
سال هفتم/ آبان ماه 1391/ شماره 40
محور اصلی این شماره:   ارتقاء شاخص های فرهنگی و اجتماعی 

شمارگان:  16000 نسخه 
قیمت:  2000 تومان
تصویر پشت جلد : 

گلزار شهدای روستای ینگجه/ آذربایجان شرقی

صاحب امتیاز:  سازمان   شهرداری ها و دهیاری های کشور
مدیر مسئول:  حمیدرضا ارشاد منش

تحریریه : منوچهر فراقي، مجید عبداللهی ، 
محمدرضا سلیمی جهرمی، سیدعارف موسوی، مسعود صارمی

مدیر انتشارات:  حسین رجب صالحی
ناش�ر : انتش��ارات س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری  های 

کشور 
نشانی : تهران خیابان کارگر شمالی باالتر از بلوار کشاورز 

پالک 1182
کد پستی : 1418733516

تلفن : 63901282-5
pub@Dehyariha.com :پست الکترونیکی

مجری پروژه:  بنیاد خیریه خواجه نصیر طوسی 
شورای نشریه : علیرضا کاردانپور،  امین طاهرخانی

سمیه باقری، امیر تهرانی،  مصطفی رستمخانی 
 اسماعیل زیارتی، اشکان جعفر کریمی  

زهرا دیم کار
عکس:  مسعود رحیمي

مدیر هنری و صفحه آرایی: وحید وقفی محبی 
لیتوگرافی و چاپ:  کامیاب

تماس با نشریه:  
021-44954001 /021-44000406

نمابر:  021-44056848
info@Dehyariha.com :پست الکترونیکی

پیام کوتاه:  30006271
آدرس:  تهران صندوق پستی 14565-169

ماهنام��ه »دهیاری ه��ا« آم��اده انع��کاس دیدگاه ها،نظ��رات و مق��االت 
صاحب نظران، مسئوالن و دهیاران عزیز است.

ماهنامه »دهیاری ها« در کوتاه کردن و ویرایش مقاالت آزاد است.
مقاالت منتشر شده دیدگاه نویسندگان است.

ماهنامه پژوهشي، آموزشي و ترويجي

این شماره از نشریه
 با حمایت اداره کل
 امور روستایی استانداری  آذربایجان شرقی 
منتشر گردیده است

2 به قلم مدیرمسئول 
اهل قلم : بایدها و نبایدهاي توسعه ي فرهنگي-اجتماعي روستاها در ایران؛ الگویي اسالمي - ایراني  3
               معماري پایدار سکونتگاه هاي روستایي  10
اهل نظر: هم اندیشي صاحب نظران حوزه ي فرهنگ روستایي  14
آموزش: نقش دهیاري در ساماندهي فضاي عمومي روستا  22
24 نظام نامه اجرایي جشنواره طرح هاي برگزیده روستایي 
26 تفاهم نامه ي همکاري سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و سازمان دارالقرآن کریم 
تجربه موفق:  همدلي و همبستگي در زرآباد زرخیز  27
30                       الفت؛ روستایي فرهنگي در مجاورت جنگل های  حرا 
با استان: آذربایجان؛ روح پایداری در تار و پودی کهن از هویت ایرانی  33
               پیام استاندار  34
               فرهنگ غني ایراني؛ راهبردهاي متمایز در جاده ي عمران و آبادي  35
               نگاهي به عملکرد دفتر امور روستایي و عشایري استان آذربایجان شرقي  40
                نیازسنجي سالمت؛ راهکاري درجهت ارتقاي شاخص هاي بهداشت در روستا  42
                بررسي شاخص هاي توسعه ي انساني در روستاهاي استان آذربایجان شرقي  45
               تبلور فرهنگ اسالمي-ایراني در خطه اي دیگر از ایران پهناور  49
 سازمان ها و نهادها: معرفي نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور  53
معرفی روستا: بنیس؛ روستایي از ما و براي ما  55
گزارش خبری: همایش برترین هاي مدیریت روستایي کشور   57
66                                                    گزارشی از اولین المپیاد علمی دهیاران کشور 
تجربیات جهاني:تعامالت اجتماعي و خدمات رساني مشارکتي؛رویکردي نوین  68
72 گزارش تصویری:زندگي در خانه هاي صخره اي در روستاي گردشگري کندوان 
76 گزارش آماري:گزارش آماري از اماکن فرهنگي و مذهبي در روستاهاي کشور 
نمایه نشر: قاضي جهان در گذرتاریخ  78
79 پایگاه اطالع رسانی: اوقات شرعي روستاها 
                                 پایگاه اینترنتي  تالوت   80



آن چه یک ملت نس��بت به آن احس��اس تعلق می کند و هویت خود را در هم تنیده با آن می یابد فرهنگ 
آن ملت را شکل می دهد. 

فرهنگ حاصل تجربیات تاریخی و زندگانی انسان ها است؛ قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد و امتداد 
اندوخته های حیات نسل های گذشته است که نسل به نسل و سینه به سینه به میراثی ارزشمند بدل گردیده 
اس��ت.  ایران اسالمی سال هاست با فرهنگ غنی اسالمی عجین شده است و ارزش های اسالم، اساس راه 

و منش او قرار گرفته است.
فرهنگ اسالمی- ایرانی مملو از مفاهیم غنی است، که از زمان های دور مولد خلقیات مثبت بسیاری در زندگی 
اجتماعی بوده است، تاریخ نیز به سخت کوشی و ذکاوت انسان ایرانی معترف است و آثار و ابنیه ی باقی مانده، 
حکایت از اخالق کار متعالی در ایران دارد. در روزگار کنونی نیز از این میراث بی بهره نمانده ایم، آبادانی ها و عمران ها، 
 پشتکارها، سخت کوشی ها، جهاد و ... همگی از خلقیات مثبتی هستند که از معارف اسالمی نشات گرفته اند.

امروز بیش از هر زمانی باید به این ارزش ها و هنجارها توجه نمود. در حرکت به س��مت توس��عه متناس��ب با 
مقتضیات فرهنگی- اجتماعی در جهت دستیابی به تعالی انسانی، نیازمند الهام از فرهنگ اسالمی می باشیم؛ 
که خوش��بختانه در این مس��یر فعالیت های ویژه ای صورت پذیرفته است. وسعت این تاثیرپذیری از معماری 
و فعالیت های عمرانی متناس��ب با فرهنگ ایرانی-اس��المی را فرا گرفته، تا خلقیات و آداب و رسومی که در 
زندگی روزمره ی مردم وجود دارد. با همین فرهنگ و از طریق پایبندی و عمل به معارف و مفاهیم اسالمی 
است که می توانیم به شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی جامه ی عمل بپوشانیم و در بلندای 

آبادانی و سربلندی بایستیم.
مس��لما در سطح روستاها دهیار به عنوان مدیر اجرایی روستا در ارتباط با فرهنگ دارای وظایفی است. از 

جمله ی این وظایف کمک به سازمان ها و نهادهای متولی امر فرهنگ در روستاهاست.
 عالوه ب��ر این ه��ا دهی��اران با توجه به ش��ناختی که از محیط روس��تا و نیازهای اهالی دارن��د، می توانند 
طرح ه��ا و پیش��نهاداتی را جه��ت برنامه ریزی و اقدام به ش��ورا و ی��ا نهادهای مربوط ارائه دهن��د تا بعد از 
 بررس��ی ب��رای اجرای آن ب��ا هماهنگی دهیاری و یا حتی توس��ط دهی��اری اقدامات الزم ص��ورت پذیرد.

اما جدای از وظایف قانونی، نقش دهیار محدود به موارد باال نمی شود. 
دهیار باید با تعامل با شورا در این مسیر خالقانه عمل نماید. از ظرفیت های موجود در روستا استفاده کند 

و با کمک اهالی رنگ و بویی فرهنگی به فعالیت های خود ببخشد.
اهمیت این موضوع باعث ش��د تا در این ش��ماره از ماهنامه دهیاری ها به بحث ش��اخص های فرهنگی-

 اجتماعی در روس��تا بپردازیم و موجبات آش��نایی و شناخت بیش��تر دهیاران با این موضوع را فراهم نماییم. 
امید است با توکل به خداوند متعال و با اتکا به عزم ملی و فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی شاهد موفقیت های 

چشم گیر و روزافزون دهیاران در سراسر کشور باشیم.

به قلم مديرمسئول
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چکیده
توسعه یکی از کالن گفتمان های معاصر 
اس��ت ک��ه ب��ه صورت بندی ش��رایط 
پیش��رفت همه جانبه در جوامع مختلف می پردازد 
و تاکنون الگوهای متعددی برای آن به وسیله ی 
نظریه پردازان متفاوت ارائه ش��ده است که از آن 
جمله می توان به نظریه های نوسازی، وابستگی، 
نظام های جهانی یا نظریه ی توسعه ی ترکیبی و 
نابرابر اشاره کرد. وجه مشترک اکثر این نظریه ها، 
به ویژه نظریه های جدیدت��ر، اجماع در باب لزوم 
پیش��رفت در همه ی وجوه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی به طور هماهنگ و هم زمان با یکدیگر 
است. در این عرصه، توسعه پایدار به عنوان آرمان 
توس��عه ی معاص��ر، در قالب توس��عه ای تعریف 
می ش��ود که پاس��خگوی نیازهای کنونی جامعه 
اس��ت، اما در عین حال نسل های آینده را نیز در 
رفع نیازها و برخورداری از منابع و محیط زیس��ت 
ب��ا مخاطره مواجه نمی کند. ام��ا آن چه که برای 
کش��ور ای��ران حائز اهمیت اس��ت دس��تیابی به 
الگویی مبتنی بر فرهنگ غنی اس��المی-ایرانی 
برای پیش��رفت است. پیش��رفتی که در آن رشد 
ارزش های معنوی به عن��وان اخالقیات حاکم بر 
اقتصاد بس��یار مهم است. در چنین الگویی برای 
پیشرفت است که توسعه ی فرهنگی و اجتماعی 
تبدیل ب��ه اولویتی انکارناپذیر می ش��ود. در این 

نوش��تار، تالش ش��ده اس��ت جایگاه توس��عه ی 
فرهنگی و اجتماعی در روستاهای ایران به عنوان 
بخشی مهم از جامعه ی ایرانی مورد بررسی قرار 
گیرد و اهمیت این مساله از آن جا ناشی می شود 
که توس��عه ی همه جانبه در روستاها نه تنها یکی 
از ش��روط الزم برای دستیابی به توسعه پایدار در 
کل کشور اس��ت، بلکه بخش مهمی از فرهنگ 
غنی اس��المی-ایرانی نش��ات گرفته از مناطق 
روس��تایی است و حفظ و حراست از این فرهنگ 

ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
واژگان کلیدی: توسعه، توسعه پایدار، توسعه ی 
فرهنگی-اجتماعی روس��تاها، الگوی اسالمی-

ایرانی پیشرفت، سرمایه ی اجتماعی، دهیاری
مقدمه

توسعه1 را به عنوان یکی از گفتمان های حوزه ی 
اندیشه و نیز عمل، می توان از جمله متکثرترین 
مقوالت جهان معاصر دانس��ت که الزاما تعریف 
جامع و مانعی برای آن نمی توان به دس��ت داد و 
تعاریف و نظریه های ناظر بر آن بسته به شرایط، 
زمان��ه و عوام��ل دیگر تغییر می کنند؛ اما ش��اید 
نقطه ی مش��ترک تمامی این تعاریف را می توان 
این دانس��ت که چگونه می توان ب��ه تغییرات و 
پیش��رفت مطلوب در جامعه از طریق بهینه ترین  
و مقرون به صرفه ترین راهبردهای ممکن دست 
یاف��ت. نگاهی به نظریات جهان��ی رایج در باب 
توسعه، سلطه ی گفتمان برتری طلبانه ی فرهنگ 
غرب��ی را همچ��ون عرصه های دیگ��ر به خوبی 
آشکار می س��ازد. از جمله این نظریه ها می توان 
به نظریه های نوس��ازی2 اش��اره کرد که دس��ت 

یافتن به توس��عه را تنه��ا از طریق اجرای مجدد 
فرایندهایی که به وسیله ی کشورهای توسعه یافته 
امتحان ش��ده اند میس��ر می داند. به این ترتیب، 
عامل کلیدی در نظریه های نوسازی، این اعتقاد 
است که کشورهای در حال توسعه نیازمند کمک 
کشورهای توسعه یافته و الگوبرداری از فرایندهای 
توس��عه ای آنان هس��تند تا بتوانند به توس��عه ی 
مطلوب دست یابند. مهم ترین آسیبی که می توان 
ب��رای این نظریه ها برش��مرد بی توجهی آنان به 
تکثر فرهنگی-اجتماعی در کش��ورهای جهان و 
تضاد نظام ارزشی در فرهنگ های مختلف است 
که عاملی بازدارنده بر س��ر راه چنین توس��عه ای 
به ش��مار می آی��د. از دیگر نظریه های توس��عه و 
به عن��وان نمونه ی مارکسیس��تی آن ها، می توان 
به نظریه ی وابس��تگی3 اش��اره کرد که برخالف 
نظریه ی نوس��ازی که توس��عه و توسعه نیافتگی 
را نتیجه ی ش��رایط داخلی کش��ورهای مختلف 
می بیند، معتقد اس��ت توس��عه و توسعه نیافتگی 
در رابط��ه ای متقاب��ل با یکدیگر ق��رار دارند. در 
این نظریه، ملت های جهان به ش��کل شبکه ای 
به هم مرتبط دیده می ش��وند که در این ش��بکه 
هس��ته ی مرکزی را مجموعه ای از کش��ورهای 
ثروتمند تش��کیل می دهد ک��ه بر ملت های فقیر 
س��لطه دارند و نقش این ملل فقیر در این شبکه 
تامین نیروی کار ارزان قیمت و مواد خام موردنیاز 
برای تولید است. س��ایر نظریات لیبرالیستی و یا 
مارکسیستی توس��عه از قبیل نظریه ی نظام های 
جهانی4 یا نظریه ی توسعه ی ترکیبی و نابرابر5 نیز 
با تفاوت هایی اندک بیان گر همان خط مشی های 

بایدها و نبایدهای 
توسعه ی 
فرهنگی-

اجتماعی روستاها 
در ایران؛ الگویی 
اسالمی-ایرانی
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کل��ی هس��تند ک��ه در باال به آن اش��اره ش��د و 
سلطه ی س��رمایه داری یا مبارزه ی طبقاتی را به 
انحاء مختلف به عنوان اصل موضوعه ی خود قرار 

(Peet&Hartwick, 2009) .داده اند
هرچند به مصداق حدیث شریف امیر مومنان 
حض��رت عل��ی(ع): “انظر الی ما ق��ال و التنظر 
الی من ق��ال” یعنی بنگر ب��ه این که چه چیزی 
گفته می ش��ود و ننگر به این که چه کسی آن را 
می گوید، بهره گرفتن صحیح از برخی راهکارهای 
عمل��ی اج��رای نظریه ه��ای توس��عه ای که در 
تضاد با فرهنگ اس��المی-ایرانی ما قرار ندارند 
قطعا در دس��تیابی به بصیرت الزم برای تدوین 
برنامه های  توس��عه ی مبتنی ب��ر فرهنگ بومی، 
کمک قابل توجهی خواهد ک��رد. در برنامه های 
توسعه جمهوری اس��المی ایران نیز این مفهوم 
چندوجهی است و برخالف مفهوم رشد که عمدتا 
ناظر بر مفهومی اقتصادی است، چندوجهی بودن 
توسعه مهم ترین ویژگی آن را تشکیل می دهد و 
به این ترتیب معنا پیدا کردن پیشرفت اقتصادی 
در جامعه را در گروی رش��د هم زمان و هماهنگ 
وجوه فرهنگی و اجتماعی می بیند و دست یافتن 
به رفاه و پیش��رفت برای انسان در یک جامعه ی 
مطلوب اسالمی-ایرانی را تنها در قالب توجه به 
کرامت و ارزش واالی انس��ان در مقام خلیفه در 
روی زمین می داند و این میسر نخواهد شد مگر 
به مدد توس��عه ای همه جانبه که در آن پیشرفت 
ش��اخص های اقتصادی و ارتقای رفاه در س��طح 
جامعه تنها در صورتی واجد ارزش اس��ت که به 
 رش��د ارزش های معنوی نی��ز بیانجامد و الغیر. 

توس��عه ی فرهنگی همواره جای��گاه مهمی را در 
برنامه های توس��عه جمهوری اس��المی ایران به 
خود اختصاص داده و یکی از ارکان آن به ش��مار 
می آمده اس��ت. برنامه های مرتبط با توس��عه ی 
روس��تاها نی��ز ت��ا قب��ل از تدوی��ن برنامه ی 
پنج س��اله ی پنج��م در فص��ول مختلف به 
فراخور موضوع مطرح می ش��ده است؛ اما 
در برنامه ی پنج س��اله ی پنجم توس��عه، 
اختصاص یک ماده ی مس��تقل (ماده ی 
194) با عنوان توس��عه روستایی از فصل 
شش��م برنامه تح��ت عنوان توس��عه ی 
منطق��ه ای اتف��اق فرخنده ای اس��ت که 
توسعه روستایی را به عنوان یکی از ارکان 
مهم توس��عه ی پایدار ملی به رس��میت 
ش��ناخته و ادامه ی این رون��د به عنوان 
یک پش��توانه ی برنامه ای که متعاقبا به تصویب 
قوانی��ن و اج��رای طرح های بیش��تر و موفق تر 
توس��عه در مناطق روس��تایی منجر خواهد شد، 
می تواند به تقویت توس��عه ی پایدار روس��تایی و 
کاهش ش��کاف بین شهر و روس��تا بیانجامد. به 
این ترتیب در برنامه ی پنجم توس��عه که در حال 
حاضر و تا 4 س��ال آینده الگوی کالن توسعه ی 
کش��ور محسوب می شود به توس��عه روستایی و 
نیز توسعه ی فرهنگی و اجتماعی روستاها توجه 
ویژه ای ش��ده و ای��ن امر، توان بالقوه  ی بس��یار 
خوبی را فراهم آورده اس��ت که بالفعل س��اختن 
 آن همت مجریان برنامه های توسعه را می طلبد.

   برای تبیین بایدها و نبایدهای توسعه ی فرهنگی 
و اجتماعی در روس��تاهای ایران، در گام نخست 
باید با بذل توجه به تعریف فرهنگ، شاخص های 
توسعه را تعیین کرد و سپس راهکارهای ارتقای 
آن را مورد بررس��ی قرار داد. فرهنگ از آن دسته 
مفاهیم کالن اس��ت که تالش برای تعریف آن 
امری س��هل و ممتنع اس��ت. یعنی در عین حال 
که مانند بس��یاری مفاهیم دیگ��ر می توان برای 
آن تعریف ارائه داد، اما گس��تردگی این مفهوم و 
ماهیت منشوری اش تعاریف متعددی را می طلبد 
و از این رو ش��اید هر تعریف نیاز به تعاریف دیگر 
نیز داش��ته باش��د تا با تکمی��ل یکدیگر حقیقت 
واژه ی فرهنگ را تشکیل دهند. فرهنگ فارسی 
معین، واژه ی فرهن��گ را به عنوان ادب، تربیت، 
دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده 
است. نکته ی بسیار مهم در این تعریف آن است 
که علم و دانشی کس��وت فرهنگ می پوشد که 
ب��ا ادب و تربیت همراه باش��د و ب��ه این ترتیب 
در نخس��تین گام، اخ��الق و توجه به ارزش های 
معنوی به عنوان یکی از ارکان اساس��ی فرهنگ 
اسالمی-ایرانی تعیین می شود. در اینجا، نگاهی 
به تعاریف دیگر از مفهوم فرهنگ راهگشاس��ت. 
ادوارد برنت تایلر6، مردم شناس انگلیسی، فرهنگ 

را مجموعه ی پیچیده ای می داند که شامل علوم 
و دانش ه��ا، اعتق��ادات، هنرها، اف��کار و عقاید، 
صنایع، فن و تکنیک، اخالق، قوانین و مقررات، 
کالم، عادات و رسومی است که انسان به عنوان 
عضوی از جامعه آن را فرا می گیرد و در قبال آن 

(1980 ,Leopold) .نیز متعهد است
رالف لینت��ون7، انسان ش��ناس آمریکایی نیز 
فرهن��گ را مجموعه ای از رفتارهای اکتس��ابی 
می داند که به وسیله ی اعضای جامعه از نسلی به 
نسل دیگر منتقل می شود و در میان افراد جامعه 

( Linton, 1971)  .مشترک است
بر این اساس، فرهنگ را می توان مجموعه ای 
از ارزش ه��ای مادی و معنوی در قالب ش��یوه ی 
زندگی دانست که به دست انسان در طول تاریخ 
آفریده ش��ده و از نسلی به نس��ل دیگر به طرق 
مختلف و با ماهیتی پویا انتقال پیدا کرده اس��ت. 
به همین دلیل است که این گنجینه ی تاریخی، 
که برای کشوری مانند ایران قرن ها قدمت دارد، 
تعیین کننده ی بس��یاری از رفتارهای انسان ها در 

موقعیت های مختلف است.
حال اگر توسعه را بهینه  و مقرون به صرفه ترین 
راهبردهای ممکن برای دست یافتن به تغییرات 
و پیش��رفت مطلوب در جامعه دانست که دارای 
جنبه های مختلف و هم زمان اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی است، با توجه به تعاریف فوق، فرهنگ 
را می توان مهم ترین رکن توس��عه دانست که به 
 مثابه ی بس��تری تغذیه کننده برای توسعه عمل 
می کن��د و به رش��د اقتصادی س��مت و س��وی 
معنوی می بخشد و در پیوند با پیشرفت اقتصادی 
تامین کنن��ده ی جامع نیازهای م��ادی و معنوی 
انسان در متن جامعه اس��ت. نکته ی قابل توجه 
در باب اهمیت فرهنگ در توس��عه، دست یافتن 
ب��ه پایداری8 اس��ت. گ��زارش برانت لنت9 که در 
س��ال 1987 به وسیله ی سازمان ملل منتشر شد، 
مفهوم توس��عه ی پایدار10 را برای نخستین بار به 
شکل متداول امروزه مطرح کرد. در این گزارش، 
توسعه ی پایدار به عنوان توسعه ای تعریف می شود 
که پاسخگوی نیازهای کنونی جامعه است اما در 
عین حال نس��ل های آینده را نیز در رفع نیازها و 
برخورداری از منابع و محیط زیس��ت با مخاطره 
مواجه نمی کند.11 دو نکته ی مهمی که در همین 
تعریف موجز و بسیار مهم وجود دارد یکی مفهوم 
نیازهای اساس��ی انس��ان و لزوم توجه و اولویت 
بخش��یدن به آن ها در فراین��د برنامه ریزی برای 
توسعه اس��ت و دیگری محدودیت ها و خطراتی 
که تکنولوژی و نهادهای سیاسی و اجتماعی برای 
محیط زیست و منابع ارزشمند موجود رقم می زنند 
به گونه ای که محیط زیس��ت و منابع در دسترس 
برای تامین نیازهای آینده و در مواردی نیازهای 

زمان حال با مشکل جدی مواجه می شوند.

شاخصهای
توسعهیفرهنگی
روستاهارا
میتواندردو
دستهیکلی
شاخصهای
فیزیکیو
غیرفیزیکی
تقسیمبندیکرد.

همچنین
شاخصهای
فیزیکی:شامل
زیرساختهاو
سختافزارهایی
کهبستروقوع
توسعهیفرهنگی
بودهوظرفاین
توسعهرافراهم
میآورند.
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 ی��ک نمون��ه ی قابل ذک��ر در ای��ن زمینه، 
فاجع��ه ای اس��ت که افزای��ش م��داوم گازهای 
گلخان��ه ای و تاثی��رات مخرب آن ها ب��ر جو در 
جهان ایجاد کرده اند. گازهای گلخانه ای از قبیل 
دی اکسید کربن میزان جذب اشعه های خورشید 
را افزایش داده و با افزایش بی رویه ی گرمای کره 
زمین، جهان را به س��مت نابودی سوق می دهند. 
بر اس��اس تصمیمات اتخاذ ش��ده در س��ازمان 
ملل مقرر گردیده که کش��ورهای تولیدکننده ی 
گازهای گلخانه ای که عمدتا کشورهای صنعتی 
بزرگ هس��تند به س��رعت نس��بت ب��ه کاهش 
می��زان تولید این گازها اق��دام کنند. اما اکثر این 
کش��ورها به دلیل مغایرت این تصمیم با تولیدات 
صنعتی ش��ان به بهانه های مختلف از اجرای آن 
خودداری کرده و سود اقتصادی کوتاه مدت خود 
را به نجات کره زمین و نس��ل های آینده ترجیح 
می دهن��د. دقیقا در همین جاس��ت که اهمیت و 
جای��گاه فرهنگ و پایگاه معنوی آن در توس��عه 
که به اعتالی ارزش ه��ای مادی کمک کرده و 
جهت می بخشد، به خوبی خود را آشکار می سازد؛ 
یعنی توسعه ای که صرفا مبتنی بر رشد اقتصادی 
و دور از ارزش های فرهنگی باش��د نه تنها پایدار 
نیست بلکه کامال در جهت نابودی محیط زیست 
و ک��ره زمین و تجاوز به حقوق س��ایر ملت های 
جه��ان حرکت می کند. به ای��ن ترتیب الزمه ی 
دست یافتن به توسعه پایدار ارتقای شاخص های 
فرهنگی در فرایند توس��عه است. در این صورت 
فرهنگ را می توان زمینه، نظام ارزش ها، شیوه ی 
تفک��ر، رویکردها و مهارت هایی دانس��ت که بر 
بس��تر آن ها فرایند توسعه اتفاق می افتد. به دلیل 
گس��ترده بودن حوزه ی فرهنگ و تعین ناپذیری  
ذاتی آن، بسیار دشوار است که تاثیرات فرهنگی 
برنامه های توسعه را بتوان در قالب شاخص های 
کمی و کیفی مورد س��نجش قرار داد و از میزان 
دق��ت آن نیز مطمئن ب��ود؛ اما به هر حال تعیین 
ش��اخص های توس��عه ی فرهنگی ت��ا حدودی 
سررش��ته ها را برای تحلیل دستاوردها مشخص 
کرده و شواهد و قرائنی برای ارزیابی نتایج فراهم 

می آورد. 
ش��اخص های توس��عه ی فرهنگی روستاها را 
می توان در دو دسته ی کلی شاخص های فیزیکی 

و غیرفیزیکی تقسیم بندی کرد:
ش��امل  فیزیک�ی:  ش�اخص های   -1
زیرساخت ها و س��خت افزارهایی که بستر وقوع 
توس��عه ی فرهنگی بوده و ظرف این توس��عه را 
فراهم می آورند. از جمله مهم ترین شاخص های 
فیزیکی برای روس��تاهای ایران می توان به این 

موارد اشاره کرد: 
ایرانی    مراک��ز ترویج فرهنگ اس��المی-
مانند خانه های قرآن روستایی که با هدف ترویج 

فرهن��گ مقدس قرآن کریم و آموزش های الزم 
در این زمینه تاس��یس شده اند و در کنار مساجد، 
حس��ینیه ها و تکایا فض��ای الزم ب��رای ترویج 

فرهنگ تشیع را تامین می کنند.
  کتابخانه های روستایی که با هدف توسعه 
و ترویج فرهنگ کتابخوانی در مناطق روستایی 
تاسیس شده اند و به ارتقای بصیرت و آگاهی های 
عمومی جامعه ی روستایی کمک شایان توجهی 

می کنند.
  یادمان های فرهنگی س��اخته شده برای 
ماندگارس��ازی فرهنگی ارزشمند چون فرهنگ 
شهادت؛ مانند گلزارهای شهدای روستایی که با 
هدف زنده نگاه داش��تن یاد و خاطره ی شهدای 
انقالب اس��المی در قالب طرح هایی معمارانه بر 

مزار شهدای روستایی تاسیس شده اند.
 موزه های خاص مناطق مختلف روستایی 
مانند موزه های مردم شناس��ی که فرهنگ خاص 
ی��ک قوم را در گذر تاریخ ثبت و به همگان ارائه 

می کنند.
  اماکن و آثار تاریخی ثبت ش��ده به عنوان 

میراث فرهنگی
  مراکز اقامت��ی عمومی که امکان حضور 
گردش��گران در مناط��ق روس��تایی و ارتب��اط و 

مبادله ی فرهنگی را فراهم می آورند.
  س��الن های نمایش فیلم و اجرای نمایش 
که با فراهم آوردن مکانی مناس��ب برای پخش 
فیل��م، اجرای نمایش و برگزاری جش��نواره های 
محل��ی و رویدادهای فرهنگی می توانند نقش��ی 

مهم در توسعه ی فرهنگی روستاها ایفا کنند.
  دکه های فروش مطبوعات و محصوالت 
چندرس��انه ای که پ��ل ارتباطی مناس��بی برای 
دسترس��ی جامعه ی روس��تایی به مطالب به روز 
منتش��ر ش��ده در مطبوعات همپ��ا و هم زمان با 

جامعه ی شهری محسوب می شوند.
  اماکن ورزشی که با فراهم آوردن فضایی 
مناسب برای جوانان روستایی دستیابی به زندگی 
سالم همراه با ورزش و دوری از مسائلی از قبیل 

اعتیاد را ممکن می سازند.

و  اطالع��ات  فن��اوری  زیرس��اخت های   
ارتباطات شامل خطوط تلفن و اینترنت پرسرعت 
که در قالب دفاتر ICT روستایی امکان ارائه ی 

خدمات در مناطق روستایی را فراهم می آورند.
ش��امل  غیرفیزیک�ی:   2-ش�اخص های 
سیاست گذاری ها، تصمیم سازی ها، برنامه ریزی ها 
و نرم افزارهای��ی که ام��کان بهره مندی بهینه از 
زیرس��اخت ها و بس��تر فیزیکی موجود را تامین 
می کنن��د و از جمله مهم تری��ن آن ها می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 ترویج فرهنگ مقدس قرآن کریم و فرهنگ 
واالی تش��یع از طریق آموزش ق��رآن، برگزاری 

مسابقات قرآنی و احادیث و روایات اسالمی
 ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه ی مفید 

کتاب ها، نشریات و محصوالت چندرسانه ای
 احیای میراث فرهنگی

 تروی��ج فرهن��گ زندگی س��الم و ورزش 
کردن

 نمایش فیلم و اجرای نمایش
جش��نواره های  و  مس��ابقات  برگ��زاری   

فرهنگی-ورزشی
 دسترس��ی ب��ه اینترن��ت و فناوری ه��ای 

ارتباطات و فناوری اطالعات
هم اکنون باید دی��د چه وجوهی از فرهنگ با 
این حوزه ی وسیع و ش��اخص هایی که به آن ها 
اش��اره شد برای توسعه روستایی حیاتی است. در 

این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
شیوه های امرار معاش سنتی: این شیوه ها 
با اَش��کال فرهنگی متفاوت و مشاغل محلی هر 
منطق��ه در ارتباط اس��ت ک��ه مهارت ها و دانش 
مرتبط با آن ها ماهیت س��نتی داش��ته و از نسلی 

به نسل دیگر انتقال می یابند.
اَشکال فرهنگی متمایز: این اَشکال فرهنگی 
ناظر بر ش��یوه های بیان هنری شامل معماری و 
شیوه های ساخت بنا، ادبیات فولکلوریک، صنایع 
دس��تی و س��ایر هنرهایی هس��تند که به الوان 
مختل��ف در جوامع روس��تایی به ص��ورت کامال 

متمایز با یکدیگر دیده می شوند.

فرهنگرامیتوان
مجموعهایاز

ارزشهایمادی
ومعنویدرقالب
شیوهیزندگی
دانستکهبه

دستانساندر
طولتاریخآفریده
شدهوازنسلی
بهنسلدیگر
بهطرقمختلف
وباماهیتیپویا
انتقالپیداکرده
است.بههمین

دلیلاستکهاین
گنجینهیتاریخی،
کهبرایکشوری

مانندایرانقرنها
قدمتدارد،
تعیینکنندهی
بسیاریاز

رفتارهایانسانها
درموقعیتهای
مختلفاست.
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 اخالقیات مورد اجماع جهانی که به تکثر 
فرهنگ��ی احترام گذاش��ته و از توهین به اقوام و 
نژادها دوری می گزیند و قائل به اولویت گفت وگو 
در تعام��ل عناص��ر مختلف ب��ا یکدیگر و حقوق 
حقه ی انس��انی اس��ت و از قائل ش��دن تبعیض 
میان ابناء بش��ر پرهیز کرده و به برقراری عدالت 
اجتماعی و مردم س��االری پایبند است. کشور ما 
ب��ا فرهنگ غنی اس��المی-ایرانی خود بی تردید 
بیشترین نزدیکی را به این معیارهای مورد قبول 
جامعه ی جهانی داراس��ت. الزم به تاکید نیست 
که نظام های سیاس��ی متعددی در سطح جهان 
حض��ور دارند که معیارهای فوق برای آنان صرفا 
در حد یک شعار و سخنی زیبا بر روی کاغذ معنا 
پیدا می کند، ولی در عمل فرس��نگ ها با اجرای 
حقیقی این اح��کام به ظاهر مورد اجماع همگان 

فاصله دارند.
 آداب و رس��وم و کرداره��ای اجتماع��ی 
شامل زبان، فرهنگ مذهبی، شیوه های آموزش، 
فراینده��ای نهادی، ش��یوه های تصمیم گیری و 
سنت های خانوادگی است که در جوامع روستایی 
عمق و پیچیدگی بس��یار بیشتری از جامعه ی تا 
حد زیادی یکسان گش��ته ی ش��هری دارند، زیرا 
جوامع روس��تایی هنوز پیوندهای قوی تری را با 
س��نت حفظ کرده اند تا فرهنگ جامعه ی شهری 
که تحت تاثیر یکسان سازی مدرنیسم، از سنت ها 

دوری گزیده است. 
زیس��تی- فراینده��ای  و  کرداره��ا   
سکونت گاهی که ریشه در دانش محلی که بومی 
جوامع روستایی است داشته و در گذر زمان تکامل 
یافته اس��ت و شامل کردارها، دانش و فناوری در 
زمینه های کش��اورزی، تغذیه، بهداشت، مصالح 
مورد استفاده در ساخت ابنیه، شیوه های استفاده 
از منابع طبیعی و مدیریت محیط زیست است که 
به دلیل ارتباط و تاثیرگذاری مس��تقیم در زندگی 
جوامع روس��تایی از وجوه فرهنگی بسیار مهم در 

توسعه ی فرهنگی روستایی به شمار می آیند.
 ترویج دان��ش و انتقال تجارب که موجب 
تروی��ج خالقیت، ابت��کار و نوآوری و توس��عه ی 

فکری افراد و گروه هاست. 
 پ��رورش و حف��ظ و حراس��ت از اَش��کال 
فرهنگ��ی متمایز و نی��ز فرایندهایی که به خلق 

آن ها منجر شده اند.
همان طور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد 
الگوی ایده آل توس��عه، حفظ هم��ه ی وجوه آن 
شامل توس��عه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی و تحقق توسعه پایدار نیز در گرو رشد 
جامعه در تمامی وجوه فوق الذکر اس��ت و معضل 
گازهای گلخانه ای و مشکالتی از این دست که 
در دنیا برای محیط زیس��ت به وجود آمده ناشی از 
توجه صرف به توس��عه ی اقتصادی بدون لحاظ 

توسعه ی فرهنگی اس��ت. اما نکته ی قابل توجه 
این اس��ت که فرهنگ نه تنه��ا به عنوان یکی از 
وجوه موازی با اقتصاد، تنظیم آن را موجب شده، 
اصالح گ��ری را رقم می زند و اخالقیات حاکم بر 
آن را تعیی��ن می کند، بلک��ه فراتر از آن، خودش 
فی نفس��ه نیز اب��زاری برای پیش��رفت اقتصادی 
اس��ت. این نقش مهم فرهن��گ به عنوان ابزاری 

اقتصادی را می توان در موارد زیر ردیابی کرد:
صنای�ع فرهنگ�ی: فرهن��گ ی��ک موت��ور 
اقتصادی جهانی بسیار قدرتمند است که به عنوان 
مثال بر اس��اس آمارهای یونسکو تنها در دهه ی 
نخس��ت قرن بیست و یکم در هر سال، مشاغل 
و درآمدهایی با ارزش بیش از 3/1 تریلیون دالر 
در س��طح جه��ان تولید کرده اس��ت و همچنین 
بیش از 7 درصد تولید ناخالص داخلی در س��طح 
کشورهای جهان متعلق به همین صنایع فرهنگی 
اس��ت. در دهه ی 1990 نیز نرخ رش��د سالیانه ی 
صنای��ع فرهنگی دو برابر صنایع خدماتی و چهار 

برابر تولید در کشورهای عضو سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه12 بود.13

گردش�گری فرهنگی: گردشگری فرهنگی 
40 درص��د از درآم��د گردش��گری را در س��طح 
جه��ان به خ��ود اختص��اص می ده��د.14 میراث 
فرهنگ��ی، به وی��ژه آث��اری که به ثب��ت جهانی 
یونس��کو رس��یده اند، از محل بازدید گردشگران، 
فروش صنایع دستی، موسیقی های محلی و سایر 
محصوالت فرهنگی درآمد قابل مالحظه ای برای 
جوام��ع محلی و مناطق روس��تایی تولید کرده و 
اساسا ماهیتی اشتغال زا دارند که این اشتغال زایی 
از پایداری مناسبی نیز برخوردار است. گردشگری 
بین الملل��ی ح��دود 10 درصد از تولی��د ناخالص 
داخلی کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را در سال 
2004 به خود اختصاص داده اس��ت.15 با در نظر 
گرفتن ارزش اقتصادی و اشتغال زایی گردشگری 

فرهنگ��ی به عن��وان ی��ک تجرب��ه ی جهانی و 
نگاهی به میراث فرهنگی غنی ایران در مناطق 
روس��تایی، از روس��تای مش��هور ابیانه در استان 
اصفهان گرفته تا روس��تای قره کلیسا در استان 
آذربایجان غربی و ده ها روستای دیگر در سرتاسر 
کش��ور ایران لزوم توجه به این صنعت درآمدزا را 
صدچندان می س��ازد؛ صنعتی که به موازات ایجاد 
درآمد و اشتغال برای روستاییان، سندی فرهنگی 
برای معرفی فرهنگ غنی مناطق روس��تایی به 
جهانیان نیز به شمار می رود. الزم به ذکر است که 
در برنامه ی چهارم توس��عه، 350 روستا در ایران 
دارای بافت با ارزش ش��ناخته ش��دند که بخش 
مهمی از میراث فرهنگی کش��ور را تشکیل داده 
و باید بناهای تاریخی ارزشمند آن ها مرمت شود 
که این تعداد روستای واجد میراث فرهنگی، رقم 
قابل مالحظه ای را در مقایسه با بیشتر کشورهای 

جهان تشکیل می دهد.
مشاغل س�نتی در روستاها: توجه به حفظ 

و احیای مش��اغل سنتی در روس��تاها نیز نوعی 
دیگ��ر از توجه به میراث فرهنگی اس��ت که در 
کنار حراس��ت از دانش بومی، در تولید اش��تغال 
در مناطق روس��تایی نیز موثر بوده و در توسعه ی 
اقتص��ادی ایفای نق��ش می کند. این مش��اغل 
گستره ی وسیعی را از تولید صنایع دستی گرفته تا 
شیوه های سنتی کشاورزی و دامداری و مدیریت 
منابع طبیعی ش��امل می ش��وند. تنها کافی است 
مزیت نسبی هر منطقه به درستی شناسایی شده 
و با ش��ناخت درست از فرهنگ سنتی هر منطقه 

آن را در تلفیق با دانش روز زنده نگاه داشت.
فرصتی برای رش�د اقتصادی با کمترین 
سرمایه ی ممکن: در روستاها، کاالها و خدمات 
فرهنگی با س��رمایه ی بسیار کمتری در قیاس با 
جامعه ی ش��هری قابل تولید و ارائه هستند و این 
مزیت نس��بی جامعه ی روس��تایی در بهره گیری 

 در گزارش
 برانت لنت
 توسعه ی

 پایدار به عنوان
 توسعه ای

 تعریف می شود
 که پاسخگوی

 نیازهای کنونی
 جامعه است

 اما در عین
 حال نسل های

 آینده را نیز
 در رفع نیازها
 و برخورداری

 از منابع و
 محیط    زیست با
 مخاطره مواجه

نمی کند.
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از س��رمایه ی اجتماع��ی و فرهن��گ خاص خود 
برای تولید فرهنگی ارزان قیمت اس��ت که البته 
س��ودآوری اقتصادی خوبی را به هم��راه خواهد 

داشت.
پ��س از بیان نق��ش دوگانه ای ک��ه فرهنگ 
به عن��وان “اصالح گر و تنظیم کننده ی اقتصاد” و 
نیز “ابزاری که فی نفسه کاربردی اقتصادی دارد” 
به نقش مهم توسعه ی فرهنگی در ایجاد انسجام 
و پایداری در جوامع روس��تایی می پردازیم؛ یعنی 
مهم ترین اتفاقی که می توان��د در یک جامعه ی 
محلی رخ دهد و با افزایش سطح امید به زندگی، 
پایداری جامعه ی روستایی را موجب شود که یکی 
از تبعات مهم آن کاهش مهاجرت از روس��تاها به 
شهر، تقویت هویت روستایی به عنوان یک هویت 
مستقل از جامعه ی شهری و تنها در کنش متقابل 
و همراه با عزت نفس با آن و میل به ماندگاری در 
جامعه ی محلی خود به عنوان جامعه ای با فرهنگ 

غنی و اقتصادی توسعه یافته است. 

درک متقابلی که توسعه ی فرهنگی در جامعه 
به وجود م��ی آورد نیروی مثبت و س��ازنده ای به 
هم��راه دارد که نتیجه ی آن انس��جام و پایداری 
اجتماع��ی اس��ت. در هنگام وق��وع بحران های 
طبیعی مانند س��یل یا زلزله، این فرهنگ اس��ت 
که با همه ی اَشکال خود به بازسازی زندگی های 
ویران ش��ده و بهبودی روانی و توانبخشی جامعه 
کمک می کند که نمونه ی عالی آن را در سونامی 
اخیر ژاپن شاهد بودیم که چگونه در بحرانی ترین 
شرایط، یک ملت تنها به مدد قدرت فرهنگ خود 
از میان آن ویرانی های عظیم، احیا و خارج شدند. 
درک متقاب��ل ژاپنی ها از یکدیگر در ش��رایطی 
که تامین ابتدایی تری��ن نیازهای حیاتی آن ها به 
مخاطره افتاده بود و ش��اید مرگ را در فاصله ای 
نزدیک می دیدند و حفظ انس��جام اجتماعی شان 
هنگامی ک��ه گرس��نه بودن��د ام��ا از یکدیگ��ر 

دزدی نمی کردن��د چیزی جز نمون��ه ای عالی از 
توس��عه یافتگی فرهنگی یک جامعه نیست و در 
اینجاس��ت که توس��عه ی فرهنگی قدرت خود را 
در اصالح گری عرصه ی اقتصاد و بازسازی یک 

جامعه ی بحران زده به خوبی نشان می دهد.
یکی دیگر از ویژگی های مهم فرهنگ برای 
جامع��ه، ایجاد حس تعلق عمیقی اس��ت که فرد 
را به محل زندگی خود وابس��ته می س��ازد؛ حس 
تعلق��ی قدرتمن��د برای ایس��تادن و س��اختن در 
مقابل مهاجرت کردن. این ویژگی که بس��ته به 
اقلیم ممکن اس��ت یک فرهنگ خاص محلی و 
س��رمایه ی اجتماعی ناشی از آن یا حتی یک بنا 
یا بافت تاریخی ارزشمند باشد، به خصوص برای 
جامعه ی روس��تایی که نیازمن��د حس تعلق افراد 
برای حفظ پایداری خود اس��ت، می تواند بسیار با 
اهمیت باشد. میراث فرهنگی نه تنها تولید درآمد 
می کند، بلکه انسجام اجتماعی نیز به همراه دارد 
و اف��راد اجتماع محلی کوچک یا یک روس��تا را 

برای مدیریت و مراقبت و نگهداری از خود بسیج 
می کند؛ موضوعی که عمدت��ا خاص اجتماعات 
کوچک محلی اس��ت و در جامعه ی شهری این 
انس��جام اجتماعی تحت تاثیر می��راث فرهنگی 
متعلق به آن ناحیه ش��کل نمی پذی��رد. در عین 
حال که جش��نواره های فرهنگی، پیرامون چنین 
میراثی، فرهنگ گفت وگو را ش��کل بخش��یده و 
ارتباطات میان فرهنگی را به همراه دارد که آن نیز 
به نوبه ی خود در توسعه ی فرهنگی و اقتصادی 
تاثیرگذار اس��ت. تاکید گفت وگوی میان فرهنگی 
ب��ر احت��رام ب��ه تفاوت می��ان فرهنگ هاس��ت؛ 
به جای آن که مانند مدرنیس��م همسان ساز، قصد 
یکسان س��ازی فرهنگی جوامع را داش��ته باش��د 
و در توانمندس��ازی زنان جوامع روس��تایی نقش 
مهم��ی بر عهده دارد؛ زیرا به نقش آنان به عنوان 
انتقال دهنده ی ارزش ها احت��رام می گذارد. زنان 

در جوامع روس��تایی، مس��ئولیت تفس��یر اَشکال 
فرهنگی خاص و معانی موجود در آن را از طریق 
انتقال آن ها به نس��ل  جدید بر عهده دارند و این 
امر وجه مهمی از هویت فرهنگی زن روستایی را 
شکل می دهد. به هر روی، حفظ و احیای اَشکال 
فرهنگی متمایز و فرایندهای منجر به ایجاد آن ها 
به تقویت سرمایه ی اجتماعی در اجتماع روستایی 
منجر ش��ده و ح��س اعتماد اهالی را نس��بت به 

نهادهای عمومی بیشتر می سازد.
در ای��ران نهاد عموم��ی و غیردولتی دهیاری 
به عنوان بازوی اجرایی ش��ورای اس��المی روستا 
در مقام یک نهاد مردمی، که هر دو برخاس��ته از 
بطن جامعه ی روستایی و آشنا و تنیده در فرهنگ 
محلی هس��تند و اعتماد اهالی نسبت به آن ها در 
سطح قابل قبولی است؛ زیرا آن ها را منتخب خود 
ساخته اند در کنار انجام وظایف عمرانی و خدماتی 
خود وظیفه ی خطیر حراس��ت از هویت و اَشکال 
فرهنگی متمایز، تالش برای احیای آن به کمک 
مردم و دولت در نقش حلقه ی رابطی قابل اعتماد 
و نیز تقویت س��رمایه ی اجتماعی در روستا را در 
راس��تای ایفای این مسئولیت خطیر فرهنگی بر 
عه��ده دارند. دهیاران که عمدتا از میان نخبگان 
یک جامعه ی روس��تایی برگزیده می شوند تا در 
نقش مدیر روس��تا انجام وظیفه کنند این قابلیت 
را دارند تا در تمامی وجوه توس��عه ی فرهنگی و 
اجتماعی روس��تا در نقش رابط، تسهیل گر و یک 
مدیر ورود پیدا کرده و در ارتباطات میان فرهنگی 
نقش س��فیران فرهنگی جوامع روس��تایی را بر 
عهده بگیرند و آگاهی آنان از رسالت خود در این 
زمینه به مدد آموزش های خاص میس��ر است تا 
بدین طریق نقش دهیاری در منش��ور توسعه ی 

همه جانبه ی روستاها تکمیل شود.
ح��ال از دو منظ��ر می توان به جای��گاه نهاد 
دهیاری و نیز ش��ورای اسالمی روستا و رابطه ی 
آن ها با توسعه ی فرهنگی و اجتماعی در مناطق 
روستایی نگریست. منظر نخست می تواند بررسی 
شرح وظایف تفصیلی دهیاری جهت اداره و حفظ 
توس��عه ی پایدار روستا بر اس��اس قانون شوراها 
من��درج در م��اده ی 10 اساس��نامه، تش��کیالت 
و س��ازمان دهیاری ه��ا مص��وب 1380/11/21 
به عنوان مستند قانونی چارچوب فعالیت دهیاری 
در روستا و احصاء وظایفی باشد که در اولین نگاه 
جنب��ه ای فرهنگی را به ذهن متبادر می س��ازند؛ 
وظایف��ی مانن��د “کمک ب��ه ش��ورا درخصوص 
بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های 
اجتماعی و فرهنگی روس��تا و تهیه ی طرح ها و 
پیش��نهادهای اصالح��ی و عملی”، “تش��ویق و 
ترغیب روستاییان به توس��عه ی صنایع دستی”، 
“فراهم نم��ودن زمینه ی ایج��اد مراکز تفریحی 
عمومی”، “تش��ریک مساعی با س��ازمان میراث 

گردشگری
فرهنگی40

درصدازدرآمد
گردشگریرادر
سطحجهانبه
خوداختصاص
میدهد.میراث
فرهنگی،بهویژه
آثاریکهبهثبت
جهانییونسکو
رسیدهاند،از
محلبازدید
گردشگران،

فروش
صنایعدستی،

موسیقیهایمحلی
وسایرمحصوالت
فرهنگیدرآمد
قابلمالحظهای
برایجوامع

محلیومناطق
روستاییتولید
کردهواساسا

ماهیتیاشتغالزا
دارندکهاین
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نیزبرخوردار

است.
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فرهنگی در حفظ بناها و آثار باس��تانی روس��تا و 
همکاری با مسئوالن ذی ربط برای اداره، احداث 
و نگهداری و بهره برداری از تاسیس��ات عمومی، 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ورزش��ی و رفاهی 
مورد نیاز روس��تا در حد امکانات”، “مس��اعدت و 
همکاری با کش��اورزان در جهت معرفی صنایع 
دستی روس��تا در مراکز شهری و نمایشگاه های 
ذی ربط”، “پیگیری و مس��اعدت در جهت ایجاد 
موسس��ات خیریه و صندوق های قرض الحس��نه 
و موسس��ات فرهنگی” و “پیش��نهاد نامگذاری 
معابر، اماکن و تاسیس��ات روس��تا به شورا جهت 
بررس��ی ارائه ی آن ها به شورای اسالمی بخش 
جهت سیر مراحل الزم”. در این بخش می توان 
به تفاهم نامه های منعقده میان وزارت کش��ور و 
س��ازمان  ش��هرداری ها و دهیاری های کشور با 
س��ایر دستگاه ها و وظایفی که بر اساس آن ها به 
دهیاری ها واگذار ش��ده است نیز اشاره کرد که از 

آن جمله است:
 تفاهم نام��ه ی س��ازمان  ش��هرداری ها و 
دهیاری های کش��ور با س��ازمان دارالقرآن کریم 
در خص��وص توس��عه و ترویج فرهن��گ قرآنی 
در مناطق روس��تایی کش��ور که بر اس��اس آن 

دهیاری ها وظایفی را عهده دار هستند.
 تفاهم نام��ه ی س��ازمان  ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور با نهاد کتابخانه های عمومی 
کش��ور در زمین��ه ی توس��عه و تروی��ج فرهنگ 

کتابخوانی در مناطق روستایی کشور  
  تفاهم نام��ه ی س��ازمان  ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور با س��ازمان بهزیستی کشور 
جهت ارائه ی خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه 
در مناطق روس��تایی کش��ور که بر اس��اس آن 

دهیاری ها در زمینه های ذیل وظیفه مند هستند:
الف) تصدی عنوان دبیر ش��ورای توانبخشی 

محلی
ب) شناس��ایی، تش��کیل پرون��ده و معرف��ی 
تس��هیل گران محلی به سازمان بهزیستی استان 

جهت تایید نهایی
ج) شرکت در دوره های آموزشی مورد نیاز

د) سازمان دهی و هدایت تسهیل گران و جلب 
مش��ارکت های جامعه ی محلی (منابع انس��انی، 
فرهنگ��ی و مالی) در راس��تای ارائ��ه ی خدمات 
توانبخش��ی مبتنی بر جامعه به افراد گروه هدف 

برنامه در روستای مربوطه
ه) نظ��ارت ب��ر کار تس��هیل گران و ارائ��ه ی 
گزارش های مورد نیاز به پایگاه توانبخشی مبتنی 

بر جامعه شهرستان و شورای توانبخشی محلی
و) تشکیل جلسات شورای توانبخشی محلی 

در روستای مربوطه
ز) ارائه ی آمار و اطالعات خدمات انجام شده 
و گزارش هزینه های صندوق شورای توانبخشی 

محل��ی به پایگاه توانبخش��ی مبتن��ی بر جامعه 
شهرستان و شورای توانبخشی محلی

ح) برنامه ریزی، هماهنگی و همکاری جهت 
ارائه ی خدمات توانبخش��ی مبتنی بر جامعه (در 
حیطه های س��المت، آموزش، امرار معاش، امور 

اجتماعی و توانمندسازی) در روستای مربوطه
ط) مناسب س��ازی اماک��ن و معابر عمومی در 
روس��تای مربوطه جهت تسهیل تردد معلولین با 

همکاری دیگر نهادهای ذی ربط
ی) همکاری جهت آگاه سازی و تغییر نگرش 
جامعه ی محلی نس��بت به پدی��ده ی معلولیت و 
استفاده از مشارکت مردم به منظور ارتقای خدمات 

توانبخشی مبتنی بر جامعه
ک) کم��ک به ایج��اد گروه ه��ای خودیار و 

تشکل های معلولین
ل) همکاری جهت ایجاد فرصت های ش��غلی 

برای معلولین
وزارت  و  وزارت کش��ور  تفاهم نام��ه ی    
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات در زمین��ه ی 
توس��عه ی خدمات ICT در مناطق روس��تایی 
کش��ور که بر اساس آن دهیاری ها در زمینه های 

ذیل وظیفه مند هستند:
الف) فرهنگ س��ازی در میان اهالی روستا از 
طریق ظرفیت های اجتماعی موجود مانند شورای 
اس��المی روس��تا، نهادهای مردمی، مذهبی و ... 

