابتدایی 
آن تعریف مساله و هدف پژوهشگر از انجام پژوهش مورد 
 بررسی قرار گرفته و مراحل انجام کار توضیح داده شده است. 
که  خارجی  و  داخلی  پژوهش های  بررسی  به  دوم  فصل 
صورت  روستایی  حمل ونقل  درخصوص  این  از  پیش 
گرفته است پرداخته است. در ادامه ی این فصل می توانیم 
هدف  روستاهای  درخصوص  شده  جمع آوری  اطالعات 
این  نماییم.  مشاهده  شده اند  تنظیم  جداولی  در  که  را 
و  دهستان  نام  آبادی،  نام  آبادی،  کد  شامل  اطالعات 
عرض  و  طول  درجه ی  استان،  و  شهرستان  نام  بخش، 
جغرافیایی، آب و هوای روستا و وضعیت روستا از لحاظ 

طبیعی و جغرافیایی می باشد.

استان  روستاهای  انواع  پایان نامه،  سوم  فصل  در 
قرار  بررسی  مورد  آن ها  خصوصیات  به همراه  اصفهان 
گرفته و از میان آن ها، پنج روستای هدف به عنوان نمونه 
ادامه ی  در  شده اند.  انتخاب  پژوهش  انجام  آماری جهت 
جداول  و  مذکور  پرسش نامه ی  تنظیم  روش  بخش  این 
و گزینه های مورد سوال در آن ذکر شده است. نحوه ی 
آمارگیری، زمان آن و نکات اجرایی و رهنمودهای الزم 
در مورد آمارگیری از دیگر بخش های توضیح داده شده 

در این فصل می باشد. 
فصل چهارم این پایان نامه شامل توضیح ساختار بانک 
تحلیل های  و  اطالعاتی  بانک  نحوه ی تشکیل  اطالعاتی، 
شده  جمع آوری  اطالعات  روی  از  گرفته  صورت  اولیه ی 
در بانک اطالعاتی مذکور می باشد. در این بخش از روی 
اطالعات میزان تحصیالت و شغل افراد، تعداد مالکین وسایل 
نقلیه در هریک از روستاهای هدف، ساعات شروع سفر، انتخاب 
وسیله ی نقلیه برای سفر و .... تحلیل هایی صورت گرفته که نتایج 
آن ها در نمودارهای آماری قابل مشاهده هستند. در ادامه ی این 
بخش مشکالت بیان شده توسط روستاییان، مشکالت مشترک 
مطرح شده بین تمام روستاها و مشکالت خاص یک روستا مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 
در فصل پنجم مولفه های بیشتری مدنظر قرار گرفته 
است، از جمله تحلیل هدف سفر و شغل مسافر و ارتباط 
این دو مورد با وسیله ی نقلیه ی انتخاب شده،  بار همراه 
مسافر و ساعت شروع سفر، تحلیل  وسایل همراه مسافر 
و حمل محصوالت با زمان انجام سفر و همچنین مقاصد 
تحلیل های  ازجمله   ... و  محصوالت  حمل  از  مسافران 
انجام شده در این بخش می باشند. در ادامه ی این فصل 
مدل های  توسط  گرفته،  صورت  تحلیل های  تک تک 

استاندارد آماری مدل سازی شده اند. 
کلی  شناخت  بررسی  به  پژوهش  این  پایانی  فصل 
فصل  این  در  است.  پرداخته  روستایی  حمل ونقل  از 
خصوصیات کلی حمل ونقل روستایی در روستاهای مورد 
این  بین  مقایسه ای  و  شده  داده  توضیح  پژوهش  نظر 
روستاها از لحاظ فاکتورهای حمل ونقل روستایی صورت 

گرفته است. 

مطالعهموردی: شهرستان اصفهان
نگارش:حسین حق شناس

دانشگاه: دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
مقطع: کارشناسی ارشد

گرایش: برنامه ریزی حمل ونقل
تاریخنگارش: شهریور 1385

آدرسسایتجهتدانلودپایاننامه: 
http://www.tri.gov.ir/Pdf/haghshens.pdf

شناخت حمل ونقل روستايی
 و تحلیل مقدماتی عرضه

 و تقاضای آن

نشر
ه 

نماي
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مرور  و  عبور  ایمنی  ارتقاء  و  تامین 
توجه  با  راه ها  شبکه ی  از  استفاده کنندگان 
مهم ترین  از  کشور،  تصادفات  فعلی  آمار  به 
حمل ونقل  بخش  مسئوالن  دغدغه های 
جاده ای بوده و کوشش فزاینده ی کارشناسان 
برای  می طلبد.  را  دست اندرکاران  و  ایمنی 
ایمنی  ارتقاء  واالی  هدف  به  دستیابی 
به  توجه  با  جاده ای  بخش  در  مرور  و  عبور 
چندعاملی  موضوعی  ایمنی،  تامین  این که 
و فرابخشی می باشد، نیاز به ایجاد مدیریت 

یکپارچه و هماهنگ ضروری است. 
وزارت راه و ترابری ضمن تالش در ایجاد 
آمد  کارآمد جهت  و  ایمن  بستر  توسعه ی  و 
بر مسئولیت  نقلیه ی جاده ای،  و شد وسایل 
مهم نحوه ی مدیریت و نظارت بر چگونگی 
راه های  از  اعم  راه ها  شبکه ی  از  استفاده 
شامل  که  دارد  تاکید  روستایی  و  شهری 
به طور  و  رانندگان  هدایت صحیح  و  کنترل 
عام کلیه ی استفاده کنندگان از این شبکه و 
انسانی  عامل  کلیدی  سهم  به  خاص  توجه 
و  جانی  خسارات  عمده ی  کاهش  جهت  در 
در  تصادفات می باشد.  در  آن  از  ناشی  مالی 

ایمنی  بازدید  این راستا تهیه ی دستورالعمل 
راه براساس سیاست های این وزارت خانه در 
ایمنی  و  فناوری  مطالعات  دفتر  کار  دستور 
با همکاری مهندسین مشاور،  قرار گرفت و 
پژوهش کاملی صورت پذیرفت. نتیجه ی این 
پژوهش منجر به تهیه ی مجموعه ای مفصل 
و  زمان بندی  راه،  ایمنی  بازدید  انواع  شامل 
فرآیند انجام بازدیدها و تجارب سایر کشورها 

در این خصوص گردید. 
نظارت  مرحله  چندین  مجموعه طی  این 
از  و بررسی نهایتا توسط کمیته ای منصوب 
تلخیص  ترابری اصالح و  راه و  جانب وزیر 
فناوری  مطالعات  دفتر  توسط  و  گردیده 
است.  رسیده  چاپ  به  راه  وزارت  ایمنی  و 
دستورالعمل  بخش  دو  شامل  مذکور  کتاب 
بازدید ایمنی راه، ابالغی وزیر راه و ترابری 
چک  و  است  راه  ایمنی  بازدید  راهنمای  و 
بخش  در  راه  ایمنی  بازدید  فنی  لیست های 

پیوست آن ضمیمه شده است.
از  تعاریف کلی  این کتاب  اول  در بخش 
اصلی  موضوعات  اهداف،  راه،  ایمنی  بازدید 
بازدید،  و  بازرسی  تفاوت  ایمنی،  بازدید 

راه  بازدید  تصادفات،  اطالعات  و  راه  بازدید 
و فاکتورهای انسانی و همچنین انواع بازدید 
بخش  است.  شده  داده  توضیح  راه  ایمنی 
ایمنی  دوره ای  بازدید  بررسی  به  کتاب  دوم 
در  و  پرداخته  راه  ایمنی  بازدید جاری  و  راه 
و  بحث  مورد  زیر  موضوعات  خصوص  این 

بررسی قرار گرفته است:
تعریف بازدید دوره ای و بازدید جاری ایمنی 
راه، انتخاب راه ها برای بازدید دوره ای و بازدید 
جاری، زمان بندی انجام بازدید دوره ای و بازدید 
دوره ای  بازدید  اجرایی  نظام  و  جاری، ساختار 
و بازدید جاری، فرآیند انجام بازدید دوره ای و 
بازدید جاری، برنامه ریزی و اقدامات مقدماتی 
جهت بازدید ایمنی، گزارش بازدیدها، پیگیری 
و اجرای نتایج بازدید دوره ای و همچنین شرایط 
و مشخصات تیم بازدید ایمنی دوره ای و بازدید 

جاری.
ویژه ی  بازدید  فصل  این  در  همچنین 
ایمنی راه در محل های خاص مورد بررسی و 
تحلیل قرار گرفته است. در انتهای این کتاب 
بخش ضمیمه ای وجود دارد که شامل چک 

لیست های فنی بازدید ایمنی راه می باشد.  