برای استفاده از خدمات ICT روستایی
ب) هم��کاری ب��رای انج��ام وظایف وصول 
عوارض دهیاری اعم از عوارض پس��ماند، کسب 
و پیش��ه و هرگونه عوارض دیگر از طریق دفاتر 

خدمات ICT روستایی
ج) واگذار نم��ودن آن دس��ته از امور اجرایی 
قابل واگذاری دهیاری  که فاقد جایگاه حاکمیتی 
 ICT هستند برای انجام از طریق دفاتر خدمات
روس��تایی مانند صدور قب��وض مختلف، تکمیل 
فرایند صدور پروانه ی س��اختمانی تا قبل از تایید 

نهایی
د) تروی��ج و توس��عه ی فرهنگ اس��تفاده از 
ظرفیت های دفاتر ICT روستایی در انجام امور 

در میان اهالی روستا
ه) بسترس��ازی برای آموزش اهالی به منظور 
بهره گیری از ظرفیت های دفاتر ICT روستایی 

با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و) همکاری دهیاری  و دفتر ICT هر روس��تا 
در ترویج فرهنگ اس��تفاده ی اهال��ی از کلیه ی 

ICT خدمات ارائه شده در حوزه ی
اج��رای وظایف فوق الذکر که عنوان فرهنگی 
بر آن ها مس��تقیما قابل اطالق است بدون شک 
نقش مهمی در توس��عه ی فرهنگی روستاها ایفا 
می کنن��د؛ اما در نگاهی کالن تر که منظر دوم را 
در زمینه ی بررس��ی نقش و جایگاه نهاد دهیاری 

و رابطه ی آن  با توسعه ی فرهنگی و اجتماعی در 
مناطق روستایی به خود اختصاص می دهد، تعمق 
در فلسفه ی وجودی نهاد دهیاری در مقام بازوی 
اجرایی شورای اسالمی روستا حقیقت بزرگ تری 
را آشکار می سازد. ماهیت ساختاری نهاد دهیاری 
یک نهاد عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی 
مستقل است که به صورت خودکفا اداره می شود 
و در کنشی متقابل با شورای اسالمی روستا قرار 
دارد ک��ه یک نهاد مردمی و اجتماعی برخاس��ته 
از بطن جامعه ی روس��تایی اس��ت و اعضای آن 
بر اساس ضوابط مردم س��االری دینی با ریختن 
آرای اهالی به صندوق به صورت مستقیم انتخاب 
می ش��وند. به این ترتی��ب، دهیاری و ش��ورای 
اس��المی روس��تا منتخبان جامعه ی روستایی در 
مقام نخبگان آن ها هستند که مورد اعتماد اهالی 
بوده و مدیریت محلی جامعه ی روستایی به آن ها 
سپرده ش��ده اس��ت و از حمایت اهالی در اتخاذ 
تصمیم ها و طراحی و اجرای برنامه های توس��عه 
برخوردارند. از ای��ن رو، حضور دو نهاد اجتماعی 
و مردمی دهیاری و ش��ورای اسالمی روستا که 
س��ه مولفه ی اساسی س��رمایه ی اجتماعی یعنی 
اعتماد اجتماعی، انس��جام اجتماعی و مشارکت 
اجتماعی را در جامعه ی روستایی شکل بخشیده 
و تقوی��ت می کنند اتفاق فرخنده و رویداد کالنی 
اس��ت که سطح تاثیر آن در ارتقای شاخص های 
فرهنگی و اجتماعی توسعه روستایی فراتر از چند 
وظیفه ی مختصا فرهنگی آن هاست. در حقیقت، 
نف��س حضور این دو نهاد اجتماعی در روس��تا و 
نیروی عظیمی که در راستای توسعه ی فرهنگی 
و اجتماعی جامعه ی روستایی پدید آورده و بسیج 
می کنند دربرگیرنده ی کلیه ی وظایف آن هاست 
و ماهیتی وج��ودی دارد نه صرفا وظیفه ای. نهاد 
دهیاری در مقام حلقه ی رابطی قابل اعتماد میان 
اهال��ی و حاکمیت، آیین��ه ی تمام نمای مطالبات 
مردمی اس��ت و پیگیری این مطالبات را از دولت 
و دستگاه های ذی ربط بر عهده دارد و همین امر 
به تقویت اعتماد در اهالی روستا منجر می شود و 
متعاقبا انس��جام و پایداری اجتماعی و مشارکت 
همگانی را به دنبال دارد که در مجموع به تقویت 
س��رمایه ی اجتماعی در جامعه ی روستایی منتج 

می شود.
پی یر بوردیو16 جامعه شناس فرانسوی در کتاب 
اش��کال س��رمایه17 (Bourdieu, 1986) بیان 
می دارد که سه نوع سرمایه ی متمایز در هر جامعه 
وج��ود دارد که از یکدیگر قابل تفکیک بوده و در 
مجموع ساختار کلی سرمایه را در آن جامعه شکل 

می بخشد و این سه نوع سرمایه عبارتند از:
س�رمایه ی اقتص�ادی: مجموعه ی تمامی 
مناب��ع اقتص��ادی، زیرس��اخت های فیزیک��ی و 

داشته های پولی و مالی و اعتباری جامعه

زناندرجوامع
روستایی،
مسئولیتتفسیر
اَشکالفرهنگی
خاصومعانی
موجوددرآنرااز
طریقانتقالآنها
بهنسلجدیدبر
عهدهدارندواین
امروجهمهمیاز
هویتفرهنگی
زنروستاییرا
شکلمیدهد.
بههرروی،حفظ
واحیایاَشکال
فرهنگیمتمایزو
فرایندهایمنجر
بهایجادآنهابه
تقویتسرمایهی
اجتماعیدر
اجتماعروستایی
منجرشدهوحس
اعتماداهالیرا
نسبتبهنهادهای
عمومیبیشتر
میسازد.
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س�رمایه ی فرهنگ�ی: مجموع��ه ی میراث 
فرهنگی و تاریخی خاص هر جامعه و هر آن چه 
واج��د ارزش فرهنگی منحصر به ف��رد برای هر 

جامعه است.
س�رمایه ی اجتماع�ی: ش��بکه ای پایدار و 
منس��جم از روابط نهادینه ش��ده که بر اس��اس 
آش��نایی و پذی��رش و درک متقابل می��ان افراد 

جامعه شکل گرفته است.
مجموع سه سرمایه ی فوق در پیوند با یکدیگر 
ساختار کلی سرمایه، که بنیان هر توسعه ای است، 
را در هر جامعه شکل می بخشد و شاید آن چیزی 
که توسعه نیافتگی را در بسیاری از جوامع موجب 
می ش��ود تکیه ی صرف بر س��رمایه ی اقتصادی 
بدون لحاظ سرمایه ی فرهنگی و به ویژه سرمایه ی 
اجتماعی در فرایند توسعه است. بر اساس تعاریف 
فوق، سرمایه ی اجتماعی به نوعی هدایت کننده و 
تنظیم کننده ی روابط میان وجوه مختلف سرمایه 
در جامعه است و نهاد دهیاری در تعامل با شورای 
اسالمی روس��تا با تقویت سرمایه ی اجتماعی در 
جامع��ه ی روس��تایی در حقیقت موت��ور محرک 
قدرتمند توسعه ی فرهنگی و اجتماعی را تشکیل 
می دهد که البته پیش برنده ی همه ی ابعاد توسعه 

هم زمان با یکدیگر است.
 جمع بندی، نتیجه گیری و 

پیشنهادات
سیاست گذاری فرهنگی برای مناطق روستایی 
به طور خ��اص ضرورت��ی انکارناپذیر اس��ت که 
بایستی به وسیله ی کلیه ی دستگاه ها و نهادهای 
ذی ربط به ویژه وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
به عنوان متولی سیاست گذاری و اجرای برنامه های 
توسعه ی فرهنگی در کشور، مورد توجه خاص قرار 
گیرد و توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است 
که با وجود پیشرفت های زیادی که در سه دهه ی 
اخیر، و به ویژه پس از شکل گیری نهاد دهیاری، در 
روس��تاها در عرصه های عمرانی و خدماتی و نیز 
فرهنگی و اجتماعی به وقوع پیوسته است، باز هم 
نیازه��ای زیادی در عرصه ی فرهنگی و اجتماعی 
وجود دارد که این امر التفات ویژه ی سیاست گذاران 
فرهنگی را می طلبد و اهدافی که پیشنهاد می شود 
در این سیاس��ت گذاری فرهنگی و اجتماعی برای 

روستاها مدنظر قرار گیرد از این قرارند:
 تدوین سیاس��ت هایی که به حفظ هویت 

بومی و محلی روس��تاها همپای هویت اسالمی 
و ملی توجه کنند.

 توجه به شکاف تاریخی میان شهر و روستا 
و لزوم توجه خاص برای کاهش این شکاف

 توجه به آس��یب پذیری بیش��تر جامعه ی 
روس��تایی به دلی��ل پایین بودن س��طح درآمدها 
در قیاس با جامعه ی ش��هری و نی��ز مخاطرات 
تهدید کنن��ده ی پایداری جامعه ی روس��تایی از 
قبی��ل مهاجرت های بی رویه به ش��هرها و ایجاد 
مش��کالتی مانن��د حاشیه نش��ینی در ش��هرها و 
فرهنگ سازی در راستای حفظ پایداری جمعیت 
روستایی و ترویج فرهنگ ایستادن و ساختن در 

مقابل فرهنگ مهاجرت
 توجه به تنوع و تمایز فرهنگی در مناطق 
مختلف روس��تایی و تالش در راس��تای حفظ و 
حراس��ت از میراث فرهنگی و اَش��کال فرهنگی 
متف��اوت در جوامع روس��تایی و کمک به احیای 

آن ها
 توج��ه ب��ه فناوری ه��ای نوی��ن به ویژه 
فناوری ه��ای ارتباطی که از ملزومات انکارناپذیر 
توس��عه ی فرهنگی در جهان معاصر است؛ البته 
با لحاظ آسیب شناس��ی جامع ای��ن فناوری ها و 

فرهنگ سازی برای استفاده ی صحیح از آن ها
 تدوین سیاس��ت هایی مبتنی بر توسعه ی 
درون زا در جامعه ی روس��تایی و طراحی و اجرای 
برنامه های��ی ک��ه هم راس��تا با فرهن��گ محلی 
جامعه ی روس��تایی بوده و در تقابل با فرهنگ و 
باورهای بومی آن ها قرار نگیرد؛ برنامه هایی خاص 
جامعه ی روستایی که الزاما گرته برداری مستقیم 
از برنامه های توسعه ی فرهنگی در جوامع شهری 
نباشد و همدلی و مشارکت جامعه ی روستایی را 
به همراه داش��ته و احیا کنن��ده ی فرهنگ اصیل 

روستا باشد.
 در سیاست گذاری های توسعه ی فرهنگی 
و اجتماع��ی در حوزه ی روس��تایی بذل توجه به 
جنبه ی پایداری توس��عه و حفظ محیط زیس��ت 
و پای��داری منابع برای نس��ل های آینده و نقش 
فرهن��گ در اصالح گ��ری و تنظی��م آن، حت��ی 
بیشتر از توسعه ی شهری باید صورت پذیرد؛ زیرا 
بی تردید بخش عمده ای از محیط زیست تاثیرگذار 

در کل سرزمین، واقع در مناطق روستایی است.
 به نقش زنان و جوانان و طراحی و اجرای 

برنامه ه��ای خاص آنان، به عن��وان محرک های 
توسعه ی فرهنگی در مناطق روستایی توجه ویژه 

داشته باشند.
 در کلیه ی سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 
در زمینه ی توس��عه ی فرهنگ��ی و اجتماعی در 
مناطق روستایی در ایران، به نقش مهم دهیاری  
به عنوان یک نهاد ارزشمند مدیریت نوین محلی 
به عنوان تس��هیل گر و حلقه ی رابط قابل اعتماد 

میان اهالی و حاکمیت توجه ویژه شود.
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 معم��اری و باف��ت روس��تا یکی از 
عناوین مطرح در مباحث برنامه ریزی 
توس��عه روس��تایی می باش��د؛ چرا ک��ه بافت 
روس��تایی با توجه به نوع کارک��رد آن (مولد 
بودن) پیوند عمیقی با طبیعت و محیط زیست 
طبیع��ی خود برقرار کرده اس��ت و همین امر 
آن را مبتنی بر یک سری اصول و ارزش هایی 
متمایز از ش��هرها قرار داده است به طوری که 
نادی��ده گرفتن آن باعث ع��دم پایداری بافت 
می گردد. در صورتی ک��ه از جمله می توان به 
ساخت و س��ازهای گوناگون جهت تاسیسات 
زیربنای��ی و مرم��ت و بهس��ازی بافت ه��ا و 
بناهای موجود اشاره کرد که از اهداف مطرح 
در توس��عه ی پایدار دور شده و در مواردی در 

تقابل با این اهداف عمل کرده است. این امر 
ن��ه تنه��ا باع��ث بهب��ود وضعیت روس��تاها 
نگردی��ده، بلکه باع��ث از بی��ن رفتن غنای 
معماری روستاها از طریق ساخت و سازهای 
صورت گرفته با توجه به الگوهای ش��هری و 
بیگانه با بافت و هویت اصیل روس��تاها چه از 
لحاظ تاریخی و چه طبیعی گردیده؛ لذا بافت 
جدی��د و بیگان��ه با روس��تا نتوانس��ته محیط 
مناس��بی را جهت بهبود  وضعیت روس��تاها 
فراه��م کن��د. از طرفی ب��ا توجه ب��ه این که 
روس��تاها نیاز به مداخله جه��ت بهبود بافت 
خ��ود دارن��د؛ چ��ه باید ک��رد؟ این ام��ر باید 
به گونه ای صورت گی��رد که فقط منحصر به 
بافت کالبدی نش��ده و سایر عوامل اجتماعی، 
اقتص��ادی، فرهنگی و زیس��ت محیطی را نیز 
مورد توج��ه قرار دهد. دگرگون��ی در بافت و 
کالبد روستا به معنی توسعه روستایی و بهبود 
بافت نیس��ت، بلک��ه س��اماندهی در کالبد و 
فضای روس��تا آن هم در صورتی که از درون 
روس��تا بجوشد نه بر اس��اس الگوهایی که از 

بی��رون ب��ه درون روس��تا تزریق می ش��ود؛ 
به عن��وان یک��ی از عوامل تجدی��د حیات در 
روس��تا می باش��د. بنابراین نگاه یک سویه از 
بیرون به درون روس��تا ن��ه تنها باعث از خود 
بیگانگی روستاییان نسبت به بافت و تغییرات 
ص��ورت گرفته در آن می گ��ردد، بلکه با عدم 
مشارکت و مقاومت آن ها نیز مواجه می شود. 
با توجه به این که یکی از طرح های توسعه ی 
کالبدی در روستا طرح هادی می باشد، امروزه 
ش��اهدیم در رون��د تهی��ه ی آن ه��ا برخالف 
ویژگی های بومی، اجتماعی، زیس��ت محیطی 
و فرهنگ��ی روس��تا، از الگوه��ای خش��ک و 
یکنواخت و غیرقابل انعطافی اس��تفاده ش��ده 
ک��ه هماهنگ��ی الزم را ب��ا ذات متن��وع و 
انعطاف پذیر روس��تا ندارد و گاه حتی در تضاد 

با این خصوصیات می باشد. 
همین ام��ر موفقیت و پای��داری این گونه 
طرح ها را کاه��ش داده اس��ت. بنابراین نیاز 
اس��ت تا در مداخله ی باف��ت (برنامه ریزی و 
طراحی) ب��ه ارزش های هویتی تاریخی بافت 

معماری پايدار سکونتگاه های روستايی
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روس��تاها توجه خاص گ��ردد. در صورتی که 
تحوالت کالب��دی (طرح های هادی) صورت 
گرفته عناصر ش��هری را ب��دون عبور از یک 
مرجع مش��خص که نق��ش تصفیه و پاالیش 
آن ها را به عهده داش��ته باش��د (س��ازگاری با 
بافت روس��تا) به حوزه های روستایی راه داده 
و این عمل موجب ایجاد تضادهای ساختاری 
ش��دید با بافت روس��تا گردیده است. از جمله 
ای��ن م��وارد می توان ب��ه س��اخت بلوارهای 
عری��ض با جزیره های میان��ی پهناور، طرح و 
اجرای فلکه ها و نه میدان ها با شعاع چرخش 
ب��اال ک��ه تنها و تنه��ا به حوزه ی ش��هری و 
حمل ونقل پیچی��ده ی آن مرتبطند و تفکیک 
اراضی به صورت ش��طرنجی ب��دون توجه به 
س��اختار فضایی و ش��کلی بافت اش��اره کرد. 
چنین وام گیری هایی از ش��هر بیشتر حکم به 
تخریب س��یمای روستا داده است تا نوسازی 
آن. بنابراین بس��یار ضروری و مهم است که 
در مورد آن چه که از نظام شهری برای روستا 
وام گرفته می ش��ود اندیشه ی  دقیقی صورت 
گی��رد و در مورد بس��تر و جایگاهی که طرح 
یا طرح های مورد بحث در آن ش��کل خواهد 
گرفت فکری اساس��ی ش��ود؛ چرا که در غیر 
این ص��ورت آن چه اجرا می ش��ود محصولی 
اس��ت بیگانه که س��نخیتی با بافت روستایی 

نخواهد داشت.
 از این رو نیاز اس��ت جه��ت برخورداری از 
س��کونت گاه های روس��تایی پایدار در همه ی 
اجتماع��ی، فرهنگی،  اقتصادی،  زمینه ه��ای 
سیاس��ی و زیس��ت محیطی و رف��ع نیازها و 
کمبودهای روستاها، و جلوگیری از ساخت و 
س��ازهای بی رویه و کنترل توسعه و مهم تر از 

آن حفظ محیط زیست و مهاجرت های بی رویه 
در روند تهیه ی این گونه طرح ها با مش��ارکت 
مردم و با توجه به بافت اصیل و هویت بومی 
که درون روس��تا می جوش��د و نه بر اس��اس 
الگوهای شهری و غیر بومی متعارض با بافت 
روس��تا، زمینه سازی الزم برای احراز هویت و 
فراهم کردن امکان حفظ و نگهداری بافت ها 
و آثار ارزش��مند معماری روس��تایی که ظهور 
عینی فرهنگ بومی این س��رزمین هس��تند، 
فراهم گردد تا از این طریق بتوان ارزش های 
فرهنگی را به نس��ل های آین��ده، که یکی از 
ضرورت های مهم طرح های بهسازی به شمار 
می رود منتقل کرد. در راستای تحقق این مهم 
معم��اری پایدار با در نظر گرفتن رویکردهای 
مطرح در توس��عه ی پایدار و جهت انطباق و 
بافت س��کونت گاه های روستایی  س��ازگاری 
با محیط زیس��ت بوم آن ها م��ورد توجه قرار 
گرفت ت��ا با ارائه ی الگوی��ی بتواند ضوابط و 
اصول طراح��ی پایدار محیط را که در ارتقای 
کیفیت محالت ب��ا هویت بومی فراهم کرده 
به طوری که اج��رای آن باع��ث حفظ هویت 
اصیل معماری روس��تا چ��ه در بناها و چه در 

فضاهای عمومی باشد. 
 سکونت گاه های روستایی و 

اثرات ناپایداری آن ها
پدیده ه��ای  روس��تایی  س��کونت گاه های 
فضایی-مکانی می باش��ند ک��ه حاصل روابط 
متقابل انسان ها با یکدیگر و با محیط  هستند 
که عالوه بر کنش بین اجزای درونی (طبیعی، 
اجتماع��ی، اقتصادی، کالب��دی � فضایی) در 
حال تقابل با سایر نظام ها و نیروهای بیرونی 
ق��رار دارند. لذا این س��کونت گاه ها نمایان گر 

نقش های انس��انی هستند که به مرور زمان و 
با توجه به ش��رایط محیط طبیعی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی شکل 
گرفت��ه و س��ازمان یافته اند. بر این اس��اس 
فضای س��کونت گاهی روس��تایی با توجه به 
ویژگی های محیط��ی، اکولوژیکی، اجتماعی، 
اقتص��ادی و فرهنگی خود دارای س��اختار و 
اس��تعدادهای بالقوه و بالفعل معینی می باشد 
که در مکان های معینی تحت تاثیر نیروهای 
بیرونی و درونی ش��کل گرفته اند. هرگاه این 
روابط درون��ی و بیرونی به هر دلیل در تقابل 
ب��ا یکدیگر قرار گیرن��د به گونه ای که نظام و 
عملکرد این س��ازمان فضای��ی دچار اختالل 
گردد س��کونت گاه روستایی ناپایدار می گردد. 
ناپایداری س��کونت گاه های روستایی عالوه بر 
تخریب مناب��ع طبیعی ویژگی ه��ای دیگری 
نظیر چش��م انداز روس��تا، می��راث فرهنگی و 
تاریخی روس��تا و س��ایر قابلیت های روستا را 
برای ی��ک زندگی مطل��وب و رضایت بخش 
همراه ب��ا ایمنی و رضایت مردم محلی را نیز 
در معرض تخریب قرار می دهد. تنزل کیفیت 
این گونه سکونت گاه ها روند افزایش مهاجرت، 
کاه��ش جمعی��ت، فقر و نابرابری، از دس��ت 
رفتن فرصت ها، عدم توازن فضایی در سطح 
منطقه ای و س��پس ملی جه��ت برخورداری 
از امکان��ات و توزیع مناب��ع روبه رو می گردند 
ک��ه در نهایت انحالل و ناپای��داری این گونه 
سکونت گاه ها را در پی خواهد داشت. از این رو 
دخالت موثر در این نظام ها به منظور پایداری 
آن ها امری اجتناب ناپذیر می باشد.              
 اصول معماری پایدار روستایی

جه��ت طراحی همگن با محی��ط در وجه 
کالب��دی- فضایی نی��از به تبعی��ت از اصول 
مطرح در توسعه ی پایدار و منطبق با اصول و 
شرایط زیست بوم منطقه می باشیم. لذا با توجه 
به تجربه های به دست آمده در مقیاس جهانی 
و کش��وری و همچنین تجربه های ارزش��مند 
بنیاد مسکن می توان اصول و پایه ی طراحی 
محی��ط و کالبد روس��تا را به گون��ه ای تدوین 
نمود که عالوه بر جلب مش��ارکت روستاییان 
در اجرای این گونه طرح ها به س��هولت توسط 
روستاییان به کار رفته در ارتقای کمی و کیفی 
دانش بومی موثر افتد و زمینه ی پایداری هر 
چه بیش��تر فضاهای روس��تایی فراهم گردد. 
برخی از این موارد را می توان به ش��رح ذیل 

خالصه نمود:
  سازمندی(Organ-city):   سازمان فضایی 
کالبدی روستایی همس��از با محیط فرهنگی 
(سیس��تم های زیست و تولید)، محیط طبیعی 
(محیط  انسان س��اخت  محیط  (زیس��ت بوم)، 

فضای
سکونتگاهی

روستاییباتوجه
بهویژگیهای

محیطی،
اکولوژیکی،

اجتماعی،اقتصادی
وفرهنگیخود
دارایساختار
واستعدادهای
بالقوهوبالفعل
معینیمیباشد
کهدرمکانهای

معینیتحت
تاثیرنیروهای

بیرونیودرونی
شکلگرفتهاند.
هرگاهاینروابط
درونیوبیرونی
بههردلیلدر
تقابلبایکدیگر

قرارگیرند
بهگونهایکهنظام

وعملکرداین
سازمانفضایی
دچاراختالل

گرددسکونتگاه
روستاییناپایدار

میگردد.
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.دگرگونیدربافت
وکالبدروستا
بهمعنیتوسعه
روستاییوبهبود
بافتنیست،
بلکهساماندهی
درکالبدوفضای
روستاآنهمدر
صورتیکهازدرون
روستابجوشدنه
براساسالگوهایی
کهازبیرونبه
درونروستا
تزریقمیشود؛
بهعنوانیکیاز
عواملتجدید
حیاتدرروستا
میباشد.بنابراین
نگاهیکسویهاز
بیرونبهدرون
روستانهتنهاباعث
ازخودبیگانگی
روستاییاننسبت
بهبافتوتغییرات
صورتگرفتهدر
آنمیگردد،بلکه
باعدممشارکتو
مقاومتآنهانیز
مواجهمیشود.

انس��انی کالبدی-فضای��ی)، محیط اقتصادی 
(معیش��ت و زیس��ت بوم اقتص��ادی)، محیط 
اجتماع��ی (کنش های چندس��ویه با ش��هر و 
پدی��ده ی ش��هری ش��دن)، محیط سیاس��ی 
(سلس��له مرات��ب اجتماعی و ه��رم قدرت)، 
معیشت است. این سازمندی عالوه بر سادگی 
در همسازی چندسویه با محیط های چندگانه 

می باشد.
 :(Gradual Growth) تدریج��ی  رش��د   
استخوان بندی کالبدی فضایی روستا به تدریج 
تکام��ل می یاب��د به طوری که به نظر ایس��تا 
می باش��د. ولی این رش��د تدریجی در همه ی 

اندام های فضایی کالبدی صورت می گیرد.
 :(Rhythm and Harmony) هماهنگی و سازگاری 
س��ازمان روس��تایی همچ��ون موج��ود زنده 
فعالیت های مختلف خود را سازگار با یکدیگر 
قرار داده است به طوری که با محیط طبیعی و 

مصنوعی خود در سازگاری کامل قرار دارد.
س��ازمان   :(Participation) مش��ارکت   
فضای��ی کالبدی روس��تا همراه با مش��ارکت 
انس��ان روستایی با طبیعت و نیروهای محیط 

پیرامون او می باشد.
 :(Place Hierarchy) سلس��له مراتب مکان��ی 
سلسله مراتب اجتماعی و فرهنگی و رابطه ی 
ق��درت در روس��تا در معم��اری روس��تایی و 
س��ازماندهی و اس��تقرار مکان��ی در مقیاس 
منطقه ای دیده می ش��ود. به عن��وان مثال ده 
باال و ده پایین، سرآب و غیره نشان دهنده ی 
س��اختار سلس��له مراتبی مکانی در روستاها 
است که متکی بر قوانین عرفی و نانوشته ای 
اس��ت که ناشی از سازمان اجتماعی فرهنگی 

روستا می باشد.
 تن��وع (Variety): روس��تاها ب��ا توج��ه 
ب��ه این که حاص��ل روابط انس��ان و طبیعت 
می باش��ند لذا همانند طبیعت مملو از تنوع و 
تفاوت هس��تند. به طوری که عالوه بر سادگی 
ظاهری تفاوت های بس��یاری را در خود جای 
داده اس��ت و نمی ت��وان دو فضای مش��ابه را 

یافت.
(Human Scale): در  انس��انی   مقی��اس 
روس��تا هم��ه ی ابع��اد در مقی��اس طبیعی و 
انس��انی تعریف و استخوان بندی می شوند. از 
این رو فضاهای خصوص��ی، نیمه خصوصی، 
نیمه عمومی و عمومی روس��تا با این مقیاس 
س��اخته و پرداخت��ه می ش��وند و کاربرد این 
مقیاس به ص��ورت غریزی صورت می گیرد و 
فضای روستا را به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر 
از محیط طبیعی و انسان ساخت پیرامونی قرار 

می دهد.   
 ت��وازن (Balance): در س��ازمان فضایی 

کالبدی روس��تا فرم، فضا و فعالیت در حالتی 
متوازن وجود دارند به طوری که همانند عضوی 
از یک س��ازواره ی زنده از کوچک ترین ذره ی 
فضای��ی کالبدی تا بزرگتری��ن آن در توازنی 

حیرت انگیز با یکدیگر قرار دارند.
 :(To be and To exist) بودن و زیس��تن 
روستا به خودی خود جهانی کامل و در ارتباط 
با کل جهان، هستی یگانه ای است و در ارتباط 
با هس��تی جهان، روستا در عین پیوند چندین 
س��ویه با محی��ط پیرامونی خوی��ش، فضایی 
منفک از جهان اس��ت. مکانی برای بودن در 
آرامش و آرامش در بودن و زیستن، سکونت 
یافت��ن در روس��تا بودن را تداع��ی می کند و 

ذهنی آرامش یافته را سبب می شود.
 قلم��رو (Domain): س��ازمان فضای��ی 
کالب��دی روس��تا از لحاظ طبیع��ی و غریزی 
دارای قلمرویی مش��خص با محیط پیرامونی 
خود می باش��د که دارای آداب و حرمتی است 
ک��ه عالوه بر دره��م آمیختگی ف��رم، فضا و 

فعالیت روستایی وجود دارد.  
 خوانایی (Legibility): سادگی موجود در 
روستا با خود خوانایی را به همراه دارد. همه ی 
فضاها آش��نا و طبیعی هستند و با یکدیگر در 

هم آوایی به سر می برند.
 :(Unity and Plurality) کثرت و وحدت 
فضاهای روستایی در عین سادگی تفاوت هایی 
را با یکدیگر نش��ان می دهند. به طوری که هر 
فض��ای کوچک در تعامل چندس��ویه با دیگر 
جهان ه��ای پیرامون ق��رار دارد. هر محله با 
دیگ��ر محله ها و هر فضای��ی با دیگر فضاها؛ 
این تعامل در عمل کلی یکپارچه به نام روستا 

را می سازد.
 :(Visual Scope) بص��ری  چش��م انداز   
چشم انداز طبیعی و مصنوعی سازمان کالبدی 
فضایی روستا نه تنها از استقرار بافت و کالبد 
روس��تا در پهنه ی طبیعت پدید می آید، بلکه 
از ترکیب موزون عناصر این سازمان فضایی 
با یکدیگر و طبیعت ش��کل می گیرد. مصالح 
س��اده که در طبیعت وج��ود دارد با غریزه ی 

روس��تایی ترکی��ب و با ترکیب ب��ا آب، گیاه، 
زمین و آس��مان چشم انداز دلنشینی را فراهم 

می سازند.
 :(Identity and Charater) هوی��ت و  ش��خصیت      
ه��ر  در  روس��تاها  ظاه��ری  ش��باهت های 
منطق��ه ای به آن ها هویتی می بخش��د که با 
دیگر مناطق قابل مقایس��ه نیس��ت و با بروز 
ویژگی ه��ای کالب��دی خوی��ش و چگونگی 
ترکی��ب با محیط ه��ای چندگانه ش��خصیت 

روستا را می سازند.
 انعطاف پذی��ری (Flexibility): نرمش و 
آرامش موج��ود در بافت روس��تایی همراه با 
رشد تدریجی و موزون آن باعث سازگاری با 
محی��ط پیرامون و تنوع و توازن فضاهای آن 
را سبب می ش��ود که از انعطافی حیرت انگیز 
برخ��وردار می گردن��د. ای��ن ترکی��ب نرم و 
موزون بافت و س��اخت روس��تایی با طبیعت 
نشان دهنده ی انعطاف پذیری سازمان فضایی 

کالبدی روستا می باشد.
 :(Action and Interaction) کنش و واکنش 
روس��تا در تعامل دائمی با نیروهایی است که 
از محیط ه��ای انس��انی و طبیعی ب��دان وارد 
می شود. فضای روستایی جهت هماهنگی با 
این نیروها برآین��د آن را در چرخه ی تولید و 
بازتولی��د خود قرار می ده��د که به مرور باعث 
دگرگونی فضایی و دگردیسی بافت و ساخت 

روستایی می گردد.
راهکاره�ا و پیش�نهادات الزم جه�ت 
باف�ت  معم�اری  در  پای�داری  حف�ظ 

سکونت گاه های روستایی
 پرهی��ز از الگوهای ش��هری و غیربومی 
ک��ه تداعی کننده ی هویتی متعارض و متنافر 
ب��ا هویت اصی��ل معماری روس��تا باش��د، و 

به کارگیری الگوهای اصیل و غنی روستا
 اولویت در اس��تفاده از مصالح، امکانات، 
نیروی انس��انی و فنون س��اخت و ساز بومی 
اس��ت. منظور قدیمی نیس��ت بلکه بیرون از 

روستا است.
 رش��د و توسعه ی کالبدی باید در جریان 
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قلمرو:سازمان
فضاییکالبدی
روستاازلحاظ
طبیعیوغریزی
دارایقلمرویی
مشخصبامحیط
پیرامونیخود

میباشدکهدارای
آدابوحرمتی
استکهعالوهبر
درهمآمیختگی

فرم،فضاو
فعالیتروستایی

وجوددارد.

تنوع:روستاهابا
توجهبهاینکه
حاصلروابط

انسانوطبیعت
میباشندلذا
همانندطبیعت
مملوازتنوعو
تفاوتهستند.

بهطوریکهعالوهبر
سادگیظاهری

تفاوتهایبسیاری
رادرخودجای
دادهاستو

نمیتواندوفضای
مشابهرایافت

طبیعی خود صورت گیرد. شهرک سازی های 
معمول در روس��تاها، خ��ارج از جریان طبیعی 
اس��ت و تعادل ذاتی روس��تا را بر هم می زند. 
تخریب و تجمیع گس��ترده ی بافت روستا به 
ه��ر منظور باع��ث از هم گس��یختگی بافت 

منسجم و یکپارچه ی روستا می شود.
 از آن جای��ی که س��ازوکارهای مش��ابه 
ش��هرها برای صدور پروان��ه و امکان پذیری 
ساخت و س��از یا مداخله قابل تعمیم در روستا 
نیست، س��ازوکارهای مدیریت و جهت دهی 
به توس��عه یا مداخله ی کالبدی باید بر اساس 
نظام اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و فرهنگی 
خاص روس��تا تدارک دیده شود. از این جهت 
اس��ت که برخی از مداخالت را باید توس��ط 
معتمدان ی��ا اهل فن در روس��تا انجام داد و 
از مداخل��ه ی بی م��ورد دس��تگاه های دولتی 

جلوگیری کرد.
 پرهیز از ارائه ی نقشه های همسان برای 
ساخت و س��از واحدهای مسکونی و غیره در 
روس��تاها که متناس��ب ب��ا باف��ت ارگانیک 

روستایی نباشد.
 طرح و مرمت و احیای ابنیه و آثار تاریخی 
روس��تا با توجه به الگوها و شیوه های ساخت 
بوم��ی و طبیعت مصالح بوم آورد تهیه ش��ده 
و در دخ��ل و تصرف آن ها رعایت هماهنگی 
با الگوهای اصیل روس��تا شود و باعث ایجاد 
محیط مصنوعی و کاذب و ناهمگون با بافت 

و اصالت در روستا نگردد.
 هویت بخش��ی به س��یمای روستاها با 
در نظ��ر گرفتن معماری ایرانی-اس��المی با 
توجه به هویت بومی و زیباشناسی اکولوژیک 

ضمن رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی 
بناها و استحکام ساخت و سازها.

 ت��الش در حفظ هوی��ت معماری بومی 
مسکن روستایی.

 توجه به اصل تنوع و گوناگونی به عنوان 
یک��ی از اصول مح��وری به وی��ژه در الگوی 

معماری پایدار تراکم ابنیه.
 برنامه های توس��عه روس��تایی بایستی 
و  غیرمتمرک��ز  همه جانب��ه،  ماهی��ت  دارای 
مش��ارکتی باش��ند تا بتوانند باعث توسعه ی 

پایدار گردند.
 روس��تاها دارای نظام پویای اجتماعی، 
هس��تند. فرهنگ��ی  و  اقتص��ادی  اقلیم��ی، 

کوچک تری��ن تغیی��ر در این سیس��تم باعث 
تغییر در تمام ابعاد آن خواهد ش��د. با داشتن 
دید سیس��تمی به روستا و لحاظ کردن آن در 
برنامه ه��ا، زمینه های توس��عه ی همه جانبه ی 

روستا فراهم خواهد شد.
 توج��ه به دان��ش بوم��ی و به کارگیری 
نیروهای محل��ی در تهیه و اجرای طرح های 

توسعه ی کالبدی روستا.
 همیشه در نظر داشته باشیم که اقدامات 
کالبدی آخرین مرحله از س��اماندهی روس��تا 
اس��ت و لذا قبل از هرگونه مداخله ی کالبدی 
این سوال را مطرح کنیم که آیا زمینه ی الزم 
ب��رای دخل و تص��رف کالب��دی فراهم آمده 
اس��ت؟ آیا اساسا نیازی به دخالت کالبدی در 
ابنیه و بافت روستا وجود دارد؟ آیا این تنها راه 
و تنها کار برجای مانده اس��ت که ساماندهی 

روستا با آن به اتمام می رسد؟
 حتی االم��کان از تولی��ت دس��تگاه های 

اداری و دولت��ی در اقدامات اجرایی مرمت و 
س��اماندهی بافت های روس��تایی پرهیز شود. 
منظور س��لب کام��ل مدیریت س��اماندهی از 
دستگاه های متولی نیس��ت بلکه اجازه دهیم 
مردم خود نیاز به ساماندهی بافت را احساس 
ک��رده و بخواهند و همچنین خ��ود عملیات 
اجرای��ی و تا حدی مدیریت آن را به دس��ت 
گیرن��د. به طوری ک��ه حضور کارشناس��ان و 
دس��تگاه های دولتی به صورت غیر مس��تقیم 
و فقط در ح��د مدیریت کل��ی، جهت دهی و 

ارائه ی راهنمایی باشد.
 در مرحله ی تهیه ی طرح ساماندهی بافت 
کالبدی از مشاوران دارای صالحیت و شایستگی 
و ترجیحا بومی استفاده شود. به گونه ای که مدتی 
را در درون روستا مستقر بوده و از نزدیک مسائل 

روستا را رصد و حس نماید.
 طرح س��اماندهی باید با توجه به شرایط 
و اقتضائات بومی و مکانی روس��تا با توجه به 
مفهوم اصیل روستا باش��د و چشم انداز کالن 
روستا را برای حفظ شخصیت، هویت و ماهیت 
روستایی ترسیم کند. پس از آن به تدریج وارد 
ساختار کالبدی و فضایی بافت شده و محتاطانه 

اقدام به اصالح خطوط بافت کند.
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مسکن روستایی.
- زارع��ی، ی. 1388. نق��دی بر فراین��د تهیه ی طرح 

هادی. مسکن و محیط روستا.
- زرافش��انی، ک. 1388. ارزشیابی کیفی اجرای طرح 
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اهل نظر

 دهیاری ها: طبق رسم معمول ماهنامه 
هر  محور   به  توجه  با  دهیاری ها، 
و  موانع  به  نظر  اهل  بخش  در  شماره، 
روستا  توسعه ی  مسیر  در  موجود  فرصت های 
صاحب نظران،  شماره،  این  در  می پردازیم. 
و  داده اند  قرار  بررسی  مورد  را  روستا  فرهنگ 
در  آن  قوت های  و  ضعف ها  شناسایی  درصدد 
شاخص های  ارتقای  و  توسعه  پیشبرد  جهت 

فرهنگی اجتماعی در روستاها برآمده اند.
سازمان  انتشارات  محل  در  که  نشستی  در 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با حضور آقایان: 
دکتر مهدی فیض معاون فرهنگی دانشگاه جامع 
صادقی پور  محمدصادق  دکتر  کاربردی،  علمی 
برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر  ارشد  کارشناس 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  روستایی 
دفتر  مدیرکل  جوهری  مجید  مهندس  کشور، 
امور روستایی استانداری اصفهان و آقای محمد 
از  احمدزاده حشمتی مدیر دفتر فرهنگ روستا 
کشور  مساجد  فرهنگی  کانون های  عالی  ستاد 
این  تا نقش دهیار در  برگزار گردید؛ سعی شد 

فرآیند مورد بررسی قرار گیرد. 