 – ایمنی  و  فناوری  مطالعات  دفتر  مجری:
شرکت مهندسین مشاور راه سازه شهریاد

معاونت   – ترابری  و  راه  وزارت  ناشر:
آموزش، تحقیقات و فناوری – دفتر مطالعات 

فناوری و ایمنی
نوبتچاپ: اول

تاریخانتشار: تابستان 1389
شمارگان:1000 نسخه

قیمت:22000 ریال
تلفنمرکزپخش:88646139

دستورالعمل 
بازديد 
ايمنی راه
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راه و  پژوهشکده ی حمل ونقل وزارت 
شهرسازی از سال 1382 فعالیت خود 
را رسما زیر نظر هیاتی متشکل از وزیر راه و 
یا  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  ترابری، 
و  مدیریت  سازمان  رییس  وی،  نماینده ی 
نمود.  آغاز  وی  نماینده ی  یا  برنامه ریزی 
و  پژوهشی  معاونت  دو  دارای  پژوهشکده  
اجرایی است. شورای پژوهش مهم ترین رکن 
تعیین  به منظور  که  می باشد  پژوهشکده 
به  پژوهشی  سیاست گزاری های  و  خط مشی 
جلسه  تشکیل  پژوهشکده  رییس  ریاست 

می دهد. 
و  هماهنگی  وظیفه ی  پژوهشی  معاونت 
نظارت بر اجرای برنامه های تحقیقاتی را دارد 

و دارای 8 گروه پژوهشی می باشد. 
 اهداف پژوهشکده ی حمل ونقل:

و  فناوری  و  پژوهش  گسترش  و  توسعه 
ارتقاء  برای  مناسب  زمینه ی  ایجاد  همچنین 
گرایش های  کلیه ی  در  پژوهشی  فعالیت های 
مرتبط با صنعت حمل ونقل اعم از برنامه ریزی، 
سامانه های  نگهداری  و  بهره برداری  طراحی، 
مختلف حمل ونقل با بهره گیری از امکانات فنی 
و تخصصی موجود در داخل و خارج از کشور؛ 
wwاز جمله اهداف پژوهشکده می  باشد. همچنین 

w.
tri

.ra
hir

an
.ir

آشنايی با وب سايت 

پژوهشكده ی 
حمل ونقل وزارت راه 

انیو شهرسازی
ع رس
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پ
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همکاری با سایر موسسات آموزشی و پژوهشی 
و  فناوری  و  اطالعات  تبادل  به منظور  کشور 
با  مرتبط  پژوهشی  فعالیت های  کیفیت  ارتقاء 
اهم رویکردهای آن  از  نیز  صنعت حمل ونقل 

می باشد.
پژوهشی  معاونت  زیرگروه های  از  یکی   
و  اطالعات  فناوری  معاونت  پژوهشکده، 
ارتباطات است که راه اندازی پایگاه اطالع رسانی 

پژوهشکده به آدرس اینترنتی 
http://tri.rahiran.ir

از اقدامات صورت گرفته توسط این معاونت 
می باشد. پایگاه اطالع رسانی پژوهشکده دارای 
اخبار، اطالعات، لینک ها و بانک های اطالعاتی 
متعددی است که در زیر به توضیح مهم ترین 

بخش های آن می پردازیم:
 معرفی

پژوهشکده  کلی  معرفی  به  بخش  این 
و  تاریخچه  قبیل  از  مواردی  است.  پرداخته 
و  اساسنامه  پژوهشکده،  شکل گیری  روند 
ساختار سازمانی پژوهشکده شامل معاونت ها، 
کارمندان  کلیه ی  اطالعات  و  بخش ها  زیر 
این جا توضیح داده شده است.  پژوهشکده در 
وظایف  اهداف،  می توان  قسمت  این  در 
و  پروژه ها  انجام  در  کلی  خط مشی های  و 
فعالیت ها را مالحظه نمود، همچنین اطالعات 
و  نام  شامل  پژوهشکده  اعضای  پرسنلی 
و  عکس  داخلی،  شماره  سمت،  نام خانوادگی، 
رزومه ی کاری هر یک از کارمندان در کلیه ی 
در  است.  گرفته  قرار  پژوهشکده  معاونت های 
ایمیل  از طریق  می توانند  کاربران  بخش  این 
از  یک  هر  به  را  خود  پیشنهادات  و  نظرات 

بخش های پژوهشکده ارسال نمایند.
 پروژه ها

یکی از مهم ترین بخش های سایت، بخش 
انجام  قسمت های  شامل  که  است  پروژه ها 
وضعیت  مشاهده ی  تحقیقاتی،  پروژه های 
و  ناظران  پرداخت های  وضعیت  و  پروژه ها 

مشاوران می باشد. 
و  راه  وزارت  حمل ونقل  پژوهشکده ی 

شده،  تعیین  اهداف  اساس  بر  شهرسازی 
در  تحقیقاتی  پروژه های  انجام  مسئولیت 
تالش  و  بوده  عهده دار  را  حمل ونقل  حوزه ی 
و  خصوصی  بخش  همکاری  با  تا  می نماید 
متخصصین صاحب نظر در صنعت حمل ونقل، 
نیازهای پیش روی وزارت راه و شهرسازی را 
دانش  سطح  ارتقاء  جهت  در  و  نموده  مرتفع 

کاربردی در کشور ایفای نقش نماید.
 پایگاه های اطالعاتی

توسط  گرفته  انجام  اقدامات  از  یکی 
رسالت  راستای  در  حمل ونقل  پژوهشکده ی 
اطالع رسانی، تشکیل پایگاه های اطالعاتی در 
این  از  که  می باشد  حمل ونقل  و  راه  حوزه ی 
پل های  اطالعات  پایگاه  به  می توان  موارد 
تاریخی ایران اشاره کرد. سایت پایگاه اطالعات 
پژوهشکده ی  به همت  ایران  تاریخی  پل های 
حمل ونقل راه اندازی شده است و دارای بانک 
با پل های  ارتباط  اطالعاتی مفید و کاملی در 

موجود در کشور می باشد. 
اطالعات  شامل  اطالعاتی  بانک  این 
کشور،  استان های  در  موجود  پل های 
تاریخی  دوره های  در  شده  ساخته  پل های 
پل ها  مختلف،  کاربردهای  با  پل ها  مختلف، 
ساخت  در  شده  استفاده  مصالح  تفکیک  به 
و  می باشد  دیگر  موارد  بسیاری  و  آن ها 
این  به  و عالقه مندان  پژوهشگران  از  هریک 
به  پایگاه  این  طریق  از  می توانند  اطالعات 
 اطالعات موردنیاز خود دسترسی داشته باشند.

دیگر  از  نیز  پایان نامه ها  و  مقاالت  بخش 
این  اطالعاتی  پایگاه های  زیربخش های 
مقاله های  در بخش مقاالت،  است که  سایت 
فارسی و انگلیسی مرتبط با حوزه ی حمل ونقل 

جمع آوری شده است. 
 کتابخانه و مجالت

مرکز  حمل ونقل  کتابخانه ی پژوهشکده ی 
جمله  از  اطالعاتی  و  علمی  مراجع  تجمع 
و  سی دی ها  پایان نامه ها،  مجالت،  کتاب ها، 
بسیاری  اطالع رسانی  امکانات  از  و  بوده   ...
مجالت،  فهرست  بخش  در  است.  بهره مند 

با  ایرانی و خارجی مرتبط  مجالت صاحب نام 
حوزه ی حمل ونقل و راه سازی معرفی شده اند. 

 کاربرگ ها و فرم ها 
در بخش فرم ها کلیه ی فرم های مورد نیاز 
فرم  پروژه ها،  گزارشات  ارزشیابی  فرم  مانند 
به  مربوط  فرم های  پروژه،  دفاعیه ی  تصویب 
حمایت از پایان نامه ها و همایش ها و بسیاری 
کلیک  با  و  می باشد  موجود  دیگر  فرم های  از 
را  آن  پی دی اف  فایل  می توان  فرم  هر  روی 

مالحظه و دانلود نمود.
 آیين نامه و مصوبات 

آیین نامه  می توان  سایت  از  بخش  این  در 
را  پژوهشکده  پژوهش  شورای  مصوبات  و 
مطالعه نمود و همچنین فایل پی دی اف تمامی 
قرار  سایت  کاربران  اختیار  در  شورا  مصوبات 

داده شده است. 
 اخبار

از  یک  هر  بخش های  مهم ترین  از  یکی   
پایگاه های اطالع رسانی بخش اخبار می باشد. 
در این سایت نیز در بخش اخبار کلیه ی خبرهای 
شده  جمع آوری  حمل ونقل  حوزه ی  با  مرتبط 
است و مهم ترین خبرهای موجود در صفحه ی 

اصلی سایت قرار گرفته اند. 
خبرهای  مجموعه ی  به  دسترسی  جهت 
سال های پیش در این حوزه می توان از قسمت 
صفحه  پایین  قسمت  در  که  خبرها  آرشیو 
را   89 تا   86 سال های  اخبار  است  موجود 