بفرمایید  صادقی پور  آقای  جناب  دهیاری ها: 
به عنوان  دهیاری ها  و  شهرداری ها  سازمان 
انتظاراتی  از فرهنگ روستا چه  متولی،  دستگاه 
دارد؟  روستا  فرهنگ  از  تعریفی  چه  و  دارد 
همچنین در حوزه ی عملکرد فرهنگی دهیاران، 
در چه مسائلی ورود پیدا می کند و چه وظایفی در 

این حوزه بر عهده ی این سازمان قرار دارد؟
دارید  استحضار  که  همان طور  صادقی پور: 
مفهوم فرهنگ یک مفهوم بسیار گسترده است 
و نمی توان از آن تعریف جامع و مانعی ارائه داد؛ 
زیرا که بستر و زیربنای تمام فعالیت هایی است 
که در جامعه اتفاق می افتد. این که به این بحث 
خوبی  نقطه ی شروع  بپردازیم  اجرایی  منظر  از 
و  تعاریف  به  بتوانیم  این مدخل  از  است، شاید 
آسیب شناسی در این زمینه برسیم. از دو منظر 
اسالمی  شورای  و  دهیاری  جایگاه  به  می توان 
و  فرهنگی  توسعه ی  با  آن ها  رابطه ی  و  روستا 
منظر  کرد.  نگاه  روستایی  مناطق  در  اجتماعی 

که  است  محض  اجرایی  منظر  یک  نخست 
و  تشکیالت  اساسنامه،   10 ماده ی  اساس  بر 
دهیاری  فعالیت  چارچوب  دهیاری ها  سازمان 
پایدار  توسعه ی  حفظ  و  اداره  جهت  روستا  در 
در  قانون  این  که  است  شده  مشخص  روستا 
متبادر  ذهن  به  فرهنگی  جنبه ی  نگاه  اولین 
می کند. اگر ماده ی 10 اساسنامه را بررسی کنیم، 
تعدادی از وظایف هستند که مستقیما برچسب 
فرهنگی به آن ها قابل اطالق است. این وظایف 
بررسی  در خصوص  شورا  به  از کمک  عبارتند 
نارسایی های  و  نیازها  کمبودها،  شناخت  و 
اجتماعی و فرهنگی روستاها و تهیه ی طرح ها و 
پیشنهادهای اصالحی و عملی، تشویق و ترغیب 
فراهم  دستی،  صنایع  توسعه ی  به  روستاییان 
عمومی،  تفریحی  مراکز  ایجاد  زمینه ی  نمودن 
تشریک مساعی با سازمان میراث فرهنگی در 
با  باستانی روستا و همکاری  آثار  و  بناها  حفظ 
نگهداری  احداث،  اداره،  برای  ذیربط  مسئوالن 
اقتصادی،  عمومی،  تاسیسات  از  بهره برداری  و 
موردنیاز  رفاهی  و  ورزشی  فرهنگی،  اجتماعی، 

هم انديشی صاحب نظران حوزه ی فرهنگ روستايی
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با  روستا در حد امکانات، مساعدت و همکاری 
کشاورزان در جهت معرفی صنایع دستی روستا 
در مراکز شهری و نمایشگاه های ذیربط، پیگیری 
و مساعدت در جهت ایجاد موسسات خیریه و 
صندوق های قرض الحسنه و موسسات فرهنگی 
اماکن و  نام گذاری معابر،  پیشنهاد  نهایت  و در 
ارائه ی  بررسی  به شورا جهت  روستا  تاسیسات 
به شورای اسالمی بخش و سیر مراحل  آن ها 

اداری آن.
اصوال نقش دهیار در حوزه ی مسائل فرهنگی 
گستره ی  امر  این  و  است  معاضدتی  نقش 
وسیع تری را برای فعالیت دهیاری فراهم می کند. 
اگر این نقش، نقش ذاتی دهیاری بود، در این 
صورت در بسیاری از فعالیت ها با وظایف برخی 
سازمان های دیگر تداخل پیدا می کرد و ممکن 
بود از لحاظ اداری مشکل ساز شود؛ ولی نقش 
معاضدتی و تسهیل گری دهیاران نقشی است که 
دست دهیاری را برای عملکرد در حوزه ی وسیع 
باال ذکر  بازتر می کند. وظایفی که در  فرهنگ 
شد وظایفی است که مستقیما فرهنگی هستند. 
است،  آمده  اساسنامه  در  که  وظایفی  کنار  در 
دیگر  دستگاه های  با  هم  تفاهم نامه  یک سری 
دهیاری  آن ها  اساس  بر  که  است  شده  منعقد 
نیز  اجتماعی دیگری  در زمینه های فرهنگی و 

وظیفه مند شده است؛ مانند تفاهم نامه ی سازمان 
دارالقرآن  سازمان  با  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
کریم در خصوص توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی 
در مناطق روستایی که در واقع در این تفاهم نامه 
یک سری وظایف فرهنگی برای دهیار پیش بینی 
به  می توان  وظایف  این  از جمله ی  است.  شده 
خیرین  و  اهالی  کمک  جلب  جهت  مساعدت 
قرآن،  خانه های  راه اندازی  زمینه ی  در  روستا 
مساعدت به توسعه و تجهیز خانه های قرآن از 
سرفصل کمک به اجرای طرح های اجتماعی بر 
اساس بخشنامه ی بودجه ی سنواتی دهیاری ها، 
سازمان  به  شرایط  واجد  قرآنی  نیروی  معرفی 
دارالقرآن و در شرایطی که نیروی قرآنی واجد 
شرایط در روستا وجود نداشته باشد خود دهیار 
جلب  بگیرد.  عهده  به  را  تصدی  این  می تواند 
مناسب  اطالع رسانی  و  اهالی  و  خیرین  کمک 
با  مردم  آحاد  آشناسازی  برای  روستا  سطح  در 
در  نیز  تفاهم نامه ای  قرآن.  خانه ی  فعالیت های 
کتاب خوانی  فرهنگ  ترویج  و  توسعه  زمینه ی 
در مناطق روستایی با نهاد کتابخانه های عمومی 
تفاهم نامه  این  در  که  است  شده  منعقد  کشور 
دهیار  برای  فرهنگی  وظایف  یک سری  نیز 
پیش بینی شده است. مساعدت در فراهم نمودن 
ساختمان مناسب کتابخانه ی عمومی، پیشنهاد 

افراد واجد شرایط برای تصدی امور، مساعدت 
نظر خیرین و شخصیت های ذی نفوذ  در جلب 
بازسازی  در  مساعدت  معتمدین،  و  فرهنگی 
به  واگذاری  قابل  ساختمان های  بهسازی  و 
ترغیب  و  تشویق  روستایی،  کتابخانه های 
.... و  کتاب خوانی  فرهنگ  اشاعه ی  و   اهالی 

در حوزه ی  منعقد شده  تفاهم نامه های  دیگر  از 
سازمان  تفاهم نامه ی  به  می توان  اجتماعی 
بهزیستی  سازمان  با  دهیاری ها  و  شهرداری ها 
بر  مبتنی  توانبخشی  خدمات  ارائه ی  جهت 
به  که  تفاهم نامه  این  در  نمود.  اشاره  جامعه 
در سطح  معلولین  و  جانبازان  به  خدمات رسانی 
نیز شرح وظایف متعددی  پرداخته است  روستا 
تفاهم نامه ی  است.  پیش بینی شده  دهیار  برای 
فناوری  و  ارتباطات  وزارت  و  کشور  وزارت 
 ICT خدمات  توسعه ی  زمینه ی  در  اطالعات 
حوزه ی  به  که  است  تفاهم نامه هایی  از  نیز 
فرهنگ مربوط است. تفاهم نامه ی دیگری هم 
ارتقای  برای  سوادآموزی  نهضت  سازمان  با 
سطح سواد در روستاها منعقد شده است. نگاه 
از این منظر، کامال قانونی، اجرایی و وظیفه ای 
است. طبق شرح وظایفی که در اساسنامه آمده 
و تفاهم نامه هایی که منعقد شده دهیار موظف 
شود.  عمل  وارد  فرهنگ  حوزه ی  در  که  است 
اما می توانیم نگاه کالن تری داشته باشیم و در 
فلسفه ی وجودی نهاد دهیاری و شورای اسالمی 
روستا تعمقی بکنیم. در واقع نهاد دهیاری بازوی 
در یک  و  است  روستا  اسالمی  اجرایی شورای 
قرار  روستا  اسالمی  شورای  با  متقابل  کنش 
دارد. دهیاری و شورای اسالمی روستا منتخبان 
روستا  نخبگان  همان  یا  و  روستایی  جامعه ی 
مدیریت  و  بوده  اهالی  اعتماد  مورد  که  هستند 
شده  واگذار  آن ها  به  روستایی  جامعه ی  محلی 
است و از حمایت اهالی در اتخاذ تصمیمات و 
دو  این  برخوردارند.  توسعه  برنامه های  طراحی 
نهاد اجتماعی و مردمی که در دهه ی اخیر شکل 
گرفته اند سه مولفه ی اساسی سرمایه ی اجتماعی 
انسجام  اجتماعی،  اعتماد  از:  عبارتند  که  را 
جامعه ی  در  اجتماعی،  مشارکت  و  اجتماعی 
می کنند.  تقویت  و  می بخشند  شکل  روستایی 
در  تاثیرش  سطح  که  است  کالنی  رویداد  این 
ارتقای شاخص های فرهنگی و اجتماعی توسعه 
از چند وظیفه ی فرهنگی است  فراتر  روستایی 
که در باال به آن ها اشاره شد. در حقیقت نفس 
حضور این دو نهاد اجتماعی در روستا و نیروی 
عظیمی که آن ها در راستای توسعه ی فرهنگی 
می آورند  پدید  روستایی  جامعه ی  اجتماعی  و 
و  دارد  به دنبال  را  روستا  اهالی  همه ی  بسیج 
حتی  دهیاری،  وظایف  کلیه ی  بر گیرنده ی  در 
وظایفی که الزاما فرهنگی نیستند، است. ماهیت 

صادقیپور:
نقشدهیاردر
حوزهیمسائل
فرهنگینقش

معاضدتیاستو
اینامرگسترهی
وسیعتریرابرای
فعالیتدهیاری

فراهممیکند.اگر
ایننقش،نقش

ذاتیدهیاریبود،
دراینصورت
دربسیاریاز

فعالیتهاباوظایف
برخیسازمانهای
دیگرتداخلپیدا

میکرد.
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در  می تواند  که  نقشی  و  دهیاری  نهاد  وجودی 
داشته  روستاها  در  اجتماعی  سرمایه ی  تقویت 
باشد بسیار فراتر از وظایفی است که در اساسنامه 
و تفاهم نامه بر عهده ی وی گذاشته شده است. 
در واقع می توانیم دهیاری را حلقه ی رابط قابل 
اعتمادی بین اهالی و حاکمیت در نظر بگیریم 
تمام نمای مطالبات مردمی است و  آیینه ی  که 
با پیگیری این مطالبات از دولت و دستگاه های 
می پردازد.  اهالی  در  اعتماد  تقویت  به  ذیربط 
پایداری  و  انسجام  متعاقبا  اعتماد هم  باالرفتن 
اجتماعی و مشارکت همگانی را به دنبال خواهد 
داشت که در مجموع می توان نتیجه گرفت که 
تقویت سرمایه ی اجتماعی در جامعه ی روستایی، 
موتور محرک هر توسعه ی فرهنگی و اجتماعی 
حضور  نتیجه ی  مهم ترین  و  ماحصل  است. 
افزایش  روستا  در  اسالمی  شورای  و  دهیاری 

میزان مشارکت اجتماعی است.

به  توجه  با  جوهری  آقای  جناب  دهیاری ها: 
شوراهای  اعضای  و  دهیاران  به  شما  این که 
شما  آیا  بفرمایید  هستید،  نزدیک تر  اسالمی 
دهیاری  تشکیل  بدو  در  روستا  عمومی  فرهنگ 
یا  می دانید  دهیاری  فعالیت های  راستای  در  را 
آیا  اساسا  و  می بینید؟  دهیاری  راه  که سد  این 
دهیاری های ما توانسته اند مشارکت اجتماعی را 

که مطرح شد به وجود بیاورند؟
جوهری: در ابتدا باید عرض کنم که به هر 
حال نیازی در زمینه ی مدیریت روستایی احساس 
شد و منجر شد به تصویب قانون دهیاری های 
اساس شرح  بر  و  دهیاران  با حضور  و  خودکفا 
اثرگذاری بر فرهنگ  وظایف آن ها در روستاها 
حضور  این که  گرفت.  خواهد  صورت  روستاها 

دهیار تا چه میزان اثربخش است برمی گردد به 
نحوه ی سیاست گذاری هایی که در سطح کالن 
جامعه صورت می گیرد. اگر به برنامه ریزی های 
نگاهی  بوده  در دهه های گذشته  توسعه ای که 
درصد  حدود 70  سال 1327  در  باشیم،  داشته 
جمعیت در روستاها ساکن بوده اند و 30 درصد 
جمعیت در شهرها. باید ببینیم چه اتفاقی افتاده 
جمعیتی  تناسب  این  دهه   6 این  طی  در  که 
جمعیت  درصد   70 یعنی  است؛  شده  برعکس 
شهری و 30 درصد جمعیت روستایی داریم؟ به 
اعتقاد بنده این به نگاه برنامه ریزان ما برمی گردد 
و  تثبیت  باعث  که  انگیزه ای  شده  باعث  که 
ماندگاری افراد در روستا، منطقه و موطن اصلی 
مهاجرت  باعث  و  گردد  تضعیف  می شود  خود 
از روستا به شهر شده است. این موضوع  افراد 
ریشه در مباحث فرهنگی دارد و امروز بسیاری از 
معضالت فرهنگی شهرها متاثر از همان اقدامات 
بوده است. در چارچوب شرح وظایف، اقداماتی 
به عهده ی دهیار گذاشته شده است که می تواند 
این  ادامه ی  شاهد  ما  تا  کند  فراهم  را  بستری 
روند نباشیم. شرح وظایف دهیاری ها در زمینه ی 
اقدامات فرهنگی و عمرانی باید به طور ویژه ای 
آقای  شود.  فراهم  بستر  این  تا  شود  پیگیری 
صادقی پور به تفاهم نامه هایی که با دستگاه های 
مختلف بسته شده است اشاره فرمودند. الزمه ی 
توفیق در این اقدامات این است که به خصوصیات 
فرهنگی روستاها دقت داشته باشیم. با توجه به 
این که فرهنگ در روستاها با هویت های بومی 
برنامه ای  در هر  اگر  دارد،  پیوند عمیقی  محلی 
باید  باشیم،  داشته  موفقیت  تضمین  بخواهیم 
تطابق  محلی  و  بومی  شرایط  با  ما  برنامه های 
برنامه ها  که  است  این صورت  در  باشد.  داشته 
با مقاومت مردم روستا مواجه نمی شود،  نه تنها 
بلکه با مشارکت خود آن ها صورت می گیرد. اگر 
بخواهیم به عنوان یکی از سرمایه های روستا به 
سرمایه ی اجتماعی برسیم باید کل برنامه های ما 
با شرایط بومی و محلی روستا مطابقت داشته 
تاکنون  شده  حاصل  توفیق  میزان  باید  باشد. 
بررسی شود و همچنین نیاز است که مطالعاتی از 
لحاظ کمی صورت گیرد که مشخص شود تا چه 

میزان موفق عمل کرده ایم.

برای  ابتدا  حشمتی  آقای  جناب  دهیاری ها: 
آشنایی دوستان و خوانندگان مجله در خصوص 
که  مساجد  کانون های  عالی  ستاد  شکل گیری 

نهادی نوپاست توضیحاتی بفرمایید.
توجه  بحث   89 سال  اواخر  از  حشمتی: 
جدیت  با  دولت  هیات  در  روستاها  فرهنگ  به 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  و  شد  دنبال  بیشتری 
اسالمی مامور شد که در بحث فرهنگ روستاها 

و مناطق عشایری به طور جدی ورود پیدا کند. 
تشکیالت اداری وزارت ارشاد از نظر سازمانی و 
ساختاری تا مراکز شهرستان ها پیش رفته است 
و بعضا در بعضی از شهرهای بزرگ تر و مرکز 
ایجاد  هنری  و  فرهنگی  مجتمع های  بخش ها 
مراکز  به  و رسمی  اداری  ورود  اما  است،  کرده 
در  دولت  نظر  تحقق  برای  است.  نداشته  دیگر 
عشایری  مناطق  و  روستا  فرهنگ  به  پرداختن 
ایجاد  سازوکاری  و  اندیشیده  تمهیدی  باید 
می شد که وزارت ارشاد این ماموریت را به ستاد 
عالی کانون های مساجد محول کرد. این ستاد 
شورای  مصوبه ی  اساس  بر  که  است  ستادی 
تاسیس   71 سال  در  فرهنگی  انقالب  عالی 
ایجاد  ستاد  این  اصلی  وظیفه ی  است.  شده 
کانون فرهنگی در جوار مساجد در شهر و روستا 
است. در حال حاضر این ستاد در حدود 13 هزار 
کانون فرهنگی در کل کشور دارد که 55 درصد 
این کانون ها در شهرها هستند و 45 درصد در 
روستاها. از سال گذشته که این ماموریت به ستاد 
محول شد، تالش برای این که این نسبت را به 
60 به 40 تغییر دهند آغاز شده است؛ یعنی 60 
درصد به روستا اختصاص یابد و 40 درصد به 
اوایل سال 90 این بحث جدی شد  از  شهرها. 
روستا  فرهنگ  توسعه ی  دفتر  منظور  این  به  و 
از سوی  برنامه ای  و  ایجاد شد. طرح  و عشایر 
متولیان این دفتر مبنی بر توسعه ی امر فرهنگ 
در روستاها با استفاده از فضای فرهنگی که در 
کانون ها وجود دارد و جذب حمایت ها و کمک ها 
و اعتبارات سایر دستگاه ها ارائه شد. اولین اقدام 
این دفتر این بود که از حوزه ای که قرار است 
کار انجام شود شناخت حاصل شود. روستاهای 
هدف هم روستاهای باالی 1000 نفر بودند که 
است.  کشور  کل  در  روستا   4800 آن ها  تعداد 
پراکندگی  و  شدند  تقسیم بندی  روستاها  این 
مختلف مشخص  استان های  در  آن ها  جمعیت 
شناسنامه ی  یک  کار  این  به  ورود  برای  شد. 
فرهنگی برای روستاها طراحی شد که در کنار 
مشخصات جغرافیایی و تاریخی که از هر روستا 
داشت مشخصات فرهنگی هم در آن قید شده 
سطح  نظر  از  روستا  فرهنگی  اطالعات  بود. 
آداب  فرهنگی،  مسائل  مذهبی،  مسائل  سواد، 
از طریق   ... اعتقادات و  باورها،  و رسوم، سنن، 
فعال  و  موجود  روستاها  در  که  کانونی   5216
بودند جمع آوری شد. این شناسنامه ی فرهنگی 
فرهنگی  وضعیت  تا  شد  تعریف  روستاها  برای 
برای  برنامه  نوع  روستا مشخص شود. سه  هر 
این کانون ها تعریف شد. یکی گروه-برنامه های 
بومی است که 5 گروه-برنامه در 5 محور تعریف 
شد. دیگری برنامه های سازمانی و برون سازمانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است؛ و سومی 

صادقیپور:
تقویتسرمایهی
اجتماعیدر
جامعهیروستایی،
موتورمحرکهر
توسعهیفرهنگی
واجتماعی
است.ماحصلو
مهمتریننتیجهی
حضوردهیاریو
شورایاسالمیدر
یکروستامیشود
بهوجودآمدن
مشارکتاجتماعی.

جوهری:اگردرهر
برنامهایبخواهیم
تضمینموفقیت
داشتهباشیم،
بایدبرنامههایما
باشرایطبومیو
محلیتطابقداشته
باشد.
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برنامه هایی که سایر دستگاه ها می توانند در آن 
برای  مثال  به عنوان  کنند.  پیدا  ورود  حوزه ها 
جهاد  اسالمی،  تبلیغات  سازمان  و  شهید  بنیاد 
کشاورزی و سازمان های دیگری که می توانند در 
حوزه ی فرهنگ روستا فعالیت کنند برنامه های 
گونه  هر  برای  سپس  شد.  تعریف  پیشنهادی 
فعالیت چندین کارگروه تعریف شد. یک کارگروه 
نمایندگان  و  است  ارشاد  وزارت  در  ساماندهی 
معاونت های وزارت ارشاد و روسای سازمان های 
این کارگروه هستند. یک سری کار  تابعه عضو 
برای آن ها تعریف شده که به اجرا می رسند. در 
و  فرهنگ  وزارت  نهایت مشخص می شود که 
ارشاد اسالمی باید در پایان سال 91 یا تا پایان 
برنامه ی پنجم دقیقا در چه نقطه ای قرار داشته 
باشد و در حوزه ی فرهنگ روستا چه کارهایی 
را انجام داده باشد. برای بقیه ی دستگاه ها هم 
به همین ترتیب یک سری برنامه ی پیشنهادی 
تعیین شده است. با این تفاوت که کارگروه آن ها 
تخصصی تر است چون برای سازمان هایی است 
که در حوزه ای تخصصی با روستا و عشایر سر 
آن ها  برای  ساله ای  پنج  برنامه ی  دارند.  کار  و 
کارگروه ها یک  این  کنار  در  است.  نوشته شده 
کارگروه هم برای استان ها در نظر گرفته شده 
وزارت  با  رایزنی هایی  خصوص  این  در  است. 
کشور صورت گرفته است که بتوان این کارگروه 
را زیرمجموعه ی شورای برنامه ریزی و توسعه ی 
استاندار  معاونین  از  یکی  ریاست  به  و  استان ها 
تعریف کرد که ضمانت اجرایی داشته باشد و تمام 

دستگاه ها به طور جدی با آن همکاری کنند.

شورا،  دهیاری،  حضور  ماحصل  دهیاری ها: 
روستا  در   .... و  فرهنگ  خانه ی  قرآن،  خانه ی 

باید به امر مشارکت در روستا که یک پدیده ی 
فرهنگی است بیانجامد. در زمانی که هیچ کدام 
باز هم روستا  نبود،  از این تشکیالت در روستا 
روستایی  زندگی  یعنی  بود،  مشارکت  مهد 
دکتر  آقای  جناب  است.  بوده  مشارکت  محل 
آمدن تشکیالت  به وجود  آیا  نظر شما  به  فیض 
یا ساختارمند کردن بیش از حد این تشکیالت 
در حوزه ی روستایی باعث نمی شود که فرهنگ 
روستا دچار چالش شود و خرده فرهنگ هایی که 
ایجاد کردن  آیا  بین برود؟  از  وجود دارد کم کم 
این نهادها روح مشارکت موجود در روستاها را 

از بین نخواهد برد؟
خودم  تعریف  می دانم  الزم  ابتدا  در  فیض: 
ما  اگر  چون  کنم؛  بیان  فرهنگ  مقوله ی  از  را 
به  بخواهیم  و  باشیم  نداشته  تعریف مشخصی 
چالش های فرهنگی بپردازیم طبیعتا دیدگاه های 
متفاوتی خواهیم داشت. بنده فرهنگ را به عنوان 
سبک زندگی مشترک آحاد یک جامعه می دانم 
ارزش ها و  باورها،  این سبک زندگی  که درون 
زندگی  سبک  است.  نهفته  آن ها  اولویت های 
موضوعاتی  از  بسیاری  از  ظاهری  نمود  یک 
می شود.  دیده  فرهنگ  مقوله ی  در  که  است 
از ثبات فرهنگی روستا صحبت  بنابراین وقتی 
خانه ی  دهیاری،  وجود  آیا  این که  و  می کنیم، 
در  مقیم  روحانی  تبلیغات،  سازمان  فرهنگ، 
تاثیرگذار  روستا  فرهنگ  در  می توانند  روستا 
این ها در  این دلیل است که همه ی  باشند، به 
سبک زندگی موجود در روستا تاثیر می گذارند. 
از مقوله های موجود در سبک زندگی روستایی 
یا  و  یکدیگر  با  مختلف  خانواده های  همکاری 
همکاری بین خود اعضای خانواده و یا داشتن 
با  انسان ها  بین  روابط  است.  خانگی  تولیدات 
یکدیگر، مراسم و آیین های خاص هر روستا و ... 
مولفه هایی هستند که سبک زندگی روستایی را 
می سازند. وقتی سبک زندگی به عنوان سوژه ی 
محوری فرهنگ مطرح شود، دو سیاست کالن 
باید در مسائل  این که  باشد. یکی  باید مد نظر 
فرهنگی روستا تمرکز در یک ساختار واحد وجود 
داشته باشد. در روستا نمی شود مثل شهر عمل 
خاص  جریانات  سازمانی  و  ارگان  هر  که  کرد 
ساختار  اگر  روستا  در  کند.  دنبال  را  خودش 
باشیم و نهادهای متعدد بخواهند  واحد نداشته 
که  ضربه ای  قطعا  کنند  کار  مجزا  به صورت 
می زنند بسیار بیشتر از منفعت خواهد بود. شرط 
فرهنگی  توسعه ی  الگوی  که  است  این  دوم 
روستا یک الگوی درون زا باشد. یعنی اگر ما با 
بخواهیم  هستند  روستا  از  خارج  که  عناصری 
انجام دهیم ضررش  درون روستا کار فرهنگی 
بر روستا بیش از منفعت است؛ اما اگر جریانی 
ایجاد شود که روستاییان تحصیل کرده برگردند 

واقع  در  کنند  خدمت  خودشان  روستای  به  و 
توسعه ی درون زا ایجاد کرده ایم. اگر این جریان 
تشکل هایی  در  افراد  این  حضور  بگیرد  شکل 
مانند خانه ی فرهنگ بسیار سازنده است، چون 
در  دائما  که  است  زایشی  جریان  یک  فرهنگ 
حال بازتولید است. در این بازتولیدات فرهنگی 
فرهنگ سازی  جریان  وارد  بیرونی  عناصر  اگر 
شوند، تغییرات فرهنگی متالطمی ایجاد خواهد 
شد که پیامد مثبتی نخواهد داشت. اگر این دو 
مقوله در برنامه ریزی های متولیان امر مورد نظر 
قرار گیرد، نگرانی ها در مورد فرهنگ روستایی 

کاهش پیدا خواهد کرد.
مهندسی  بحث  در  که  این  دیگر  نکته ی 
فرهنگی بسیار صحبت شده و مقام معظم رهبری 
هم روی این بحث بسیار تاکید دارند. مهندسی 
فضای  فرهنگی  مهندسی  با  روستاها  فرهنگی 
متفاوت  بسیار  شهری  جامعه ی  و  کشور  کلی 
است. لذا الزم است متخصصین و صاحب نظران 
روی مهندسی فرهنگی روستاها کار کنند. الزم 
پژوهشی  و  نظری، مطالعاتی  است که جریانی 
روی  دانشگاه ها  تکمیلی  تحصیالت  سطح  در 
مهندسی فرهنگی اعمال شود و این مطالعات در 
یک فضای دانشگاهی دنبال شود و با تحصیالت 

تکمیلی به این موضوع پرداخته شود.
دهیاری  نام  به  ساختاری  وجود  واقع  در 
مرکز  در  که  روستا  واحد  مدیریت  به عنوان 
به واسطه ی  مختلفی  فعالیت های  و  گرفته  قرار 
تفاهم نامه هایی که با دستگاه های مختلف بسته 
می شود  انجام  دهیاری  محوریت  با  می شود 
اگر دهیاری و شخص دهیار در  است.  صحیح 
مجموعه ی  از  دهیار  و  شود  متمرکز  کار  این 
همان فرهنگ روستا باشد این ساختار مورد تایید 
است. اگر جریان فرهنگ بخواهد در روستا دنبال 
است.  فرهنگی  شورای  یک  به  نیاز  حتما  شود 
دهیار وقتی می خواهد تصمیمی فرهنگی بگیرد 
شود.  اتخاذ  شورا  مشارکت  با  تصمیم  این  باید 
در این شورا باید روحانی روستا، بسیج، مسئول 
کتابخانه ی روستا و مدیر مدرسه به عنوان قطب 
فرهنگی روستا حضور داشته باشند و در واقع این 
روستا  در  فرهنگ  تاثیرگذاران  از  ترکیبی  شورا 
تصمیمات  دهیار  کنار  در  شورا  این  بود.  خواهد 
فرهنگی می گیرند. این مدل جواب گو خواهد بود.

به  توجه  با  حشمتی  آقای  جناب  دهیاری ها: 
دهیار،  نقش  فیض،  آقای  جناب  فرمایشات 
روحانی روستا و کانون های فرهنگی در خانه های 

فرهنگ روستایی چیست؟
حشمتی: در ساختاری که ما برای فرهنگ 
روستاها در نظر گرفته ایم از فرد محوری به شدت 
پرهیز شده است. برای این کار کمیته ی فرهنگی 

فیض:درشورای
فرهنگیروستا
بایدروحانی

روستا،بسیج،
مسئولکتابخانهی

روستاومدیر
مدرسهبهعنوان
قطبفرهنگی
روستاحضور
داشتهباشند
ودرواقعاین
شوراترکیبی

ازتاثیرگذاران
فرهنگدرروستا

خواهدبود.
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این  ترکیب  در  که  است  شده  گرفته  نظر  در 
اسالمی  شورای  رییس  روستا،  روحانی  کمیته 
فرهنگی،  کانون  مدیر  و  دهیار، مسئول  روستا، 
مسئول پایگاه مقاومت، نماینده ی معلمان روستا، 
روستا  کتابخانه ی  مسئول  و  جوانان  نماینده ی 
وجود  کتابخانه  روستایی  در  اگر  هستند.  عضو 
نفر  دو  باید  معلمان  نماینده ی  باشد،  نداشته 
شود  رعایت  کمیته  اعضای  ترکیب  که  باشند 
نتیجه برسند.  و در تصمیم گیری ها راحت تر به 
کرده ایم.  تعریف  کمیته  این  برای  را  وظایفی 
اتفاق فرهنگی که قرار است توسط کانون  هر 
فرهنگی مساجد و یا توسط هر سازمان دیگری 
از کانال این کمیته عبور  باید  بیافتد،  در روستا 
نماید که به یک خرد جمعی و جمع بندی بومی 
شئونات  با  برنامه  این  تناسب  و  لزوم  و  برسند 
فرهنگی منطقه بررسی شده و سپس اجرا شود. 
قاعدتا بافت فرهنگی در مناطق مختلف کشور و 
طرز زندگی و آداب و رسوم و سنت ها در جوامع 
مختلف متفاوت است. پس باید برنامه متناسب با 
منطقه باشد. حتی در برنامه  هایی که در 5 گروه-
برنامه ی بومی تعریف کرده ایم، فقط سرفصل ها 
گروه-برنامه ها  این  کرده ایم.  مشخص  را 
از: قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشی و  عبارتند 
پژوهشی. روند اجرا و چگونگی انجام کار را به 
کمیته ی فرهنگی روستا محول کرده ایم. ضمن 
خود  از  باید  حتما  کانون  مدیرمسئول  این که 
روستا و ساکن روستا باشد. نکته ی دوم این که 
یعنی  است؛  محور  مسجد  کانون،  فعالیت های 
خارج از فضای مسجد و فرهنگ مسجد اتفاقی 
نخواهد افتاد. نکته ی سوم این که در تعاریف ما 
مسجدی که روحانی داشته باشد مسجدی است 
مدیرمسئول  باشد.  داشته  کانون  می تواند  که 
انتخاب و معرفی  کانون را هم روحانی مسجد 
می کند و دبیرخانه ی استان وی را تایید می کند. 
ضمن این که تمام برنامه هایی که در کانون اتفاق 
امام  نظر  با  است که حتما  برنامه هایی  می افتد 
کمیته ی  این  می شود.  انجام  مسجد  جماعت 
فرهنگی برنامه هایی را که قرار است اتفاق بیافتد 
ساماندهی می کند. هدف اصلی ما این است که 
بتوانیم از توان تمام دستگاه های متولی که در 
حوزه ی فرهنگ روستا موثر هستند استفاده کنیم 
که در حقیقت این کار را به نمایندگی از دولت 
انجام می دهیم. در حال برنامه ریزی هستیم که 
از طریق وزارت ارشاد یک سری مصوبات قانونی 
مکلف  را  دستگاه ها  دولت  تا  بگیریم  دولت  از 
در  دارند  روستاها  در  که  را  تاسیساتی  که  کند 
اختیار این طرح قرار دهند. دفتر مناطق محروم 
طرح  این  از  کشور  وزارت  و  جمهوری  ریاست 
حمایت می کنند و وزارت ارشاد نیز بانی اصلی 

طرح است.

در حال حاضر در حال تهیه ی بانک نخبگان 
نفر   600 حدود  تاکنون  که  هستیم  روستایی 
مختلف  حوزه های  در  روستایی  نخبگان  از 
توسط  کرده ایم.  شناسایی  را  هنری  فرهنگی 
پرسشنامه هایی که تهیه کرده ایم اطالعات این 
آتی  برنامه های  در  و  می کنیم  دریافت  را  افراد 
در  ما  اول  استفاده می کنیم. شرط  افراد  این  از 
افراد سکونت در روستا بوده است  این  انتخاب 
افراد در روستا استفاده  این  بتوانیم از حضور  تا 
کنیم. ان شاءا... برای پیش برد امور تفاهم نامه ی 
مشترکی بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منعقد 

شود.

نظر  از  آیا  صادقی پور  آقای  جناب  دهیاری ها: 
مطابق  که  وظایفی  و  دهیاران  حضور  شما 
آن ها  عهده ی  بر  تفاهم نامه ها  و  دستورالعمل ها 
فرآیند شهری شدن روستاها  به  گذاشته شده 
و حذف یک سری خرده فرهنگ ها و نهایتا دولتی 
هزینه ها  آیا  نمی بخشد؟  سرعت  فضا  شدن 
باعث  می شود  انجام  روستا  در  که  خدماتی  و 
توسعه ی روستا توسط دهیاری و نتیجتا تبدیل به 
شهر شدن و از بین رفتن کارکردهای روستایی 

نمی شود؟
مقدمه ی  می دانم  الزم  ابتدا  صادقی پور: 
بعد به  این باب عرض کنم و  کوتاه نظری در 
اخیر  دهه ی  دو  در  شاید  بپردازم.  سوال  پاسخ 
را  سلطه ای  ما  گذشته  دهه ی  خاص  به طور  و 
و  سلطه جویانه  گفتمان های  سوی  از  می بینیم 
امر  این  که  توسعه  عرصه ی  طلبانه ی  برتری 
باعث می شود در فضای داخلی کشور خودمان 
یک سری از واقعیت های موجود مخدوش شود. 

کرده اند  پیدا  رواج  بسیار  توسعه  غربی  نظریات 
تالیف شده که  و کتاب های متعددی ترجمه و 
می دهد.  ارائه  توسعه  باب  در  مختلفی  نظریات 
وابستگی،  نظریه ی  مدرنیزاسیون،  نظریات 
احساس  من   .... و  جهانی  نظام های  نظریه ی 
می کنم این با الگوی توسعه ی اسالمی-ایرانی 
دارد.  فاصله  بسیار  دارد  وجود  ما  کشور  در  که 
ساله ی  پنج  برنامه ی  در  نهایت  در  که  چیزی 
عهده ی  بر  تکلیف  یک  به عنوان  توسعه  پنجم 
جامع  الگوی  که  بود  این  شد  گذاشته  دولت 
توسعه ی اسالمی-ایرانی تدوین شود که بستر 
و زمینه ی بخش مهمی از آن هم فرهنگ است. 
نظریات توسعه ی غربی یک سری واقعیت ها را 
دهیاری ها  بنده  اعتقاد  به  می کنند.  مخدوش 
واقع  نمی روند. در  به سمت دولتی شدن پیش 
دهیاری نهادی است برخاسته از بطن جامعه ی 
روستا. تعریفی که در اذهان عمومی از دهیاری 
است مشابه  “نهادی  است که  این  دارند  وجود 
در  که شهرداری  وظایفی  همان  که  شهرداری 
شهر انجام می دهد، دهیاری در روستا بر عهده 
این تعریف جامع و کامل نیست. به  اما  دارد”؛ 
اعتقاد بنده به دلیل تفاوت جامعه ی روستایی با 
جامعه ی شهری در ایران، اصال ساختار فرهنگی 
است.  متفاوت  شهرداری  نهاد  با  دهیاری  نهاد 
یا  مردمی  نهاد  یک  می توان  را  دهیاری  نهاد 
N.G.O در نظر گرفت که شخصیت حقوقی 
در  دهیاری  است.  غیردولتی  و  دارد  مستقل 
کنار نقش و وظایف ذاتی که بر عهده دارد، در 
عرصه ی فرهنگ وظیفه ی معاضدتی دارد. یعنی 
نقش  و  تسهیل گری  نقش  و  است  تسهیل گر 
از  دارد.  فاصله  بسیار  دولتی شدن  با  معاضدتی 
جهت دیگر نمی شود ارتباط با دولت را قطع کرد؛ 
دولت  و هم  است  دولت شهر  دولت هم  چون 
روستا و در خصوص هر دو وظیفه دارد و باید 
این  و  کند  ارائه ی خدمات  هم  روستا  مردم  به 
همان طور  نیست.  شدن  دولتی  معنی  به  اصال 
که در اساسنامه قید شده، سازمان شهرداری ها، 
اما  می کند،  پشتیبانی  و  حمایت  را  دهیاری ها 
و  روستا  فرهنگ  کردن  مخدوش  عرصه ی  در 
دولتی کردن فضا دخالت و ورود پیدا نمی کند. 
این از نظر بنده مبتنی است بر الگوی توسعه ی 
را  این  هم  موجود  شواهد  و  ما  ایرانی  اسالمی 

نشان می دهد.
وجود  بحثی  توسعه  الگوهای  در  فیض: 
نقش  همان  یا  تسهیالت  این که  مبنی بر  دارد 
ایفا  سازمان  یا  حکومت  یک  که  تسهیل گری 
می کند، یک جریان سلطه ی نامحسوس ایجاد 
برای  را  تسهیالتی  دولت  وقتی  مثال  می کند. 
نوع  و  محل  دقیقا  می گیرد،  نظر  در  بخشی 
شاید  و  می کند  مشخص  هم  را  آن  هزینه کرد 

حشمتی:هراتفاق
فرهنگیکهقرار
استدرروستا
بیافتد،بایداز
کانالکمیتهی
فرهنگیعبور
نمایدکهبهیک
خردجمعیو
جمعبندیبومی
برسندولزومو
تناسباینبرنامه
باشئوناتفرهنگی
منطقهبررسیشده
وسپساجراشود.
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اولویت این روستا در بخشی که موردنظر دولت 
جریان  اگر  باشد.  دیگر  جای  در  و  نباشد  است 
ایجاد  سلطه  باشد،  نوع  این  از  تسهیل گری 
غیرمستقیم  دخالت  به نوعی  می تواند  و  می کند 
باشد. مگر این که ارائه ی این تسهیالت انعطاف 
داشته باشد. از طرف دیگر دولتی ها شهرنشین 
نیازهای  دید  از  را  تسهیالت  معموال  و  هستند 

شهری در نظر می گیرند.
صادقی پور: در واقع حد اعتدال باید رعایت 
بین  ارتباط  لزوم  نمی توانیم  سویی  از  شود. 
حکومت و جامعه ی محلی را منکر شویم و از 
سویی دیگر نباید فضا دولتی شود. اگر ساختار 
فرهنگی و اشکال متفاوت فرهنگ بومی روستا 
سوال  زیر  شهری  توسعه ی  برنامه های  با  را 
ببریم، غلط است و چنین اتفاقی نمی افتد. به هر 
حال حکومت باید به عنوان یک قدرت مرکزی 
تمامیت بخش وجود داشته باشد و ما نمی توانیم 
هر ارتباطی را قطع کنیم. شاید ارتباط یک نهاد 
دهداری  نهاد  که  بود  زمانی  دولت  با  محلی 
مراتب  سلسله  در  که  داشت  وجود  روستاها  در 
زیرمجموعه ی  بخشداری  که  همان طور  اداری 
زیرمجموعه ی  هم  دهداری  است،  فرمانداری 
دهداری  که  افتاد  مهمی  اتفاق  بود.  بخشداری 
نهاد  یک  که  دهداری  شد.  دهیاری  به  تبدیل 
عمومی  نهاد  یک  به  شد  تبدیل  بود،  دولتی 

غیردولتی خودکفا که این مصرح قانونی است.
جوهری: به اعتقاد بنده ما باید یک بازشناسی 
مجدد از روستا داشته باشیم. مباحثی که به عنوان 
دارند  این است که کسانی  است  آسیب مطرح 
شناخت  که  می کنند  برنامه ریزی  روستا  برای 
به خوبی  نظری  مباحث  ندارند.  روستا  از  کافی 
تعریف  خوبی  کارگروه های  می شود،  مطرح 
می شود، قوانین خوبی هم وضع می شود، اما در 
عرصه ی عمل بعضا می بینیم که نتیجه ای که 
مد نظر است حاصل نمی شود. این است که الزم 
است یک بازتعریف مجدد از روستا داشته باشیم. 
شاید جایگاه روستا در فرآیند توسعه ی ملی، طی 
ممکن  و  باشد  کرده  تغییر  پروسه  و  روند  یک 
زمانی شرایط خاص  بازه ی  است روستا در هر 
خودش را داشته باشد. یک زمانی فضا بسته بود؛ 
الزامات و روابط  بود؛  کدخدای روستا مشخص 
بین مردم مشخص بود. االن این فضا بازتر شده 
و باید برنامه هایی متناسب با تغییر سبک زندگی 
روستاییان پیش بینی کنیم و این پیش بینی باید 
با شناخت شرایط روز روستا باشد. بحث بازگشت 
تحصیل کرده ها به روستا یا بحث الگوی توسعه ی 
از  شناخت  با  باید  و  است  خوبی  بحث  درون زا 
داخل و شناخت امکانات صورت گیرد. اما آیا در 
مقطعی که قرار داریم این اتفاق می تواند به این 
صراحت بیان شود؟ در سیاست های دولت هم 

بحث بازگشت و مهاجرت معکوس مطرح شده 
است، اما آیا زمینه های این امر فراهم است؟ یا 
بحثی که جناب آقای حشمتی مطرح فرمودند، 
خانه های  خصوص  در  شده  مطرح  مباحث 
آیا مشارکت در  اما  فرهنگ بسیار خوب است، 
روستاها همان طور که به راحتی روی کاغذ نوشته 
می شود، در عمل هم انجام می شود؟ چه بسیار 
نمی توانند  شورا  و  دهیار  که  داریم  روستاهایی 
به راحتی با هم کار کنند. در نتیجه الزم است که 
بحث های مردم شناسی روستا را با الزامات جدید 

مورد ارزیابی قرار دهیم و آسیب شناسی کنیم.
شد،  مطرح  که  روستایی  نخبگان  بحث  در 
تعریف این نخبگان باید خیلی دقیق مشخص 
شود و مشخص شود که نخبگان در چه زمینه ای 
نخبه هستند؟ ما در سطح استان اصفهان کاری 
انجام دادیم و پیشنهادی به سازمان شهرداری ها 
نخبگان  مجمع  تشکیل  مبنی بر  دهیاری ها  و 
و  برنامه ها  به  توجه  با  دادیم.  ارائه  روستایی 
آن چه  برخالف  شدیم  متوجه  موجود  قوانین 
انتظار می رود آن چنان که باید به روستاها توجه 
نمی شود. مثال در برنامه ی پنج ساله ی پنجم فقط 
در ماده ی 194 به روستا پرداخته شده است. با 
وجود 30 درصد جمعیت روستایی، واقعا از هیچ 
برنامه ای 30 درصد شامل روستاها نشده است و 
روستاییان از 30 درصد برنامه ها منتفع نیستند. به 
همین دلیل بستری را فراهم کردیم که حداقل 
برای برنامه ی ششم توسعه، فرهنگ سازی کرده 
باشیم و در چارچوب اختیارات خود کاری انجام 
داده باشیم. به این صورت که طرحی را تحت 
عنوان مجمع نخبگان روستایی تدوین کردیم. 
هر کس در هر جایی از کشور است و زادگاهش 
روستا است مشمول این طرح می شود. با این کار 

خواستیم به هر کسی که دغدغه ی روستا دارد 
تلنگری بزنیم که به روستای خودش برگردد یا 
برای روستا کاری انجام دهد. اسم این بنیاد را 

انجمن فرهیختگان روستایی گذاشتیم.

دهیاری ها: در حوزه های نظری و اجرایی حوزه ی 
فرهنگ  که  بیافتد  باید  اتفاقی  چه  روستایی 
روستایی به یک فرهنگ ملی تبدیل شود و خرده 

فرهنگ ها بر فرهنگ شهر تاثیرگذار شوند؟ 
طرح  در  که  کنم  ابتدا عرض  در  حشمتی: 
فعالیت  موضوع  در  فقط  ما  روستایی  نخبگان 
هنری  و  فرهنگی  حوزه ی  یعنی  شده،  تعریف 
ورود  دیگر  عرصه های  در  و  شده  عمل  وارد 
نخواهیم کرد. به همین جهت مشکل و تناقض 
فعالیتی با بنیاد نخبگان نخواهیم داشت. نکته ی 
برای محدوده ی  این طرح  است که  این  دیگر 
پیش  است.  تعریف شده  تا 30 سال  سنی 15 
از این هم مخاطب اصلی کانون های فرهنگی 
جامعه ی  در  قاعدتا  بودند.  جوان ها  روستاها 
روستایی امکانات فرهنگی در مقایسه با امکانات 
شهری بسیار ناچیز است. دسترسی به فضاهای 
فرهنگی وجود ندارد. اساتید و اهل فن هم که 
ارائه  دیگران  به  فرهنگی  آموزش های  بتوانند 
دهند حضور ندارند. از این رو ما کسانی را که در 
روستا حضور دارند، در حیطه ی فرهنگی و هنری 
تالش کرده و موفقیت های نسبی کسب کرده اند 

را نخبه قلمداد می کنیم.
این افراد باید در حوزه ی فعالیت خود، هنری 
یا فرهنگی حداقل یک اثر داشته باشند. ما این 
قرار  نمایشگاهی که  در  و  بررسی کرده  را  آثار 
است برگزار کنیم شرکت می دهیم و همچنین 
کرد.  خواهیم  منتشر  را  ادبی  برگزیده ی  آثار 
مساجد  کانون های  در  که  اتفاقاتی  با  مطمئنا 
سمت  به  افراد  گرایش  پس  این  از  می افتد، 
کالس ها و آموزش های هنری و فرهنگی بیشتر 

خواهد شد.
از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این کنگره 
برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با موضوع 
فعالیت شرکت کنندگان می باشد. از کارهایی که 
انجام می شود می توان  با کنگره  به طور موازی 
فرهنگی  نخبگان  اطالعاتی  بانک  تشکیل  به 
هنری روستا اشاره کرد. در بانک اطالعاتی تهیه 
شده، تفکیک سنی، موضوعی و مقطع تحصیلی 
انجام شده و گرایش های فرهنگی هنری افراد 
برنامه های اصلی  از  مشخص شده است. یکی 
ما استفاده از این افراد در روستاهاست. به اعتقاد 
بنده برای بسیاری از نخبگان روستایی ملی این 
امکان فراهم نمی شود که بتوانند به روستای خود 
برگردند. در واقع به غیر از حوزه های مهندسی 
کشاورزی و پزشکی نمی توانیم نخبه ی دیگری 
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را به روستا جذب کنیم؛ زیرا امکان ایجاد شغل 
تا آن ها  ندارد  برای تمام تحصیل کرده ها وجود 
آن ها  قاعدتا  شوند.  روستا  در  اثرگذاری  منشا 
باید در جامعه ی بزرگ تری حضور پیدا کنند. در 
از رشته ها نمی توان زمینه ی  خصوص بسیاری 
فقط  امر  این  و  کرد  ایجاد  روستا  در  کاری 
اگر  است.  امکان پذیر  خاصی  حوزه های  برای 
می خواهیم افراد تحصیل کرده را به سمت روستا 
جذب کنیم باید موضوعی عمل کنیم و قاعدتا 
امکان این که بتوان همه ی افراد را برگرداند نیز 

میسر نیست.
عرض  باید  شده  مطرح  سوال  خصوص  در 
خرده  نگاه  روستا  فرهنگ  به  ما  نگاه  که  کنم 
که  است  این  بر  ما  اعتقاد  نیست.  فرهنگ 
در  که  است  فرهنگی  غنی  و  اصلی  فرهنگ 
به  و  زمان  مرور  به  که  دارد  وجود  روستاها 
مناسبات خاصی دچار شکست هایی شده است. 
شناسایی،  را  روستا  اصیل  فرهنگ  بتوانیم  اگر 
صدور  برای  آن  از  و  کنیم  تقویت  و  بازتولید 
به  استفاده کنیم می توانیم بگوییم که  به شهر 
اصالت فرهنگی خودمان بازگشته ایم. ولی چیزی 
که خصوصا در کالن شهرهای ما وجود دارد را 
به هیچ وجه نمی توان فرهنگ نامید. در کالن 
کنار  در  مختلف  فرهنگ های  از  افراد  شهرها 
کوچک ترین  هیچ کدام  که  گرفته اند  قرار  هم 
سازگاری فرهنگی و اجتماعی با هم ندارند. این 
اگر  است.  روستا  در  فرهنگی  اصالت  که  است 
قرار است به اصالت فرهنگی برسیم باید فرهنگ 
روستاها را تقویت کرده و به شهرها انتقال دهیم. 
اصیل ترین آداب ما در حوزه ی مناسک عبادی 
نکاتی  از  این یکی  انجام می گیرد.  در روستاها 
است باید که در مجموع برنامه ریزی ها و تعاملی 
یک  به  تا  می گیرد  صورت  دستگاه ها  بین  که 
تعریف مشترک از فرهنگ روستا برسیم، مورد 

توجه قرار دهیم.
جوهری: در بحث مجمع نخبگان که بنده 
عرض کردم، بحث این نیست که افراد به روستا 
برگردند؛ ما دنبال این هستیم که فضایی را ایجاد 
کنیم که همه به روستا فکر کنند. اگر در شهر 
کار و زندگی می کنیم دغدغه ی ما این باشد که 
در روستا و برای روستا کاری انجام دهیم. جناب 
آقای صادقی پور بحث الگوی اسالمی توسعه را 
مطرح فرمودند، اما بحثی که مقام معظم رهبری 
مطرح فرمودند الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت 
بود. توسعه الزامات خود را دارد و مبنای تفکری 
آن بر مبنای تفکر غرب و بحث های سرمایه داری 
است، ولی ما مبنای کار را مبنای اسالمی و ایرانی 
پیشرفت قرار داده ایم. یکی از مبناهای ما بحث 
عدالت است یعنی این که ما نگاه متناسب با هر 
چیزی داشته باشیم و الزامات و امکانات متناسب 

را فراهم کنیم. استان اصفهان یکی از استان هایی 
است که بیشترین تعداد شهر را و شاید بیشترین 
این  دارد. درصد روستایی  را  درصد شهرنشینی 
تفکرات  این  و  از 16 درصد است  استان کمتر 
در این استان بسیار غالب است. ما در این فضا 
حرکتی را شروع کرده و سلسله نشست هایی را 
اولین  می کنیم.  برگزار  اسالمی”  “شهر  نام  به 
جلسات این نشست به عنوان شهر آرمانی شروع 
اسالمی”  “شهر  بحث های  به  سپس  و  شد 
رسیدیم. از آن جایی که مباحث روستایی به طور 
به عنوان  را  بود، بحث هایی  کلی فراموش شده 
ضرورت یکپارچه نگری به مسائل شهر و روستا 
مطرح کردیم. دیدمان را از متمرکز شدن به شهر 
ارتباط  و  ببینیم  باالتر  از  مقدار  یک  و  برداریم 

سکونت گاه های  و  میانی  شهرهای  با  را  شهر 
روستایی ببینیم. شهرهای میانی و کوچک تر را 
هم ببینیم. کالن شهر را هم ببینیم. این مباحث 
و  پیشرفت  اسالمی-ایرانی  الگوی  تحقق  به 
عدالت و بینشی که بر این قضیه حاکم است بر 
می گردد. این جلسات برگزار شده است تا بتوانیم 
فکر کردن و نگاه عدالت محورانه به روستاییان 
را به عنوان عضوی از جامعه جا بیاندازیم. سعی 
می کنیم در این سلسله نشست ها خروجی هایی 

برای مباحث فرهنگی داشته باشیم.
صادقی پور: سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
آیین نامه ای تحت عنوان مجمع مشاورین عالی 
روستا و دهیاری را به استان ها ابالغ کرده بود 
مهاجرت  که  روستایی  نخبگان  این که  مبنی بر 

بدهند.  مشورت  خودشان  روستای  به  کرده اند 
شکل  اصفهان  استان  جلسات  در  که  ایده ای 
به  این است که نخبه ی روستایی  گرفته است 
توسعه ی روستایی کمک کند و این ایده ی بسیار 

جالبی است.
در خصوص سوالی که مطرح فرمودید بنده 
بازیافت اصالت فرهنگ  احساس می کنم برای 
فرهنگ  تعریف  ببینیم  باید  اول  روستایی، 
چیست؟ در فرهنگ معین برای واژه ی فرهنگ 
عبارت ادب و تربیت را در کنار علم و معرفت و 
آداب و رسوم قید کرده است. یعنی علم و دانشی 
سطح فرهنگ را باال می برد که با ادب و تربیت 
و  اخالقیات  سلطه ی  نقش  یعنی  باشد.  همراه 
ارزش های معنوی در فرهنگ انکارناپذیر است. 