مالحظه نمود.
 پيوندهای مرتبط 

سایت های  مهم  بخش های  از  دیگر  یکی 
تخصصی، امکان ارتباط کاربران به سایت های 
مفید و مرتبط با آن حوزه می باشد. توسط این 
بخش از سایت می توانیم به سایت های وزارت 
بنادر و کشتی رانی،  راه و شهرسازی، سازمان 
پورتال  ایران،  اسالمی  جمهوری  راه آهن 
مردم، درگاه ملی خدمات الکترونیکی، کلیه ی 
شرکت های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی و 
سازمان های وابسته و برخی سایت های مرتبط 

دیگر مراجعه نماییم. 

w
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با گسترش روز به روز اینترنت در بین 
روزه  هر  کشور،  روستاهای  و  شهرها 
تعداد وب سایت ها و  از پیش  شاهد رشد بیش 
می باشیم.  ایران  عزیزمان  کشور  در  وبالگ ها 
خوشبختانه سایت های روستایی نیز از این قاعده 
مستثنی نیستند و هر روز بر تعداد سایت هایی که 
اطالعات  و  اخبار  انتشار  و  روستاها  معرفی  به 

روستایی می پردازند افزوده می شود. 
آدرس  به  خلیل  دیزج  روستای  سایت 
این  از  نمونه ای   http://dizajkhalil.ir
از  یکی  معرفی  راستای  در  که  است  سایت ها 
راه اندازی  شرقی  آذربایجان  استان  روستاهای 
دهستان  در  خلیل  دیزج  روستای  است.  شده 
گونی شرقی، بخش مرکزی شهرستان شبستر 
مرکز  کیلومتری   2 فاصله ی  در  که  است 
عرض  دقیقه ی   9 و  درجه   38 در  شهرستان 
شمالی و 45 درجه و 43 دقیقه ی طول شرقی، 
در ارتفاع 1335 متری از سطح دریا قرار گرفته 

است. 
خلیل  دیزج  روستای  این که  به  توجه  با 
قسمت  کنار  در  و  جلگه ای  منطقه ی  در 
دارای  لذا  گرفته،  قرار  ارومیه  دریاچه  شمالی 
این  که  می باشد  زیبایی  بسیار  چشم اندازهای 

کرده  تبدیل  توریستی  روستایی  به  را  منطقه 
امکانات  و  مناظر طبیعی  و  باغ ها  است. وجود 
مسجد  همچون  آثاری  و  منطقه  در  تفریحی 
و  امامزاده ها  جامع روستا، مسجد حاج شرفلو، 
حمام قدیمی از پتانسیل های جذب توریسم در 

این روستا می باشد.
و  اخبار  حاوی  خلیل  دیزج  روستای  سایت 
با روستا می باشد.  رابطه  اطالعات بسیاری در 
این اطالعات می توان به صفحات  از جمله ی 
روستا،  امکانات  روستا،  تاریخچه ی  معرفی 
روستا،  مردم  رسوم  و  آداب  روستا،  محالت 
شورای اسالمی روستا، اخبار و تصاویر مرتبط 
با روستا و بسیاری مطالب دیگر اشاره کرد که 

در زیر به معرفی مهم ترین آن ها می پردازیم:
از  کلی  اطالعاتی  روستا  با  آشنایی  بخش 
می دهد.  قرار  عالقه مندان  اختیار  در  روستا 
تاریخچه ی  می توان  روستا  با  آشنایی  برای 
روستا،  جغرافیایی  موقعیت  روستا،  شکل گیری 
سواد  وضعیت  روستا،  خانوار  و  جمعیت  تعداد 
وضعیت  روستا،  در  آموزش  وضعیت  و  اهالی 
و  روستا  در  موجود  امکانات  اهالی،  اقتصادی 

موارد دیگر را از این بخش مطالعه نمود.
به  سایت  بخش های  مهم ترین  از  یکی 

معرفی اعضای شورای اسالمی روستای دیزج 
خلیل پرداخته است. در این قسمت اطالعات 
عکس،  به همراه  شورا  اعضای  شناسنامه ای 
قابل  آن ها  سابقه ی شغلی  و  مدرک تحصیلی 

مالحظه است. 
افراد  معرفی  به  صفحاتی  سایت  این  در 
خاص روستا اختصاص داده شده است. در یکی 
این  که  شهیدی   30 از  بیش  نام  صفحات  از 
روستا تقدیم انقالب کرده است ذکر شده است. 
بخشی دیگر به معرفی خیرین روستا پرداخته 
است. خیرینی که هر یک در اجرای پروژه های 
داشته اند.  به سزایی  نقش  روستا  در  شده  اجرا 
همچنین علما، روحانیون و سایر فرهیختگانی 
که از این خطه برخاسته اند به مخاطبین سایت 
معرفی شده اند. بخش ورزش در روستا نیز یکی 
از بخش هایی است که به معرفی ورزشکاران و 

تیم های ورزشی روستا پرداخته است. 
همانند  نیز  خلیل  دیزل  روستای  سایت 
امکاناتی  دارای  دیگر  سایت های  از  بسیاری 
می باشد.  مطالب  جستجوی  امکان  قبیل  از 
با وارد کردن کلیدواژه های  این جا می توان  در 
موردنظر، مطلب خود را از بین مطالب موجود 

در سایت جستجو کرد.

ديزج خلیل ، دژی بر فراز ارومیه
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اطالع رسانی  ابزارهای  مهم ترین  از  یکی 
اصلی  صفحه ی  در  است.  اخبار  بخش  سایت 
و  اخبار  پربیننده ترین  اخبار،  آخرین  سایت 
مهم ترین خبرهای روستا قابل مالحظه هستند. 
تمامی خبرهای مرتبط با روستا، اخبار دهیاری، 
اخبار  کلیه ی  و  ورزشی  اخبار  شورا،  اخبار 
اتفاقات رخ داده قابل پرینت گرفتن هستند و 
نمود.  دانلود  را  آن ها  پی دی اف  فایل  می توان 
اخبار  بایگانی  بخش  در  سایت  اخبار  کلیه ی 
تاریخ  به  توجه  با  می توان  و  می شوند  ذخیره 
رخ داد یک واقعه، خبر مربوط به آن را از آرشیو 

اخبار مطالعه نمود.
یکی دیگر از امکاناتی که معموال در سایت ها 

وجود دارد، امکان لینک به سایت های مرتبط 
از  خلیل  دیزج  روستای  سایت  کاربران  است. 
سایت های  به  می توانند  سایت  این  طریق 
مهم شهرستان شبستر مانند سایت شهرداری 
سایت  شهرستان،  فرمانداری  سایت  شبستر، 
دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد شبستر، آموزش 
تربیت بدنی  سایت  شهرستان،  پرورش  و 
شهرستان و بسیاری سایت های دیگر مراجعه 

نمایند.
مدیران  بین  ارتباطی  روش های  جمله  از 
با  تماس  بخش  به  می توان  سایت  کاربران  و 
با  تماس  اطالعات  این جا  در  کرد.  اشاره  ما 
و  تلفن  شماره  آدرس،  مانند  سایت  مسئولین 

آدرس ایمیل ذکر شده اند و مراجعین به سایت 
می توانند از طریق این صفحه پیام های خود را 
پیام های  نمایند.  ارسال  سایت  مدیر  ایمیل  به 
صفحه ی  در  کاربران  سوی  از  شده  ارسال 
کلیه ی  و   می شود  ثبت  پیشنهادات  و  نظرات 
شده ی  ارسال  پیام های  می توانند  کاربران 

یک دیگر را مالحظه نمایند.
آدرس      به  مراجعه  با  می توانید  نیز  شما 
روستای  سایت  از   http://dizajkhalil.ir
دیزج خلیل در شهرستان شبستر دیدن کرده و 
نظرات و پیشنهادات خود را جهت هرچه پربارتر 
شدن این سایت در اختیار مدیران و مسئولین 

پرتالش این سایت روستایی قرار دهید. 

www.dizajkhalil.ir
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مس��ابقات نشریه شماره 37 نیز مانند ش��ماره هاي قبل در سه بخش طراحی 
شده است که دهیاران گرامی حداکثر تا 15 فروردین  ماه فرصت دارند پاسخ های 

خود را برای ما ارسال نمایند  :
بخش اول : مسابقه ی پیامکی 

در این بخش 5 سئوال چهارگزینه ای مطرح می گردد که کافیست پاسخ های 
صحیح خود را به صورت زیر  برای ما ارس��ال نمایید :اگر پاس��خ س��وال مثال به 

صورت ذیل باشد:  

ش��ما می باید پاسخ خود را به صورت پیامک )sms(  به شماره 30006271 و 
به شکل زیر ارسال فرمایید :