روستایی  فرهنگ  اصالت  بازیافت  در خصوص 
حاصل  صحیح  برون داد  همیشه  گفت  باید 
این  راه حل  تنها  یعنی  است.  صحیح  درون داد 
را  فرهنگی  شاخص های  و  فرهنگ  که  است 
به طور اساسی بازتعریف کنیم و سیاست گذاری 
که  سیاست گذاری هایی  دهیم.  انجام  فرهنگی 
در  تبعیضی  به صورت  شهری  مباحث  سلطه ی 
آن وجود نداشته باشد و شهر و روستا به صورت 
تدوین  در  شوند.  دیده  یکپارچه  و  منسجم 
روستاها  در  اجتماعی  فرهنگی  سیاست گذاری 
چند نکته باید مد نظر قرار بگیرد تا بازیافت و 
احیای مجدد فرهنگ روستایی به عنوان فرهنگی 
که بتواند غالب شود و برای بقیه ی بخش های 
تدوین  اول  گیرد.  صورت  باشد  الگو  فرهنگی 

حشمتی:اگر
بتوانیمفرهنگ
اصیلروستارا
شناسایی،بازتولید
وتقویتکنیمواز
آنبرایصدوربه
شهراستفادهکنیم
میتوانیمبگوییم
کهبهاصالت
فرهنگیخودمان
بازگشتهایم.

جوهری:مادنبال
اینهستیمکه
فضاییراایجاد
کنیمکههمهبه
روستافکرکنند.
اگردرشهرکار
وزندگیمیکنیم
دغدغهیمااین
باشدکهدرروستا
وبرایروستاکاری
انجامدهیم.
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سیاست هایی که به حفظ هویت بومی و محلی 
روستا همپای هویت ملی و اسالمی توجه کند. 
دوم این که به تبعیض موجود بین شهر و روستا 
توجه شود و برای کاهش آن تالش شود. سوم 
به علت  روستایی  جامعه ی  آسیب پذیری  این که 
و  است  داده  رخ  تاریخ  طول  در  که  اتفاقاتی 
مخاطراتی که منجر به مهاجرت های بی رویه و 
حاشیه نشینی ها شده است از بین برود و بتوانیم 
فرهنگ ایستادن و ساختن را در مقابل فرهنگ 
مهاجرت در سیاست گذاری های فرهنگی ترویج 
مناطق  در  فرهنگی  تمایز  و  تنوع  به  کنیم. 
روستایی توجه کنیم. یعنی به فرهنگ ها و خرده 
بگذاریم  احترام  دارد  وجود  که  فرهنگ هایی 
کنیم.  تالش  آن  احیای  و  حفظ  جهت  در  و 

ارتباطی  فناوری های  به ویژه  نوین  فناوری های 
را حتما در سیاست گذاری ها لحاظ کنیم. تدوین 
سیاست ها مبتنی بر توسعه ی درون زای جامعه ی 
روستایی باشد و برنامه هایی را تدوین کنیم که با 
فرهنگ محلی جامعه ی روستایی هم راستا باشد 
و در تقابل با فرهنگ و باورهای بومی قرار نگیرد 
تا آن ها دچار پس زدگی فرهنگی نشوند. جنبه ی 
حتما  محیط زیست  حفظ  و  توسعه  پایداری 
لحاظ شود؛ چون بخش مهمی از محیط زیست 
تاثیرگذار در کل سرزمین، در مناطق روستایی 
به عنوان  جوانان  و  زنان  نقش  به  دارند.  جای 
محرک های توسعه ی پایدار در عرصه ی فرهنگ 
توجه شود. در نهایت حتما به نقش مهم دهیاری 
به عنوان نهاد ارزشمند مدیریت نوین محلی در 

مقام تسهیل گر و حلقه ی رابط قابل اعتماد بین 
اهالی و حاکمیت توجه ویژه شود. اگر این نکات 
کشور  کالن  فرهنگی  سیاست گذاری های  در 
فرهنگ  احیای مجدد  به  لحاظ شود می توانیم 

روستایی به عنوان فرهنگ غالب امیدوار باشیم.
یا  بتوانیم یک فرهنگ  این که  برای  فیض: 
خرده فرهنگ را از روستا به شهر منتقل کنیم، 
باید دقت کنیم که فرهنگ خود روستا جزیی از 
یک کل است و جزء را به تنهایی نمی شود منتقل 
کرد. حواشی را هم باید در نظر بگیریم و جزء را 
همراه با اجزای مرتبط منتقل کنیم. دوم این که 
وقتی فرهنگ بخواهد داخل یک فضای شهری 
فرهنگی،  انتقال  این  در  بگذارد،  فرهنگی  تاثیر 
باید انطباق فرهنگ ها با هم مد نظر قرار گیرد. 

از نظر بنده این امری است که به سختی میسر 
فکر  این  به  باید  می کنم  فکر  من  می شود. 
را  این مدل، مدل مناسب تری  به جای  کرد که 
جایگزین کنیم. وقتی ما به سرمایه ی اجتماعی 
نگاه می کنیم بخشی از سرمایه ی اجتماعی غرور 
ساده  مثالی  به عنوان  است.  ملی  عزت  و  ملی 
عرض کنم بسیاری از اساتید و بزرگان هستند 
که حاضر نیستند ادامه ی نام خانوادگی خود که 
را  است  آن ها  زادگاه  روستای  نشان دهنده ی 
اعتبار دارد که  این روستا به قدری  حذف کنند. 
ترجیح می دهند پسوند روستا در کنار اسم آن ها 
باشد. ما باید بتوانیم این فرهنگ را تقویت کنیم. 
سیما  و  صدا  باالخص  رسانه ها  کار  این  برای 
نقش عمده ای دارند و نباید تصویری که از روستا 

که  باشد  بد  و  فقیر  جای  یک  می دهند  نشان 
افراد دوست نداشته باشند اصالت خود را همراه 
که  است  این  امر  این  الزمه ی  باشند.  داشته 
اعتبار روستاها در صدا و سیما اعتبار مثبتی باشد. 
یعنی روستا را به عنوان سمبل فقر و بدبختی و 
بی فرهنگی نشان ندهند. به اعتقاد بنده مقدمه ی 
این تغییر فرهنگی مثبت از سمت روستا به شهر 
این است که فضای حاکم بر جامعه که صدا و 
سیما در آن تاثیرگذار است، فضای مثبتی نشان 
داده شود که اگر این اتفاق بیافتد به طور طبیعی 
جریان فرهنگی از سمت روستا به سمت شهر 

هم اتفاق می افتد.
جوهری: بنده الزم می دانم اشاره ای به بحث 
توجه  با  باشم.  داشته  ساله   20 چشم انداز  سند 
به روح حاکم بر چشم انداز 20 ساله به مباحث 
تاکید  بخشی  هویت  مولفه های  و  فرهنگی 
از 8  بند  اولین  تا حدی که  ویژه ای شده است 
بند این سند، بر فرهنگ و عناصر آن و به ویژه 
فرهنگ عمومی جامعه تاکید دارد. در سایر بندها 
شده  اشاره  فرهنگ  به  موضوع  تناسب  به  هم 

است. 
به عنوان  می توان  که  مبحثی  مهم ترین  اما 
در  و  کرد  مطرح  جلسه  این  نتیجه گیری 
است  این  بود  هم  دوستان  تمام  صحبت های 
که باید تفکر و نگاه به سمت روستاها را به نوعی 
اصالح کنیم. در هر جایی که مظاهر پیشرفت 
مطرح  شهر  می شود  دیده  خوبی ها  و  تمدن  و 
می شود و هر جایی که غیر از این باشد روستا 
به ذهن متبادر می شود. نیاز است که این نگاه 
راهبردهای فرهنگی  اصالح شود. در خصوص 
به  توجه  با  هم  روستایی  مدیریت  سامانه ی 
این که مدیریت روستایی مبحثی فرابخشی است 
و موضوعات فرهنگی چه در سطح ملی و چه 
در سطح محلی و منطقه ای روی آن تاثیرگذار 
اولین  باشیم.  داشته  را  راهبردهایی  باید  است، 
راهبردی که می توانیم اشاره کنیم اعتقاد و باور 
به  کشور  کالن  سطح  مدیران  و  برنامه ریزان 
دخالت دادن مسائل فرهنگی در برنامه ریزی های 
کشور و به طور خاص مباحث روستایی است. باید 
راهبردهای فرهنگی موثر بر مدیریت روستایی 
و  شده  تبیین  و  تالیف  اندیشه  صاحبان  توسط 
راهبردهای  برای  کمی  شاخص های  همچنین 
فرهنگی جهت شفاف سازی موضوع تعیین شود 
باید به کجا  تا بدانیم که در کجا قرار داریم و 
با  نشود.  مطرح  کیفی  مباحث  صرفا  و  برسیم 
توجه به این که در سند چشم انداز هم آمده است 
به نظر می رسد که ما باید در اسناد بعد از سند 
چشم انداز در بقیه ی برنامه ها یک افق 20 ساله 
را پیش بینی کنیم که در دوره های میان مدت پنج 

ساله هم قابل بررسی و دسترسی باشد.

فیض:مقدمهی
تغییرفرهنگی
مثبتازسمت

روستابهشهراین
استکهفضای

حاکمبرجامعهکه
صداوسیمادرآن
تاثیرگذاراست،

فضایمثبتینشان
دادهشودکهاگر
ایناتفاقبیافتد

بهطورطبیعی
جریانفرهنگی
ازسمتروستا

بهسمتشهرهم
اتفاقمیافتد.
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 در ای��ن نوش��تار قصد داریم به ش��رح 
برخی از وظایف دهیاری ها در ارتباط با 
ساماندهی فضای عمومی روستا بپردازیم. ساخت 
و س��ازها و کلیه ی فعالیت ه��ای عمرانی که در 
روستا صورت می گیرد باید با فضای طبیعی روستا 
هم خوانی داشته باشد و اثر ناهمگونی را در محیط 
روستا پدید نیاورد. اجزای تشکیل دهنده ی فضای 
عمومی، ساخت و سازهایی است که توسط افراد 
صورت می گی��رد، اثراتی که اف��راد برای مقاصد 
گوناگون در محیط ایجاد می کنند نیز بخش��ی از 
فض��ای عمومی را تحت تاثیر ق��رار می دهد. اگر 
بدون نظارت نهاد متولی حفظ و س��امان فضای 
عمومی و اعم��ال مقررات مربوط ب��ه این حوزه 
اقدامات خودس��رانه صورت پذیرد، آن چه حاصل 
اس��ت. نابس��امانی  و  بی نظم��ی   می ش��ود 
برای روشن شدن موضوع مثالی می زنیم، در نظر 
بگیرید در معابر عمومی روستا، افرادی به خرید و 
فروش اجناس گوناگون بپردازند، به نظر شما چه 
اثرات��ی به بار م��ی آورد؟ و یا اش��خاصی اقدام به 
نص��ب تابلوها و بنره��ای تبلیغاتی خ��ود در هر 
مکانی که خواهان آن هس��تند بنمایند و حتی در 
برخی موارد دیده می شود که متاسفانه برخی افراد 
با استفاده از رنگ بر روی دیوارهای معابر عمومی 

متون تبلیغاتی می نویسند.
ام��وال عمومی متعلق به همه ی مردم اس��ت 
و هیچ ش��خصی اجازه ی اس��تفاده ی انحصاری 
از مش��ترکات عموم��ی را ن��دارد. آس��یب ب��ه 
ام��وال عمومی موجب ایجاد مس��ئولیت اس��ت 
و اف��رادی ک��ه اق��دام ب��ه ای��ن کار می کنند در 
 قبال جبران خس��ارات وارده مس��ئول هس��تند.
در روستا نیز مانند شهر اماکن و ابنیه هایی وجود 
دارند که به عنوان فضای عمومی، اهالی روستا در 
آن ها آمد و ش��د می کنند و ب��ا یکدیگر به تعامل 
می پردازند. خصیص��ه ی فضای اجتماعی، تعامل 
متقابلی است که میان کنش گران در این محیط ها 
صورت می پذیرد و مفهوم فضای عمومی، نسبت 

به فضای اجتماعی گستره ی معنایی محدودتری 
را در بر می گیرد. فضای عمومی1 فضایی اجتماعی 
است که افراد جامعه بدون حق انحصار و در برخی 
اوقات با حق تقدم به تعامل با یکدیگر می پردازند، 
از ویژگی ه��ای آن قابل دسترس��ی2 بودن برای 
عموم و وج��ود قوانین و هنجارمندی های خاص 
آن می باش��د. حریم خصوصی در فضای عمومی 
ب��ا مفه��وم بی اعتنایی مدنی3 تا ح��دودی تامین 
می گردد، ام��ا در مجموع کنش گران در این فضا 
تابع هنجارمندی های عمومی هس��تند که بخش 
 بزرگی از آن توس��ط عرف جامعه تعیین می شود. 
ایستگاه اتوبوس، معابر عمومی، میدان ها و بلوارها 
و ... همگی فضاهای عمومی هستند. این مفهوم 
در برابر فضای نیمه عمومی4 و فضای خصوصی 5 

مطرح می گردد که موضوع بحث ما نیست.
فض��ای عموم��ی در روس��تا ایج��اد نظ��م و 
سامان دهی سیمای روستا مستلزم عاملی است تا 
بر اساس مقررات بتواند از آسیب به اموال عمومی 
جلوگیری نماید. مشترکات عمومی اگر چه مالک 
خاص��ی ندارند ام��ا برای اداره ی آن ه��ا دولت بر 
اساس قانون، حق اعمال مقرراتی را داراست تا از 
این طریق از اموال عمومی به نفع عموم محافظت 
نماید. دهیاری موظف اس��ت بر اس��اس قانون از 
انحصارطلبی در فض��ای عمومی که از مصادیق 
آن می توان به س��د معبر اشاره نمود و همچنین 
از آس��یب به اموال عمومی و در آخر هر آن چه به 

سیمای روستا آسیب می رساند جلوگیری نماید.
طبق ماده ی 10 بند 12 اساسنامه ی سازمان و 
تشکیالت دهیاری ها، » دهیار موظف به مراقبت، 
حفظ و نگهداری اموال و تاسیس��ات عمومی در 
اختیار دهیاری می باش��د.« همچنی��ن در بند 45 
همین ماده ی قانونی بیان ش��ده است: » اجرای 
مق��ررات دهیاری که جنبه ی عموم��ی دارد و به 
تصویب ش��ورا و تایید ش��ورای اس��المی بخش 
رسیده، پس از اعالم برای کلیه ی ساکنان روستا 
الزم الرعایه اس��ت.« آن چه از مفهوم این دو ماده 
مس��تفاد می گردد این است که دهیار در ارتباط با 
مشترکات عمومی در روستا دارای وظایفی است و 
طبق نظر قانون گذار او در جهت اجرای این قانون 

ساماندهی  در  دهیاری  نقش 
فضای عمومی روستا
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می تواند با شرایطی که در بند 45 مورد اذعان قرار 
گرفته است به وضع مقرراتی بپردازد.

 دهیار و ساماندهی فضای 
عمومی روستا 

گاهی در محیط روستا دیده می شود که افرادی 
ب��رای فروش محصوالت کش��اورزی و یا اجناس 
دیگ��ری در معابر عمومی اقدام ب��ه ایجاد موانعی 
می نمایند که متاسفانه منجر به بروز دشواری هایی 
برای عابران می گردد. دهیار به عنوان مدیر روس��تا 
می تواند با ساماندهی این فروشندگان و ایجاد محلی 
به عنوان بازارچه ی موقت عالوه بر ساماندهی فضای 
عمومی روستا و ارائه ی خدماتی به این فروشندگان، 

از این محل درآمدهایی نیز کسب نماید.
اج��رای برخ��ی از وظای��ف توس��ط دهیاری 
مس��تلزم رویت پذیری اس��ت. به ای��ن معنا که 
اگر هر فروش��نده ای در داخل روس��تا به فروش 
محصوالت خود بپردازد و محل معینی نداش��ته 
باشد، دهیار نمی تواند از شرایط و کیفیت اجناس 
مورد معامله اطالع داش��ته باشد. یکی از وظایفی 
که، طبق ماده ی 10 بند 42 اساس��نامه سازمان 
و تش��کیالت دهیاری ه��ا بر عه��ده ی دهیاران 
می باش��د نظارت بر قیمت اجناس و جلوگیری از 
فروش محصوالت غذایی فاس��د است. این بند 
 به عنوان یک��ی از وظایف دهیار مق��رر می دارد:

» مراقب��ت و اهتم��ام کامل در نص��ب برگه ی 
قیم��ت ب��ر روی اجن��اس و اج��رای تصمیمات 
ش��ورای اسالمی بخش و روستا نسبت به ارزانی 
و فراوان��ی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و 
جلوگیری از فروش اجناس فاس��د شده و معدوم 
 نمودن آن ها با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط«

البته ممکن است دهیاری برای ساماندهی فضای 
عمومی روس��تا به اقدامی غی��ر از ایجاد بازارچه 

دس��ت زند که این موضوع بر حس��ب مقتضیات 
فرهنگی و منطقه ای متفاوت اس��ت. قصد ما نیز 
در این نوش��تار ارائه ی یک راه حل به عنوان تنها 
راه و نسخه ای تجویزی نیست. دهیار تدبیر امور 
روستا را در دست دارد و  موظف به اجرای قوانین 
و مقررات اس��ت. یکی از ویژگی هایی که او را از 
دیگر مقامات مجری در روستا مستثنی می کند و 
موجب امتیاز او نسبت به آنان می گردد شناختی 
اس��ت که دهیار به محیط و فرهنگ روستا دارد، 
تصمیمات او در اج��رای وظایف قانونی با آن چه 
مردم انتظار دارند همس��و است و به همین دلیل 
امکان اس��تفاده از ظرفیت های موجود در روستا 
برای او فراهم اس��ت. جامعه ی روس��تایی دارای 
اعتم��اد اجتماعی باالیی اس��ت و ب��ه تبع آن در 
این جامعه مشارکت بیشتری در امور وجود دارد، 
س��طح باالی س��رمایه ی اجتماعی در روس��تا از 
ظرفیت هایی اس��ت که خاص جامعه ی روستایی 
اس��ت و آن چه در شهرها شاید در سطح محالت 
یافت ش��ود در روستاها به صورت خودجوش و در 
سطحی وسیع وجود دارد. دهیار می تواند با بسیج 
منابع بر بسیاری از مشکالت فائق آید و در مسیر 

توسعه گام بردارد.
یک��ی دیگر از مواردی که اخیرا در روس��تاها 
دی��ده می ش��ود، تبلیغاتی اس��ت ک��ه به صورت 
دیوارنویسی ها صورت می گیرد. شرکت ها و گاهی 
اف��راد از حرفه ها و صنایع مختل��ف از دیوارهای 
فضای عمومی برای تبلیغ و اطالع رسانی استفاده 
می کنند و از این طریق به عرضه ی محصوالت 
و خدمات خود می پردازند. این کار عالوه بر این که 
آس��یب به اموال عمومی است و ایجاد مسئولیت 
می نماید باعث تخری��ب فضای عمومی و ایجاد 
بی نظمی در آن می شود. همان طور که زیبایی و 
نظم در کالبد فضای عمومی موجب آرامش روانی 
و رضایت مندی اهالی روستا می شود، بی نظمی و 

نابسامانی آن موجب بروز نارضایتی می گردد.
دهیاری می توان��د برای جلوگیری از این گونه 
فعالیت ه��ا که به اموال عمومی و فضای عمومی 
روستا آسیب می رساند، اقدام به احداث محل هایی 
برای نصب تبلیغات نماید. این کار باعث می شود 
تا مردم خودش��ان را در فضای عمومی مشاهده 
کنند و این فرآین��د در فضای عمومی، در میزان 
حس تعلق فرد به روستا نقش بسزایی دارد. البته 
ناگفته نماند، تنها ایجاد زیرس��اخت برای سامان 
دادن ب��ه تبلیغات کافی نیس��ت، بلک��ه نیازمند 
آش��نا نمودن متقاضیان با این امکان نیز هستیم. 
فرهنگ س��ازی در کن��ار وض��ع مقررات��ی برای 
جلوگیری از آس��یب رس��اندن به اموال عمومی 
می تواند به عن��وان ابزاری کارآمد در جهت ایجاد 
 فضایی مطلوب توسط دهیاری به کار گرفته شود.
انجام وظایف مس��تلزم همراهی و همدلی مردم 
است، شاید بتوان گفت که گام اول پیش از شروع 
به اجرا همراه نمودن مردم و جذب مشارکت های 
آن��ان اس��ت. در آخر به نظر می رس��د ب��ا توان 
بالقوه ای که س��اختار دهیاری و ش��ورا به عنوان 
ارکان مدیریت روستا دارند می توانند به خوبی بر 

بسیاری از مسائل به وجود آمده فائق آیند.
1 Public Space
2 Accessible
3 Civil Inattention
4 Semi- Public space
5 Private Space (Sphere)

23شماره 40 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



 نظر به اهمیت و جایگاه مدیریت محلی 
در بهبود شاخص های توسعه روستایی 
و به منظ��ور ترغیب و تش��ویق دهیاری ها برای 
انتق��ال دان��ش بومی و تبادل تج��ارب حاصل از 
اقدام��ات و نیز شناس��ایی دس��تاوردهای موفق 
دهیاری ها، س��ازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کش��ور در نظر دارد به صورت ساالنه با برگزاری 
جش��نواره ای، از می��ان طرح ه��ای دریافت��ی از 
دهیاری های سراس��ر کش��ور، 20 طرح  ابتکاری 
برت��ر را ک��ه ب��ا بهره گی��ری بهین��ه از منابع و 
ظرفیت  ه��ای بالق��وه ی موج��ود در محیط های 
روس��تایی، در بهبود ش��رایط و ارتق��ای کیفیت 
زندگی روستاییان موثر باشند را گزینش و ضمن 
اعطای جوایز ارزنده به همه ی طرح های برگزیده، 
10 ط��رح را به عنوان طرح برتر و 10 طرح بعدی 
را به عنوان طرح مناسب انتخاب و در سطح ملی 
معرفی نمای��د. این طرح ها به عن��وان طرح های 
برگزی��ده ی ملی، عالوه بر دریاف��ت گواهینامه و 
جایزه ی نقدی، لوح افتخار نیز دریافت می نمایند.

 اهداف
 انتق��ال دانش بومی و دس��تاوردهای نوین 
دهیاری های موفق به دهیاری های سراسر کشور

 ارتقای سطح و توان علمی و اجرایی مدیران 
محلی

 حفاظ��ت و بهره گی��ری از مناب��ع و ذخایر 

موجود در روستاها
 مدیریت منابع بر اساس ظرفیت های بالقوه 

و تنگناهای طبیعی
 سامان دهی و بهبود سیما و منظر روستایی

 کنترل سالمت و بهداشت عمومی
 ایج��اد همبس��تگی و افزایش مش��ارکت 

روستاییان
 اشتغال زایی، محرومیت زدایی و کاهش فقر 

در روستاها
 ارتقا و بهبود شاخص های توسعه ی محلی

 سازمان اجرایی جشنواره
الف- دبیرخانه ی ملی جشنواره:

دبیرخان��ه ی مل��ی جش��نواره در معاونت امور 
دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور مستقر بوده و مشتمل بر کمیته ی برگزاری 
و ش��ورای علم��ی و داوری اس��ت. کمیت��ه ی 
برگ��زاری، وظیفه ی انجام کلی��ه ی امور اجرایی 
مس��ابقه، از اعالم به اس��تانداری ها ت��ا برگزاری 
مراس��م اختتامیه در س��طح ملی را بر عهده دارد 
و ش��ورای علمی نیز موظف به بررس��ی علمی و 
کارشناسی در تمام مراحل مسابقه بوده و متشکل 
از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور، اعضای هی��ات علمی 
دانشگاه ها و گروه منتخبی از معاونان امور عمرانی 

و مدیران کل دفاتر امور روستایی می باشد.

ب- دبیرخانه ی استانی جشنواره:
دبیرخانه ی استانی جش��نواره در معاونت امور 
عمرانی اس��تانداری (دفتر امور روستایی) مستقر 
بوده و مش��تمل بر کمیته ی برگزاری و ش��ورای 
علمی و داوری است. کمیته ی برگزاری، وظیفه ی 
انج��ام کلیه ی امور اجرایی مس��ابقه، از اعالم به 
دهیاری ها تا برگزاری مراس��م اختتامیه در سطح 
استانی را بر عهده دارد و شورای علمی نیز موظف 
به بررس��ی علمی و کارشناس��ی در تمام مراحل 
مسابقه بوده و متش��کل از مدیران و کارشناسان 
ارش��د استانداری، نماینده ی معرفی شده از سوی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور، 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و گروه منتخبی 

از فرمانداران و بخشداران می باشد.
ج- کمیته ی ملی برگزاری جشنواره:

ترکیب اعض��ای کمیته ی مل��ی برگزاری به 
شرح زیر است:

 معاون امور دهیاری ها- رییس کمیته
 مدی��رکل دفت��ر مطالع��ات و برنامه ریزی 

روستایی- دبیر کمیته
 مدیرکل دفتر عمران و توس��عه روستایی- 

عضو کمیته
 کارشناسان حوزه ی معاونت امور دهیاری ها- 

عضو کمیته
د- کمیته ی استانی برگزاری جشنواره:

ترکیب اعضای کمیته ی اس��تانی برگزاری به 

 نظام نامه اجرايی جشنواره طرح  های برگزيده روستايی

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 40  24

info@Dehyariha.com



شرح زیر است:
 معاون امور عمرانی- رییس کمیته

 مدیرکل دفتر امور روستایی- دبیر کمیته
 مدیرکل دفتر فنی- عضو کمیته

 کارشناسان حوزه ی معاونت امور عمرانی- 
عضو کمیته

ه- ش�ورای علمی و داوری جش�نواره در 
سطح ملی:

اعضای ش��ورای علمی و داوری متش��کل اند 
از مع��اون ام��ور دهیاری ها و مدی��ران کل دفاتر 
مطالع��ات و برنامه ری��زی روس��تایی و عمران و 
توسعه روس��تایی، دو نفر از اعضای هیات علمی 
دانش��گاه ها، دو نف��ر از مدی��ران کل دفاتر امور 
روس��تایی اس��تانداری  ها، رییس پژوهش��کده ی 

مطالعات شهری و روستایی.
تبص��ره: ب��ه تناس��ب طرح ه��ا از نمایندگان 
دس��تگاه های ذی ربط نیز دعوت به عمل خواهد 

آمد.
و- ش�ورای علمی و داوری جش�نواره در 

سطح استانی:
اعضای ش��ورای علمی و داوری متش��کل از 
معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری و مدیران کل 
دفاتر امور روس��تایی و فن��ی، نماینده ی معرفی 
شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، دو نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، 
یک نفر از فرمانداران منتخب استان، یک نفر از 

بخشداران منتخب استان.
تبص��ره: ب��ه تناس��ب طرح ه��ا از نمایندگان 
دس��تگاه های ذی ربط نیز دعوت به  عمل خواهد 

آمد.
ز- نحوه ی برگزاری جشنواره:

ابتدا در س��طح استان پس از وصول طرح ها و 
بررس��ی مقدماتی آن ه��ا و رفع نقایص و تکمیل 
اس��ناد مربوط��ه، ش��ورای علم��ی و داوری طی 
جلس��ه ای به بررس��ی و ارزیابی طرح ها پرداخته 

و طرح ه��ای واجد ش��رایط را به صورت مقدماتی 
انتخاب می نماید. در بهمن ماه هر سال جشنواره ی 
طرح های برگزیده ی اس��تانی برگزار و طرح ها در 
حضور ش��ورای علمی و داوری ارائه می ش��ود و 
نهایتا از بین آن ها برای اس��تان های دارای بیشتر 
از 1000 دهیاری، حداکثر 4 طرح به عنوان طرح 
برتر و 4 طرح به عنوان طرح مناس��ب اس��تانی، 
استان های دارای 500 تا 1000 دهیاری، حداکثر 
3 ط��رح به عنوان طرح برت��ر و 3 طرح به عنوان 
طرح مناسب استانی و استان های دارای کمتر از 
500 دهیاری حداکثر 2 طرح به عنوان طرح برتر 
و 2 طرح به عنوان طرح مناس��ب استانی، معرفی 

و تقدیر می شوند.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه انتخ��اب طرح های 
دهیاری ه��ا بای��د به نح��وی صورت پذی��رد که 
طرح ه��ای مذکور الزام��ا در چارچ��وب وظایف 

دهیاری ها باشند.
کمیته ی اس��تانی موظف است نتایج جشنواره 
 را حداکث��ر ت��ا 15 اس��فندماه در قال��ب فای��ل
 PowerPoint مستقل برای هر طرح تهیه و 

به دبیرخانه ی ملی جشنواره ارسال نماید.
دبیرخان��ه ی ملی پ��س از بررس��ی و ارزیابی 
طرح ه��ای واصله، حداقل تعداد 20 طرح را برای 
شرکت در جشنواره ی ملی انتخاب و جشنواره ی 
ملی را در آستانه ی سالروز تصویب قانون تاسیس 
دهیاری های خودکفا در هر سال برگزار می نماید. 
پس از پایان مراس��م، شورای علمی و داوری 10 
طرح برتر و 10 طرح مناس��ب را انتخاب نموده و 
از آن ها تقدیر می نمایند و همچنین از استان های 
موفق در این زمینه نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
 دستورالعمل تهیه ی طرح به وسیله ی 

دهیاری ها
در تهیه ی فایل پاورپوینت طرح و متن ارسالی 
توسط دهیاری ها باید موارد زیر دقیقا لحاظ شود:

 هدف از اجرای طرح
 ضرورت و اهمیت اجرای طرح

 ب��ازه ی زمانی اجرای طرح ( تاریخ ش��روع، 
پایان و بهره برداری طرح)

 نح��وه ی اج��رای ط��رح (با ذک��ر و تاکید 
بر مش��ارکت مردم��ی به ویژه زن��ان و جوانان و 
همچنین س��ایر نهادها و دستگاه های اجرایی در 

صورت حضور)
 گس��تره ی اجرای طرح (در س��طح روستا، 

دهستان، بخش، شهرستان و ...)
   می��زان هزینه ی اجرای ط��رح و نحوه ی 

تامین منبع یا منابع آن
 نتایج حاصل از اجرای طرح (شامل میزان و 
نحوه ی تاثیرگذاری آن در: بهبود کیفیت زندگی 
و حفظ محیط زیست، اشتغال زایی و کاهش فقر، 
افزایش سطح مشارکت مردم، سامان دهی سیما و 

منظر روستایی و ...)
الزم ب��ه ذکر اس��ت که ای��ن پاورپوینت باید 
ارائه دهن��ده ی تصوی��ری جامع و کام��ل از روند 
اج��رای طرح از آغ��از تا پای��ان و به ویژه از طرح 
تکمیل ش��ده و به بهره برداری رس��یده باشد و به 
همین دلی��ل باید به وی��ژه در دو بخش نحوه ی 
اجرای طرح و نتایج حاصل از اجرای طرح همراه 
با عکس های گویا و کافی و با کیفیت باال باشد و 
به همین منظور توصیه می شود که حتما در متن 
پاورپوینت از تصاویر گرفته ش��ده با دوربین های 
دیجیتالی همراه با عکاسی حرفه ای استفاده شود 
و از تصاویر اس��کن ش��ده و فاقد کیفیت به هیچ 

وجه استفاده نشود.
دهیاری ه��ا در صورت تمای��ل می توانند یک 
فیلم حداکثر 15 دقیقه ای از نحوه ی اجرای طرح 
نیز به منظور اطالع رس��انی و توضیحات تکمیلی 

ارسال نمایند.
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 در راس��تای نش��ر و تروی��ج فرهنگ 
مقدس قرآن کریم در مناطق روستایی 
کشور و با توجه به وظیفه مندی نهاد دهیاری در 
ایجاد زمینه های ارتقای دانش و بینش جامعه ی 
روس��تایی خاصه اعت��الی ارزش ه��ای دینی و 
فرهن��گ قرآنی و با اعتقاد ب��ر ضرورت توجه به 
ابع��اد فرهنگ��ی و اجتماعی توس��عه روس��تایی 
به منظ��ور تحقق توس��عه ی پایدار روس��تایی و 
وظیفه مندی سازمان دارالقرآن الکریم در زمینه ی 
توس��عه ی فرهن��گ قرآنی در س��طح کش��ور و 
مردم��ی،  قرآن��ی  فعالیت ه��ای  س��اماندهی 
تفاهم نامه ی همکاری بین سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور ب��ه نمایندگ��ی آق��ای 
حمیدرضا ارشادمنش و سازمان دارالقرآن الکریم 
به نمایندگی آقای مهدی قره شیخلو به شرح زیر 

منعقد  گردیده است:
ماده 1– موضوع تفاهم نامه:

برنامه ری��زی و هم��کاری مش��ترک جه��ت 
راه اندازی و توس��عه ی خانه ه��ای قرآن و اجرای 

برنامه ه��ای آموزش��ی، تبلیغ��ی  و  ترویج��ی در 
روستاهای دارای دهیاری کشور.

ماده 2– تعهدات سازمان دارالقرآن الکریم :
2–1– تسهیل شرایط و اولویت دهی به صدور 
مجوز تاسیس خانه های قرآن در روستاهای دارای 

دهیاری.
2–2– پش��تیبانی نرم اف��زاری و برنامه ای از 
خانه ه��ای قرآن روس��تایی و واگذاری طرح های 
آموزش��ی و تبلیغی و ترویجی به خانه های قرآن 

تاسیس شده طبق ضوابط و مقررات مربوط.
2–3– هدایت، نظارت و سازماندهی خانه های 

قرآن تاسیس شده.
ماده 3- تعهدات سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور:
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
از طری��ق دهیاری های کش��ور تعه��دات ذیل را 

پیگیری می نماید:
3–1– مس��اعدت و زمینه س��ازی جهت جلب 
کم��ک اهال��ی و خیرین روس��تایی در زمینه های 

اح��داث، راه ان��دازی و تجهیز خانه ه��ای قرآن در 
روستاها.

اس��اس  ب��ر  می توانن��د  دهیاری ه��ا   -2-3
بخشنامه ی بودجه ی سنواتی دهیاری ها (ابالغی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در هر 
سال) از محل سرفصل کمک به اجرای طرح های 
اجتماعی، فرهنگی و هنری، به توس��عه و تجهیز 

خانه های قرآن روستایی مساعدت نمایند.
3–3– معرفی نیروی قرآنی واجد شرایط جهت 

تاسیس و مدیریت خانه ی قرآن از سوی دهیاران.
تبص��ره 1: در صورت نبود نیروی قرآنی واجد 
شرایط در روستاها، دهیار یا نماینده ی تام االختیار 
وی می تواند موس��س و مس��ئول خانه ی قرآن 
باش��د. با خاتمه ی مس��ئولیت دهیار، مدیریت و 
امتیاز خانه ی قرآن به دهیار جدید معرفی شده از 

سوی شورای اسالمی روستا واگذار می گردد.
تبصره 2: موسس��ات قرآنی مردمی می توانند 
در روستاها اقدام به تاسیس و مدیریت خانه های 

قرآنی نمایند.
3–4– جل��ب کمک خیرین و اهالی روس��تا 
در راس��تای فراهم نمودن مکان مناس��ب برای 
خانه ی ق��رآن و انجام حمایت های الزم و تامین 

هزینه های جاری خانه ی قرآن.
3-5- اطالع  رسانی مناسب در سطح روستا در 
خصوص آشناسازی آحاد مردم با فعالیت های خانه ی 

قرآن و شناسایی، ثبت نام و سازماندهی متقاضیان.
ماده 4– تعهدات مشترک:

4–1– به منظور نظارت و هماهنگی فعالیت ها 
و اجرای مفاد تفاهم نامه در سطح ملی، کارگروهی 
متش��کل از افراد زیر  مسئولیت نظارت بر حسن 

اجرای مفاد تفاهم نامه را خواهند داشت:
مدی��ر کل مطالعات و برنامه ریزی روس��تایی 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور و 
مدیر امور اس��تان ها و موسس��ات قرآنی سازمان 

دارالقرآن الکریم.
4–2– هماهنگ��ی و اج��رای اس��تانی مفاد 
تفاهم نام��ه در هر اس��تان به عه��ده ی کمیته ای 
متش��کل از مدی��ر کل دفت��ر ام��ور روس��تایی 
اس��تانداری، مشاور قرآنی اس��تاندار، مدیر کل و 
کارشناس قرآن سازمان تبلیغات اسالمی استان 
و مدیرعامل اتحادیه ی موسس��ات قرآنی مردمی 

استان خواهد بود.
ای��ن  حمایت��ی  دس��تورالعمل های   –3–4
تفاهم نامه در صورت لزوم به وس��یله ی کارگروه 
موضوع بند 4–1 این ماده تهیه و پس از تایید دو 

دستگاه جهت اجرا به استان ها ابالغ خواهد شد.
این تفاهم نامه در (4) ماده و (3)  تبصره تنظیم 
گردیده و از تاریخ امضا به مدت س��ه  س��ال قابل 
اجرا خواهد بود. تمدید یا تغییر مفاد تفاهم  نامه با 

توافق طرفین بالمانع می باشد.

تفاهم نامه ی همکاری مشترک 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

 کشور و سازمان دارالقرآن الکريم
 در خصوص توسعه و ترويج 

فرهنگ قرآنی در مناطق روستايی 
کشور
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 دهیاری ها: پر واضح است که پیش برد 
ام��ور و اجرای فعالیت ه��ای فرهنگی و 
عمران��ی در ج��ای جای کش��ور ب��دون تالش و 
کوش��ش مس��ئولین و م��ردم با یکدیگر میس��ر 
نمی ش��ود. در ش��ماره های اخی��ر ماهنامه تالش 
کردیم تا به تناس��ب موضوع به معرفی و ش��رح 
تجربی��ات موفق بخش��داری های کش��ور که در 
راس��تای توس��عه ی روس��تاها پیش قدم بوده اند، 
بپردازیم. مطلب این ش��ماره اختص��اص دارد به 
بخش زرآباد اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان. در 
بخش زرآباد شهرستان کنارک شاهد موفقیت هایی 
در عرصه  ه��ای فرهنگ��ی – اجتماعی هس��تیم، 
همدلی و ارتباط خوب مردم با مس��ئولین و تالش 
و کوش��ش آن ها برای عمران و آبادانی روس��تاها 
تحس��ین برانگیز است. برخی از ویژگی های ممتاز 
بخش زرآباد و همچنین طرح های ابداعی موفقی 
که در سطح روستاها صورت گرفته بود محرک ما 
ش��د تا مصاحبه ای با بخشدار بخش زرآباد ترتیب 
دهی��م و از نحوه ی اجرای تعدادی از طرح ها جویا 

شویم.
دهیاری ه�ا: لطفا در ابتدا ضم�ن معرفی خودتان، 
زرآب�اد  بخ�ش  م�ورد  در  مختص�ری  اطالع�ات 

بفرمایید.
بنده مجتبی ش��جاعی هستم؛ بخشدار بخش 
زرآباد شهرس��تان کنارک در اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان. بخش زرآباد به عنوان یکی از دو بخش 
شهرستان ساحلی کنارک در جنوب غربی استان 
سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. این بخش 
به لحاظ استراتژیکی دو بندر مهم کشور یعنی بندر 
چابه��ار و بندرعباس را به هم متصل می کند و در 
فاصله ی 140 کیلومتری شهرستان کنارک و 140 

کیلومتری  شهرس��تان جاسک واقع شده است و 
در مرز میان دو اس��تان سیس��تان و بلوچستان و 
هرمزگان واقع شده اس��ت. این بخش دارای 75 
پارچه آبادی اس��ت، 22 دهیاری و 30 روس��تای 
دارای ش��ورا دارد و جمعیت آن 21 هزار نفر است. 
زرآباد دارای دو دهستان زرآباد غربی و زرآباد شرقی 
است و مرکز آن شهر زرآباد است که جمعیتی بالغ 
بر 4000  نفر دارد. ش��غل غالب اهالی این بخش 
کشاورزی اس��ت و درواقع 70 درصد مردم زرآباد 
کش��اورز و 20 درصد دامدار هس��تند و 10 درصد 
به مشاغل دیگر اشتغال دارند. بخش زرآباد سهم 
بس��زایی در تولید محصوالت کشاورزی در کشور 
داراست، به گونه ای که ساالنه بین 40 تا 50 هزار 
تن موز در این بخش تولید می شود که این رقم در 
مقایسه با 113 هزار تن تولید موز کشور رقم قابل 
توجهی اس��ت. از طرفی بزرگ ترین حوزه ی آبریز 
جنوب استان در زرآباد واقع است که این امر باعث 
شده است که این بخش به لحاظ آبی شرایط خوبی 
داشته باش��د. از محصوالت کشاورزی این بخش 
می توان به موز، انبه، پاپایا، نارگیل و میوه هایی که 
به میوه های شرقی معروفند اشاره کرد. همچنین 
این بخش هندوانه ی خارج از فصل کشور را تولید 
می کند و هندوانه ای که در شب یلدا به شهرهای 
دیگر صادر می شود هندوانه ی بخش زرآباد است 

که در بهمن ماه برداشت می شود.
دهیاری ها: در خصوص اهم پروژه های اجرا ش�ده 

در روستاهای بخش زرآباد توضیحاتی بفرمایید.
در بخ��ش زرآب��اد به همت فرمان��دار محترم، 
استاندار و همچنین مساعدت دولت یک اسکله ی 
بزرگ اح��داث کرده ایم. این اس��کله مجهزترین 
بندر صیادی کش��ور اس��ت که در روستای کالت 

و در بندر شهید رضایی واقع شده است و ظرفیت 
پهلوگیری 5 کشتی متوسط، 220 قایق و 50 لنج 
را دارد. با راه اندازی این اس��کله برای 2000 نفر از 
مردم روس��تاهای اطراف ایجاد اشتغال شده است. 
این بندر امکاناتی از قبیل منازل سازمانی، جایگاه 
پمپ بنزین، تعمیرگاه، مسجد، سالن مجهز اداری، 
سالن فروش، سردخانه و ... را دارد. این اسکله در 
س��ال 90 با حضور رئیس س��ازمان شیالت ایران 

افتتاح شد و به بهره برداری رسید.
پ��روژه ی دیگر اجرا ش��ده در بخ��ش پروژه ی 
پل بزرگ رابچ اس��ت. یکی از محورهای اصلی و 
ش��ریانی این اس��تان به خارج از استان که محور 
اقتصادی است و دو بندر را به هم متصل می کند 
محور کنارک به جاس��ک است. این محور استان 
سیس��تان و بلوچس��تان را به هرم��زگان متصل 
می کند و راه ترانزیتی اس��ت. این مسیر از جاده ی 
مناسبی برخوردار نبوده و سال های سال مردم در 
این خصوص با مشکل مواجه بودند، رودخانه های 
فصلی جاده را خراب می کرد و راه بس��ته می شد. 
به همت دولت نهم بزرگ ترین پل های استان، در 
بخش زرآباد در حال احداث اس��ت. یکی از آن ها 
پل بندینی اس��ت که 90 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته و در هفته ی دولت افتتاح می شود. دیگری 
هم پل رابچ اس��ت که در مح��ل رودخانه ی رابچ 
واقع است و بزرگ ترین پل استان است. طول پل 
800 مت��ر اس��ت و 25 دهنه ی 20 مت��ری دارد و 
با اعتباری بالغ بر 32 میلیارد تومان احداث ش��ده 
است. س��دی هم بر روی رودخانه ی رابچ در حال 
احداث است که مطالعات آن به اتمام رسیده و در 
صورت اجرا می تواند 8 هزار هکتار زمین کشاورزی 

را آبدهی نماید.