M37*34112*:روشارسالپاسخ
یعنی بعد از زدن کلید س��تاره و نوشتن  حرف M  ، شماره ماهنامه یعنی عدد 
37 را وارد می کنید و پس از آن دوباره یک ستاره وارد می کنید و پس از این ستاره 

پاسخ ها را به ترتیب وارد می نمایید. اما سوال های  این شماره :
ازراههایروستاییکشورآسفالت 1-تاسال1358چندکیلومتر

بودند؟
1- 2000 کیلومتر
2- 800 کیلومتر
3- 200 کیلومتر

4- 1200 کیلومتر

2-بند36اساسنامه،تشکیالتوسازماندهیاریهاپیرامونوظایف
تفصیلیدهیارودهیاریراجعبهچهموضوعیاست؟

اراضی  در حریم  واقع  راه های  و تسطیح  نگهداری  در  1- همکاری 
روستاها

2- همکاری با شورای بخش و بخشداری به منظور بررسی و صدور 
پروانه ی کسب

3- همکاری با واحدهای امداد رسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح 
غیرمترقبه و بالیای طبیعی

موارد  در  آن  مصرف  و  قانونی  مراجع  مصوب  عوارض  وصول   -4
معین

3-بیشترینتعدادمتوفیانتصادفاتجادهایدرراههایروستایی
آسفالتهکشورمربوطبهکدامسالاست؟

1- سال 1385
2- سال 1389
3- سال 1388
4- سال 1386

4-کدامیکازکشورهایزیرعضوسیرداپنیست؟
1- ایران

2- پاکستان
3- هند

4- ترکیه
5-عملیاتزمستانیراهداریمتشکلازچندبخشاست؟

1- سه بخش
2. دو بخش

3. پنج بخش
4- چهار بخش

مثال: جواب های صحیح بخش مسابقه ی پیامکی :  

سوال سوال دومسوال اول
سوم

سوال 
سوال پنجمچهارم

34112پاسخ صحيح

مسابقات نشريه 

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

برای نشریه ارسال نمایند .
موضوعات :

تعاونی های دهیاری ها 
آی سی تی روستایی 

راه کارهای بهره گیری از مشارکت اهالی در مدیریت روستا 
کلیه آثار دریافتی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد و جوایزی به آن ها تعلق 
خواهد گرفت. هم چنین مطالبی که از نظر کمیته کارشناسی قابل استفاده باشد در 
شماره های آتی نشریه منتشر خواهند  شد . شما می توانید آثار خود را به یکی از روش های 

زیر برای ما ارسال فرمائید :
ارسال از طریق پست  به آدرس تهران – صندوق پستی 169- 14565 

ارسال از طریق نمابر ) فاکس ( به شماره تلفن021-44056848 
ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس:  

info@dehyariha.com 
 بخش سوم: نظر سنجی همراه با جایزه !

جهت ارزیابی محتوای نشریه توسط مخاطبین محترم ، نظرسنجی ویژه ای برای 

هر مطلب در نظر گرفته شده است . کافی است شما بهترین مطلب این شماره که از آن 
بیش ترین استفاده را نموده اید انتخاب کرده ،  کد ویژه پیامک آن را برای ما ارسال نمایید 
. این کد ویژه در کنار برخی از مطالب نشریه دیده می شود . کافیست شما آن کد را به 
شماره 30006271 ارسال فرمایید تا شماره همراه   شما  نیز در قرعه کشی شرکت داده 
شود . به عنوان مثال اگر کد ویژه مطلب مورد نظر شما،   N37*10*باشد شما می بایست 
عین این کد را به شماره اعالم شده ارسال فرمایید. به منتخبین این نظر سنجی نیز 

جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .
 نتایج مسابقه شماره 35

نفرات برگزیده مسابقه 35 به شرح زیر مي باشند . مالکان محترم شماره تلفن هاي 
مذکور منحصرا با همان شماره خط با دفتر نشریه تماس بگیرند تا هماهنگي هاي الزم 

جهت ارسال هدایا صورت پذیرد: 

هدیهشمارهخطردیف

کمکهزینهسفربهعتباتعالیات3319....1091426

یکعددگوشيتلفنهمراه3322....2091615

کارتهدیهبانکي50هزارتوماني8559....3091611

کارتهدیهبانکي40هزارتوماني2167...4091876
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مومی وند  محمد  سالم.  با  :918...2409
تویسرکان  دهیار روستای حاجی، در بخش مرکزی شهرستان  هستم. 

استان همدان. از وسط روستای ما جاده می گذرد. متاسفانه چون فاقد پیاده رو می باشد تا به حال 
چندین نفر با ماشین تصادف کرده اند و جان خود را از دست داده اند. لطفا به گوش مسئوالن برسانید.