همدلی و همبستگی در زرآباد زرخیز

عی
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ش
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دهیاری ها: با توجه به این که بخش زرآباد منطقه ی 
گردش�گری اس�تان اس�ت، چه اقداماتی در این 

بخش در جذب گردشگر انجام شده است؟ 
به همت مس��ئولین استان و با اعتباراتی که در 
نظر گرفته شد، در روس��تای گردشگری “درک” 
مجموعه اقداماتی توسط دهیاری انجام شده است. 
از جمله این که برای زیباس��ازی روس��تا عملیات 
اجرایی احداث و تجهیز بوس��تان روستایی شروع 
ش��ده و ان شاءا... به زودی به بهره برداری می رسد. 
سازمان میراث فرهنگی نیز از اعتبارات سال 90، 
مبل��غ 30 میلی��ون تومان جهت اح��داث تعدادی 
آالچیق در محوطه ی ساحلی روستا و احداث یک 
مجتمع رفاهی و گردشگری اختصاص داده است. 
انج��ام پروژه های مذکور و اج��رای بهینه ی آن ها 
را مرهون زحمات دهیار بس��یار فعال این روس��تا 
هس��تیم که توانسته است مش��ارکت مردم روستا 
را در اجرای کارها جلب کند. س��االنه گردشگران 
زیادی به روس��تای گردش��گری »درک« مراجعه 
می کنند و از طبیعت، نخل ها، ساحل و دریای این 
روستا استفاده می کنند. از دیگر اقدامات گردشگری 
نصب تابلوهایی از تصاویر روستاها در مسیر و محور 
اصلی جاده اس��ت. همچنین یک بنر بسیار بزرگ 
هم از پوس��تر جاذبه های دیدنی روستای درک در 

فرودگاه کنارک نصب شده است.
با پیگیری های فرماندار محترم و مساعدت های 

مدی��ر کل ام��ور دهیاری ه��ا، ان ش��اءا... تمامی 
روس��تاهای بخش تا عید س��عید فط��ر مجهز به 
بوستان روستایی می شوند که این بوستان ها به نام 
بوستان والیت1 تا والیت22 نام گذاری شده اند.     
دهیاری ها: یکی از کارهای موفقی که بخش�داری 
آم�اری  تهی�ه شناس�نامه  اس�ت،  داده  انج�ام  
خص�وص  ای�ن  در  اس�ت.  بخ�ش  روس�تاهای 

توضیحاتی می فرمایید.
در یکی از جلس��ات مش��ورتی که در سال 90 
با دهیاری ها داش��تیم، به این نتیجه رس��یدیم که 
شناس��نامه ی بخش می تواند در معرفی بخش و 
تسهیل تصمیم گیری به مدیران استانی کمک کند. 
در ابتدا این پیشنهاد را در فرمانداری مطرح کردیم 
و در آن جا به تصویب رسید. سپس یکی از عکاسان 
اس��تان از تمامی روستاهای بخش تصویربرداری 
نمود. در بلوار اصلی بخش تابلوهایی فلکسی با آرم 
دهیاری نصب کرده ایم که هر تابلو نشان  دهنده ی 
تصویری از یکی از روس��تاهای بخش است. این 
تابلوها به واس��طه ی چراغ هایی که در داخل آن ها 
وجود دارد شب ها روشن می شوند و منظره ی بسیار 
زیبایی به این بلوار بخش��یده اند. وقتی مسافری از 
این بلوار عبور می کند در یک نظر می تواند با کل 
روستاهای بخش در قالب تصاویر آشنایی پیدا کند. 
در زیر هر 22 تابلوی نصب شده، نام و آرم دهیاری 

مربوطه نیز قید شده است.

برای تنظیم شناس��نامه ی بخش ابتدا با کمک 
دهیاران و روسای ش��وراها آمار روستاهای دارای 
دهی��اری را جم��ع آوری کردیم. س��پس این آمار 
و تصاوی��ر را جمع بن��دی ک��رده و در قال��ب یک 
دفترچه طراحی و چاپ کردیم. در این شناس��نامه 
اطالعات��ی در خصوص س��نت و آداب و رس��وم، 
فرهنگ و ریشه های تاریخی مردم ذکر شده است. 
سپس در جلس��ه ای با حضور مدیر کل دفتر امور 
روستایی استان جناب آقای مهندس مهرنیا از این 
طرح رونمایی کردیم. در اس��تان استقبال خوبی از 
ای��ن کار صورت گرفت و بس��یاری از بخش های 
دیگر از آن الگوبرداری کردند. این شناسنامه بین 
شهرستان های استان و دهیاری های بخش توزیع 
شد. همچنین یک دفترچه ی مصور کوچک و یک 
لوح فش��رده برای معرفی بخش تهیه کردیم و به 

مسافرین خصوصا مسافرین نوروزی ارائه دادیم.
دهیاری ها: آیا بخشداری در مناسبت های مختلف 
مذهب�ی، دین�ی و  مل�ی فعالی�ت ویژه ای داش�ته 

است؟ 
در ابت��دا عرض کن��م که بی��ش از 90 درصد 
مردم بخش از مس��لمانان اهل تسنن هستند. در 
بین دهیاران این بخش تعدادی از روحانیون اهل 
س��نت که به آن ها مولوی می گوییم، حضور دارند 
و یکی از دهیاران امام جماعت مس��جد روستا نیز 
می باش��د. ما با این روحانیون و امام جمعه ی اهل 
س��نت زرآباد به نام مولوی عبدالملک مهروزهی 
مش��ورت کردیم و تصمیم گرفتی��م کل برنامه ها 
را ک��ه در قالب یک تقویم فرهنگ��ی بود در طی 
س��ال بین روس��تاهایی که دارای دهیاری هستند 
تقس��یم کرده و هر برنامه را در یکی از روس��تاها 
اجرا کنیم. برای ای��ن کار کارگروهی از دهیاران، 
بخش��دار، پایگاه های مقاومت بسیج در روستاها و 
در رأس آن ه��ا فرمانده ی حوزه ی مقاومت بخش 
زرآباد و امام جمعه ی اهل سنت تشکیل دادیم. با 
برنامه ریزی صورت گرفته در این کارگروه مقرر شد 

دربلواراصلی
بخشتابلوهایی
فلکسیبا
آرمدهیاری
نصبکردهایم
کههرتابلو
نشاندهندهی
تصویریازیکی
ازروستاهای
بخشاست.این
تابلوهابهواسطهی
چراغهاییکه
درداخلآنها
وجودداردشبها
روشنمیشوند
ومنظرهیبسیار
زیباییبهاین
بلواربخشیدهاند.
وقتیمسافریاز
اینبلوارعبور
میکنددریکنظر
میتواندباکل
روستاهایبخش
درقالبتصاویر
آشناییپیداکند.
درزیرهر22
تابلوینصبشده،
ناموآرمدهیاری
مربوطهنیزقید
شدهاست.
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اجرای مراسم در مناسبت های مختلف در روستاها 
و با مشارکت دهیاران انجام شود. همچنین دهیار 
وظیف��ه ی جذب مش��ارکت م��ردم روس��تا را نیز 
عهده دار شد. س��پس تمامی مناسبت های ملی و 
مذهبی را مشخص کردیم و هیچ مناسبتی نبود که 
در آن در روستاهای بخش برنامه ای اجرا نشود. در 
برخی از برنامه ها از صداوسیما هم دعوت به عمل 
می آوردیم تا اخبار مراس��م را پوشش دهند. یکی 
از نق��اط قوت این برنامه ها حضور ش��خص آقای 
فرماندار در مراسم اجرا شده در روستاها بود. در این 
مدت چندین همایش مشترک شوراها و دهیاران 
بخش و حتی شهرس��تان را نیز برگزار کردیم. از 
دیگ��ر برنامه ه��ای فرهنگی انجام ش��ده تجمیع 
راه پیمایی ه��ا از تمام روس��تاهای بخش تا مرکز 
شهرس��تان بود. مشارکت باالی مردم در این گونه 
مراسم ملی، فرهنگی و مذهبی را مرهون تالش 

دهیاری ها می دانیم.
امس��ال برای اولین بار در روز جوان، با معرفی 
کتبی دهیار و ش��ورا، از هر روستا 2 جوان موفق را 
انتخاب کردیم و برای آن ها مراسمی بر پا نمودیم. 
معرفی جوانان توسط دهیار و شورای روستا صورت 
 گرف��ت، این جوانان موفقیت های��ی در حوزه های 
کش��اورزی، علمی، تحصیلی، فرهنگی، بسیجی، 
صیادی و ... کسب نموده بودند. با همکاری بسیج 
سازندگی مراسمی برگزار کردیم و در روز جوان از 
این جوانان موفق تقدیر به عمل آوردیم و هدایایی 

را به آن ها اهدا نمودیم.
دهیاری ها: آقای شجاعی در خصوص سطح سواد 
در روس�تاها و دسترس�ی به امکانات آموزشی در 

سطح بخش برایمان بگویید.
در بحث آموزش��ی تا قبل از انقالب اسالمی، 
درص��د بس��یار پایین��ی از م��ردم باس��واد بودند. 
در س��ال های اخیر تح��ول خاص��ی در زمینه ی 
سوادآموزی ایجاد شده است و این تحول مرهون 
استقرار فضاهای آموزشی، تخصیص اعتبارات الزم 
از سوی دولت و نظام و از سویی اختصاص نیروی 
فرهنگ��ی و آموزش یار نهضت س��وادآموزی بوده 
است. تحول چشم گیری در امر آموزش در بخش 
زرآباد ایجاد ش��ده اس��ت به گونه ای ک��ه امروز در 
بخش 100 دانشجو مشغول تحصیل در دانشگاه ها 

هستند. در سال 90 از اولین فارغ التحصیالن دیپلم 
زن در بخش تجلیل شد. در گذشته به دلیل برخی 
تعصبات خانم ه��ا از ادامه تحصیل محروم بودند. 
در حال حاضر با فرهنگ س��ازی صورت گرفته و 
امکان��ات تخصیصی دولت، خانم ه��ا به راحتی به 
فضاهای آموزشی دسترسی دارند. در بخش زرآباد 
اس��تقرار امکانات آموزش��ی در دولت نهم و دهم 

بی نظیر بوده است.
دهیاری ه�ا: آقای ش�جاعی ب�ه اعتق�اد جنابعالی 
مهم ترین ویژگی و شاخصه ی فرهنگی و اجتماعی 
در بین روستاییان بخش که باعث شده دهیاری ها 
و روس�تاییان حرکت ک�رده و وضعیت آن ها تغییر 

کند چه چیزی است؟ 
اول وج��ود روحیه ی مش��ارکت در بین مردم، 
دوم افزای��ش آگاه��ی آن ها و م��ورد آخر حضور 
و فعالی��ت مثمر ثمر دهی��اران در کلیه ی امورات 
فرهنگی و اجتماعی بخش اس��ت. به گونه ای که 
م��ا در تصمیم گیری برای کوچک ترین مس��ائل 
فرهنگی و اجتماعی روس��تاها با دهیاران مشورت 
می کنی��م و این امر به واس��طه ی حض��ور مداوم 
دهیاران در جلس��ات منظمی اس��ت که در ماه دو 
بار تشکیل می شود. از طرفی افزایش سطح علمی 
دهیاران در این امر بسیار حائز اهمیت است. بخش 
دیگر مرهون تعامل بس��یار خوب بین معتمدین، 
علما و بخشداری اس��ت؛ و همه ی این ها حاصل 
حمایت های مسئولین شهرستان و استان باالخص 
ش��خص آقای استاندار اس��ت که نگاه ویژه ای به 
روستاها دارند. نکته ی دیگر حضور مداوم مسئولین 
امور دهیاری های اس��تان در روس��تاهای اس��تان 
است. همچنین می توان به برگزاری کالس های 
آموزشی برای کل دهیاری های استان توسط دفتر 
امور روس��تایی استان نیز اش��اره کرد که اهمیت 
زیادی در این امر دارد و باعث انتقال تجربیات بین 
دهیاران می شود. ما هم در جلساتی که با دهیاران 
تشکیل دادیم از دهیاران خواستیم که تجربیاتشان 
را در اختیار س��ایر دهیاران ق��رار دهند. در انتهای 
هر پ��روژه گزارش عملک��رد به اس��تانداری ارائه 
می شود و این گزارش دهی کمک می کند که سایر 
روستاهای استان هم بتوانند از تجربیات دهیاران 

بخش استفاده کنند.
دهیاری ها: در فرهنگ کار روستاییان بخش زرآباد، 
کار و ت�الش ب�ه ویژه کش�اورزی چ�ه جایگاهی 

دارد؟
امسال را مقام معظم رهبری سال تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی نام گذاری کردند. 
این نشان از دغدغه ی ایشان و همچنین شناخت 
ایشان نسبت به مسائل و مشکالت جامعه دارد و 
همچنین نشان از برنامه ریزی و رصد دقیق ایشان 
دارد. امسال که س��ال تولید ملی است، قرار است 
در س��طح کشور در بخش کشاورزی حمایت های 

خوب��ی انجام ش��ود و اگر ای��ن حمایت ها در کنار 
ظرفیت کش��اورزی بخش زرآباد قرار گیرد شاهد 
پیش��رفت در این ح��وزه خواهیم ب��ود. 70 درصد 
جمعیت بخش زرآباد در حوزه ی کشاورزی مشغول 
هستند و حمایت های دولت می تواند کمک بزرگی 
باشد تا کارهای خوبی انجام شود. پیش بینی ما این 
است که در س��ال آتی تولیدات کشاورزی بخش 
حداقل دو برابر ش��ود. ای��ن هم به دلیل چند نکته 
اس��ت: 1-حمایت های دولت. 2-افزایش آگاهی 
م��ردم در حوزه ی کش��اورزی. 3-تبدیل ش��دن 
کش��اورزی س��نتی به صنعتی. 4-تبعیت مردم از 
س��خنان رهبری و س��عی در تحقق شعار امسال. 
امیدواریم به خاطر نام گذاری سال و به خاطر رقابتی 
که به تبع آن و در راس��تای تحقق این ش��عار در 
بین کشاورزان ایجاد ش��ده است تولید کشاورزی 
بخش به بیش از دو برابر برسد. از طرفی تاسیسات 
حمل ونقل هم در بخش مس��تقر شده است و این 
امر به بازاریابی و فروش محصوالت کش��اورزی 

کمک شایان توجهی می کند.
دهیاری ها: از اینکه با حوصله به سواالت ما پاسخ 
دادی�د و زمان�ی را برای ارائ�ه ی تجربیات بخش 
زرآباد اختصاص دادید از ش�ما سپاس�گزاریم.اگر 
مورد خاصی به نظرتان می رس�د به عنوان حسن 

ختام بفرمایید.
در س��ال 86 در زرآباد طوفانی رخ داد که باعث 
ش��د کل زرآباد از بین رفته و مجددا از نو س��اخته 
ش��ود و عم��ران و آبادانی در ای��ن بخش از صفر 
ش��روع ش��د و اگر همت و تالش مردم و همدلی 
آنان نبود ام��روز زرآباد در جایگاه کنونی خود قرار 
نداشت. کارهایی که در این بخش صورت گرفته 
باعث گردیده تا نسبت به گذشته ی خودمان رشد 
چشم گیری داشته باشیم، اما نسبت به برخی نقاط 
کش��ور هنوز ابتدای راه هس��تیم. دهیار پیش��انی 
توسعه ی روستا است؛ اگر دهیار حرکت خوبی کند 
روس��تا رشد می کند. امیدوار هستیم در سال آینده 
با برنامه ریزی های صورت گرفته و با افتتاح جاده 
و پل هایی ک��ه در برنامه داریم تحول عظیمی در 
روس��تاهای بخش زرآباد ایجاد شود. خوشبختانه 
در بخش زرآباد نرخ بی کاری بس��یار پایین است. 
در انتها الزم می دان��م از زحمات فرماندار محترم 
زرآباد جناب آقای سیدحس��ن سجادی که یکی از 
جهادگران پر تالش هستند تشکر ویژه ای داشته 
باشم. از فرمانده ی ناحیه ی مقاومت بسیج کنارک، 
از اس��تاندار محترم، از جناب آقای مهندس مهرنیا 
مدیر کل دفتر روس��تایی و عشایری استانداری و 
همکاران ایشان که به صورت متوسط هر ماه یک 
بار به بخش مراجع��ه می کنند. همچنین تقدیر و 
تش��کر ویژه ای از دهیاران و امام جمعه ی بخش 
و همچنین شهردار شهر زرآباد که راهنمای بسیار 

خوبی برای روستاهای ما بوده اند، می نمایم.

ازدیگراقدامات
گردشگرینصب

تابلوهاییاز
تصاویرروستاها
درمسیرومحور
اصلیجادهاست.
همچنینیکبنر
بسیاربزرگاز

جاذبههایدیدنی
روستایدرکدر
فرودگاهکنارک

نصبشدهاست.

70درصدمردم
زرآبادکشاورزو
20درصددامدار

هستندو10
درصدبهمشاغل

دیگراشتغال
دارند.
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 دهیاری ها: در طی سال های کمی که 
از عمر دهیاری ها می گذرد شاهد حضور 
پررن��گ آن ه��ا در روس��تا و نقش آفرینی ش��ان 
به عن��وان مدیر روس��تا و بازوی اجرایی ش��ورای 
اس��المی بوده ایم. دهی��اران در ج��ای جای این 
خطه ی پهناور در روستاهای برخوردار و محروم، 
با امکانات کم یا زیاد هر یک به وظیفه ی قانونی 
خود پرداخته و ه��ر جا ظرفیت های قانونی اجازه 
داده است فراتر از وظیفه عمل کرده و توانسته اند 
به موفقیت هایی متفاوت و چشم گیر دست یابند. 
از آن جمل��ه می ت��وان به موفقیت های��ی که در 
عرصه ی تولید و کشاورزی، در زمینه ی ساخت و 
س��ازهای متناس��ب با بوم روس��تا و همچنین در 
ابقای مناس��بات مثبت فرهنگی داشته اند، اشاره 
 . د  نم��و
الفت، یکی از روستاهایی است که توانسته با اتکا 
به فرهنگ غنی خود ب��ه موفقیت های متعددی 
دس��ت یابد. معرفی این روستا و دهیار موفق آن 
که در کنار اهالی خون گرم روستا ترکیبی کم نظیر 
را پدید آورده بودن��د و همچنین اتفاقات مبارکی 
که در س��ال های اخیر در این روستا رخ داده بود، 

ما را برانگیخت تا بیش��تر به این روستا بپردازیم. 
مصاحب��ه ای را با آقای س��فاری دهیار روس��تای 

الفت ترتیب دادیم و ...
دهیاری ها: در ابتدا و پ�س از معرفی خودتان، در 

مورد روستای الفت توضیحاتی بفرمایید.
بنده عبدالمحسن سفاری هستم و 9 سال است 
که به عنوان دهیار در خدمت مردم خوب روستای 
الفت هس��تم. بندر الفت دارای جمعیتی بالغ بر 
4500 نفر می باش��د که حدود 1000 خانوار را در 
خود جای داده است. این بندر در طول جغرافیایی 
55 درجه و 45 دقیقه و عرض جغرافیایی 26 درجه 
و 54 دقیقه واقع شده است و حدود 10 کیلومتر با 
مرکز استان فاصله دارد. آب و هوای آن مانند سایر 
مناطق جنوبی کشور گرم و مرطوب است. وجود 
درختان ح��را در این منطقه که با ارتفاع 4 متر از 
میان آب های خلیج فارس سر برآورده و منظره ی 
جالب و کم نظیری پدید آورده اند، این روستا را به 
یک روس��تای گردش��گرپذیر تبدیل نموده است. 
مردم روستا از گذشته های دور به منظور دادوستد 
به کش��ورهای آفریقایی همچون زنگبار، تانزانیا، 
کنیا و س��احل عاج س��فر می کردند و اکنون نیز 

دادوستد با کشورهای حاشیه ی خلیج فارس توسط 
لنج در کنار ش��غل باغ��داری، دامداری و صیادی 
از جمله مش��اغل مردم این روس��تا می باش��د. از 
جاذبه های گردش��گری الفت می توان به جنگل 
حرا، س��احل زیبا، بافت قدیمی با ارزش روس��تا 
که توسط بنیاد مس��کن در سال 1381 بهسازی 
ش��ده، قلعه های نادری، چاه های الفت که از آثار 
دوره ی هخامنش��ی و یا ساسانی است و زیارتگاه 
ش��یخ اندرآبی که در داخل جزیره ی شیخ اندرآبی 

واقع شده اشاره کرد.
دهیاری ه�ا: ب�ا توجه ب�ه وجود ظرفیت مناس�ب 
گردشگری در روستای الفت، بفرمایید چه تعداد 
گردشگر در طول سال به این روستا سفر می کنند 
و دهیاری چه فعالیت هایی برای رونق گردشگری 

در روستا انجام داده است؟
از آن جایی که الفت در محل ورود به جزیره ی 
قشم واقع اس��ت و محل احداث پل خلیج فارس 
است، از این رو اهمیت ویژه و سوق الجیشی دارد. 
با حضور رییس جمهور جهت مراس��م کلنگ زنی 
پل خلیج فارس، این اهمیت دوچندان شده است. 
هر س��اله با ش��روع تعطیالت نوروزی، مسافران 

الفت؛ 
روستايی فرهنگی در 

مجاورت جنگل های حرا
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برای ورود به جزیره ی قش��م از بندر الفت عبور 
می کنند. این بندر محل اتصال جزیره به سرزمین 
اصلی اس��ت و مسافران با ش��ناور و ماشین های 
ش��خصی به جزیره ی قشم وارد می شوند. ساالنه 
بالغ بر 100 هزار دس��تگاه س��واری ش��خصی از 
طریق بندر الفت وارد جزیره ی قش��م می ش��ود. 
بسیاری از مسافرین در همین روستا اسکان داده 
می شوند و از جاذبه های گردشگری الفت دیدن 
می کنند. خانه ی فرهنگ روس��تا نیز نمایشگاهی 
دائمی از فرهنگ و صنایع دستی مردم روستا برای 
مس��افران بر پا می کند. دهیاری در امر اسکان و 
ارائه ی خدمات رفاهی به مس��افران فعال اس��ت. 
دهیاری ب��ا کمک دفتر امور روس��تایی و کمک 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور، 
به منظ��ور توس��عه ی گردش��گری، ب��ا هزینه ای 
بالغ بر 56 میلیون تومان اس��کله ای گردش��گری 
در الفت احداث کرده اس��ت. ت��ا پیش از احداث 
اس��کله، گردش��گران که قصد عزیمت به جنگل 
حرا را داش��تند، به علت جزر و مد دریا با مش��کل 
در رف��ت و آمد مواجه بودن��د، از این رو ما تصمیم 
به احداث این اس��کله گرفتیم. این اس��کله نقش 
موثری در اشتغال زایی جوانان و رونق گردشگری 
در روستای الفت داشت و به علت ایجاد اشتغال در 
روس��تا استقبال مردم از طرح های گردشگری که 
در س��ال های اخیر در روستا اجرا شده است بسیار 
خوب است. در ایام عید نوروز روزانه 150 تا 180 
قایق مسافربری بین این اسکله و جنگل حرا رفت 
و آم��د کرده و مس��افران را جابه جا می کنند. این 
اسکله برای مردمی که شغل دریانوردی دارند و بار 
ملوانی خود را در این مکان تخلیه می کنند، مفید 
اس��ت. در خصوص زمان و هزینه ی صرف شده 
در پروژه ی اسکله باید عرض کنم که احداث این 
پروژه در س��ال 1384 آغاز شد و در سال 1385 با 

هزینه ی 56 میلیون تومان به اجرا رسید.
از دیگر اقدامات دهیاری در راستای توسعه ی 
گردشگری، اسکان مسافرین در داخل محوطه ی 

دهی��اری، محوطه ی گردش��گری کنار س��احل، 
محوطه ی جنب اس��کله و در سایر اماکنی است 
که به منظور اسکان مس��افران مجهز به خدمات 
رفاهی شده و در اختیار میهمان قرار گرفته است. 
همچنین دهیاری افرادی را به عنوان راهنماهای 
گردش��گری تعیین کرده و آم��وزش داده که در 
خدمت گردشگران باشند و به معرفی جاذبه های 

گردشگری الفت بپردازند.
دهیاری ه�ا: از فعالیت ه�ای فرهنگ�ی و اجتماعی 

انجام شده توسط دهیاری بفرمایید.
یکی از پروژه های فرهنگی اجرا شده کتابخانه ی 
عمومی الفت است که با زیربنایی حدود 210 متر 
توسط ش��ورا و دهیاری احداث شده و دارای بالغ 
بر 7000 جلد کتاب اس��ت. ک��ه این میزان برای 
کتابخانه ی روس��تایی تعداد قابل توجهی اس��ت. 
هم اکن��ون در این کتابخان��ه کالس های کنکور 
و زبان انگلیس��ی برگزار می ش��ود و تعداد زیادی 
از جوان��ان و دانش��جویان از این فضای فرهنگی 
اس��تفاده می کنند و فضای مناس��بی برای اوقات 

فراغت نوجوانان روستا است.
از سایر فعالیت های فرهنگی دهیاری می توان 
به برگزاری کالس های آموزش��ی صنایع دس��تی 
روستا مانند سوزن دوزی و دوخت لباس های محلی 
اشاره کرد. از جمله صنایع دستی تهیه شده توسط 
خانم های روس��تا می توان به لباس های محلی و 
برقع اشاره کرده که این محصوالت برای فروش 

به مسافران و گردشگران عرضه می شود.
فعالی��ت مهم دیگر ک��ه با حمایت س��ازمان 
منطقه ی آزاد و میراث فرهنگی استان هرمزگان 
انجام شد تعمیر بیش از 100 بادگیر در بندر الفت 
بوده اس��ت که این بادگیرها نماد معماری سنتی 
این بندر هس��تند و در کشور بی نظیر هستند. در 
گذشته که وسیله ی سرمایشی وجود نداشته است 
این بادگیرها مانند کولر عمل می کردند و فضا را 
در تابس��تان خنک نگه می داشتند. معماری آن ها 

به صورتی است که باد را از هر جهتی که بوزد به 
داخل س��اختمان هدایت می کنند. بعد از زلزله ای 
که در منطقه اتفاق افتاد س��اختمان این بادگیرها 
آس��یب دیدند و م��ردم از ترس ویران ش��دن، به 
تخریب آن ه��ا پرداختند. با اعتباری که منطقه ی 
آزاد، س��ازمان میراث فرهنگی و شورای اسالمی 
اختص��اص دادند به بازس��ازی آن ه��ا پرداختیم. 
منطقه ی آزاد 100 میلیون تومان، سازمان میراث 
فرهنگی 15 میلیون تومان و ش��ورای اس��المی 
روس��تا حدود 50 میلی��ون تومان به ای��ن پروژه 
اختصاص دادند. برای اجرای این پروژه ش��ورای 
اسالمی جلساتی توجیهی با مردم روستا داشتند. 
طی این جلسات نقش معماری این بناها که جزو 
میراث فرهنگی منطقه ی الفت هستند تبیین شد. 
همچنین معماری این بناها یکی از فنون قدیمی 
منطقه بوده است که با تعمیر این بادگیرها، این فن 
احیا ش��د و جوانان به یادگیری این فن پرداختند. 
این پروژه در سال 1387 به انجام رسید. همچنین 
در خصوص مرمت سایر آثار گردشگری می توان 
به الیروبی چاه های طال و قلعه ی نادری که جزو 

آثار باستانی روستا هستند اشاره کرد.
چاه های ط��ال، چاه های قدیمی هس��تند که 
در دل کوه حفر ش��ده اند و تع��داد آن ها به تعداد 
روزهای کبیسه س��ال بوده و هر کدام نام خاص 
خود را داشته اند. چون در گذشته آب کمیاب بوده 

است این چاه ها به این نام شهرت یافته اند.
دهیاری ها: از دیگ�ر فعالیت های عمده دهیاری ها 

بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده است.
اولین س��اختمان دهیاری در جزیره ی قش��م 
در روس��تای الفت احداث شده است. پروژه های 
عمرانی دهیاری ش��امل روش��نایی معابر، ساخت 
پارک عمومی بندر الفت، س��نگفرش پیاده روها 
و جدول کاری، بهس��ازی و آسفالت معابر، اجرای 
طرح هادی با مشارکت بنیاد مسکن، احداث بلوار 
ورودی شامل زیرس��ازی، آسفالت، جدول گذاری 

همچنیندهیاری
افرادیرابهعنوان

راهنماهای
گردشگریتعیین
کردهوآموزش

دادهکهدرخدمت
گردشگران
باشندوبه

معرفیجاذبههای
گردشگریالفت

بپردازند.

وجوددرختانحرا
دراینمنطقهکه
باارتفاع4متر
ازمیانآبهای
خلیجفارسسر

برآوردهومنظرهی
جالبوکمنظیری
پدیدآوردهاند
اینروستارا

بهیکروستای
گردشگریتبدیل

نمودهاست.
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و تامین روش��نایی و ایجاد فضای سبز در روستا 
هس��تند. همچنین یک کیلومتر از پروژه ی بلوار 
ورودی در حال اجرا اس��ت که ش��امل زیرسازی، 
خاک ریزی، جدول کشی، آسفالت، تامین روشنایی 
و فضای سبز است. به طور کلی اجرای پروژه های 
جدید با رعایت مواردی است که به بافت با ارزش 
روس��تا آسیب نرساند. از فعالیت های عمده دیگر، 
جمع آوری و دفن بهداشتی پسماندهای روستایی 
است. در بخش مرکزی جزیره ی قشم با مشارکت 
دفتر امور روس��تایی پ��روژه ای تعریف کردیم که 
زباله ها را به صورت بهداش��تی دفن کنیم. به این 
منظور اعتباری به منظور خرید ماشین حمل زباله 
برای هر دهیاری اختصاص داده ش��ده اس��ت. به 
این ترتیب زباله ها به صورت روزانه از درب منازل 
جمع آوری ش��ده و برای دفن به محل مناس��بی 
برده می شوند. در روستای الفت نیز برای اجرای 
بهینه ی مدیریت پسماند روستا یک خودروی زباله 
کمپرس��ی خریداری کرده ایم تا دفن بهداش��تی 

پسماند آسان تر باشد. 

دهیاری ه�ا: در خص�وص عملک�رد دهی�اری در 
برگزاری مناسبت ها و مراسم های مختلفی که در 

طول سال وجود دارد توضیحاتی بفرمایید.
کلی��ه ی اهالی روس��تای الفت اهل تس��نن 
و ش��افعی هس��تند و در برگزاری مراسم آیینی و 
مذهبی پیش قدم هس��تند. برگزاری عید مبعث و 
عید نیمه شعبان هر ساله با مولودخوانی و دعوت 
از کل مردم روس��تا در مسجد جامع روستا انجام 
می شود. مراس��م ارتحال حضرت امام(ره) نیز هر 
ساله در بندر الفت با حضور مسئولین شهرستانی 
و اس��تانی و نماینده ی ولی فقیه برگزار می شود. 
متول��ی اصلی و برگ��زار کننده ی این مراس��م ها 

دهیاری و شورای اسالمی روستا است.
در ای��ام عید ن��وروز جش��نواره های فرهنگی 
برگزار می ش��ود ک��ه در این جش��نواره ها آداب و 
رسوم اجتماعی مردم مانند مراسم نان پزی محلی، 

وسایل و لباس های محلی و ... در معرض نمایش 
مسافران نوروزی و گردشگران قرار می گیرد.

دهیاری ها: آیا در طول ماه مبارک رمضان برنامه ی 
خاصی در روستا اجرا می شود. از حال و هوای ماه 

رمضان در روستای الفت برای ما بگویید. 
بله. از آن جایی که مردم این روستا و جزیره ی 
قشم مردم متدینی هستند، از ماه مبارک رمضان 
اس��تقبال وی��ژه ای می نمایند و در مس��اجد در 5 
نوبت نماز جماعت برگزار می کنند. در هر محلی 
به صورت خودجوش توس��ط اهالی محله افطاری 
داده می شود که این مراس��م افطاری در مساجد 
برگزار می شود. ش��ب ها بعد از نماز عشا مجالس 
قرآن خوان��ی برگزار می ش��ود و مردم هر محله تا 
نیمه شب در مسجد قرآن می خوانند. مراسم نماز 
عی��د فطر و عید قربان به صورت باش��کوه برگزار 
می ش��ود و بعد از نماز عی��د فطر مردم از یکدیگر 
حاللیت می طلبند و مراس��م دید و بازدید عید را 

انجام می دهند.
از آن جایی ک��ه الفت جزیره اس��ت لذا تمامی 
رفت و آمدها و مس��افرت ها و مهم تر از آن شغل 
صیادی اهالی توسط لنج انجام می گیرد. از دیرباز 
تا کنون یکی از مراس��م س��نتی مردم این جزیره 
اجرای موس��یقی و رق��ص و آواز محلی در حین 

جابه جای��ی با لنج بوده اس��ت. کاری که دهیاری 
و ش��ورای اس��المی الفت انجام دادن��د احیای 
این س��نت و س��اخت محل برگزاری این مراسم 
به صورت نمادین بوده اس��ت. برای این کار ابتدا 
ماکت لنج در داخل روس��تا س��اخته شده و از آن 
پس در تمامی اعیاد مانند عید فطر، عید قربان، 22 
بهمن و مخصوصا عید نوروز که حضور مسافران 
در روس��تا زیاد است، مراس��م آواز و رقص محلی 
در محل مورد نظر اجرا می ش��ود و به این شکل 
دهیاری در جهت احیا و ابقای س��نت های محلی 

گام های برداشته است.

دهیاری ها: به عنوان حسن ختام اگر موضوعی مد 
نظرتان است بفرمایید:

اگر حمایت های ویژه ای توس��ط مس��ئولین از 
روس��تاهای گردشگری ش��ود و اعتبارات خاصی 
به صورت ساالنه برای این روستاها در نظر گرفته 
ش��ود، توفیقات زیادی در امر جذب گردش��گر به 
روس��تاها اتفاق می افتد. همان طور که در س��ال 
85-84 از س��اخت اس��کله در این روستا حمایت 
شد، اگر این حمایت ها ادامه داشته باشد در روستا 
اشتغال ایجاد می شود و جوانان روستا در روستاها 
می مانن��د و برای یافت��ن کار و امرار معاش راهی 

شهر نمی شوند.

دراحیاییک
سنتقدیمی
ابتداماکتیک
لنجدرداخل
روستاساخته
شدهوازآنپس
درتمامیاعیاد
مانندعیدفطر،
عیدقربان،22
بهمنومخصوصا
عیدنوروزکه
حضورمسافران
درروستازیاد
است،مراسمآواز
ورقصمحلیدر
محلموردنظر
اجرامیشودوبه
اینشکلدهیاری
درجهتاحیاو
ابقایسنتهای
محلیگامهای
برداشتهاست.
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ان
است

با 

پیام استاندار
مصاحبه با مدیرکل امور روستایی استانداری 

نگاهی به عملکرد دفتر امور روستایی و عشایری 
استان آذربایجان شرقی

نیاز سنجی سالمت ؛ راهکاری در جهت ارتقای 
شاخص های بهداشت در روستا

بررسی شاخص های توسعه انسانی در روستاهای 
استان آذربایجان شرقی

تبلور فرهنگ اسالمی – ایرانی در خطه ای دیگر از 
ایران پهناور

آذربایجان؛
روح پایداری در تار و پودی کهن 

اگر چه سفر ما به استان از هویت ایرانی
آذربایجان شرقی پیش از وقوع 
زمین لرزه ی غم انگیزی بود که در 
مردادماه رخ داد و در این گزارش به 
مسائل مربوط به این زلزله پرداخته 
نشده است ؛ اما الزم می دانیم مراتب 
همدردی خود با هموطنان آذری را 
ابراز نماییم. 
بی شک این برای آذربایجان با 
صالبت و مردمان استوار آن که 
پشتکار و همتشان زبانزد عام و خاص 
است آخر راه نیست و انشاءاهلل 
دوباره آذربایجان روزهای در اوج 
بودن را تجربه خواهد کرد ....



استان آذربایجان شرقی در شمال غرب فالت ایران قرار دارد. 
مس��احت این اس��تان 45491 کیلومتر مربع  می باش��د که از این 
نظر 2/8 درصد مس��احت کشور را ش��امل می شود. مطابق نتایج 
مقدماتی سرش��ماری نفوس و مسکن س��ال 1390، جمعیت این 
اس��تان 3700569 نفر اس��ت که از این تعداد جمعیت 2546044 
نفر در قالب 720797 خانوار در شهرها و 1154525 نفر در قالب 
326852 خانوار در روس��تاها س��کونت دارند. به عبارت دیگر کل 
خانوارهای ساکن در شهرها و روستاهای تابعه استان 1047649 
خانوار می باشد و در حال حاضر 68/8 درصد جمعیت در شهرها و 

31/2 درصد جمعیت در روستاها اسکان یافته اند.
در س��ال 1382، تجرب��ه ی جدی��دی در عرص��ه ی مدیری��ت 
روستایی شکل گرفت که آغاز راه اندازی دهیاری ها بود. در مراحل 
اولی��ه ی این ط��رح 43 دهیاری و امروز 1073 نه��اد دهیاری در 
روستاهای اس��تان آذربایجان شرقی تاسیس و راه اندازی شده اند. 
تاسیس دهیاری ها در روستاها را می توان نقطه ی عطفی در تاریخ 
مدیریت روستایی به ش��مار آورد. زیرا از هنگام نقش آفرینی مردم 
در مدیریت روس��تاها، همواره مدیریت آن ها به عهده ی انجمن ده 
و ش��وراهای اسالمی روستایی بوده اس��ت. با تاسیس دهیاری ها 
عالوه بر شوراهای اسالمی روستا به عنوان سیاست گذار و تصویب 
کننده ی برنامه های عمران روستایی، مدیریت اجرایی امور روستا 
به عهده ی دهیاری ها گذاش��ته ش��د. با این کار بستر و ساختاری 
مناسب ایجاد ش��د تا روس��تاییان بتوانند در اداره ی امور عمومی 
روس��تا نقش تعیین کننده داش��ته باش��ند و در فرآیندهای اجرا و 
تصمیم گیری مشارکت کنند. شوراهای اسالمی روستایی متشکل 
از اهالی روستاها می باش��ند و منعکس کننده ی نیازهای اکثریت 
اهالی روستا و ش��خص دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا، مجری 
مصوبات شورای اسالمی روستا و ارائه ی خدمات به روستاییان بر 
اس��اس قوانین و مقررات مربوطه می باشد. خوشبختانه در استان 
آذربایجان ش��رقی ارتباط��ات و تعامالت مثب��ت در بین اعضای 
ش��وراهای اسالمی روس��تایی و دهیاران ایجاد شده و بستر برای 

توسعه روستاها فراهم گردیده است.
شایان ذکر است روستاییان و عشایر ساکن در استان آذربایجان 
ش��رقی در تولید و عرض��ه ی محصوالت کش��اورزی و دامی به 
بازارهای مصرف نقش اصلی دارند. میزان تولیدات کش��اورزی و 
دامی در استان آذربایجان ش��رقی به طور ساالنه 4/9 میلیون تن 
می باش��د که قس��مت عمده ی این تولیدات به بازارهای مصرف 

عرضه می گردد.
ب��ا تاس��یس و راه ان��دازی 1073 دهیاری در سراس��ر اس��تان 
آذربایجان ش��رقی تعداد 963658 نفر از روس��تاییان یعنی 83/5 
درص��د از جمعیت روس��تایی اس��تان در تحت پوش��ش حوزه ی 

خدماتی دهیاری ها قرار گرفته اند.
در اس��تان آذربایجان ش��رقی برای اجرایی شدن ماده ی 194 
قانون برنامه ی پنج س��اله ی پنجم توس��عه ی جمهوری اسالمی 
ایران برای عمران و توس��عه ی روس��تاها و مناطق عشایرنش��ین 
توس��ط دستگاه های مرتبط با روستا برنامه های متعددی تدوین و 
در شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان به تصویب رسیده است. 
مدیران دس��تگاه های اجرایی اس��تان مکلف ش��ده اند برنامه های 
تدوین ش��ده را به نحو احسن اجرا نمایند تا با اجرایی شدن احکام 
ماده ی 194 قانون برنامه ی پنجم توس��عه، ارتقای ش��اخص های 
توس��عه ی روستایی و عش��ایری و ارائه ی خدمات نوین به جوامع 
روس��تایی و عشایری در سراسر اس��تان سرفراز آذربایجان شرقی 
را ش��اهد باش��یم. بر اس��اس نیازس��نجی های صورت گرفته در 
حوزه ی عمران، خدمات اجتماعی، فرهنگی و اش��تغال روس��تاها 
و مناطق عشایرنشین کلیه ی مدیران دستگاه های اجرایی استان، 
فرمانداران و بخش��داران، اعضای ش��وراهای اس��المی روستاها، 
دهیاران و مسئوالن محلی شهرستان ها همت مضاعف می نمایند 
تا با اجرایی نمودن برنامه های تدوین ش��ده برای رشد و توسعه ی 
روس��تاها و مناطق عشایرنشین اس��تان محرومیت زدایی بیشتری 
انجام گرفته و زمینه برای شکوفایی روز افزون روستاها و مناطق 

عشایرنشین در این استان فراهم گردد. ان شاءا...

پیام استاندار

احمد علیرضا بیگی 
استاندار آذربایجان شرقی
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دهیاری ه�ا: آقای مهندس ابتدا پ�س از معرفی 
خودتان بفرمایید کدام نهاد در اس�تان وظیفه ی 
برنامه ری�زی و تعیی�ن راهب�رد برای توس�عه ی 

روستایی را برعهده دارد ؟
بسم ا... الرحمن الرحیم. صفر اصغری هستم؛ 
از اوایل انقالب در استانداری آذربایجان شرقی 
اس��تخدام ش��دم و در اس��فندماه س��ال 1388 
به عنوان مدیر کل دفتر امور روس��تایی اس��تان 
آذربایجان ش��رقی منصوب ش��دم و تا به حال 
ه��م در این دفتر مش��غول خدمت هس��تم. در 
استان آذربایجان ش��رقی شورای برنامه ریزی و 
توس��عه ی استان تشکیل شده است که در راس 
آن آقای دکتر بیگی استاندار محترم آذربایجان 
شرقی قرار دارد و معاونین ایشان و مدیران کل 

اس��تان از اعضای اصلی این ش��ورا هستند. در 
کارگروه تخصصی امور زیربنایی که به ریاست 
معاون امور عمرانی استانداری تشکیل می شود 
مس��ائل و مش��کالت روس��تاییان و نیازه��ای 
زیربنایی آنان بررس��ی شده و تصمیم های الزم 
اتخاذ می ش��ود. همچنین پیشنهادات دستگاه ها 
در ای��ن کارگروه مطرح می ش��وند. در کارگروه 
تخصص��ی امور عمران��ی دفتر امور روس��تایی 
نیازهای روس��تاها را با دستگاه ها مطرح می کند 
و مسائل جمع بندی می شود و به عنوان پیشنهاد 
به ش��ورای برنامه ریزی استان ارائه می شود. در 
شورای برنامه ریزی استان تصمیمات نهایی در 
رابطه با برنامه های توس��عه ی روس��تاها گرفته 
می ش��ود و برای اجرا به دس��تگاه های ذی ربط 
ابالغ می گردد. برنامه های��ی که در کمیته های 

تخصصی و کارگروه امور زیربنایی استان برای 
بخش های مختلف روس��تاها تدوین می ش��وند 
با توجه به برنامه ی پنجم توس��عه  هس��تند که 
پس از نهایی ش��دن در کارگروه امور زیربنایی 
به ش��ورای برنامه ریزی اس��تان ارائه شده و به 

تصویب می رسند.
در خصوص مس��ائل فرهنگ��ی و اجتماعی 
باید عرض کنم که مس��ائل فرهنگی روس��تاها 
در ی��ک کارگ��روه تخصص��ی دیگ��ر مط��رح 
می شود که به ریاس��ت معاونت سیاسی امنیتی 
اس��تانداری تش��کیل جلس��ه می ده��د. در این 
کارگروه نیازهای فرهنگی روستاها مانند احداث 
کتابخان��ه، مجموعه ه��ای ورزش��ی و ... مطرح 
می ش��ود. ای��ن تصمیم��ات به تصوی��ب نهایی 
 شورای برنامه ریزی و توسعه ی استان می رسند. 

هر یک از استان های کش�ورمان دارای پتانسیل های خاص و 
ویژگی های منحصر بفردی است که شاید در سایر استان ها کمتر 
مشاهده شود. اس�تان آذربایجان شرقی استانی است برخوردار 
از نعمات الهی با مردمانی صمیمی، تالش�گر و خواهان ترقی که 
در روس�تاهای زیبای این اس�تان به کار و تالش می پردازند. در 
کن�ار این مواهب، دهیاران و مس�ئولینی هم�دل حضور دارند که 

تم�ام تالش و هم�ت خود را صادقانه صرف آبادانی و پیش�رفت 
روس�تا و دیار خ�ود کرده ان�د. در خصوص فعالیت ه�ای صورت 
گرفته در روس�تاهای این اس�تان گفت و گویی داشتیم با جناب 
آق�ای مهندس اصغری مدیر کل دفتر امور روس�تایی و عش�ایر 
اس�تان آذربایجان ش�رقی ک�ه در زیر ماحصل ای�ن گفت وگو را 

مالحظه می فرمایید:

فرهنگ غنی ايرانی؛ راهبردی متمايز 
در جاده ی عمران و آبادانی

بررسی وضعیت روستاهای استان آذربایجان شرقی
در گفتگو با مهندس صفر اصغری مدیرکل دفتر امور روستایی و عشایر استان آذربایجان شرقی
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کارگ��روه تخصص��ی دیگری نی��ز در ارتباط با 
مس��ائل روستایی فعال اس��ت که در آن مسائل 
و پیش��نهادات اولیه در رابطه با توسعه ی روستا 
جمع بندی و به کارگروه تخصصی امور زیربنایی 
و س��ایر کارگروه های تخصصی زیر مجموعه ی 
شورای برنامه ریزی استان، ارائه می شود. متولی 
و سیاست گذار این کارگروه معاونت امور عمرانی 
استانداری است. اعضای این کارگروه ادارات و 
دس��تگاه های دولتی هس��تند که ب��ه نحوی با 
روس��تاها در ارتباط هس��تند. البته در مس��ائل 
مختلف از نقطه نظرات دانش��گاهیان، نخبگان 

و اهل فن هم استفاده می کنیم.
دهیاری ه�ا: لطف�ا در خص�وص ش�اخص ترین 
فعالیت های�ی که در اس�تان آذربایجان ش�رقی 
در ح�وزه ی امور دهیاری ها در س�ال 90 صورت 

پذیرفته است، توضیحاتی بفرمایید.
در سال های 89 و 90 اعتبارات خوبی از منابع 
دولتی ب��ه دهیاری ها اختص��اص یافت. تمامی 
اعتباراتی که به دهیاری های اس��تان اختصاص 
داده ش��ده بود را به دهیاری ها تخصیص دادیم. 
این رقم در سال 89 حدود 10 میلیارد تومان بود 
ولی در س��ال 90 به 25 میلیارد تومان افزایش 
یافته بود. البته یکی از دالیل افزایش این رقم به 
تغییر روند وصول ارزش افزوده ی عوارض خارج 
از حری��م برمی گردد. تا به حال عوارض خارج از 
حری��م به صورت متمرکز وصول و به اس��تان ها 
ابالغ می شد، امس��ال بر اساس قانون مقرر شد 
توزیع این اعتبارات بر مبنای ش��اخص جمعیت 
روستاهای دارای دهیاری باش��د. اعتباراتی که 
وصول می شد مستقیما به طور ماهانه به حساب 
دهیاری ها واریز می ش��د که جم��ع اعتباری آن 
در س��ال گذش��ته حدود 10 میلیارد تومان بود 
که برای دهیاری های اس��تان آذربایجان شرقی 

واریز شد.
عمده کارهایی که در س��ال های گذشته در 
اس��تان آذربایجان ش��رقی در رابطه با روستاها 

انجام گرفته عبارتند از:
با هماهنگی و مشارکت دفتر امور روستایی، 
اعضای شوراهای اسالمی روس��تاها، دهیاران، 
فرمانداران محترم در شهرس��تان ها، بخشداران 
و کارگزاران طرف قرارداد بیمه ی امور اجتماعی 
استان آذربایجان شرقی اقداماتی صورت گرفت. 
صندوق بیمه ی اجتماعی روس��تاییان و عشایر 
رس��ما از س��ال 84 فعالیت خودش را در سراسر 
کشور آغاز کرده است. تدبیری که در این استان 
اتخاذ ش��د این بود که اوال از مسئولین صندوق 
خواس��تیم که افراد و خانواده های واجد شرایط 
را که می توانند از مزایای این صندوق اس��تفاده 
کنن��د، در 44 بخش تابعه ی اس��تان آذربایجان 
ش��رقی دقیقا مش��خص ک��رده و به م��ا اعالم 

کنند. م��ا به طور ماهانه این آم��ار را از صندوق 
دریاف��ت می کردیم و در اختیار 20 فرمانداری و 
44 بخش��داری استان قرار می دادیم و از ایشان 
درخواست می کردیم که با هماهنگی بخشداران، 
دهی��اران و اعضای ش��ورای اس��المی روس��تا 
اطالع رسانی کنند تا افراد واجد شرایط بتوانند از 
مزایای این صندوق اس��تفاده کنند. موقعیت هر 
20 شهرستان و 44 بخش را طبق آمار رتبه بندی 
کردیم تا خانواده های واجد ش��رایط در بخش ها 
و شهرس��تان ها مشخص ش��وند. اشخاصی که 
می توانستند از مزایای صندوق بهره مند شوند و 
تحت پوشش قرار گیرند آمارگیری و رتبه بندی 
می ش��دند و این اطالعات در اختیار فرمانداران 
و بخش��داران قرار داده می ش��د و از طریق آنان 
در اختیار دهیاران و اعضای ش��ورای اس��المی 
روس��تایی قرار می گرفت. این تدبیر باعث ش��د 
ک��ه ما بتوانیم رتبه ی برتر کش��وری را از لحاظ 
تحت پوش��ش قرار دادن خانوارهای روس��تایی 
کس��ب کنیم. در حال حاضر ما در سطح استان 
آذربایجان ش��رقی بی��ش از 102 ه��زار خانوار 
واجد ش��رایط را تحت پوش��ش صندوق بیمه ی 
اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر ق��رار داده ایم. 
یعنی ت��ا اول فروردین ماه س��ال 1390 حدود 
57/59 درصد اش��خاص واجد شرایط روستایی 
و عش��ایری در اس��تان آذربایجان شرقی تحت 
پوش��ش این صن��دوق قرار گرفتن��د. طبق آمار 
مسئولین صندوق بیمه ی روس��تاییان و عشایر 
کش��ور به طور میانگین حدود 31 الی 32 درصد 
افراد واجد شرایط در کشور تحت پوشش بیمه ی 
اجتماعی روس��تاییان و عشایر قرار گرفته اند که 
این رقم در اس��تان آذربایجان ش��رقی 57/59 
درصد است. برای رس��یدن به این توفیق واقعا 
کار تاثیرگذار و مهمی انجام گرفته اس��ت و این 
موفقیت در اثر تعاملی که بین مسئولین استانی، 
محلی و مخصوصا اعضای ش��وراهای اسالمی 
روس��تاها و دهیاران برقرار گردید به دست آمده 
است. در اواخر سال 1390 در شهرستان مرزی 
جلفا توانسته ایم 100 درصد روستاییان و عشایر 
واجد ش��رایط را تحت پوشش این صندوق قرار 
دهیم و به همین مناس��بت جشن شکرانه ای با 
حضور مقامات ارشد استان و تعدادی از مقامات 
عالی رتبه ی کش��وری از جمل��ه معاون محترم 
پارلمانی آق��ای رییس جمهور و یک از معاونان 
وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی و با حضور 
مسئولین محلی در مرکز شهرستان جلفا برگزار 
گردی��د که در نظر داریم ای��ن امر را به کلیه ی 
بخش های استان تس��ری دهیم. امسال هم در 
چندین بخش، این جش��ن شکرانه را به حول و 
قوه ی الهی به مناس��بت پوشش 100 درصدی 
که در آن بخش ها اتفاق می افتد برگزار خواهیم 

کرد.
دومی��ن اق��دام اساس��ی ک��ه در روس��تاها 
صورت پذیرفت در رابطه با س��اخت، بازس��ازی 
و مقاوم سازی مس��کن روستایی است. در طرح 
بهسازی مسکن روستایی برای استان آذربایجان 
شرقی حدود 92 هزار سهمیه در نظر گرفته شده 
ب��ود تا در بازه ی زمانی 84 تا 90 صورت پذیرد. 
در ای��ن طرح اش��خاص واجد ش��رایطی را که 
منازلشان در مناطق روستایی و عشایری استان 
نیاز به بازس��ازی داش��تند را شناس��ایی کرده و 
جهت استفاده از تس��هیالت با کارمزد 5 درصد 
به بانک های عامل تعیین ش��ده معرفی کردیم. 
در اجرای این کار همانند شیوه ی تحت پوشش 
قرار دادن خانواده های واجد شرایط در صندوق 
بیم��ه ی اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر عمل 
کردی��م. در ابتدا در س��طح 44 بخش، از طریق 
بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان آذربایجان 
ش��رقی صاحبان خانه های مس��کونی بی دوام و 
کم دوام را شناسایی کردیم. اطالعات حاصله را 
در اختیار فرمانداران و بخشداران قرار دادیم و با 
پیگیری های صورت گرفته موفق شدیم که 92 
هزار نفر از اش��خاص واجد شرایط را برای اخذ 
وام به بانک های عامل معرفی نماییم. تا به حال 
بیش از 70 هزار نفر از اش��خاص معرفی شده، 
وام را دریاف��ت کرده و منازل خود را بازس��ازی 
کرده اند و گواهی پایان کار برایشان صادر شده 
اس��ت. مابقی ه��م در حال اجرا می باش��ند که 
ان شاء ا... به زودی عملیات ساختمانی واحدهای 
باقی مانده نیز به پایان خواهد رسید. الزم به ذکر 
اس��ت که دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی 
روس��تاها در جذب این اعتب��ار، هدایت مردم و 
اطالع رس��انی به مردم نقش اساس��ی داش��تند. 
دهیاران فعال در اس��تان در جذب این اعتبارات 
نقش داشتند و به موقع پروانه های ساختمانی را 
برای اش��خاص متقاضی استفاده از وام مسکن 

روستایی صادر کردند.
اقدام اساسی دیگری که در استان آذربایجان 
ش��رقی در رابطه با ارائه ی خدمات به روس��تاها 
انجام گرفته گاز رسانی به مناطق روستایی است. 
همان طور که مستحضر هستید استان آذربایجان 
ش��رقی یکی از استان های سردسیر کشور است 
که در اکثر شهرس��تان های این اس��تان دوران 
یخ بندان با سایر نقاط کش��ور متفاوت است. بر 
همین اساس و طبق سیاست هایی که از طریق 
دولت خدمتگذار ابالغ شده بود، هماهنگی های 
الزم در اس��تان صورت گرفت و در حال حاضر 
حدود 937 روستا از روستاهای استان از مزایای 
گاز طبیع��ی برخوردارن��د. از نظر تع��داد خانوار 
می ت��وان گفت حدود 74 درص��د از خانوارهای 
س��اکن در مناط��ق روس��تایی از مزای��ای گاز 
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طبیعی اس��تفاده می کنند و در حال حاضر تعداد 
315 پروژه ی در دس��ت اجرا داریم که اگر این 
پروژه ها به اتمام برسند حدود 80 درصد جمعیت 
روستایی اس��تان از مزایای گاز طبیعی بهره مند 
خواهند ش��د. از لحاظ طول ش��بکه ای که برای 
گازرسانی روستاها صورت گرفته در این استان 
بیشترین طول شبکه توسط شرکت گاز صورت 
پذیرفته اس��ت و از لحاظ خانوار هم بیش��ترین 
خانوارهای روستایی در استان آذربایجان شرقی 
تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار گرفته اند، 
ولی از لحاظ تعداد روستای دارای گاز لوله کشی، 
اس��تان آذربایجان شرقی بعد از استان مازندران 
در جای��گاه دوم قرار دارد. در اس��تان آذربایجان 
شرقی مس��ئولین شرکت گاز و مسئولین محلی 
زحمات فراوانی کش��یده اند که ما توانس��ته ایم 
حت��ی به مناطق صعب العبور و سردس��یر هم بر 
اس��اس خط مشی های اعالم شده از سوی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی گازرسانی کنیم.
در اس��تان آذربایجان شرقی از لحاظ ساخت 
راه های روستایی قدم های مثبتی از بدو پیروزی 
انقالب اس��المی برداشته شده اس��ت. در حال 
حاضر ما در س��طح استان حدود 10 هزار و 13 
کیلومتر راه روس��تایی داریم ک��ه از این میزان 
حدود 4 هزار و 378 کیلومتر آس��فالت ش��ده و 
1696 کیلومت��ر ج��اده به صورت شوس��ه برای 
روس��تاها احداث گردیده است. عالوه بر این در 
روستاهای زیر 20 خانوار در حد راه گشایی 3986 
کیلومتر جاده مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
اکثر قریب به اتفاق روستاهای استان دارای راه 
هستند ولی طبق برنامه ریزی دولت، مقرر شده 
است، راه های روس��تایی روستاهایی با جمعیت 
بیش از 50 خانوار در استان آسفالت شود که در 
سال گذش��ته 58 میلیارد تومان اعتبار به همین 
منظور تامین گردیده بود و پیش بینی ما این است 
که این رقم در س��ال جاری افزایش پیدا خواهد 
کرد. امیدواریم در س��ال ج��اری تمام جاده های 
شوس��ه را آس��فالت کرده و برای جاده هایی که 
فقط راه گش��ایی شده اس��ت، در طول برنامه ی 
پنج ساله ی پنجم جاده ها را به صورت استاندارد 

احداث کنیم.
در ح��ال حاض��ر می��زان دسترس��ی به آب 
آشامیدنی در روستاهای استان آذربایجان شرقی 
ح��دود 98/4 درصد اس��ت یعن��ی 98/4 درصد 
خانوارهای س��اکن در مناطق روس��تایی به آب 
آشامیدنی س��الم دسترسی دارند و در سال های 
اخیر برای بازس��ازی شبکه های آبی روستایی و 
بهره مندی 100 درصدی مردم از آب آشامیدنی 
س��الم برنامه ریزی ش��ده و ح��دود 20 مجتمع 
آب رس��انی در سراسر استان با اعتبار 38 میلیارد 
تومان در حال اجراست. اگر عملیات اجرایی این 

پروژه ها به اتمام برسد، از لحاظ تامین آب شرب 
سالم و بهداشتی یک گام اساسی برای روستاها 

برداشته خواهد شد.
در رابطه با دفاتر آی سی تی روستایی یا دفاتر 
پیشخوان دولت بر اساس برنامه ی چهارم توسعه 
که بیش از 10 هزار دفتر آی سی تی روستایی در 
مناطق روستایی احداث و راه اندازی شد، از این 
میزان برای استان آذربایجان شرقی 817 دفتر در 
نظر گرفته شده بود که خوشبختانه 100 درصد 
این دفاتر در استان آذربایجان شرقی تاسیس و 
راه اندازی ش��ده اند و از طریق این دفاتر خدمات 
الکترونیکی و اینترنتی به س��اکنین روس��تاها و 
مناط��ق روس��تایی ارائه می ش��ود. همچنین در 
طرح هدفمندس��ازی یارانه ها بیش از 107 هزار 
خانوار روس��تایی توانستند از طریق همین دفاتر 
که درواقع به عنوان شعبه ای از پست بانک عمل 
می کنند یارانه های نقدی خودش��ان را دریافت 
کنند. این دفاتر باید در سراس��ر کشور گسترش 
پی��دا کنند و دولت در نظر دارد در برنامه ی پنج 
ساله ی پنجم هم در روس��تاهای واجد شرایط، 
این دفاتر را راه اندازی کند که در صورت تحقق 
از بسیاری از س��فرهای بی مورد کاسته می شود 
و مردم به راحتی می توانن��د برخی خدمات را از 
طریق همین دفاتر دریافت کنند و از هدر رفتن 
وقت و متحمل ش��دن هزینه جلوگیری شود و 

رضایت مندی شان حاصل گردد.
طرح های هادی روستایی هم یکی از کارهای 
مهم و اساسی در روستاهاست که در حال حاضر 
در سطح اس��تان آذربایجان شرقی برای 1260 
روس��تا طرح هادی روس��تایی تهیه ش��ده و در 
588 روس��تا این طرح ها به اجرا درآمده اس��ت. 
برای سال های آتی در نظر داریم در روستاهای 
باالی 30 خانوار طرح های هادی روستایی تهیه 
شود و برای کلیه ی روستاهای باالی 50 خانوار 
هم این طرح ها اجرایی ش��ود که این فرآیند در 

توسعه ی روستاها بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
دهیاری ه�ا: آق�ای مهندس وضعی�ت دهیاری ها 
در استان چگونه اس�ت و همچنین دهیاری های 
اس�تان تا چه می�زان در ارائ�ه ی خدمات موفق 

بوده اند؟ 
همان طور که می دانید دهیاری ها سازمان های 
نوپا و محلی هستند که اخیرا تشکیل شده اند. در 
اس��تان آذربایجان شرقی تا به حال 1073 واحد 
دهیاری تاس��یس و راه اندازی شده است که در 
حال حاضر کلیه ی روس��تاهای باالی 250 نفر 
جمعیت دارای دهیاری هستند. پیش از تشکیل 
دهیاری ها جمع آوری و دفن اصولی پسماندهای 
روس��تایی متولی خاصی نداش��ت و دهیاری ها 
ای��ن وظیف��ه را بر عه��ده گرفتن��د و قدم های 
مثبتی نیز در این خصوص برداش��تند. امس��ال 

ب��رای اولین ب��ار از محل اعتب��ارات اختصاص 
یافته به دهیاری ها در نظر داریم 205 دس��تگاه 
خودروی کمپرس��ی نیس��ان جه��ت حمل زباله 
خری��داری کنیم و در اختیار روس��تاهای بزرگ 
قرار دهیم و سیاس��ت گذاری کنیم که از طریق 
این خودروها به روس��تاهای بزرگ و روستاهای 
اقماری خدم��ات جمع آوری و حم��ل زباله ها و 
پسماندهای روس��تایی داده شود که گام مثبت 

و موثری است.
در س��ال های اخی��ر از طری��ق دفت��ر ام��ور 
روس��تایی بر اس��اس سیاس��ت های اعالم شده 
از س��وی سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور برای دهیاری ها نقشه ی تیپ ساختمان 
دهیاری تهیه ش��ده است. در همین راستا موفق 
ش��دیم که عملیات اجرایی س��اخت 156 واحد 
س��اختمان دهیاری را انجام دهی��م و اخیرا نیز 
برای ساخت ساختمان 44 دهیاری جدید تامین 
اعتبار ش��ده است. تعدادی س��اختمان  خالی در 
روس��تاها داش��تیم که مورد نیاز دستگاه ها نبود. 
ما این س��اختمان ها را شناسایی کردیم و تعداد 
135 ساختمان خالی دولتی را با تصویب شورای 
برنامه ریزی اس��تان آذربایجان شرقی در اختیار 
دهیاری ه��ا قرار دادیم. بر اس��اس اعتبار تامین 
شده به تدریج این ساختمان ها بازسازی می شوند 
و به عن��وان س��اختمان اداری دهیاری در اختیار 
دهیاری ها قرار می گیرند. در برخی از روستاها از 
این ساختمان ها به عنوان مجموعه های فرهنگی 

نیز استفاده می شود.
در رابطه با ساماندهی گلزار شهدای روستایی 
نیز می توان گفت که ما در س��طح روس��تاهای 
اس��تان آذربایجان شرقی 1700 شهید واالمقام 
داریم که مزارش��ان در روستاهای مختلف واقع 
ش��ده اس��ت. با هماهنگی بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران اس��تان ب��رای کلیه ی مزار ش��هدای 
روستایی طرح تهیه شد و با مشارکت دهیاری ها، 
بنیاد ش��هید و دستگاه های اجرایی که در استان 
فعالیت می کنند در نظر داریم طی یک برنامه ی 
دو س��اله کلیه ی مزارهای شهدای واقع شده در 
مناطق روستایی را در ش��ان شهدای واال مقام 
ساماندهی کنیم تا مردم بتوانند از همان مزارها 
به عنوان یک زیارتگاه در روستاها استفاده کنند 
ک��ه در طی دو برنامه حدود 700 میلیون تومان 
اعتب��ار از اعتبارات دهیاری ه��ا را برای این امر 
اختصاص دادیم. در رابطه با ایجاد غسالخانه ها، 
دفتر امور روستایی 20 واحد غسالخانه روستایی 
را از بدو فعالیت دهیاری ها در روستاهای بزرگ 
ایجاد کردیم و در اختیار روس��تاییان قرار دادیم 
که این کار بر اساس سیاست های اعالم شده از 
سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

انجام گرفته و این برنامه ادامه دارد.
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در رابط��ه با خانه ه��ای عالم ب��ا هماهنگی 
و همکاری س��ازمان تبلیغات اس��المی اس��تان 
آذربایج��ان ش��رقی تعداد 67 خان��ه ی عالم در 
روستاهای بزرگ در س��طح استان احداث شده 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد. 
در طی سال های گذش��ته از محل اعتبارات 
اختصاص یافته به دهیاری ها، تعداد 83 دستگاه 
تراکت��ور، 155 دس��تگاه بیل بکهو، 6 دس��تگاه 
مینی لودر، 16 دس��تگاه خودروی آتش نش��انی، 
142 دس��تگاه موتور س��یکلت و 171 دس��تگاه 
خودروی حمل زباله خریداری کرده و در اختیار 
دهیاری ها قرار دادیم. عالوه بر این تعداد در نظر 
داریم 204 دستگاه خودرو نیز در سال جاری در 

اختیار دهیاری های واجد شرایط قرار دهیم.
تا به حال توانس��ته ایم 26 خان��ه ی قرآن را 
در س��طح روستاهای اس��تان آذربایجان شرقی 
تجهی��ز و راه ان��دازی کنیم ک��ه گام مثبتی در 
راستای ارائه ی خدمات فرهنگی به اهالی روستا 

بوده است.
از لحاظ س��اختمان های دهیاری همان طور 
که ع��رض ک��ردم در دو مرحله ب��رای احداث 
200 س��اختمان تامین اعتبار کردیم که حدود 3 
میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار تامین گردید 

و در اختیار دهیاری ها قرار گرفت.
با پیگیری های دفتر امور روستایی، اعتباری 
که در س��ال 89 از طریق صندوق مهر حضرت 
امام رضا(ع) برای استان آذربایجان شرقی در نظر 
گرفته ش��ده بود، توانستیم 88 نفر واجد شرایط 
را که در مناطق روستایی استان ساکن بودند را 
از محل 8 میلی��ارد و 800 میلیون تومان – که 
دول��ت در اختیار صندوق ق��رار داده بود- برای 

برخی اشخاص وام بگیریم.
امس��ال برای احداث 6 پایگاه آتش نش��انی 

ح��دود 240 میلی��ون تومان از مح��ل اعتبارات 
استانداری و س��ازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
هزینه ش��د. برای ه��ر پایگاه آتش نش��انی 40 
میلی��ون توم��ان تخصیص دادیم ک��ه مقدمات 

ساخت این پایگاه ها انجام شده است.
دهیاری ها: آیا به نظر ش�ما حقوق و مزایایی که 
در نظر گرفته ش�ده و همه س�اله طی بخشنامه 
صادر می ش�ود، متناس�ب با نیاز زندگی دهیاران 
است و کافی است؟ در استان آذربایجان شرقی 
برای حمایت از دهیاران چه تدابیری اندیش�یده 

شده است؟
ما تابع مقرراتی هستیم که از طریق مقامات 
عالی کش��ور ابالغ می ش��ود و ای��ن مقررات را 
به اج��را می گذاریم. اعتقاد ما بر این اس��ت که 
دهی��اران از نیروه��ای خ��دوم و خدمتگ��زاری 
هس��تند که در روس��تاهای سراس��ر کش��ور به 
مردم روس��تا خدم��ات ارائه می دهن��د. لذا باید 
حقوق متناس��ب با زحمات ب��ه دهیاری ها داده 
شود. دهیاری توسط همان یک نفر دهیار اداره 
می ش��ود. یعنی دهیاران کار چند نفر را عهده دار 
می شوند و حداقل حقوقی که برای یک کارمند 
با مدرک لیسانس در نظر گرفته شده است باید 
برای یک دهیار هم در نظر گرفته ش��ود و باید 
بتوانیم از وجود دهیاران تمام وقت در روس��تاها 
بهره مند ش��ویم. حق بیم��ه ی دهیاران هم باید 
پرداخت شود تا آن ها با انگیزه و عالقه ی بیشتر 
انجام کارهای روستا را ادامه دهند. در این چند 
سالی که دهیاری ها تاسیس و راه اندازی شده اند 
علی رغم امکانات اندکی که در اختیار آن ها قرار 
گرفته، کارهای بس��یار تاثیرگ��ذار و با اهمیتی 
در روس��تاها انجام داده اند. به عنوان مثال نقش 
دهیاران در اجرایی ش��دن طرح هدفمندس��ازی 
یارانه ها بی بدیل بوده است. در کلیه ی کارهای 

مشارکتی که نمونه هایش را عرض کردم نقش 
دهیاری ها اساس��ی بوده و ب��ه اعتقاده بنده باید 
س��عی کنیم حق��وق دهیاری ها را متناس��ب با 
زحماتی که آن ها متحمل می شوند تامین کنیم 
تا از این طریق بتوانیم بس��تری را فراهم کنیم 
که دهیاران با عالقه مندی و انگیزه ی بیشتر به 

انجام فعالیت هایشان بپردازند.
دهیاری ه�ا: ب�ا توج�ه به این ک�ه طب�ق قانون، 
ش�ورا کارفرمای دهیار محس�وب می ش�ود، اگر 
ش�ورایی بخواهد مصوب�ه ای را تصویب کند که 
عالوه بر حقوق دهیار که در قالب بخشنامه صادر 
می شود، به دهیاری پرداخت داشته باشد مانعی 

وجود دارد؟
باید ع��رض کنم که مصوب��ات باید مطابق 
قانون باش��د. وقت��ی بخش��نامه ای در ارتباط با 
حقوق و مزایای دهیاری ابالغ می ش��ود، حقوق 
آن ها باید بر اس��اس همان بخش��نامه پرداخت 
شود. مصوبات شوراها هم باید منطبق بر قانون 
باشند. ما نمی توانیم وجهی را خارج از قانون به 

دهیاران پرداخت کنیم.
دهیاری ه�ا: در خص�وص بیم�ه ی دهی�اران چه 

تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
ما برای کلیه ی دهیاری ها بخشنامه کرده ایم 
ک��ه قوانین را دقیقا رعایت کرده و به مورد اجرا 
بگذارن��د. خوش��بختانه در ح��ال حاضر بیمه ی 
اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر هم در روستاها 
در ح��ال اجراس��ت. بیمه ی اجتماع��ی بیمه ی 
بازنشستگی است و بیمه شدگان با حداکثر حقوق 
بازنشس��ته می ش��وند. دهیاران هم می توانند از 
همین مزایا استفاده کنند و حق بیمه ی دهیاران 
هم از طری��ق اعتب��ارات دهیاری ه��ا پرداخت 
می شود. در خصوص بیمه ی درمان باید عرض 
کنم که درمان در روستاها رایگان است و دولت 
100 درصد هزینه ی بیمه ی درمان روستایی را 
پرداخ��ت می کند. دهیار ه��م می تواند از همان 

مزایا استفاده کند.
دهیاری ه�ا: آی�ا دفتر امور روس�تایی اس�تان در 
ارتب�اط با بحث آموزش دهی�اران اقدام ویژه ای 
توضی�ح  اس�ت  ممک�ن  اس�ت؟  داده  ص�ورت 

بفرمایید. 
بای��د عرض کنم که آم��وزش دهیاران یکی 
از برنامه ه��ای اصل��ی در این اس��تان اس��ت. 
به صورت م��داوم برنامه های آموزش��ی تدوین 
می ش��وند و در سراس��ر اس��تان به م��ورد اجرا 
گذاش��ته می ش��ود. از دهیاران هم خواسته شده 
که حتما در برنامه های آموزشی شرکت کنند. در 
سال یک بار نیز س��فرهای آموزشی ترتیب داده 
می ش��ود. معموال دهیاران موفق و کس��انی که 
ابتکار خاصی داش��ته اند و رضایت مندی مردم را 
کس��ب کرده اند در سفرهای آموزشی در اولویت 
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قرار می گیرند. سفرهای آموزشی تاثیرات خاص 
و ویژه ای را به همراه دارد.

دهیاری ها: در خصوص آموزش به دهیاران تازه 
کار چه س�از و کاری فراهم شده و به چه نحوی 

عمل می شود؟
به صورت س��االنه برای کلیه ی دهیاران چه 
دهیاران��ی که جدیدا ش��روع ب��ه کار کرده اند و 
چه دهی��اران با تجربه دوره ه��ای متنوع ضمن 
خدمت برگزار می شود. اس��اتید به شهرستان ها 
اعزام می شوند. برای این که دهیاران با مشکلی 
مواجه نش��وند کالس ها هم در شهرستان های 
20 گانه ی استان تشکیل می شود. پس از پایان 
دوره ها و برگزاری آزمون، با هماهنگی سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ه��ای کش��ور گواهی 
پای��ان دوره برای دهیاران صادر می ش��ود. البته 
بای��د توجه کرد ک��ه آموزش مکاتب��ه ای با این 
آموزش متفاوت اس��ت. در آم��وزش مکاتبه ای، 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور 
مناب��ع را تعیین می کن��د و ما ای��ن منابع را در 
اختی��ار دهیاران ق��رار می دهیم. زم��ان آزمون 
هم به آن ها اعالم می ش��ود و پاس��خ نامه ها هم 
از طریق س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کشور اصالح می ش��ود و نمرات آنان مشخص  
و گواهی نامه صادر می ش��ود. خوش��بختانه این 
آموزش ها به صورت مس��تمر وجود دارد و تا به 
حال در اس��تان آذربایجان شرقی این آموزش ها 
نتایج موفقیت آمیزی در بر داش��ته است. آزمون 
مکاتب��ه ای دهی��اران را نیز به طور س��االنه و با 
هماهنگی مراکز آموزش��ی استان مانند دانشگاه 
تبری��ز برگزار می کنیم. خوش��بختانه اس��تان ما 
در دو دوره ی گذش��ته رتبه ی برتر را در کش��ور 
کس��ب کرده است و برای اش��خاص برتر این 
آزمون طبق روال هر سال برنامه هایی را در نظر 

می گیریم و امتیازاتی را قائل می شویم.
دهیاری ها: آیا اقدامی برای دریافت کد دس�تگاه 

اجرایی برای دهیاری ها صورت پذیرفته است؟
در این خصوص دهیاری های واجد ش��رایط 
را شناس��ایی کردی��م و اطالع��ات را از طریق 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور به 
دستگاه های کشوری که در این رابطه مسئولیت 
داش��تند منعکس کردیم ولی متاس��فانه در این 
رابط��ه توفیقاتی حاصل نش��د. اگ��ر به صورت 
آزمایش��ی به دهیاری هایی ک��ه توانایی باالیی 
داش��تند این اختی��ار را می دادند ک��ه بتوانند با 
معاونت برنامه ریزی اس��تانداری ها موافقت نامه 
مبادله کنند و به عنوان دس��تگاه اجرایی شناخته 
شوند نتیجه ی مطلوبی حاصل می شد. اعتقاد ما 
بر این است که بسیاری از دهیاری ها این توان 
را دارن��د تا این کار را به بهترین ش��کل ممکن 
انجام دهند. ولی متاس��فانه به دلیل عدم صدور 

مجوز نتوانستیم از این امکان استفاده کنیم.
دهیاری ه�ا: چند ش�رکت تعاون�ی دهیاری ها در 

استان وجود دارد؟
س��عی کردیم که در هر بخ��ش یک تعاونی 
تش��کیل دهیم. یعن��ی 44 بخ��ش داریم و در 
اکثر قریب به اتفاق بخش ها تعاونی ها تش��کیل 
شده اند و فعالیت هایی را انجام می دهند. تعداد 4 
تا از تعاونی ها را به عنوان تعاونی های برتر برای 
ش��رکت در جشنواره ی س��ازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور معرفی کرده ایم.
دهیاری ها: آی�ا در خصوص امور مالی دهیاری ها 
به صورت متمرکز عمل می کنید یا خیر؟ همچنین 
در ادامه بفرمایید کارهای ممیزی مالی به صورت 
متمرک�ز انجام می ش�ود یا هر دهیاری مس�تقل 

عمل می کند؟
م��ا نمی توانیم برای ه��ر دهیاری یک نفر را 
به عنوان مس��ئول امور مالی انتخاب کنیم. چون 
این امر مس��تلزم هزینه ی بس��یار زیادی است. 
سیاس��ت گذاری که در استان آذربایجان شرقی 
صورت گرفته، این اس��ت ک��ه در حوزه ی عمل 
هر بخش��داری معم��وال یکی دو نف��ر به عنوان 
مسئول امور مالی انتخاب شوند تا وظایف مالی 
دهیاری ها را انجام دهند. البته این افراد را خود 
دهیاری ها انتخاب کرده اند. در س��طح اس��تان 
دهیاری هایی که مس��ئول امور مالی مس��تقلی 
داش��ته باش��د، معدود هس��تند. ب��ا تنظیم این 
فرآیند عالوه بر اعمال نظارت عالی بر عملکرد 
دهیاری ه��ا، هزین��ه ی دهیاری ه��ا نیز کاهش 
می یاب��د. البته در حسابرس��ی های دهیاری ها از 
حسابرس��ان رس��می اس��تفاده می کنیم و سالی 
یک بار صورت ه��ای مالی دهیاری ه��ا را مورد 
ارزیاب��ی قرار می دهیم و نتایج را به ش��وراهای 
اسالمی روستا و بخشداران و فرمانداران اعالم 

می کنیم.
دهیاری ها: برای حس�ن خت�ام اگر نکته ای باقی 

مانده و الزم است اشاره شود بفرمایید.
دهیاری ها نهادهای محلی مس��تقل خودکفا 
هس��تند و علی رغم مدت کمی که از عمرشان 
می گذرد، در قیاس با سازمان هایی که از قدمت 
باالی��ی برخوردارن��د، خدمات قاب��ل توجهی را 
به روس��تاییان عزیز ارائه داده ان��د. خواهش ما 
از برنامه ریزان کش��ور این اس��ت ک��ه هرچند 
ک��ه دهیاری ها س��ازمان های خودکفا هس��تند 
و خودش��ان بای��د بتوانند روی پای خودش��ان 
بایستند -که ما روی این مسئله تاکید می کنیم 
که حتما دهیاران و اعضای ش��ورای اس��المی 
روس��تاها خودکفای��ی را در دهیاری ها عملیاتی 
کنن��د- ولی همواره روس��تاهای ما نی��از دارند 
که اعتبارات ویژه ای ه��م هراز گاهی در اختیار 
داش��ته باش��ند تا بتوانند به رسالتی که بر دوش 

دارند عمل کنند. برای این که بتوانند پاسخگوی 
مردم باش��ند باید مورد حمایت دولت خدمتگزار 
باش��ند که خوش��بختانه ت��ا به ح��ال نیز چنین 
بوده اس��ت. همان طور که عرض ک��ردم ما در 
اعتبارات س��ال 90 در قیاس با س��ال 89، بیش 
از 130 درص��د افزایش اعتبار را ش��اهد بوده ایم 
ول��ی باز با توجه ب��ه نیازمندی هایی که در این 
رابط��ه وج��ود دارد نمی توانیم با ای��ن اعتبارات 
پاس��خگوی کلیه ی نیازهای روستاییان باشیم. 
از س��وی دیگر الزم اس��ت اعتباراتی که برای 
دهیاری ها در نظر گرفته ش��ده اس��ت، به موقع 
در اختی��ار آنان قرار گیرد؛ مخصوصا در اس��تان 
ما که دارای ش��رایط ویژه ی آب و هوایی است 
و منطقه ای سردس��یر محسوب می شود چرا که 
فص��ل اجرای پروژه های عمرانی در آن بس��یار 
کوتاه اس��ت، اگ��ر این اعتب��ارات به موقع ابالغ 
نشود چه بسا دهیاری ها در استفاده از اعتبارات 
با مش��کل مواجه ش��وند. خواهش ما این است 
ک��ه مقامات عالی کش��ور و مس��ئولین محترم 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها اعتبارات را 
به موقع ابالغ نمایند که ما بتوانیم این اعتبارات 
را در اختی��ار دهیاری ها ق��رار دهیم و آن ها نیز 
برنام��ه و بودج��ه ی یک س��اله ی خودش��ان را 
به موقع اج��را نمایند. در حال حاض��ر انتظارات 
روس��تاییان از دهیاران باالس��ت. اعتبارات هم 
باید متناس��ب با نیازهای روس��تایان باش��د که 
آن ها بتوانند پاس��خگو باش��ند. اگ��ر دهیاری ها 
بتوانند به عنوان دس��تگاه اجرایی شناخته شوند 
می توانن��د خیلی از کارها را بهتر از دس��تگاه ها 
انج��ام دهن��د و رضایت مندی مردم را کس��ب 
کنند. دهیاری ها س��ازمان های نوپایی هس��تند؛ 
انتظارات سایر دستگاه ها نباید این طور باشد که 
دهیار به آن ها مس��اعدت کن��د بلکه تعامل باید 
دوطرفه باشد. هم دس��تگاه های اجرایی کمک 
کنند هم دهیاری ها تا ب��ا توانی مضاعف بتوان 
 در حل مش��کالت اجتماعی موف��ق عمل کرد. 
یکی از مشکالت اساس��ی در اجرای طرح های 
هادی روستایی بازگشایی و تعریض مسیرهای 
روستایی است. اگر دهیاران و اعضای شوراهای 
اس��المی مش��ارکت نکنن��د ای��ن کار عملیاتی 
نمی ش��ود. اعتقاد ما بر این اس��ت که به صورت 
آزمایش��ی تعدادی از طرح های هادی روستایی 
را با همان اعتباری که به دس��تگاه متولی ابالغ 
می کنند به دهیاران تحوی��ل دهند تا آنان اجرا 
کنند. یقینا دهیار خواهد توانست در زمان خیلی 
کمت��ر و با کیفیت باالتر ای��ن طرح های هادی 
را به اجرا برس��اند. تجربه ثابت کرده اس��ت که 
در س��ایر بخش ها نی��ز دهیاری ها ب��ا توجه به 
ظرفیت هایی که دارند، می توانند بس��یار موفق 

عمل کنند.

الزماست
اعتباراتیکهبرای
دهیاریهادرنظر
گرفتهشدهاست،
بهموقعدراختیار
دهیاریهاقرار

گیرد؛مخصوصادر
استانماکهدارای

شرایطویژهی
آبوهوایی

استومنطقهای
سردسیرمحسوب
میشودچراکه
فصلاجرای

پروژههایعمرانی
درآنبسیارکوتاه

است،اگراین
اعتباراتبهموقع
ابالغنشودچه
بسادهیاریها
دراستفادهاز

اعتباراتبامشکل
مواجهشوند.

39شماره 40 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



آذربایجان ش��رقی از جمله اس��تان هایی 
اس��ت که دارای ظرفیت های مناسبی برای 
کش��اورزی و دامداری است. عالوه بر این، 
صنایع دس��تی و قالی بافی از جمله صنایعی 
هس��تند که با توجه به ریش��ه های تاریخی 
و م��رزی بودن اس��تان از جای��گاه ویژه ای 
برخوردار هس��تند. این اس��تان با مساحتی 
ح��دود 45 ه��زار و 491 کیلومترمرب��ع، 5 
درصد از جمعیت کش��ور ای��ران را در خود 
جای داده است. اس��تان آذربایجان شرقی 
با مرکزیت تبریز به دلیل وسعت زیاد، دارای 
آب و ه��وای متنوع��ی اس��ت به طوری که 
بیش��ترین و کمترین دمای تجربه شده در 
اس��تان دامن��ه ی تغییری ح��دود 90 درجه 
 سانتی گراد (45+ تا 46-) را نشان می دهد.

31/2 درصد از جمعیت اس��تان، در روس��تا 
زندگی می کنند و اغلب به مش��اغلی چون 
کش��اورزی و دام��داری و همچنین صنایع 

دستی و قالی بافی می پردازند.
اس��تان دارای  1073  دهی��اری اس��ت 

که بی��ش از 80 درصد جمعیت روس��تایی 
استان را تحت پوش��ش خدماتی خود قرار 
داده اس��ت. ای��ن میزان از س��ال 1384 با 
تعداد 692 دهیاری در کل اس��تان، رش��د 
قابل مالحظ��ه ای را تجربه نموده اس��ت. 
به طوری که در ح��ال حاضر بیش از 1073 
دهیاری در سطح روستاهای استان در حال 
ارائه خدمات به روستاییان استان آذربایجان 
شرقی هس��تند. نمودار زیر فراوانی تجمعی 
دهیاری ها از سال 1384 تا کنون را نمایش 

می دهد. 
دهی��اری به عنوان س��اختاری که متولی 

نگاهی به عملکرد

 دفتر امور روستايی و عشايری استان آذربايجان شرقی
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مدیریت امور در روستاس��ت جهت پیشبرد 
اه��داف و دس��تیابی ب��ه آبادانی و توس��عه 
روس��تا نقش و جایگاه ویژه ای دارد. وجود 
امکان��ات و ظرفیت های طبیعی در روس��تا 
بدون حضور عاملی که توان تدبیر و بالفعل 
نمودن ظرفیت های موجود را داش��ته باشد 
امری ام��کان ناپذیر و بعید اس��ت. امروزه 
اهمی��ت آموزش بر کمتر کس��ی پوش��یده 
اس��ت، قطعا تدبیری کارآمد تنها از مدیری 
آش��نا به امور و کارشناس حاصل می شود. 
در همین راس��تا دفتر امور روستایی استان 
آذربایجان شرقی در طول سال های تشکیل 
نهاد دهیاری در روستاهای استان هر ساله 
دوره های آموزش��ی متناس��ب ب��ا نیازها و 
 ماموریت های دهیاران را برگزار نموده است.
هدف این نوش��تار از بیان فراوانی دوره ها، 
بی توجهی به ابعاد کیفی دوره های آموزشی 

نیس��ت؛ چه بس��ا ارزش��یابی این دوره ها و 
س��نجش کیفیت آن ها مستلزم  پژوهش و 
تحقیقاتی مفصل باش��د که در اینجا مجال 
پرداختن به این مهم فراهم نیس��ت. به هر 
ترتی��ب در ارزیابی و گزارش ه��ا، آمارهای 
کم��ی یکی از مولفه های س��نجش اس��ت 
و همچن��ان از جای��گاه خاص��ی برخوردار 
می باشد که بی توجهی به آن باعث می شود 
 تا بخشی از عملکرد مورد غفلت واقع شود.

دفت��ر ام��ور روس��تایی و عش��ایر اس��تان 
آذربایجان شرقی در 8 سال اخیر در مجموع 
74 دوره ی آموزش��ی برای دهیاران استان 
برگزار نموده است که حدود 1080 ساعت 
آموزش را در بر گرفته است. ماحصل کمی 
این دوره ها 6550000 نفرس��اعت آموزش 

بوده است.
یک��ی از فعالیت ه��ای ش��اخصی که در 

اس��تان آذربایجان ش��رقی ص��ورت گرفته 
است ساماندهی گلزار مطهر شهدای روستا 
است. این کار در طول 5 سال صورت گرفته 
است و در این زمان بیش از 80 گلزار شهدا 
س��امان یافته اند. اعتبارات اختصاص یافته 
جه��ت اج��رای این ط��رح که بر اس��اس 
تفاهم نامه ی مش��ترک با بنیاد شهید و امور 
ایثارگران صورت گرفته، به تفکیک سال در 

نمودار نمایش داده شده است. 
از دیگ��ر طرح های انجام ش��ده توس��ط 
دفت��ر می توان به اح��داث 73 خانه ی عالم 
در س��طح روس��تاهای اس��تان و تجهیز و 
آماده سازی 26 خانه ی قرآن با اعتباری بالغ 
بر 250 میلیون ریال اشاره نمود. در آخر به 
برخی از عملکردهای دفتر امور روستایی و 
عشایری استان آذربایجان شرقی به صورت 

موردی اشاره می کنیم:
 درجه بن��دی 1073 دهی��اری تابعه ی 
اس��تان با تصویب کمیس��یون تعیین درجه 

دهیاری ها
بوس��تان های  پروژه ه��ای  اج��رای   
روس��تایی چند منظوره و توس��عه ی فضای 
س��بز در 28 روستای واجد ش��رایط توسط 

دهیاری ها
 پیگیری برگزاری مراسم هفته ی منابع 
طبیعی توس��ط دهیاری ها در روس��تاهای 

استان
فرمان��داران،  نشس��ت  های  برگ��زاری   
بخشداران و دهیاران استان و بحث و بررسی 
و ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای الزم جهت 

کاهش موانع توسعه و پیشرفت روستایی
عمران��ی  پ��روژه ی   148 اج��رای   
دهیاری ها از طری��ق اعتبارات طرح زکات 
مطابق تفاهم نامه ی س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور و کمیت��ه ی امداد 

امام خمینی(ره) کشور
 برنامه ری��زی و هدای��ت بیش از 200 
پ��روژه ی دهیاری تحت عنوان نهضت حل 

مشکل روستاها
 تعیین 106 مسیر روستایی در راستای 
بهس��ازی ناوگان حمل ونقل روستایی برای 

تامین خودرو
 هم��کاری ب��ا نمایندگ��ی صن��دوق 
بیم��ه ی اجتماع��ی روس��تاییان و عش��ایر 
اس��تان آذربایجان ش��رقی از طریق انجام 
هماهنگی ه��ای الزم ب��ا دهیاری ها جهت 
آگاهی و تش��ویق روس��تاییان برای تحت 
پوشش قرار گرفتن صندوق به تعداد96132 
خانوار که 57/59 درصد خانوارهای مشمول 

استان را شامل می شوند.

تعداد فراگیرانتعداد ساعتتعداد دوره های برگزار شدهسالردیف

11384774489

21385798799

313869104520

41387584746

51388466518

61389151541139

71390163531265

8139111148583

7410816059جمع کل
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امروزه میزان مشارکت افراد مختلف جامعه در برنامه های دولت 
یک�ی از ش�اخص های مهم ارزیاب�ی میزان توفیق و روند توس�عه 
محس�وب ش�ده و حکومت ها ت�الش می کنند هرچه بیش�تر آحاد 
جامع�ه را  با برنامه های خود آش�نا نم�وده، در برنامه ریزی ها و در 
اجرای برنامه ها مش�ارکت داده و از آن ه�ا کمک بگیرند. از طرفی 
توس�عه ی اجتماعی پای�دار زمانی محقق می ش�ود که مش�ارکت 
عمومی و همکاری تک تک افراد جامعه در آن تبلور داش�ته باش�د 
و تمامی س�ازمان های دولتی خصوصا استانداری ها، فرمانداری ها، 
بخش�داری ها و نهاده�ا و س�ازمان های محل�ی غیردولت�ی مانند 
دهیاری ه�ا و گروه ه�ای مختلف م�ردم به ویژه ش�وراهای محترم 

اس�المی در روس�تاها درگی�ر موضوع ب�وده و در ای�ن زمینه فعال 
باشند.