5608...915: با سالم و تشکر از اطالع رسانی خوبتان. مرتضی جهاندیده هستم. دهیار روستای زرکک 
دهستان باالبند فریمان استان خراسان رضوی. می خواستم عرض کنم حاال که ماشین آتش نشانی واگذار شده، در 

مورد هزینه های خرابی این خودروها پیش بینی هایی انجام شود، تا از سرفصل های دیگر هزینه نشود. با تشکر
3949...917: با سالم. حمیدرضا کریمی هستم، دهیار روستای جغا از توابع مردوشت استان فارس. روستای ما هیچ گونه 

مکان ورزشی برای جوانان ندارد. لطفا به گوش مسئوالن برسانید.
0269...911: با سالم. روستای قاسم آباد علیا از بخش چابکسر استان گیالن با جنگل و دریا فقط دو کیلومتر فاصله دارد، و همچنین 

صنایع دستی چون چادرشب بافی، نمد مالی و لباس معروف قاسم آبادی در آن انجام می شود و یکی از زیباترین روستاهای منطقه به شمار می آید. 
ولی متاسفانه هنوز دارای جاده ی کم عرض و کوچه های خاکی می باشد.

1009...918: با سالم. اینجانب جمشید زارعی دهیار روستای خبراحی از بخش کل تپه شهرستان کبودرآهنگ هستم. جمعیت روستای ما باالی 
1000 نفر می باشد، ولی هیچ اقدامی برای تمام وقت کردن دهیار آن صورت نگرفته است. همچنین از مسئولین تقاضا دارم برای دهیاران کارت شناسایی 

صادر کنند. ما دهیاران حقوق چندانی هم نداریم و همه ی دهیاران از بابت حقوق رنج می برند. 
6936...916: با سالم. نبی لویمی دهیار روستای گبیرد از بخش مرکزی دهستان المی شهرستان اهواز هستم. مدت 5 سال است که پیگیر نوسازی 
مدرسه ی روستا هستم که بافتی کامال فرسوده و قدمتی نزدیک به 50 سال دارد. متاسفانه تا به حال هیچ اقدامی صورت نگرفته است. لطفا به گوش 

مسئوالن برسانید.
8816...914: با سالم. دادخواه هستم، دهیار اوزونقویی 2 از بخش تازه کند پارس آباد. حدود پنجاه درصد اهالی روستا به دلیل زهدار بودن سطح 

روستا به شهر کوچ کرده اند. با چنین وضعی کسی در این روستا ماندگار نیست. لطفا به گوش مسئولین جهادکشاورزی برسانید. با تشکر
3868...916: با سالم. سلطانپور هستم، دهیار روستای افرینه از توابع استان لرستان. روستای ما با 2400 نفر جمعیت و جمعیت دهستان با 
7500 نفر هنوز هم ماشین آتش نشانی ندارد. لطفا سهم روستاهای مرکز دهستان را از ماشین آالت امدادی بیشتر کنید. مطالب نشریه عالی است. 

موفق باشید.
1931...915:با سالم خدمت دست اندرکاران ماهنامه دهیاری ها. عبدالغنی بلوچزهی دهیار روستای رمضان کلگ از توابع بخش 

مرکزی شهرستان نیک شهر استان سیستان و بلوچستان هستم. مدت سیزده سال است که شبکه ی لوله کشی آب شرب این روستا 
فرسوده و از بین رفته است، و این روستا با 200 خانوار جمعیت از نعمت آب سالم و بهداشتی بی بهره است. لطفا به گوش 

مسئوالن برسانید.
2263...914: با سالم. قربانی هستم دهیار روستای تجرق از بخش قلعه چای شهرستان عجب شیر. 

روستای ما پای کوه با طبیعتی زیبا و دارای جاذبه های گردشگری در کنار سد قرار دارد. روستای ما 
در 20 کیلومتری پادگان ارتش قرار دارد. متاسفانه در این روستا طرح هادی اجرا نشده و 

سیل بند ندارد. خواهشا مسئولین محترم دیدن نمایند و رفع مشکل شود. 
با تشکر

پای صحبت شما 
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کتاب های سبز دهیاری ها 
بزرگ ترین راهنمای دهیاران

کتاب های سبز دهیاری ها که توسط انتشارات سازمان شهرداری ها
 و دهیاری های کشور منتشر گردیده است آماده ارائه

 به دهیاران گرامی می باشد 
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