در این راس�تا مرکز بهداشت اس�تان آذربایجان شرقی جهت 
ایجاد س�اختار الزم برای اجرای برنامه ی نیازس�نجی سالمت در 
استان طرحی را پیاده سازی و اجرا نموده که قطعا بدون مشارکت 
و کم�ک ای�ن افراد به نتیجه نمی رس�ید. در خص�وص اجرای این 
طرح مصاحبه ای داشتیم با آقای دکتر احمد کوشا معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه تبریز 
و رییس مرکز بهداش�ت اس�تان که ماحصل این گفت وگو در زیر 

آمده است:

دهیاری ه�ا: جن�اب آق�ای دکت�ر کوش�ا لطفا 
بفرمایی�د نح�وه ی عملک�رد مرکز بهداش�ت 
در خص�وص فعالیت ه�ای بهداش�تی ک�ه در 
روس�تاهای اس�تان ص�ورت گرفته اس�ت به 
چه نح�و بوده اس�ت؟ همچنی�ن در خصوص 
فعالیت های ش�اخص این مرکز در روس�تاها 

توضیحاتی بفرمایید.
در ابت��دا باید عرض کنم که نوع مدیریتی 
که ما در روستاها اعمال می کنیم یک مدیریت 
متمرکز از باال ب��ه پایین و از مرکز به محیط 
اس��ت. ادارات کل امور روس��تایی استانداری 
مدیریت کالن روس��تاها را ب��ر عهده دارند و 

ه��ر ارگانی وظیفه ای در این ح��وزه دارد. در 
این وضعیت آنچه ک��ه معموال اتفاق می افتد 
این است که بس��ته به نیازهای کالن کشور 
برنامه های��ی برای تمامی اس��تان ها از باال به 
پایین ابالغ می ش��ود و در این شرایط بدیهی 
است که امکان ارائه ی برنامه برای مشکالت 
خاص هر منطقه وجود نخواهد داش��ت و اگر 
در س��طوح محیطی امکان شناس��ایی و رفع 
مشکالت خاص آن منطقه وجود نداشته باشد 
مشکالت فوق تداوم یافته، عمق پیدا کرده و 
چه بسا عوارض جبران ناپذیری را پدید خواهد 
آورد. بنابراین ما نیازمند هوشمندی خاصی در 
سطوح محیطی هس��تیم؛ به نحوی که در هر 

س��طح، به موقع مشکالت شناسایی شده رفع 
گردند. این موضوع برای تمامی سطوح اعم از 
اس��تانی و شهرستانی و ش��هری و روستایی 
صدق می کند. ما باید سیستمی را در روستاها 
ایجاد کنیم که در هر حوزه ی جمعیتی اعم از 
روستا و ش��هر، ضمن این که برنامه ها از باال 
مدیریت می ش��وند، خود روس��تا ه��م بتواند 

مشکالت خاص خود را مدیریت کند.
اقدام��ی که در این اس��تان صورت گرفته 
اس��ت و می توان��د این ام��ر را محق��ق کند 
برنامه ی نیازسنجی سالمت است و برنامه ی 
پزش��ک خانواده فرص��ت مناس��بی را برای 
ای��ن ام��ر فراهم کرده اس��ت. در حال حاضر 

 نیازسنجی سالمت؛
 راهکاری در جهت ارتقای شاخص های بهداشت در روستا
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در تم��ام روس��تاهای این اس��تان این برنامه 
انجام می ش��ود. پزشکان خانواده هیات امنای 
س��المت را با ریاس��ت دهیاران و تعدادی از 
اعضای ش��وراهای اس��المی و س��ایر ریش 
س��فیدان محل��ی به صورت فصلی تش��کیل 
می دهند و در طی این جلس��ات با هم فکری 
س��المت  مش��کالت  مهم تری��ن  یکدیگ��ر 
روس��تا را لیس��ت نموده، اولی ترین آن ها را با 
روش ه��ای علمی انتخاب نم��وده، برای رفع 
آن برنامه ری��زی کرده و آن را اجرا می نمایند. 
برنامه ریزی ها طبق جدول اولویت بندی برای 
مش��کالتی انجام می ش��ود که ام��کان رفع 
آن در روس��تا وجود داشته باش��د. در واقع در 
حیط��ه ی اختیار و نفوذ اعض��ای هیات امنا و 
اهالی روس��تا باشد و اگر مشکل مهمی خارج 
از حیطه ی آنان باش��د مورد به س��طح باالتر 
یعنی شبکه ی بهداش��ت و درمان شهرستان 
منعکس می ش��ود تا با دخالت نیروهای مرکز 
شهرستان حل و فصل شود یا در گروه کاری 
س��المت و امنیت غذایی شهرستان برای آن 
چاره جویی ش��ود. اگر مورد فوق در حیطه ی 
نفوذ شهرس��تان هم نباشد به مرکز بهداشت 
اس��تان و یا کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
اس��تان منعکس می ش��ود. همانند این فرایند 
در ش��هرهای اس��تان هم ص��ورت می پذیرد 
و کارگروه های شهرس��تانی و اس��تانی محل 
جمع بن��دی و برنامه ری��زی برای مش��کالت 
عام تر س��طوح محیط��ی می باش��ند. به این 
ترتی��ب ضمن این که یک سیس��تم مدیریتی 
مشخص از سطوح مرکزی به محیطی وجود 
دارد، سیس��تم دیگری نیز از محیط به مرکز 
برای شناس��ایی و رفع مشکالت وجود دارد. 
خصوصی��ت مهم دیگ��ر این سیس��تم ایجاد 
محمل مناس��بی برای بهره مندی از مشارکت 
نیروهای محلی برای رفع مشکالت سالمت 
خودشان است. در واقع در تمام مراحل مردم 
خود در شناس��ایی و رفع مشکالت با یکدیگر 

مش��ارکت می کنن��د و این الگ��وی منحصر 
به فردی برای مشارکت مردمی و بین بخشی 

است.  
ام��ری ک��ه باعث ش��د م��ا این سیس��تم 
نیازس��نجی را در تم��ام الیه ه��ای سیس��تم 
اجرای��ی کنیم برنام��ه ی پایش و ارزش��یابی 
آبش��اری بود. در این سیس��تم مدیران در هر 
س��طح وظایف مدیران یک سطح پایین تر از 
خود را مش��خص نموده، با یک چک لیس��ت 
مش��خص عملکرد آن ها را ارزیابی می کنند. 
وقتی پایش و ارزش��یابی وجود داش��ته باشد 
و وقت��ی کارها طبق توافق نامه ی مش��خص 
ش��ده صورت بگی��رد کارها بس��یار دقیق تر 
انجام می شود. در نهایت از نتیجه ی پایش ها 
بازخوردی به سطوح پایش شده داده می شود 
و کس��انی که عملکرد بهتری داش��ته باشند 
مورد تشویق قرار می گیرند. این کار باعث شد 
که ما بتوانیم امر مهم نیازس��نجی سالمت را 
به عنوان وظیفه ی تمام سطوح سیستم اعالم 
کنیم و آن را با برنامه ی مشخص مورد پایش 
قرار دهیم و نتیجه این شد که االن مالحظه 
می فرمایید تمامی سطوح اعم از شهر و روستا 
مشکالت خود را می دانند و یک یک آن ها را 
رفع می کنند. با ذکر چند مثال مسئله روشن تر 
می ش��ود. در یک��ی از روس��تاها (مجیدآباد از 
شهرس��تان اهر) هیات امنا وقتی متوجه شده 
ب��ود علت باالی مرگ ن��وزاد و مرده زایی در 
روستاهای منطقه نبودن راه مناسب روستایی 
اس��ت، آن را به عنوان اولویت انتخاب کرده با 
کمک بخش��دار و فرماندار رف��ع کرده بودند. 
یا در شهر ممقان شهرس��تان آذرشهر هیات 
امنا در س��ال گذش��ته ریه ی نخ��ود پزان را 
اولویت خ��ود انتخاب کرده ب��ود؛ عنوانی که 
در هی��چ کتاب پزش��کی نمی بینید. علت هم 
این بود که پزش��ک متوجه شده بود بیماری 
ریوی در بین اهالی بیش از حد می باش��د. در 
بررسی متوجه شده بودند که این امر به سبب 

کارگاه های ف��راوان نخودپزی بدون تهویه ی 
مناسب اس��ت. یا در شهرستان مراغه متوجه 
ش��ده بودند که در چند روستا میزان بیماری 
هپاتی��ت ب بی��ش از انتظار می باش��د و پس 
از بررسی مشخص ش��ده بود که دندانسازی 
تجرب��ی در روس��تاهای فوق به ص��ورت غیر 
بهداش��تی خدمات دندانپزشکی ارائه می دهد. 
حال سوال این اس��ت که روستاهای فوق تا 
کی می بایس��تی منتظر می ماندند تا برنامه ای 
از س��طوح مرکزی ب��رای شناس��ایی و رفع 

مشکل آن ها ارائه گردد.
این است که االن در بسیاری از شاخص ها 
در استان بهبود قابل توجهی داشتیم. به عنوان 
مثال میزان مرگ نوزاد در استان ما در جمعیت 
روستایی در حد نزدیک به شاخص کشورهای 
مترقی در امر سالمت یعنی 7/5 در هزار مورد  
اس��ت و دانشگاه علوم پزشکی تبریز از لحاظ 
اجرای طرح پزش��ک خانواده ی روس��تایی و 
برنامه ی نیازسنجی سالمت به عنوان الگویی 

برای کل کشور مطرح گردیده است.
در کنار برنامه ی پایش و ارزشیابی آبشاری 
در سیستم فرصت دیگری که منجر شد تا ما 
بتوانیم برنامه ی نیازس��نجی را به خوبی انجام 
دهیم برنامه ی پزشک خانواده بود، آن چه که 
ما در برنامه ی پزش��ک خان��واده به دنبال آن 
بودی��م این بود که پزش��کان خانواده ی ما به 
هر نحو پزشکان سالمت نگر باشند؛ پزشکانی 
که هدفش��ان صرف��ا درمان نباش��د، بلکه به 
پیش��گیری از بیماری ها و سالمت مردم هم 
بپردازند و به تعبیر س��ازمان بهداشت جهانی 
پزش��ک 5 ستاره باش��ند؛ یعنی رهبر سالمت 
منطقه، تصمیم گیر، هماهنگ کننده با س��ایر 
بخش ه��ا، مدی��ر تی��م س��المت و درمان گر 
بیم��اران باش��ند. در واقع ت��الش کردیم که 
پزش��کان خانواده ضم��ن این ک��ه درمان گر 
بیماران هس��تند، درمان گر بدنه ی روستا نیز 
 باش��ند. به این ترتیب که ب��ا انجام برنامه ی 
نیازس��نجی ب��ه هم��راه اعضای هی��ات امنا 
بیماری ها یا مش��کالت س��المتی روس��تا را 
تش��خیص داده درمان کنند و اگر نتوانستند، 

مشکل را به سطح باال ارجاع دهند.
در کن��ار ای��ن برنامه ها وقتی نظ��ام ارجاع 
مشکالت روس��تا از محیط به مرکز ایجاد شد، 
لزوم آموزش نیروهای خارج از سیستم بهداشتی 
که در هیات های امنای روستاها حضور داشتند 
پی��ش آم��د و لذا ب��ا هم��کاری اداره کل امور 
روستایی و شهری و امور اجتماعی استانداری و 
شورای اسالمی استان در حال حاضر شوراهای 
اس��المی روس��تاها، دهیاران و بخش��داران در 
این زمینه آم��وزش دیده اند. در مرحله ی بعد با 

بایدسیستمیرا
درروستاهاایجاد
کنیمکهدرهر
حوزهیجمعیتی
اعمازروستاو

شهر،ضمناینکه
برنامههاازباال

مدیریتمیشوند،
خودروستاهم
بتواندمشکالت
خاصخودرا
مدیریتکند.

دراینسیستم
مدیراندرهر
سطحوظایف

مدیرانیکسطح
پایینترازخودرا
مشخصنموده،
بایکچکلیست
مشخصعملکرد
آنهاراارزیابی
میکنند.وقتی

پایشوارزشیابی
وجودداشتهباشد
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دقیقترانجام
میشود.
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همکاری ادارات فوق در هر شهرستان کمیته ی 
سیاست گذاری نیازس��نجی را ایجاد کردیم که 
در جلسات کمیته باید فرماندار، معاون فرماندار، 
کارشناس امور شهری، کارشناس امور روستایی، 
رییس شورای شهرستان، رییس شورای شهر، 
نماینده ی دهیاران، بخش��دار، رییس ش��بکه، 
معاون بهداشتی، کارش��ناس آموزش سالمت 
و کارشناس امور اجتماعی حضور داشته باشند. 
بازخورد جلس��ات این کمیته نیز به سطوح باال 

داده می شود.  
در زمین��ه ی حضور پزش��کان خان��واده در 
روس��تاها باید عرض کنم که پزشکانی که در 
روس��تاهای دورتر خدمت می کنند لزوما محل 
اسکان و زندگی شان هم در همان روستا است 
و حضور دائم در روستا دارند، ولی در روستاهای 
نزدیک شهر ممکن است پزشکان ساکن روستا 
نباش��ند. یک نکته ی جالب در مورد سیس��تم 
بهداش��تی این اس��ت که هر قدر که از مراکز 
ش��هری با امکانات زیاد دور می شویم مراکز ما 
قوی تر و جامع تر می ش��وند. مثال مراکزی که 
بس��یار دور از مراکز ش��هری هستند به صورت 
شبانه روزی با 4 پزشک و امکانات بیشتر به ارائه 
خدمت می پردازند. ه��ر چند که هنوز بعضا در 
تامین چنین مراکزی با مشکل مواجه هستیم. 

اقدام دیگ��ر که در س��ال های اخیر انجام 
داده ای��م تهیه و نصب تابلوهای س��المت در 
هر س��طح مدیریتی اعم از خانه ی بهداش��ت، 
مرکز بهداشتی درمانی و ستادهای شهرستان 
و استان اس��ت. این تابلوها نشان گر وضعیت 
ش��اخص های آن س��طح می باش��د و امکان 
مقایس��ه و قضاوت در مورد روند آن شاخص 
را فراه��م می کند، به این نحو که فرد با یک 

نگاه می تواند وضع را با چند سال اخیر خود و 
متوسط دو س��طح باالتر از خود مقایسه کند. 
این تابلو ش��رایط را برای مدیریت سالمت بر 

اساس شواهد مشخص، فراهم می کند.
دهیاری ها: آقای دکتر کوشا بفرمایید عملکرد 
ش�ما در زمینه ی پیشگیری از بروز همه گیری 
بیماری های مهم در نظام س�المت به چه نحو 

بوده است؟
در ای��ن زمینه مهم تری��ن کاری که انجام 
می دهیم مراقبت اس��ت. مراقب��ت در این جا 
به مفه��وم بالینی آن نیس��ت، بلک��ه منظور 
از مراقب��ت در این سیس��تم گزارش گیری و 
گزارش دهی پویا اس��ت برای مداخله، تعیین 
رون��د، اطالع گی��ری به موق��ع و مداخل��ه ی 
به موق��ع. معموال در زمین��ه ی حدیث معروف 
“النعمت��ان مجهولت��ان الصح��ت و االمان” 
(دو نعم��ت مهم مجهول س��المت و امنیت 
هس��تند) گفته می ش��ود که بسط سالمت در 
گرو ارگان های بهداش��تی و درمانی اس��ت و 
بس��ط امنیت مربوط ب��ه ارگان های نظامی و 
انتظامی. ب��ه اعتقاد بنده حتی در توس��عه ی 
امنیت هم ارگان های بهداشتی دخیل هستند. 
چرا که اگر یک بیماری واگیردار ش��یوع پیدا 
کند بالفاصله همکاران ما در محل و در مرکز 
متوجه می ش��وند و بالفاصله اقدامات کنترلی 
ش��روع می ش��ود و مانع از آن می شود امنیت 
جانی مردم به خطر بیافتد. سیس��تمی که در 
بهداش��ت باعث ایج��اد این امنیت می ش��ود 
همان سیس��تم مراقبت اس��ت. این سیس��تم 
طوری طراحی شده است که به محض وقوع 
هر حادثه ی مهم س��المتی، مشکل شناسایی 

شده و در اسرع وقت با آن مقابله می شود.  

دهیاری ه�ا: لطفا در خصوص نح�وه ی تعامل 
مرکز بهداشت با دهیاران در روستاها توضیح 

بفرمایید.
ارتباط ما ب��ا دهیاری ها از طریق خانه های 
بهداش��ت اس��ت و دهیار رییس هیات امنای 
سالمت است. خوشبختانه با هماهنگی بسیار 
خوب��ی که بین حوزه ی بهداش��ت و اداره کل 
امور روستایی استان وجود دارد ارتباط دهیاران 

با همکاران بهداشتی بسیار کارآمد می باشد.
برنامه های��ی که ع��رض ک��ردم می تواند 
پاس��خ گوی بس��یاری از نیازه��ای جامعه ی 
روس��تایی باش��د. چرا تمایل عمومی به این 
سمت است که روستاها  تبدیل به شهر شوند؟ 
چرا روس��تا نباید روستا بماند؟ این مشکل  از 
آن جا ناش��ی می ش��ود که ما به حد کافی به 
روستاها نمی پردازیم. اگر به روستاها امکانات 
دهیم، روستایی ترغیب می شود که در روستا 
بماند. برای این که به این نقطه برس��یم باید 
مطالب��ات عمومی را ارتقا دهی��م. مردم باید 
خودش��ان با حق و حقوقش��ان آش��نا شوند و 
این ح��ق و حقوق را از دس��تگاه های متولی 
درخواس��ت کنند.  نظامی که می تواند به این 
امر بپردازد هیات امنایی اس��ت که نیازسنجی 
س��المت را انجام می دهد. اعضای این هیات 
امنا از خود مردم هس��تند، با هم برنامه ریزی 
می کنن��د، ب��ا ه��م اولویت بن��دی می کنند و 
اولی تری��ن مش��کالت روس��تا را تش��خیص 
می دهند و س��عی می کنند مش��کالت را حل 
کنند. هیات امناهای روس��تایی فرصت خوبی 
هستند که بتوانند در تمام حوزه ها نیازسنجی 
انجام دهند تا ان ش��اء ا... روستاها به خدمات 

بیشتری دست بیابند.
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دهیاری ه�ا: جناب آق�ای مهندس اصغ�ری لطفا 
در ابتدای جلس�ه در ارتباط با اس�تان آذربایجان 
ش�رقی و تع�داد دهیاری های تش�کیل ش�ده در 

استان توضیحاتی بفرمایید.
استان آذربایجان ش��رقی از نظر مساحت 45 
ه��زار و 491 کیلومت��ر مربع وس��عت دارد که از 
ای��ن لحاظ 2/8 مس��احت کل کش��ور را به خود 
اختصاص داده اس��ت. اس��تان آذربایجان شرقی 
از طرف ش��مال در امتداد رودخانه ی مرزی ارس 
با کش��ورهای آذربایجان و ارمنستان و جمهوری 
خود مختار نخجوان هم مرز است، از طرف شرق 
با استان اردبیل، از طرف غرب با استان آذربایجان 
غربی و از جنوب با اس��تان زنجان همسایه است. 
این استان دارای 20 شهرستان، 44 بخش، 141 
دهس��تان، 58 شهر و 3088 روستا است. جمعیت 
روستایی این استان 1 میلیون و 154 هزار و 525 
نفر در قالب 326 هزار و 852 خانوار است و 31/2 
درصد جمعیت اس��تان در روستاها ساکن هستند. 
تعداد دهیاری های تشکیل شده در استان 1073 
واحد دهیاری است که در حال حاضر تقریبا تمام 
روستاهای باالی 250 نفر جمعیت دارای دهیاری 

هستند.
دهیاری ه�ا: جن�اب آق�ای قدیمی ضم�ن معرفی 
اجمال�ی خودت�ان در خص�وص فعالیت هایی که 
نهضت س�وادآموزی در حوزه ی روستایی استان 

داشته است توضیحاتی بفرمایید.
رضا قدیمی هس��تم. رئیس اداره ی دوره های 
س��وادآموزی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
آذربایجان ش��رقی. بر اس��اس سرش��ماری سال 
85 درصد باسوادی اس��تان در حوزه ی روستایی 
حدود 2 درصد با میانگین کشوری فاصله داشت. 
درصد باس��وادی مناطق روس��تایی کشور حدود 
75 درص��د بود که این رقم در مناطق روس��تایی 
استان آذربایجان ش��رقی 73/5 درصد بود. تعداد 
37 درصد روس��تاهای اس��تان آذربایجان شرقی 
از بی س��وادی 10 تا 49 س��اله پاکسازی شده اند. 
بر اس��اس اطالعات موجود در س��ازمان نهضت 
سوادآموزی، آمار بی سوادان استان در کل مناطق 
روستایی و شهری، در گروه سنی 10 تا 49 ساله 
حدود 67000 نفر اس��ت که حدود 40 درصد این 
افراد در مناطق روستایی استان ساکن هستند. بر 
اساس برنامه ی پنجم توسعه ی استان ان شاء ا... تا 

پایان سال 1393 بی سوادی 10 تا 49 ساله به طور 
100 درصد در مناطق ش��هری و روستایی استان 
ریشه کن خواهد شد. در عین حال تالش می شود 
با توجه ب��ه کاهش قدر مطلق بیس��وادان، زمان 
ریشه کنی بیسوادی اس��تان زودتر از سال 1393 
اتفاق بیفتد. در حال حاضر نهضت سوادآموزی در 
کلیه ی مناطق روستایی استان حضور دارد. طبق 
توافق نامه هایی که با اداره کل بهداشت، بهزیستی 
و جهاد کشاورزی اس��تان داریم در اکثر روستاها 
در کنار س��وادآموزی، آموزش مسائل اجتماعی و 
بهداشتی را هم توسط کارشناسان مربوطه انجام 
داده ایم. در ارائه ی آم��وزش مهارت های زندگی، 
بهداشتی و اجتماعی، عمده ترین بخش و متولی 
این آموزش ها س��ازمان های تخصصی موجود در 
استان (بهداشت، بهزیستی، جهادکشاورزی، منابع 
طبیعی، هالل احمر و ...) بوده و نهضت سوادآموزی 
به عنوان تسهیل گر، ضمن اطالع رسانی زمینه ی 
الزم را برای اجرای برنامه های تخصصی توسط 
کارشناسان سازمان های فوق فراهم نموده است.

درصد باسوادی زنان در کشور حدود 80 درصد 
و در اس��تان ما 75/63 درصد است که 5 درصد از 

بررسی شاخص های توسعه ی انسانی 
در روستاهای استان آذربایجان شرقی

دهیاری ها: در اس�تان آذربایجان ش�رقی در جلس�ه ای که با 
حض�ور آقای�ان: مهندس اصغری مدیر کل دفتر امور روس�تایی 
اس�تانداری آذربایجان ش�رقی، دکتر کوش�ا معاون بهداش�تی 
دانش�گاه تبری�ز و رئی�س مرک�ز بهداش�ت اس�تان، مهندس 
قدیمی رئیس اداره ی دوره های س�وادآموزی استان آذربایجان 
ش�رقی و مهندس نظری سرپرس�ت صندوق بیمه ی اجتماعی 
روس�تاییان و عشایر استان آذربایجان شرقی؛ برگزار گردید به 

بررسی شاخص های توسعه انسانی در سطح روستاهای استان 
پرداختی�م و طی آن به نقش دهی�ار در فرآیند ارتقای هر یک از 
ش�اخص های توس�عه انسانی در اس�تان پرداخته شد. در طول 
جلسه هر یک از مدیران از منظری به موضوع بحث پرداختند و  
جایگاه و نقش دهیار در این فرآیند را بر اس�اس تجربیات خود 
در استان تش�ریح نمودند. امید اس�ت که مطالعه ی مطلب زیر 

برای دهیاران مفید واقع شود.
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میانگین کش��وری کمتر است. و این آمار در مورد 
مردان حدود 89 درصد است و در استان ما 87/26 

درصد است.
دهیاری ها: جناب آقای نظری لطفا پس از معرفی 
خ�ود، در خص�وص اقدامات�ی که صن�دوق بیمه 
روس�تاییان و عشایر در استان آذربایجان شرقی 

انجام داده است توضیحاتی بفرمایید.
محمد نظری سرپرست دفتر نمایندگی صندوق 
بیمه ی اجتماعی روس��تاییان و عش��ایر اس��تان 
آذربایجان شرقی هس��تم. این صندوق بر اساس 
مصوبه ی هیات وزیران از س��ال 84 و در راستای 
تحقق اصل 29 قانون اساسی که “برخورداری از 
تامین اجتماعی را حق عمومی و تکلیفی بر عهده ی 
دولت می داند” در سطح کشور فعالیت خود را آغاز 
کرده است. خدماتی که این صندوق ارائه می دهد 
در حوزه های بازنشس��تگی، از کار افتادگی کلی و 
مس��تمری ماهیانه ی فوت برای بازماندگان بیمه 
شده های متوفی است. مهم ترین شرط عضویت 
افراد در این صندوق سکونت در روستا یا مناطق 
عشایری اس��ت. اخیرا مجلس طرحی را تصویب 
کرده که افراد س��اکن در ش��هرهای زیر 20 هزار 
نفر جمعیت هم بتوانند عضو این صندوق ش��وند. 
همچنی��ن کش��اورزانی که در ه��ر محلی حتی 
ش��هرهای بزرگ زندگی می کنند می توانند عضو 
ای��ن صندوق ش��وند؛ البت��ه در صورتی که جهاد 
کش��اورزی تایید کند که این فرد کشاورز است و 
یا در امور کشاورزی و دامداری اشتغال دارد. حق 
بیمه ی بیمه شده ها سالی یک بار پرداخت می شود 
و معادل 15 درصد درآمد سالیانه ی فرد است که 5 
درصد این مبلغ باید توسط بیمه شده پرداخت شود 
و 10 درصد آن کمک دولتی است. مبنای فعالیت 
ما در استان آذربایجان شرقی بحث فرهنگ سازی 
و اطالع رسانی و اعتمادسازی این طرح ملی است. 

همان طور که مستحضر هس��تید از سال 48 که 
بحث اصالحات اراضی شروع شد، دولت در فکر 
بیمه ی کشاورزان بود. این قضیه تا بعد از انقالب 
هم اجرا نشد تا این که از سال 84 که دولت آقای 
احمدی نژاد شروع به کار کرد، این طرح عملیاتی 
شد و االن س��ال هفتم فعالیت صندوق است. در 
س��طح اس��تان آذربایجان ش��رقی 96 کارگزاری 
داری��م که عمدتا دهیاران، تعاونی های دهیاری ها 
و تعاونی های تولید روس��تایی و عشایری هستند 
که کلیه ی ام��ورات بیمه ای اع��م  از تکمیل فرم 
نام نویس��ی و تمدید عضویت س��الیانه، تشکیل و 
تکمیل پرونده ه��ای فوتی و از کار افتادگی کلی، 
پرداخت ه��ای بانکی و ... از طری��ق عقد قرارداد 
با ای��ن کارگزاری ها انجام می ش��ود. بر اس��اس 
سرشماری س��ال 85، در استان 275 هزار و 760 
خانوار روس��تایی داریم که از این تعداد باید 177 
ه��زار و 497 خان��وار را تحت پوش��ش بیمه قرار 
دهی��م. در حال حاضر بی��ش از 100 هزار خانوار 
معادل 58 درصد جمعیت مشمول را تحت پوشش 
درآورده ای��م و ب��ه این ترتیب حائ��ز رتبه ی برتر 
کش��وری درخصوص تعداد بیمه شدگان هستیم. 
این آمار از میانگین کش��وری درصد بیمه شدگان 
که در حدود 31 تا 32 درصد اس��ت بسیار بیشتر 

است.
اق��دام ابتکاری دفت��ر نمایندگی صندوق بیمه 
در اس��تان آذربایجان ش��رقی تش��کیل سلس��له 
نشس��ت های هماهنگ��ی برای فرهنگ س��ازی 
و اطالع رس��انی ط��رح مل��ی بیم��ه ی اجتماعی 
روستاییان و عش��ایر با همکاری و پیگیری های 
اداره کل دفتر روس��تایی اس��تانداری آذربایجان 
ش��رقی ب��ود. این نشس��ت ها را که ب��ه میزبانی 
فرمانداری های سراسر استان با دعوت از مدیران 
کلیه ی دستگاه ها، نهادها و شخصیت های مرتبط 
با حوزه ی روستایی و عشایری برگزار می گردید، 
می توان دلیل عمده ی اج��رای موفقیت آمیز این 
طرح ملی در اس��تان قلمداد نم��ود؛ زیرا این کار 

موجی از اعتماد در بین روستاییان ایجاد کرد.
شرط بازنشستگی افراد در این صندوق داشتن 
حداقل 15 سال سابقه ی پرداخت حق بیمه است. 
در بین روس��تاییان هم به دلیل مشکالتی که در 
گذشته بوده و عدم اعتماد آن ها به بیمه، بسیاری 
از افراد حق بیمه را به طور جدی و مستمر پرداخت 
نک��رده و ی��ا فقط چند س��ال پرداخ��ت کرده اند. 
اعتمادسازی به شکلی بوده که در حال حاضر بیمه 
در سطح استان آذربایجان شرقی جایگاه خودش 
را پیدا کرده و این فرهنگ عمومی جاری و ساری 
شده است. ان شاء ا... به زودی بتوانیم تحت پوشش 
قرار دادن 100 درصد جمعیت روس��تایی را جشن 
بگیریم. نمود عینی فعالیت های صندوق بیمه در 
سال جهاد اقتصادی مراسم شکرانه ای بود که به 

مناس��بت تحت پوش��ش قرار دادن کلیه ی افراد 
مش��مول برگزار شد. اولین مراس��م شکرانه را در 
سطح کشور به ابتکار استان و با حضور میهمانان 
ملی و محلی در شهرس��تان جلفا برگزار کردیم. 
در شهرس��تان جلفا ما 100 درصد تکلیفی که بر 
عهده داشتیم را اجرا کردیم و بیش از 3700 خانوار 
را تحت پوش��ش بیمه ی روستاییان و عشایر قرار 
دادیم. 4903 خانوار در مناطق روستایی و عشایری 
شهرس��تان مرزی جلفا هس��تند. صندوق موظف 
بود 3056 خانوار را بیمه کند که خوش��بختانه به 
لطف خدا توانس��تیم 3794 خان��وار را بیمه کنیم. 
یک��ی از دالیل این که آمار به بیش از 100 درصد 
افزایش داش��ته این اس��ت که معیار ما این است 
که سرپرست خانوار بیمه شود و بقیه ی افراد تبعه 
ش��وند ولی در بعضی از خانوارها بیش از یک نفر 

بیمه شده ی اصلی داریم.
در ح��ال حاضر 1838 حکم مس��تمری صادر 
کرده ای��م از بابت فوت بیمه ش��ده ها و خانوارهای 
این افراد ماهیانه حق بیمه دریافت می کنند. تعداد 
5 حکم هم برای آن دس��ته از بیمه ش��دگانی که 
به دلیل حادثه یا بیماری و بنا به تایید کمیس��یون 
پزش��کی صن��دوق از کار افتاده تش��خیص داده 
شده اند صادر کرده ایم که در حال حاضر از مزایای 

مستمری ماهیانه برخوردار می باشند. 
دهیاری ه�ا: جناب آقای دکتر کوش�ا در خصوص 
آذربایجان ش�رقی  اس�تان  بهداش�تی  وضعی�ت 

توضیحاتی بفرمایید.
در ابتدا عرض کنم که ان ش��اء ا... گس��تره ی 
انتش��ار این نش��ریه به نحوی باش��د که به دست 
تمامی کس��انی که حوزه ی فعالیت آنان روستاها 
می باش��د برس��د و امیدوارم این بحث ها محملی 
باشد برای افزایش میزان موفقیت در استان های 
مختلف تا از این طریق استان ها بتوانند از ابتکارات 
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یکدیگر اس��تفاده کنند. بنده احمد کوش��ا هستم. 
معاون بهداشتی دانش��گاه علوم پزشکی تبریز و 
رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی. در 
رابطه با نظام شبکه ای که ما در استان داریم باید 
عرض کنم که اس��تان آذربایجان شرقی حدود 3 
میلی��ون و 700 هزار نفر جمعی��ت دارد و در حال 
حاضر خدمات بهداش��تی در کل 20 شهرس��تان 
این اس��تان و از طریق 1082 خانه ی بهداش��ت 
که در شهرس��تان های استان داریم به مردم ارائه 
می ش��ود. ما در سه سطح به مردم خدمات رسانی 
می کنیم. یک سطح مرکز بهداشتی درمانی است 
که در آن جا پزش��ک داریم و واحدهای بهداشت 
خانواده، بهداش��ت محیط و ... خانه های بهداشت 
زیرمجموع��ه ی این مراکز بهداش��تی درمانی در 
روس��تاها هس��تند. خانه های بهداشت معموال در 
روس��تاهایی مستقر هستند که جمعیت آن باالی 
500 خانوار است و بهورزان در این خانه ها خدمات 
بهداشتی را ارائه می کنند. در واقع مدیریت سالمت 
روس��تا بر عهده ی بهورزان است. یکی از مزایایی 
که سیس��تم بهداش��تی درمانی نس��بت به سایر 
سیستم ها دارد این است که در سیستم های دیگر 
هر ق��در از مرکز به محیط می رویم معموال نظام 
خدمتی کوچک تر و ضعیف تر می شود، ولی در نظام 
سالمت هر قدر از مرکز به محیط می رویم سیستم 
بهداشتی درمانی ما قوی تر می شود. به این ترتیب 
که هر چه از مراکز شهرستانی دورتر می شویم و هر 
چه از شهرهای با امکانات بیشتر دورتر می شویم، 
ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی افزایش می یابد. 
به عن��وان مث��ال در نزدیکی ش��هرهای بزرگ با 
امکان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی باال، 
مراکز بهداشتی درمانی ما با حضور پزشک خانواده 
به صورت روزانه خدمت می دهند ولی هر قدر که 
دورتر می ش��ویم مراکز ما با پزش��کان خانواده و 

پرسنل، به صورت بیتوته یا شبانه روزی با امکانات 
بسیار بیشتر خدمت رسانی می کنند. تعداد بهورزان 
خانه ی بهداشت های روستایی با توجه به جمعیت 
روستاها متفاوت اس��ت و این تعداد از یک بهورز 
تا چند بهورز متغیر اس��ت. وقتی در یک روستای 
پرجمعیت خانه ی بهداشت با تعداد پرسنل مناسب 
قرار دادیم در روس��تاهای کم جمعیت مجاور آن 
روس��تا دیگر خانه ی بهداشت تاسیس نمی کنیم 
و این روس��تاها به عنوان روستای مجاور روستای 
پرجمعی��ت از خدم��ات همان خانه ی بهداش��ت 
استفاده می کنند. یعنی بهورزان خانه ی بهداشت 
موظفن��د که حداقل هفته ای یک بار خدمات الزم 
را در روس��تاهای مجاور خود ارائه دهند. البته این 
امر با افزایش جمعیت روستاهای مجاور قابل تغییر 
است. در کنار این روستاها روستاهای سیاری هم 
داریم که در جاهای صعب العبور واقعند یا در مسیر 
کوچ عشایر هستند و خانه ی بهداشتی در نزدیکی 
آن ها نیس��ت. در این گونه موارد تیم های سیاری 
با مرکزیت مرکز بهداش��تی درمانی یا با مرکزیت 
خانه ی بهداشت با موتور سیکلت خدمت پایه را به 
این قبیل روس��تاها می رسانند. این گونه است که 
پوش��ش واکسیناسیون در اس��تان ما 100 درصد 
اس��ت و بیماری هایی که قابل مراقبت با واکسن 
است در استان مش��اهده نمی شود؛ چون خدمات 
اولیه حتی به عشایر و ساکنین نقاط دور افتاده نیز 
می رسد. در استان آذربایجان شرقی 1082 خانه ی 
بهداش��ت، 135 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 
81 مرکز بهداش��تی درمانی ش��هری روستایی و 
60 مرکز بهداش��تی درمانی شهری داریم؛ یعنی 
مجموعا 276 مرکز بهداشتی درمانی در کل استان 
وجود دارد. این مراکز در روستاها خانه ی بهداشت 
هستند و در شهرها به جای خانه ی بهداشت پایگاه 
بهداشتی هس��تند. در این جا هم تفاوتی مشاهده 
می شود. در کل اس��تان تمام خانه های بهداشتی 
که باید تاسیس می شدند راه اندازی شده اند. درصد 
پوش��ش خدماتی خانه های بهداشت فعال ما 98 
درصد است که امیدوار هس��تیم این درصد را به 
100 درص��د برس��انیم. مراکز بهداش��تی درمانی 
اس��تان هم 99 درصد پوش��ش دارن��د. به عنوان 
پیشنهاد عرض می کنم سیستم بهداشتی می تواند 
فرصتی را ایجاد کند برای سایر ارگان ها، خصوصا 
ارگان های��ی که می خواهن��د مدیریت بالیا کنند. 
وقت��ی بالیی اتف��اق می افتد تا از مراکز ش��هری 
خودشان را به حادثه برسانند خیلی طول می کشد. 
ما مراکزی را در عمق جمعیت داریم و می توانیم 
در خدمت مدیریت ام��ور بحران، مدیریت پدافند 
غیرعامل، هالل احمر و س��ایر ارگان ها باش��یم. 
فقط کافیست که زیرساخت های مراکز بهداشتی 
درمانی را تقویت کنیم و از نیروهای محلی برای 
اقدامات و امدادهای فوری توس��ط سایر ارگان ها 

عضوگیری کرده اس��تفاده نمایی��م. همچنین در 
این مراکز دپوهایی داش��ته باش��یم شامل دپوی 
آب، دپوی مواد سمپاش��ی و س��ایر چیزهایی که 
در م��وارد بحران در وهله ی اول الزم اس��ت؛ در 
مواقع بروز حادثه از مراکز شهرس��تان خودشان را 
به محل برسانند کس��انی در محل حضور داشته 
باشند که در همان جا به صورت محلی فعال شوند. 
چون ثانیه های اول پس از بروز یک حادثه بسیار 
مهم است. در این صورت مرکز بهداشتی درمانی 
به محلی برای مقابله با حوادث تبدیل می ش��ود. 
این پتانسیل که در مراکز بهداشتی درمانی وجود 
دارد می تواند این فرصت را برای س��ایر ارگان ها 

ایجاد کند.
دهیاری ه�ا: مهن�دس اصغ�ری لطف�ا بفرمایی�د 
استان آذربایجان ش�رقی از بعد مسائل فرهنگی 
و اجتماعی در حوزه ی روس�تایی چه ویژگی هایی 

دارد که در سطح کشور منحصر بفرد است؟ 
در ابتدا باید عرض کنم که اس��تان آذربایجان 
ش��رقی از لح��اظ بینش های مذهبی در سراس��ر 
کشور نمونه است و شهر تبریز به عنوان پایتخت 
تشیع کشور انتخاب شده است. بینش های مذهبی 
مردم در این استان بسیار قوی است و این ما را از 
بسیاری مسائل مصون می دارد. ما استانی هستیم 
که مردم آن هم در روستاها و هم در شهرها مقید 
و پایبند به احکام اسالمی هستند. پایبندی مردم 
به فرایض دینی باعث شده که تقریبا فرهنگ ناب 
اس��المی که مورد نظر نظام اس��ت را در بسیاری 
از نقاط روس��تایی و ش��هری استان شاهد باشیم. 
در مراسم فرهنگی که در روستاها برگزار می شود 

حضور مردم در صحنه بسیار پررنگ است.
از دیگر خصوصیات مردم در این اس��تان این 
اس��ت که همراهی مردم و مشارکت در کارها با 
مسئولین در این استان بسیار زیاد است. در کارهای 
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مشارکتی مخصوصا در روستاها کمتر با مشکالت 
مواجه بوده ایم. نمود این موضوع در طرح پزشک 
خانواده مشهود است. به اعتقاد بنده طرح پزشک 
خانواده با موفقیت در مناطق روستایی و عشایری 
آذربایجان شرقی اجرایی شده است. به دلیل وجود 
روحیه ی کار مشارکتی در بین مردم ما در بسیاری 
موارد توانسته ایم با اعتمادسازی بین مردم کارهایی 
را که باید به صورت مش��ارکتی انجام شود انجام 
دهیم. در حال حاضر طرحی را تحت عنوان طرح 
آبیاری های تحت فشار در روستاها اجرا می کنیم. 
می دانید که کش��ور ما در موقعیتی قرار دارد که از 
لحاظ آب در منطقه ی گرم و خش��ک واقع است. 
ما می خواهیم آبی را که در اختیار داریم در منطقه 
به صورت قطره ای و آبیاری بارانی مورد اس��تفاده 
ق��رار دهیم. این ض��رورت دارد ک��ه بهره برداران 
بخش کش��اورزی که عمدتا روس��تاییان هستند 
در این کار مش��ارکت کنند. ما گاها کش��اورزان 
دیم کار را با س��دهایی ک��ه در این مناطق احداث 
کرده ایم به کشت آبی وا داشتیم. تغییر الگو و قانع 
کردن و آموزش دادن مردم کار راحتی نیست ولی 
مردم ما هم آموزش پذیر هس��تند و هم معموال با 
جل��ب اعتماد  خیلی راحت همکاری می کنند و با 

مشارکت مردم کارها انجام می شود.
فرهنگ معموال یک تعریف عام و مبهم است 
و همه چیز می تواند در قالب فرهنگ مطرح شود. 
س��واد جزو مولفه های فرهنگی اس��ت. فرهنگ 
س��المت هم مس��ئله ای اس��ت که باید به مردم 
آم��وزش داده ش��ود و  یکی از وظای��ف خانه ی 
بهداش��ت است. آموزش بهداش��ت به روش های 
مختلف در روس��تاها صورت می گی��رد. آموزش 
جمع��ی، ف��ردی، آموزش ب��ه دانش آم��وزان در 
مدارس،... .  از خصوصیات فرهنگی آذربایجانی ها 
این است که مردمانی پرتالش هستند و روحیه ی 
حمایت گ��ری خوبی دارند. خصوص��ا در کارهای 
عام المنفعه. مردم این استان واقعا اگر اعتماد بکنند 
مشارکت شان بسیار باال خواهد بود فقط کافیست 
که بفهمند این دس��تگاه ب��رای خدمت به آن ها 
فعالیت می کند، حتما همراهی می کنند. این ها به 
مسئولین کمک می کند که کارهایشان را به خوبی 

پیش ببرند.
دهیاری ه�ا: آق�ای قدیمی بفرمایی�د فعالیت های 
شاخص شما در روستاها چه بوده و ارتباط شما با 

نظام مدیریت روستایی به چه شکل است؟
یکی از عمده ترین و تاثیرگذارترین افرادی که 
در مناطق روستایی در رابطه با سوادآموزی به ما 
کمک می کنند اعضای ش��ورای اس��المی روستا 
هس��تند. در بحث شناسایی اس��می بی سوادان، 
تامین فضاهای آموزشی و جذب بی سوادان برای 
شرکت در کالس های سوادآموزی که در روستاها 
تش��کیل می ش��ود دهی��اران و اعضای ش��ورای 

اس��المی روس��تا بس��یار فعال عمل کرده اند. به 
منظور پشتیبانی فعالیت های سوادآموزی، شورایی 
به نام شورای پشتیبانی س��وادآموزی در روستاها 
تشکیل می ش��ود که رئیس این شورا خود رئیس 
ش��ورای اس��المی و یا دهیار روستاست، نهضت 
سوادآموزی دبیر و مدیر مدرسه آموزش و پرورش، 
روحانی محل، مسئول خانه ی بهداشت، مسئول 
کتابخانه ی روستایی و فرمانده ی پایگاه مقاومت 
بسیج روس��تا اعضای این شورا هستند. این شورا 
وظیفه ی تمهید مقدمات الزم برای شناس��ایی و 
جذب واجدین ش��رایط، نظارت بر حس��ن اجرای 
برنامه های آموزش��ی و کالس های سوادآموزی، 
بس��یج امکانات پشتیبانی و تبلیغی و پیش بینی و 
تهی��ه ی ملزومات تدارکاتی و آموزش��ی و ... را بر 

عهده دارد.
دهیاری ه�ا: آق�ای نظ�ری شهرس�تان جلفا یک 
شهرس�تان مرزی است و معموال شهرستان های 
مرزی به لحاظ سطح س�واد و فرهنگ پایین تر از 
جاهای دیگر هستند. چه اتفاقی به لحاظ فرهنگی 
در ای�ن شهرس�تان افت�اده اس�ت ک�ه در آن جا 

توانسته اید به این موفقیت دست یابید؟ 
اس��تان آذربایجان ش��رقی درمجم��وع 2730 
روستای دارای س��کنه دارد و به دلیل محدودیت 
زمانی امکان حضور ما در کل روس��تاهای استان 
جهت ام��ر آموزش و فرهنگ س��ازی بیمه وجود 
ندارد. در این استان فصل سردسیری بیش از سایر 
اس��تان ها است و 6 ماه س��ال زمستان است و 6 
ماه دیگر هم فصل کار کش��اورز است و روستایی 
نمی توان��د زمانی ب��رای امر آم��وزش تخصیص 
ده��د. بیمه هم ک��ه یک امر اختیاری اس��ت. در 
مجموع چاره ای نداریم جز این که تعاملی با سایر 
دس��تگاه ها و نهادهایی که با روس��تا ارتباط دارند 
به خصوص دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی 
داشته باشیم. در حال حاضر نیز دهیاران و شوراها 
از وضعیت سواد نسبتا باالیی برخوردارند و ما از این 
پتانسیل به نحو احسن استفاده کردیم. مدیر عامل 
کارگزاری ه��ای بیمه نیز تاکید زیادی به تعامل با 
دهیاری ها دارن��د. از طریق این تعامل با دهیاران 
است که این فرهنگ سازی با تمام مشکالتی که 
دارد صورت گرفته است. تنها مشکلی که در این 
خصوص داریم این اس��ت که بعض��ا اتفاق افتاده 
شورا دهیاری را عزل کرده و ما مجبور شدیم که 
کارگزارمان را تغییر دهیم. با این حال من ترجیح 
می دهم که تعامل با دهیاران را بیشتر کنیم.  چون 

در سطح روستا معتمد مردم هستند. 
موقعیت شهرس��تان جلفا با س��ایر شهرهای 
مرزی متفاوت اس��ت. سیس��تم مدیریت شهری، 
عرق مذهب��ی مردم، عرق محل��ی و ... در مردم 
این شهرستان باعث شده است که این شهرستان 
در تمامی ش��ئونات قدم اول را ب��ردارد. از لحاظ 

بهداش��ت، درصد باس��وادی و س��ایر م��وارد نیز 
شاخص های این شهرستان بسیار باالست. 

آمار تعداد خانوارهای واجد ش��رایط برای بیمه 
ش��دن به طور ماهانه در س��طح 44 بخش و 20 
شهرستان استان استخراج می شود و به فرمانداران 
ارس��ال می شود. بخش ها و شهرستان ها از لحاظ 
درصد پوش��ش مطابق آمار رتبه بندی می ش��وند. 
این ش��یوه ی آمارگیری در فرهنگ س��ازی بیمه 
برای مردم بسیار تاثیرگذار بوده است و علی رغم 
اختیاری بودن این امر درصد مش��ارکت مردم را 

افزایش داده است.
دهیاری ها: آقای دکتر کوش�ا یک�ی از مباحثی که 
در م�ورد خانه ه�ای بهداش�ت وج�ود دارد اعتبار 
آمارهایی اس�ت که از طریق خانه های بهداش�ت 
جمع آوری و ارائه می شود. علت دقت و اعتبار این 

آمارها چیست؟
همان طور که مستحضر هستید بهورز شخصی 
اس��ت آموزش دیده و تحصیل ک��رده و معموال از 
خود روس��تا، که تحت آموزش ه��ای خاص قرار 
گرفته است. در زمان های گذشته که دهیاری در 
روستا نبود، بهورزان عمال تمام کارهای روستا را 
انجام می دادند و به عنوان شهردار، آمارگیر، دکتر، 
مامور ثبت تولدها و وفات ها فعالیت می کردند. در 
حال حاضر نیز پزش��کان خانواده همانند بهورزان 
از تمام مسائل خانوادگی افراد تحت پوشش خود 
اطالع دارند. بهورز کسی است که قبل از همه از 
وقای��ع ازدواج، تولد و مرگ و میر افراد در روس��تا 
مطلع می شود و این وقایع را در دفتر ثبت می کند. 
به همین دلیل آماری که از طریق بهورزان تهیه 
می ش��ود دقیق است و ما این آمار را به طور مداوم 
کنترل می کنیم و به صورت ساالنه هم سرشماری 
انجام می دهیم. در ابتدای هر سال بهورزان اماکن 
را لیس��ت می کنند، تعداد خانواره��ا و ازدواج ها را 
ثبت می کنند. نظارت در روس��تاها بیشتر است و 
فردی که از افراد بومی انتخاب می ش��ود معموال 
آشنایی بیشتری دارد. در نتیجه آمارهایی که این 
ف��رد تهیه می کند چون با آگاه��ی کامل و به روز 
است لذا معموال خطای آماری خیلی کمی اتفاق 
می افتد. از س��وی دیگر مردم هم به آن ها اعتماد 
دارند و همه ی اطالعات الزم را به صورت شفاف 
و مشخص در اختیار آن ها قرار می دهند. داده های 
دریافتی از خانه های بهداشت پس از این که تبدیل 
به اطالعات ش��دند در اختیار سایر دستگاه ها قرار 
می گیرد. ما یک ارتباط سیستماتیک با اداره ی ثبت 
احوال داریم که جلسات منظمی هم با هم داریم 
و اطالعاتمان را با هم به اشتراک می گذاریم. اگر 
ادارات هم به این اطالعات احتیاج داشته باشند ما 

اطالعات را در اختیارشان قرار می دهیم.

نظری:اقدام
ابتکاریدفتر
نمایندگیصندوق
بیمهدراستان
آذربایجانشرقی
تشکیلسلسله
نشستهای
هماهنگیبرای
فرهنگسازی
واطالعرسانی
طرحملی
بیمهیاجتماعی
روستاییانو
عشایرباهمکاریو
پیگیریهایاداره
کلدفترروستایی
استانداری
آذربایجانشرقی
بود.
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باری دیگر سفر کردیم، سفری به روستاهایی 
از ایران اس��المی، ت��ا بیابیم و بگویی��م از همت 
واالی ایران��ی و ع��زم راس��خ او، از آبادانی ها و از 
سخت کوش��ی ها، از مش��ارکت ها و ابتکاره��ا، از 
تع��اون، همکاری، همدلی، همراهی و در مجموع 
فرهنگ اصیل ایرانی، محرکی که می تواند ایران 
را به بلندای پیش��رفت و س��ربلندی برس��اند و با 
آن دس��ت پیدا کنیم به آن چه شایس��ته ی ایران 
و ایرانی اس��ت. این بار به ش��مال غرب رفتیم، به 
خطه ی آذربایجان، سفرمان را در میان روستاهای 
آذربایجان ش��رقی با ش��وری وص��ف ناپذیر آغاز 
کردیم. از دریان و بنیس گذشتیم به قاضی جهان 
رسیدیم و س��یری در تاریخ داشتیم، در دولت آباد، 
دولت یافتیم و در روستای زنجیره، مشارکت مردم 
چون حلقه های زنجیر را رویت نمودیم. در ینگجه 

س��ادگی و در کندوان میهمان نوازی مردمان این 
خطه را تجربه نمودیم. در هر نقطه از این خطه به 
تجربه ای موفق رسیدیم که گذر از آن را شایسته 
ندیدیم. قصد کردیم بنویسیم و گوشه ای از دریای 
فرهن��گ و کار ایرانی را نمایش دهیم و مصداقی 
باشیم برای مشت نمونه ی خروار؛ باشد که گامی 
در مسیر تولید، حمایت از کار و سرمایه ی ایرانی و 

خودباوری برداشته باشیم.
 دریان، درخششی دیگر در 

گستره ی ایران اسالمی
دری��ان یکی از روس��تاهای بخ��ش مرکزی 
شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است 
که در 70 کیلومتری شمال غربی شهرستان تبریز، 
در دامنه ی جنوبی رشته کوه میشو واقع شده است. 
طبق سرشماری سال 85 جمعیت دریان 2220 نفر 

بوده که این آمار در سال 90 به 3864 نفر در قالب 
1200 خانوار رسیده است. دریان از جنوب به شهر 
خامنه، از شرق به شهرس��تان شبستر و شانجان 
و از غرب به روس��تاهای مشنق و کوزه کنان و از 
شمال به رشته کوه میشو منتهی می گردد. ارتفاع 
آن از سطح دریا 1530 متر می باشد. این روستا در 
ناحیه ی کوهستانی شمال غربی کشور قرار گرفته 
و دارای زمستان های تقریبا طوالنی و تابستان های 
با آب و هوای مالیم می باشد که همین مالیمت 
هوا دریان را به یک منطقه ی ییالقی تبدیل کرده 
است. به لحاظ موقعیت کوهستانی چشمه سارهای 
فراوانی از دل کوه ها و دامنه های این منطقه جاری 
هستند که با آب های خنک و گوارای خود پذیرای 
میهمانان می باش��ند. در این روس��تا تعداد زیادی 
قنات حفر گردیده که حاکی از سخت کوشی مردم 

 تبلور فرهنگ اسالمی-ايرانی 
در خطه ای ديگر از ايران پهناور  

گزارشی از سفر به روستاهای استان آذربایجان شرقی
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دریان از دیر باز تاکنون است. یکی از خصوصیاتی 
که در میان اهالی مالحظه می شود وجود روحیه ی 
مش��ارکت و همدلی آن ها برای حل مش��کالت 
یکدیگر اس��ت. ای��ن ام��ر در فعالیت هایی که در 
راستای توس��عه ی روستا و رفاه حال مردم توسط 
دهیار و اعضای شورای اسالمی انجام شده بسیار 
مش��هود اس��ت. آقای زینالی دهیار روستا و آقای 
شفاهی رییس شورای اسالمی روستا نیز به میزان 
باالی مش��ارکت و همدلی اهال��ی با مجموعه ی 
شورا و دهیاری در جهت انجام وظایف و مدیریت 
روستا اشاره می کردند و اهالی روستا را مشارکت جو 

و همراه معرفی می  نمودند.
عالوه ب��ر ای��ن دری��ان در کن��ار مردمان��ی 
سخت کوش و مشارکت جو؛ از ظرفیت های طبیعی 
بسیاری برخوردار است. این روستا دارای قنات های 
متعدد و آب و هوای مناسب و خاک مساعد جهت 

کش��اورزی است. مسئولین روس��تا و تالش گران 
عرصه ی توسعه از این مواهب خدادادی استفاده ی 
بهینه کرده و در قس��مت شمالی روستا زمینی به 
مس��احت 200 هکتار را به احداث باغ و کش��ت 
درختان میوه اختصاص داده اند. آبیاری با استفاده از 
سیستم آبیاری تحت فشار صورت می گیرد. برای 
این کار یک سد مخزنی به گنجایش یک میلیون و 
دویست هزار مترمکعب احداث شده و آب قنات ها 
با لوله کشی و به وسیله ی ایستگاه های پمپاژ به این 
مخزن انتقال داده ش��ده است. در زیر به برخی از 
پروژه های عمرانی صورت گرفته توسط دهیاری از 

بدو تاسیس تاکنون اشاره می کنیم:
 احداث یادمان شهدای دریان 

 جدول کش��ی خیابان ها و معابر به طول 30 
کیلومتر با مشارکت اهالی

 تصحیح و آس��فالت معابر به مساحت 200 
هزار مترمربع به مدد مشارکت های مردمی

 ساماندهی گورستان ها با مشارکت اهالی و 
خیرین

 تجدید بنای 3 باب مسجد و 2 باب حسینیه 
و تکمیل خانه ی روحانی با خودیاری اهالی

 اح��داث جاده ی جدید دریان– شبس��تر به 
طول 7 کیلومتر هزینه ی ای��ن طرح از خودیاری 
اهالی به مبلغ شش میلیارد ریال و مابقی آن توسط 

اداره ی راه و ترابری شهرستان تامین شده است.
 احداث سالن سرپوشیده ورزشی به مساحت 

1200 مترمربع به مبلغ نه میلیارد ریال
 بهسازی ش��بکه ی برق روستا با خودیاری 

اهالی به مبلغ دو میلیارد ریال
 اح��داث فلکه و میدان دری��ان: اجرای این 
طرح مستلزم خرید زمین از اهالی روستا و احداث 
بنا بود که با مشارکت و همراهی مردم و از محل 
خودیاری های اهالی، اعتبار کافی برای اجرای آن 
مهیا شد. هزینه ای که صرف این پروژه شد مبلغی 

معادل 700 میلیون ریال بود.
 احداث کتابخانه ی عمومی دریان با خودیاری 

اهالی
 ساماندهی و اجرای پارک جنگلی با مساحت 
25000 مترمرب��ع و هزینه ای بالغ بر یک میلیارد 
توم��ان توس��ط 60 نفر از خیرین دری��ان واقع در 

ابتدای ورودی دریان – شبستر.
 استفاده ی خالقانه از 

ظرفیت های نوین در جهت 
رضایت مندی اهالی روستا 

تجربه ای هوشمندانه در روستای 
دولت آباد

عظیم ترین سرمایه ای که هر روستا می تواند با 
اتکا ب��ه آن مراحل عم��ران و آبادانی را طی کند 
چیزی جز مشارکت س��اکنان آن روستا در بهبود 
ش��رایط سکونت گاه خود نیس��ت. این موضوع نه 

شعار اس��ت و نه اغراق. امروز اغلب تحلیل گران 
مسائل روستایی بر این نکته اذعان دارند که توسعه 
روستایی جز به دست روستاییان میسر نمی شود و 
باید امور روس��تا را به خود روستاییان واگذار نمود. 
توانمند سازی، رشد و شکوفایی مستلزم خودباوری 
و اتکا به خویشتن است. در چنین شرایط و فضایی 
ف��رد فرد اهالی روس��تا به مش��اوران برنامه ریز و 
بازوهای اجرایی برای آبادانی روستا تبدیل خواهند 
ش��د. این رخداد مبارکی است که در دولت آباد به 
وقوع پیوس��ته اس��ت. روس��تای دولت آباد در 70 
کیلومتری شمال غرب تبریز و 5 کیلومتری شمال 
شرق شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی 
واقع ش��ده است. مس��احت کل روستا  607 هزار 
مترمربع اس��ت. این روستا در موقعیت جغرافیایی 
28 درجه و 38 دقیقه عرض ش��مالی و 45 درجه 
و 48 دقیقه طول شرقی و در ارتفاع 1350 متری 
از س��طح آب های آزاد واقع ش��ده است. روستای 
دولت آباد دارای 1150 خانوار و 4090 نفر جمعیت 
می باشد. شغل اهالی روستا کشاورزی، دامپروری و 
قالی بافی اس��ت. در تمام خانه های روستا دار قالی 
وجود دارد؛ اما، در س��ال های اخیر مردم بیشتر به 
کش��اورزی روی آورده اند و بسیاری از زمین های 
راکد روس��تا به دست پر توان کش��اورزان روستا 
اکنون احیا ش��ده است. آن ها به دلیل حمایت های 
دول��ت در بحث تضمین خرید با تمام توان به کار 
کشاورزی می پردازند و خوشبختانه انگیزه  و تمایل 
زیادی به سمت کش��اورزی در این منطقه وجود 
دارد. در بازدیدی که از روس��تای دولت آباد داشتیم 
ش��رح فعالیت های دهیاری دولت آب��اد را از زبان 

دهیار جوان و پرتالش این روستا شنیدیم.
دهی��ار روس��تای دولت آب��اد آق��ای حس��ین 
زاده حس��نعلی از س��ال 1383 و تقریب��ا از ابتدای 

info@Dehyariha.com

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 40  50



تش��کیل دهیاری در روس��تای دولت آباد مشغول 
فعالیت هس��تند. ایش��ان عض��و ش��ورای اداری 
شهرس��تان و همچنین منتخب دهیاران معرفی 
ش��ده اس��تان به وزارت کشور نیز هس��تند. بنا به 
گفته ی آقای س��تاری رییس ش��ورای اس��المی 
روس��تا، رمز موفقیت مجموعه ی شورا و دهیاری 
تعامالت سازنده ای است که این دو نهاد در ارتباط 
با طرح ها و تدبیر امور روستا با یکدیگر دارند. تعامل 
ش��ورا و دهیاری عالوه بر تسهیل امور و دستیابی 
به اه��داف، از طریق س��ازوکار نظارتی ش��ورا بر 
دهیاری موجبات افزایش س��طح اعتماد اجتماعی 
در جامع��ه را فراهم می نماید. دهیاری و ش��ورای 
اس��المی روستا توانس��ته اند در اجرای پروژه ها از 
مش��ارکت های مردم اس��تفاده ی بهینه نمایند و 
ای��ن مصداق عبارت “کار مردم برای خودش��ان” 
می باشد. شرکت دادن و درگیر کردن اهالی روستا 
در اجرای طرح ها و پروژه های گوناگون نه تنها از 
نظر اقتصادی به صرفه و بهینه اس��ت بلکه با این 
کار، رضای��ت اهالی نیز حاصل می ش��ود، چرا که 
آن ها خودش��ان در فرآیند اجرا شرکت داشته اند و 
طرح به منظور پاس��خ به نیازی شکل گرفته است 
که از مردم برخاس��ته و مرتب��ط با نیازهای اهالی 
روستاس��ت. در این می��ان به برخ��ی از اقدامات 
دهیاری و ش��ورای اسالمی روستا، که در راستای 
آبادانی و توسعه ی همه جانبه ی روستای دولت آباد 

صورت گرفته است، اشاره می کنیم:
 تعریض ورودی روستا

 احداث ساختمان دهیاری با 260 متر زیربنا 
از محل خودیاری اهالی

 شن ریزی، تسطیح، آسفالت و جدول گذاری 
کل معابر روستا

 بازگشایی معابر روستا بیش از 700 متر طول 
و جابه جایی تاسیس��ات ب��رق، گاز و مخابرات در 

عقب روی و مسیر گشایی ها
 نص��ب تابلوه��ای موضوع��ی اعالنات در 

محله ها و خیابان ها و پالک گذاری معابر و منازل
 احداث دو س��رویس بهداش��تی عمومی در 
منطقه ی گردشی و تفریحی قره ملک با مشارکت 

اهالی
 ایجاد س��رعت گیر و نصب عالئم هش��دار 

دهنده ی راهنمایی و رانندگی در ورودی روستا
 خرید زمین و واگذاری به تربیت بدنی جهت 

احداث سالن
 اجرای فونداس��یون س��الن ورزشی توسط 

دهیاری
 ایجاد سیل بند خاکی در رودخانه ی باال دست 

روستا جهت جلوگیری از ورود احتمالی سیل
 س��اماندهی گلزار شهدا ش��امل دیوارکشی 

محوطه ی گلزار شهدا و نهال کاری در محوطه
 خرید زمین کتابخانه ی عمومی و واگذاری 

به اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی (به ارزش 750 
میلیون ریال) با مشارکت اهالی

 تجهیز غسالخانه، سنگ فرش کردن مصلی 
غس��الخانه و مسقف نمودن آن تماما با خودیاری 

اهالی و خیرین
 احداث پارک کودک با مشارکت عمومی در 

محلی به مساحت 1360مترمربع
 نهال کاری و ایجاد فضای سبز در خیابان های 

روستا
 چاپ نشریه و ویژه نامه ی عملکرد دهیاری و 

شورا هر 6 ماه یک بار و توزیع در بین اهالی
 ایجاد س��امانه ی پیام کوتاه شورا و دهیاری 
جهت ارتباط بهینه با مردم و تسهیل در ارتباطات 

و اطالع رسانی
اج��رای این ط��رح عالوه بر تس��ریع در روند 
اطالع رسانی و کاهش 95 درصدی هزینه ها، باعث 
شد تا مردم به راحتی بتوانند با مجموعه ی شورا و 
دهیاری ارتباط برقرار کنند. ثمرات این ارتباط، پدید 
آمدن امکان دریافت نظرات و نیازهای مردم به طور 
مستمر توسط دهیاری و شورای روستا است، اگر 
تصمیمات ش��ورا مبتنی بر نظرات م��ردم و اهالی 
روستا نباشد مسلما در فرآیندهای اجرا و نگهداری، 
اهالی هیچ گونه همکاری و مشارکتی از خود نشان 
نخواهند داد و حتی ممکن است طرح اجرا شده با 
نیازهای مردم هم خوانی و سازگاری نداشته باشد. 
امکان نیازسنجی یکی از مواردی است که حاصل 
ایجاد این سامانه است. سامانه ی پیام کوتاه شورا 
و دهیاری روس��تای دولت آب��اد، فضایی را فراهم 
نموده است تا پیام های مرتبط با گروه های خاص، 
متناسب با نیازهایش��ان برای آن ها ارسال شود و 
آن��ان را از موضوع خاصی با خبر کند. برای مثال 
برای کشاورزان روستا خبرهای خاص آنان ارسال 
ش��ود و برای دامداران خبرهای مربوط به حوزه ی 

دام و دامپروری و ...
 “قاضی جهان در گذر تاریخ”

قاضی جهان از توابع شهرس��تان آذرشهر است 
ک��ه با ارتف��اع 1330 متر از س��طح دریا در غرب 
استان آذربایجان ش��رقی قرار دارد. این روستا در 
54 کیلومتری جنوب غربی تبریز و 15 کیلومتری 
جنوب ش��رقی دریاچه ارومیه واقع گردیده است و 
پل ارتباطی مهمی بین س��ه بخش مهم آذرشهر، 
گوگ�ان و ممق�ان می باش��د. همچنین این روستا 
یک��ی از چهار دهس��تان بزرگ آذرش��هر بوده و 
متش��کل از قاضی جهان و 4 روستای اخی جهان، 
خانمی��ر، دی��زج آقاحس��ن و غله زار می باش��د. از 
نظر موقعیت ارتباطی روس��تا در مس��یر ارتباطی 
روستاهای بخش گوگان و شهرستان آذرشهر قرار 
گرفته است و از شمال به روستاهای اخی جهان و 
فیروزساالر و از شرق به شهرستان آذرشهر محدود 
می ش��ود. در آخرین آمار که از خانه ی بهداش��ت 

به دستمان رسیده اس��ت، این روستا دارای 1100 
خانوار و 3779 نفر جمعیت می باشد. از نظر وسعت 
تقریبا 100 هکتار از اراضی این روستا مسکونی و 

350 هکتار زمین کشاورزی است.
روستای قاضی جهان از دیرباز یکی از روستاهای 
فرهنگی و مذهبی شهرستان آذرشهر بوده است، 
این روس��تا سه مسجد و یک حسینیه دارد و حتی 
از نظر تاریخی مس��اجد این روستا قبل از مساجد 
شهرستان آذرش��هر تاسیس شده اند. در سال های 
دهه ی 60مردم این روس��تا درخواس��ت تاسیس 
کتابخانه ی عمومی دادند و وزارت ارشاد در زمین 
اهدایی از طرف مردم اقدام به تاس��یس کتابخانه 
نمود. از آن زمان تاکنون این کتابخانه با 580 متر 
بنا فعال می باش��د. عالقه مندی مردم به مطالعه و 
فرهنگ کتابخوانی در این روس��تا از ویژگی های 
مثبت و بدون شک از عوامل پیشرفت روستاست. 
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موضوع جالب توجه این اس��ت که  بی سوادی در 
روس��تا وجود ندارد و به همین دلیل 2 سالی است 
که نهضت س��وادآموزی در روس��تا فعال نیست. 
می توان گفت تقریبا 60 درصد مردم روستا دارای 
شغل کشاورزی بوده و حدود 15 درصد فرهنگیان 
می باش��ند. در این روس��تا کارگاه ه��ای تولیدی 
متفاوتی وجود دارد. مانند کارگاه های بس��ته بندی 
محصوالت باغی روستا مانند گردو، برگه، آلوچه و 
قیسی، کارگاه های حوله بافی، رنگرزی، فرش بافی، 
صنایع دستی و... همچنین دامداری نیز یکی دیگر 

از مشاغل موجود در روستا است.
دهیاری قاضی جهان در سال 1383 تاسیس شده 
و تحت نظر ش��ورای اسالمی شروع به کار نموده 
است. آقای ش��ریفی دهیار روستای قاضی جهان، 
حدود 6 س��ال اس��ت که به عنوان دهیار در حال 
خدمت به مردم روس��تا هس��تند. همراهی خوب 

دهیاری و اعضای ش��ورای اسالمی در پروژه های 
اجرا ش��ده در این روس��تا به وضوح قابل مالحظه 
است. به عنوان یکی از پروژه های شاخصی که در 
روستای قاضی جهان انجام شده می توان به تغییر 
کاربری حمام قدیمی روستا که بالاستفاده بوده به 
 س��اختمان دهیاری و شورای اسالمی اشاره نمود.
 یک��ی از فعالیت ه��ای منحص��ر بف��ردی که در 
ای��ن روس��تا رخ داده بود، انتش��ار کتابی با عنوان 
»قاضی جهان در گذر تاریخ« است. در این کتاب 
به معرفی روس��تای قاضی جهان، فرهنگ، آداب 
و رس��وم و جلوه های طبیعی روستا پرداخته شده 
است. کتاب با همکاری شورای اسالمی روستا به 
چاپ رسیده است و اطالعات جامعی در ارتباط با 
روستا در آن وجود دارد، ما نیز در همین شماره در 
بخش نمایه نشر به معرفی این کتاب پرداخته ایم. 
در ادامه به برخی دیگر از پروژه های انجام شده در 

قاضی جهان می پردازیم:
 احداث زیرگذر ورودی قاضی جهان از محل 

اعتبارات استانی اداره ی راه و ترابری.
 بازس��ازی خیابان اصلی به طول 1500 متر 
که ش��امل آزادسازی و مسیرگش��ایی، زیرسازی، 
تخریب و خاک برداری، کانال کشی، جدول گذاری 

و آسفالت است.
 اح��داث، جدول گ��ذاری و اج��رای عملیات 

میدان امام حسین(ع) 
 تخریب و آواربرداری ساختمان ها و مغازه های 

موجود در طرح هادی روستا
 عملی��ات اجرای احداث پ��ارک با زیربنایی 
حدود 600 مترمربع شامل پی کنی، جدول گذاری، 
تامی��ن آب آش��امیدنی، احداث کان��ال آب جهت 

هدایت آب کشاورزان به باغات
 ایجاد فضای سبز و مکان بازی کودکان 

 ساماندهی پسماند روستایی و دفن بهداشتی 
زباله های روستایی 

 تعویض شبکه ی آبیاری روستا به طول 14 
کیلومتر و به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون ریال از 
منابع اعتبارات استانی تخصیص یافته در سال 87

 س��اخت خانه عالم روس��تا از اعتبارات استانی 
سازمان تبلیغات اسالمی و اعتبارات عمرانی دهیاری

 سازماندهی فضای سبز و حصارکشی آرامگاه 
قاضی جهان به طول 190 متر

 واگذاری یک قطعه زمین به متراژ 4000 متر 
جهت احداث سالن سرپوشیده ورزشی 

 احداث خانه ی قرآن و تشکیل کانون فرهنگی 
در راستای افزایش سطح فرهنگی جوانان

 تناسب عمران و نیاز روستا در 
“زنجیره”

روس��تای زنجیره از توابع دهستان کشکسرای 
بخش مرکزی شهرستان مرند و در 35 کیلومتری 
این شهرس��تان واقع شده است. جمعیت روستای 

زنجیره در حدود 2700 نفر می باش��د. روس��تای 
زنجیره به وس��یله ی رودخان��ه ی دائمی جاری در 
روس��تا به دو بخش ش��رقی و غربی تقسیم شده 
اس��ت و بیش از نیمی از جمعیت در بخش غربی 
روس��تا ساکن هستند. همچنین اماکن مهم مانند 
مس��جد روس��تا، مدارس و مغازه ها در این بخش 
واقع ش��ده اند. دهیار روستای زنجیره آقای قربان 
اهلل وردی زاده هس��تند که معلم روستا نیز هستند. 
دهیاری روس��تای زنجیره از سال 1384 تاسیس 
ش��ده اس��ت. از فعالیت ه��ای عم��ده ی دهیار و 
شورای اس��المی روس��تا در این 4 سال می توان 
به مسیرگش��ایی فاز اول طرح هادی اش��اره کرد. 
همچنین احداث دو پل بر روی رودخانه ی دائمی 
موجود در روس��تا که توانس��ته دو بخش شرقی و 
غربی روس��تا را به یکدیگر مرتبط س��ازد از دیگر 
فعالیت های عمرانی دهیاری بوده است. عملیات 
اجرایی پل اولیه در س��ال 1385 شروع و در سال 
1386 پای��ان پذیرفته اس��ت و هزینه ای در حدود 
45 میلیون تومان از محل اعتبارات دهیاری صرف 
اجرای این پروژه شده اس��ت. اعتباراتی که برای 
احداث پل دوم که در دس��ت ساخت است صرف 
ش��ده نیز 35 میلیون تومان می باشد که از محل 
اعتبارات دهیاری هزینه شده است. پیش از احداث 
پل بر روی رودخانه مردم با مشکالت زیادی مواجه 
بودند. مردم س��اکن در قس��مت شرقی روستا که 
جمعیتی در حدود 1000 نفر هستند، برای مراجعه 
به نانوایی ها، مس��اجد و مدارس از داخل رودخانه 
عبور می کردند و همیش��ه با مشکل مواجه بودند. 
یکی از مشکالتی که در هنگام جاری شدن سیل، 
اتفاق می افتاد عدم امکان حضور دانش آموزان در 
مدرس��ه بود که خوشبختانه تمامی این مشکالت 

بعد از احداث پل بر روی رودخانه، برطرف شد.
از دیگ��ر اقدامات دهی��اری می توان به احداث 
یک غس��الخانه ی 60 متری اش��اره کرد که بالغ 
بر 18 میلیون تومان برای احداث آن هزینه ش��ده 
است و بخشی از این هزینه از محل مشارکت های 
مردمی تامین شده است. احداث این بنا با توجه به 
جمعیت روستا از ضرورت ها و نیازهای مهم اهالی 
روس��تا بوده و بعد از آن  دهیاری ش��اهد رضایت 
اهالی روس��تا از این رخداد  بوده اس��ت. همچنین 
احداث س��اختمانی ب��ا کارکرد عموم��ی که هم 
برای پایگاه مقاومت بس��یج و هم به عنوان سالن 
اجتماعات روس��تا مورد اس��تفاده قرار می گیرد از 
دیگر فعالیت های عمرانی دهیاری زنجیره است. 
مسجد جامع به مساحت 500 مترمربع به صورت 
100 درصد با مش��ارکت مردم ساخته شده است. 
مشارکت جدی و فعال مردم در احداث مکان های 
مذهبی در روس��تا حاکی از وج��ود باورهای قوی 
دین��ی و مذهب��ی در میان مردمان ای��ن خطه از 

سرزمین مان است.
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 نهاد کتابخانه های عمومی کش��ور یک 
نهاد عموم��ی غیر دولتی اس��ت که در 
عرص��ه و فض��ای عموم��ی جامعه ایف��ای نقش 
می نماید و به عنوان س��ازوکاری حیاتی در فرآیند 
پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جامعه شناخته شده 
است. این نهاد دارای اهدافی چندگانه است که از 

این میان، می توان به برخی از آن ها اشاره نمود.
ه��دف اصل��ی نه��اد کتابخانه ه��ای عمومی 
کشور، تالش در راستای بسط و گسترش هر چه 
بیش��تر فرهنگ مطالعه مفید در میان مراجعان به 
کتابخانه های عمومی سراسر کشور در نظر گرفته 
شده است و در راه دستیابی به این هدف، این نهاد 
اقدام به فراهم نمودن محیطی مس��اعد به منظور 
دسترسی آسان اقش��ار جامعه به منابع مکتوب و 
کمک به ارتقای س��طح آگاهی ه��ای عمومی در 
زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
نموده اس��ت. گسترش روابط و مبادالت فرهنگی 
بین کتابخانه های عمومی داخل و خارج از کشور 
و فراهم آوردن زمینه های رغبت و شوق عمومی 
در جه��ت مش��ارکت مردمی در ایج��اد و احداث 
کتابخانه ه��ای عموم��ی از دیگ��ر اقدام��ات نهاد 
می باشد. نهاد کتابخانه های عمومی درصدد است 
تا با این س��ازوکار به اس��تقرار عدالت اجتماعی از 
طریق اش��اعه ی دانش بدون توجه به تفاوت های 
سنی، جنسیتی و مذهبی جامه ی عمل بپوشاند و 
فرصت  الزم برای رش��د و بالندگی شخصی و در 
نهایت توانمندس��ازی علمی افراد جامعه را فراهم 

نماید.
نه��اد در این مس��یر به منظور تامی��ن آگاهی 
عموم��ی یکای��ک ایرانی��ان و فارس��ی زبانان از 
به کارگیری فزاین��ده ی فناوری و روش های نوین 
اطالع رس��انی به��ره می برد و ب��ا نظام مند کردن 
اطالعات، زمینه ای مس��اعد ب��رای تولید و تبادل 
دان��ش در جامعه ایجاد می نماید. تقویت روحیه ی 
تحقیق و پژوهش در افراد جامعه و کمک به کشف 
و پرورش خالقیت ها و اس��تعدادها، تقویت هویت 
ملی ایرانیان، انتقال ارزش های دینی و فرهنگی و 
جلوگیری از پدیدار ش��دن گسست نسلی، از دیگر 
اه��داف و کارکردهای نهاد کتابخانه های عمومی 

می باشد. 
ب��ا م��رور کوتاه��ی ب��ر تاریخچ��ه و نحوه ی 
ش��کل گیری این نهاد س��عی می کنی��م ارزیابی 
مختص��ری از عملک��رد و دس��تیابی ب��ه اهداف 
 این نهاد در طول س��ال های فعالی��ت ارائه دهیم:

اولین قانون مستقل کتابخانه های عمومی در سال 

1344 با تاکید ب��ر اداره ی کتابخانه های عمومی 
با محوریت  هیات امنا و انجمن های شهرس��تانی 
و تخصی��ص 1/5 درص��د درآمد ش��هرداری ها از 
تصوی��ب مجلس وقت گذش��ت. در ای��ن قانون 
علی رغم این که کتابخانه های عمومی، دولتی در 
نظر گرفته نمی ش��دند، تصریح��ی نیز به ماهیت 
غیردولتی بودن آن ها ص��ورت نگرفته بود. حدود 
و اختیارات هیات امنا مش��خص نشده بود، اما در 
مجموع به لحاظ توجه به مدیریت هیات امنایی و 
تشکیالت آن و همچنین تخصیص 1/5 درصد از 
درآمد ش��هرداری ها به اداره ی کتابخانه ها از نقاط 
قوتی نی��ز برخوردار بود که باید م��ورد توجه قرار 
گیرد. با ورود به دهه ی دوم پس از انقالب اسالمی 
و به صورت مشخص و دقیق از سال 1368 هیات 
امنا مج��ددا فعالیت خود را آغاز کرد. در این برهه 
رشد کمی و ساخت و ساز کتابخانه ها به سه برابر 
افزای��ش یافت. به طوری که تع��داد کتابخانه های 
عمومی از 511 باب در سال 1368 به 1584 باب 
در سال 1383 رسید و این آمار در نیمه ی اول سال 
1389 به 2394 باب کتابخانه ی عمومی افزایش 

یافت.
از لحاظ مس��احت نیز در حال حاضر به رقمی 
ح��دود یک میلیون مترمربع فض��ای کتابخانه ای 
تحت پوشش نهاد رسیده ایم. به هر حال تنگناهای 
مرب��وط به منابع مالی محدود،  فقدان مجوز جذب 
نیروی انس��انی،  وج��ود کتابخانه های غیرمصوب 
به دلیل منع گس��ترش تشکیالت، و مدیریت غیر 
منس��جم بر ای��ن مجموعه ه��ا در آن دوران لزوم 
ارائه ی الیحه ی جدید را از سوی دولت به مجلس 
مس��لم ساخت. به لطف خداوند و تصمیم مجلس 
شورای اسالمی قانون “تاسیس و نحوه ی اداره ی 
کتابخانه های عمومی” به تصویب نهایی رسید و 
کتابخانه های عمومی به “نهاد عمومی غیردولتی” 

تبدیل شدند.
ش�رح وظای�ف دبیرخانه ی هی�ات امنای 

کتابخانه های عمومی کشور
1- برنامه ریزی در جهت س��اخت، گس��ترش، 
تجهیز، توس��عه ی نی��روی انس��انی، تامین منابع 

مکتوب و غیرمکتوب و منابع چند رسانه ای
2- ارائ��ه ی خدم��ات کتابخانه ای بر اس��اس 
نیازسنجی و تعیین گرایش های فرهنگی متناسب 

با شرایط و نیازهای محلی و منطقه ای
3- تعیین شاخص های بهره مندی، درجه بندی 
کتابخانه های عمومی و ضوابط ناظر بر مکان یابی 

بر اساس استانداردهای ملی

4- ایجاد هماهنگ��ی در ارائه ی خدمات فنی، 
عموم��ی و جنبی و توس��عه ی مراکز خدمات فنی 
و تخصصی در مراکز  اس��تانهای کش��ور به منظور 
کارآمدسازی و متناسب نمودن نظام ملی خدمات 
کتابخان��ه ای در جه��ت ن��وآوری و بهبود کیفیت 

خدمات
5- نظارت بر تشکیل انجمن های کتابخانه های 
عمومی و ارزیابی مستمر بر عملکرد این انجمن ها
6- مطالعات و اقدامات الزم به منظور توسعه و 

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور
7- برق��راری ارتب��اط و همکاری مس��تمر با 
سازمان ها و مراجع ملی، منطقه ای و بین المللی در 

حوزه ی کتابخانه های عمومی
8- برنامه ری��زی ب��رای ترغیب و الگوس��ازی 
به منظور مش��ارکت اف��راد، نهاده��ای تخصصی 
و حرف��ه ای و س��ازمان ها در ام��ور کتابخانه های 

عمومی
9- ت��دارک راهکارهای الزم برای توس��عه ی 
مناب��ع موجود، ایج��اد ظرفیت ه��ای جدید برای 
تامی��ن منابع مالی مورد نیاز جهت ارتقای س��طح 
کتابخانه های عمومی در راس��تای ارتقای س��هم 
بخش کتابخانه های عمومی از تولید ناخالص ملی

10- تامین ابزار و استفاده از فناوری اطالعات 
با هدف س��رعت بخش��یدن به ارائ��ه ی خدمات 

اطالع رسانی در کتابخانه های عمومی
11- تصوی��ب دس��تورالعمل های الزم برای 
حمایت و نظارت بر ارائه ی خدمات کتابخانه های 

عمومی بخش خصوصی (دولتی و غیردولتی)

معرفي 
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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محورهای اساسی قانون جدید
وج��ود هویت س��ازمانی،  ش��خصیت حقوقی، 
اس��تقالل مالی و اعتبار معنوی و اجتماعی برای 
نهاد کتابخانه ها در راس��تای به رسمیت شناختن 
هیات امنا و تعیین متولی و مقام مسئول مشخص 
ب��رای نهاد کتابخانه های عموم��ی از ویژگی های 
خاص��ی بود که در ای��ن قانون م��ورد اذعان قرار 

گرفت و از زمان تصویب آن ایجاد گردید.
همچنی��ن ارتق��ای جایگاه قانون��ی و افزایش 
اختی��ارات دبی��رکل ک��ه عالوه بر حکم ریاس��ت 
جمه��وری به عنوان عضو هیات امنا توس��ط وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی (رییس هیات امنا) برای 
مدت چهار سال در این سمت منصوب می شود نیز 
از امتیازهای دیگر قان��ون جدید در جهت کارآمد 

نمودن این نهاد عمومی غیردولتی است.
قانون جدید نهاد کتابخانه ها مصوب سال 1382 
موجبات قانونمند شدن جایگاه سازمانی کتابداران 
و کارکنان غیر رس��می کتابخانه های عمومی در 

سازمان اختصاصی کتابخانه ها را نیز فراهم نمود. 
این قان��ون در ارتباط با مکان و فضای مورد نیاز، 
امکاناتی را فراهم نموده است که در قوانین پیشین 
تا ای��ن حد مورد توجه قرار نگرفت��ه بود. از جمله 
احیای سنت حس��نه ی وقف با توجه به پیشینه ی 
غنای فرهنگ اس��المی و توجه ب��ه این ظرفیت 
بالقوه به عنوان بستری برای گسترش کتابخانه های 
عمومی به عنوان فضایی فرهنگی در کشور است. 
عالوه بر این تخصی��ص منابع مالی معین به ویژه 
حداقل نیم درصد از درآمد شهرداری ها و  تسهیل 
واگذاری اراضی مناسب به صورت بالعوض از سوی 
شهرداری ها برای احداث ساختمان کتابخانه های 
عمومی و همچنین تعیین تکلیف وزارت مس��کن 
و شهرسازی جهت اختصاص فضاهای مورد نیاز 
کتابخانه های عمومی در طرح های توس��عه، طبق 
معیاره��ای مذکور در بند “ه�” م��اده ی 3 قانون، 
موجب گردی��ده تا بخش عظیمی از مش��کالت 
در ای��ن رابط��ه برطرف ش��ود و فضای مناس��ب 
 برای ایجاد کتابخانه در سطح کشور فراهم گردد.
عضویت رییس شورای اسالمی شهر، شهرستان، 

و اعضای ش��ورای عالی   در هی��ات امنا و انجمن  
کتابخانه ه��ای عموم��ی امکان تعامالت بیش��تر 
نهادهای اجرایی و تصمیم ساز را با این نهاد برای 
حل مشکالت و برطرف نمودن موانع برقرار نموده 
اس��ت و کاه��ش تصدی گری های دولت بس��تر 
مناسبی برای ایجاد و تقویت مشارکت های مردمی 
در امر تاسیس و اداره ی امور کتابخانه های عمومی 
فراهم کرده است. مشارکت مردم اعتماد و انسجام 
اجتماعی را نیز تقویت می کند و از دس��تاوردهای 
درگی��ر نمودن مردم در کاره��ا و اجرای کار برای 
خودشان اس��ت که تبعات مثبت بسیاری را در بر 
خواهد داشت از جمله؛ رضایت مندی مردم از نتیجه، 

چرا که در کلیه ی فرآیندها شرکت داشته اند.
سند چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی 

در افق ایران 1404ه.ش.
نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در چشم انداز 
ایران 1404 هجری شمسی نهادی است فرهنگی 
با هویت اسالمی-ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه، 
دارای کارکردهای آگاهی بخش��ی، اطالع رسانی، 
آموزش��ی و ارشادی، زمینه س��از ارتقای مطالعه ی 
مفید، دارای نیروی انس��انی متعهد، متخصص و 
آموزش دیده، با حفظ جایگاه اول کشور در منطقه 
و موفق در رساندن کشور در زمره ی  پانزده کشور 
برتر جهان از جهت س��رانه ی فض��ا، تعداد اعضا، 

منابع و امانت کتابخانه ای با ویژگی های ذیل:
 ارتق��ا دهن��ده ی  آگاهی  عموم��ی از طریق 
دسترسی سریع، آسان و عادالنه ی  یکایک ایرانیان 
و فارس��ی زبانان به منابع اطالعات��ی مورد نیاز با 

توجه به اقتضای سن، جغرافیا و فرهنگ آنان
 در خدم��ت آم��وزش مادام العمر افراد جامعه 
از طریق تعامل با نهادهای آموزشی و تسهیل در 

چرخه ی دانش با تامین منابع اطالعاتی
 مرکزی برای یادگیری، رش��د مهارت و نیز 
ارتقای تعامالت فکری و علمی در راس��تای تولید 

علم
 جذاب، غنی و هدایت کننده ی  اوقات فراغت 
و توس��عه دهنده ی   فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 
ب��ا هدف جذب فراگیر مخاط��ب به ویژه کودکان، 

نوجوانان و جوانان
 تقویت کنن��ده ی  مؤلفه ه��ای هوی��ت ملی 
ایرانیان، حافظ و انتقال دهنده ی  ارزش های دینی 
و فرهنگ��ی در برابر از  خ��ود بیگانگی فرهنگی و 

گسست نسل ها
 پژوهش محور، ن��وآور، خالق و بهره مند از 
مش��ارکت نخبگان و فرزانگان و تقویت کننده ی 

روحیه ی خالقیت و نوآوری در جامعه
 حام��ی و ارتق��ا دهنده ی منزل��ت اجتماعی 

کتابداران
 مش��اوری امین با بهره من��دی از کتابداران 

متخصص و متعهد

 دارای ساختاری انعطاف پذیر و پویا، در تعامل 
با مساجد و خیرین و بهره مند از همکاری نهادها و 

سازمان های دولتی، مردمی و مذهبی
 برخوردار از نظام های همکاری و تبادل بین 

کتابخانه ای در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
 پیش��رو در بهره گیری از فناوری های نوین 
اطالعاتی، با ایجاد کتابخانه های ترکیبی از طریق 

دیجیتال سازی اثربخش خدمات و منابع
انعقاد تفاهم نامه ه�ای همکاری فی مابین 
و  کش�ور  عموم�ی  کتابخانه ه�ای  نه�اد 

استانداری ها 
به منظور احداث و راه اندازی کتابخانه های 

روستایی
در راس��تای تحقق فرمایش��ات مق��ام معظم 
رهب��ری مبنی ب��ر توس��عه ی فرهن��گ کتاب و 
کتابخوان��ی و توج��ه بیش��تر به ام��ور فرهنگی 
روس��تاها، 9 تفاهم نامه ی همکاری فی مابین نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور و استانداری های البرز، 
بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، 
کردس��تان، گیالن، لرس��تان و مازندران به امضا 
رس��ید که بر اس��اس این تفاهم نامه ها تعداد 485 
باب کتابخانه ی روس��تایی و 10 باب کتابخانه ی 
سیار در روستاهای استان های یاد شده تاسیس و 

راه اندازی خواهد شد.
طبق مفاد تفاهم نامه ها، اس��تانداری ها متعهد 
گردیدند نسبت به تامین زمین و احداث کتابخانه ها 
بر اس��اس نقش��ه های تیپ نهاد تمهیدات الزم را 
فراهم نمایند. س��ه تیپ طراحی ش��ده عبارتند از: 
تیپ یک، کتابخانه هایی با زیربنای 120 مترمربع 
در روس��تاهای ب��ا جمعیت 1500 ت��ا 2500 نفر، 
تیپ دو، کتابخانه های��ی با زیربنای 220 مترمربع 
در روس��تاهای با جمعیت 2500 ت��ا 4000 نفر و 
همچنین تیپ سه، کتابخانه هایی با زیربنای 280 
مترمربع در روس��تاهای با جمعی��ت 4000 نفر و 
ش��هرهای کوچک. نه��اد کتابخانه های عمومی 
کش��ور نیز متقابال متعهد اس��ت پ��س از احداث 
س��اختمان کتابخانه ها و واگذاری آن ها به نهاد از 
سوی استانداری ها، عالوه بر تامین تجهیزات چوبی، 
سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ی کتابخانه های 
احداث ش��ده، در خصوص تامین نیروی انسانی و 
مناب��ع کتابخانه ای مورد نیاز به صورت مس��تمر و 
اداره ی کتابخانه های عمومی یاد شده اقدامات الزم 
را صورت دهد که تحقق این اهداف مستلزم تعامل 
مستمر و هم اندیشی در ارتباط با حل مشکالت و 
موانع مستحدث می باشد. البته ناگفته نماند که  در 
زمینه ی توسعه ی کتابخانه های روستایی عالوه بر 
نه��اد کتابخانه های عمومی کش��ور و دهیاری ها، 
حوزه ی مش��اور مناطق محروم ریاست جمهوری 
نی��ز همکاری ها و پش��تیبانی های الزم را از طرح 

نموده اند.
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 در س��فری که به روس��تاهای اس��تان 
آذربایجان شرقی داش��تیم به روستایی 
برخوردیم که حس مش��ارکت و احس��اس تعلق 
قوی که اهالی روس��تا به روستایش��ان داش��تند، 
تحسین برانگیز بود. در این روستا ویژگی منحصر 
به فردی ک��ه نمود پیدا کرده بود و در سرتاس��ر 
روس��تا ای��ن خصیصه ب��ه راحتی دیده می ش��د 
مشارکتی بود که مردم و خیرین روستا در عمران 
و آبادانی روستا و انجام بسیاری از امور اجرایی از 
خود به نمایش می گذاش��تند. مردم در روس��تای 
بنیس، خود را جدای از روستا نمی دانستند، روستا 
را از خود و خود را جزئی از روس��تا می دانس��تند. 
برای آبادانی آن از جان و دل مایه می گذاش��تند. 
در بنیس، نه آثاری که از این انسجام حاصل شده 
بود – چه بس��ا بس��یار حائز اهمیت بودند-  بلکه 
استمرار و پایداری فرهنگی که در طول زمان در 
روستا به  وقوع پیوسته بود، نظرمان را جلب کرد. 
فرهنگی که عامل این همبستگی و انسجام شده 
ب��ود، فرهنگی که این آداب و رس��وم مثبت را در 

خود گنجانده بود. 
بنیس در 70 کیلومتری شمال غربی شهر تبریز 
و 2/5 کیلومتری شمال شرقی شهرستان شبستر 
قرار گرفته اس��ت. این روس��تا جمعیتی متغیر در 
فصول سال دارد. این تغییر به واسطه ی مهاجرت 
اهالی بنیس به ش��هرهای بزرگ مخصوصا شهر 
تهران می باش��د که باعث شده جمعیت روستا در 
فصل تابس��تان حدود 2 تا 3 برابر افزایش داشته 

باش��د. این مهاجرت ریش��ه های تاریخی داشته 
به طوری که از س��ال های قدیم اکثر بنیسی ها به 
دنب��ال تج��ارت و یا کس��ب و کار و امرار معاش 
به ش��هرهای دیگ��ر مهاج��رت می نمودند و این 
مهاجرت ها اس��اس ش��کل گیری فرهنگ خاص 
مردم و دیگر ترقیات و پیشرفت های علمی و فنی 
مردم بنیس در سال های قدیم و اخیر بوده است. 
ای��ن افراد پس از س��ال ها، تجربیات و یافته های 
خ��ود را از لحاظ علمی، فن��ی و فرهنگی به دیار 
خود انتقال می دادن��د. این تجربیات در عرصه ی 
علم و دانش و فرهنگ بیشتر از هر مورد دیگری 
بوده اس��ت. آن ها عالوه بر کس��ب علوم و فنون، 
عام��الن و بنیان گذاران م��دارس نوین در بنیس 
شدند که نسل های بعدی از آن بهره مند گردیدند. 
این افراد خیر سنگ بنای س��تونی را پایه گذاری 
کردند که بعد از هفتاد سال این روستای کوچک 
دارای آن چنان پشتوانه ی قوی و محکمی شد که 
نه تنها در روستا، برای تمامی مقاطع آموزشی؛ از 
پیش دبس��تانی تا دانشگاه، مجتمع های آموزشی 
وجود دارد، بلکه ده ها  مرکز آموزش��ی در کلیه ی 
نقاط کشور به همت آن خیرین و به دست وارثان 
شایس��ته ی آنان ساخته شده و در اختیار فرهنگ 
و دانش کش��ور قرار گرفته است. در سال 1324 
شمس��ی پایه ی اولین مدرس��ه در استان  با شکل 
ام��روزی در بنیس بنا نهاده ش��د. 8 س��ال بعد از 
تاس��یس دبستان، دبیرس��تان "درخشانی" بنیس 
که جزء اولین دبیرس��تان های اس��تان بود؛ مورد 

بهره برداری قرار گرفت. نکته ی قابل توجه این که 
در کن��ار این مراکز آموزش��ی خوابگاه هایی برای 
دانش آموزان دیگر مناطق شهرس��تان که از نقاط 
دور به بنیس می آمدند احداث شده بود که در نوع 
خود و در آن زمان بی نظیر بود. تا قبل از تاسیس 
دبس��تان، کودکان در مکتب خانه ی بنیس که به 
سبک قدیم اداره می شد مشغول تحصیل بودند و 
از سواد خواندن و نوشتن بهره مند می شدند. عالوه 
ب��ر این ها حم��ام قدیمی بنیس ب��ه همت اهالی 
بازس��ازی ش��د و جهت بهره برداری آماده گردید. 
در س��ال 1339 اهالی روس��تا اقدام به تاس��یس 
موتور خانه ی برق کردند که تمامی منازل روس��تا 
از آن بهره مند می ش��دند و در آن زمان روس��تای 
بنیس از نعمت برق برخوردار گردید. بعد از انقالب 
اس��المی مدرس��ه ی راهنمایی دخترانه ی بنیس 
توسط یکی دیگر از خیرین روستا احداث شد و به 
آم��وزش و پرورش منطقه اهدا گردید و به همین 
ترتیب این س��نت ادامه پیدا کرد. س��ه سال بعد، 
تمامی کوچه های بنیس و جاده ی ارتباطی بنیس-

شبستر به طول تقریبی 3 کیلومتر با همت اهالی 
آسفالت شد. اما این تغییرات به همین جا منتهی 
نش��د، در س��ال 1372 یکی از خیرین در زادگاه 
خود هنرستان صنعتی و ش��بانه روزی دخترانه ی 
"بیاضی��ان" را احداث نمود و م��ورد بهره برداری 
قرار داد. این هنرستان از لحاظ امکانات آموزشی 
در سطح کش��ور جزء برترین ها می باشد و از بعد 
آموزش و اس��تفاده از فناوری های نوین در فرآیند 

روستايی از ما و برای مابنیس؛ 
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یادگیری از مدارس مطرح کشور است.
 موقعیت جغرافیایی

بنی��س در ط��ول جغرافیای��ی 45 درجه و 44 
دقیقه و ع��رض جغرافیایی 38 درجه و 13 دقیقه 
واقع شده است. مساحت کل روستا برابر با 55/4 
هکتار است و محدوده ی تقریبی اراضی کشاورزی 
و منابع طبیعی روس��تا شامل بستر طبیعی روستا، 
اراضی زراعی آبی و دیم و باغات و مراتع روس��تا 
391 هکتار برآورد ش��ده اس��ت. پس از بازنگری 
ط��رح هادی در س��ال 1387 طب��ق محدوده ی 
پیش��نهادی دهیاری و ش��ورای اسالمی روستا و 
اجرای طرح توس��عه ی مس��کن، مساحت روستا 
به حدود 184 هکتار رس��ید. در طرح هادی جدید 
تعداد 900 واحد مسکونی در قسمت شمالی روستا 
در نظر گرفته ش��ده که این پیشنهاد بنا به وجود 
بی��ش از 900 متقاضی که تصمیم دارند از کالن 
ش��هرها به بنیس مهاجرت کنند، صورت گرفته 
است. این روستا از نظر وضعیت طبیعی روستایی 
جلگ��ه ای ب��وده و در ارتفاع 1580 متر از س��طح 
دریاهای آزاد قرار گرفته اس��ت. ش��کل ظاهری 
روس��تا از نوع متمرکز می باشد، میدان بزرگ آن 
در مرک��ز و مس��جد و حمام عموم��ی و مغازه ها 
گرداگرد آن جای گرفته اند و از ضلع جنوبی میدان 
توسط یک جاده ی آسفالته به شهر شبستر مرتبط 
می ش��ود. اکثر بنیس��ی ها در تولید م��واد غذایی، 

قن��ادی و چ��اپ اوزالید و تج��ارت کاغذ فعالیت 
دارن��د. عالقه مندی به موط��ن و توجه به عمران 
و آبادانی از شاخصه های زندگی اجتماعی مردمان 
این روستا اس��ت به طوری که در ساخت و احداث 
مراکز آموزشی و موسس��ات خیریه از پیشگامان 
می باش��ند. بنیس با وجود کوچکی و روستا بودن، 
تمام��ی امکانات و خدمات ش��هری را با همت و 
ت��الش و همیاری مردم و خیری��ن در خود جمع 
کرده و در سال 1387 از طرف سازمان بین المللی 
یونس��کو به عنوان روس��تای نمونه و الگو معرفی 
گردیده اس��ت. آب ش��رب روس��تا از قنات روستا 
تامین می گردد و تمامی واحدهای مسکونی روستا 
دارای شبکه ی آب رسانی می باشند. در سال 1350 
لوله کشی بهداشتی آب شرب با هزینه ی 80درصد 
خودیاری مردمی و 20درصد اعتبارات دولتی انجام 
ش��د و در سال 1384 ش��بکه ی آب رسانی روستا 
بازسازی گردید. آب قنات به منبع آب که ظرفیت 
آن 1000 مترمکعب است و در 800 متری شمال 
روستا واقع است هدایت می گردد. آب کشاورزی 
روستا نیز از قنوات و رودخانه ی فصلی و همچنین 
تعداد 15 رشته قنات و یک دهنه چشمه ی موجود 

در روستا تامین می شود.
 اماکن مذهبی و فرهنگی روستا

 مس�جد جامع بنیس: قدمت این مسجد 
که در میدان اصلی روستا واقع شده است به بیش 
از 100 سال می رسد. مسجد جامع در سال 1348 

به همت اهالی تجدید بنا گردیده است.
 امامزاده سیدعلی آقا ابن موسی کاظم: 
مقبره ی متبرک امامزاده س��یدعلی آقا ابن موسی 
کاظم در ضلع ش��رقی روس��تای بنیس در باالی 

تپه ای واقع شده است.
 دانش�گاه پیام نور بنیس: این دانش��گاه 
از س��ال 1381 به بهره برداری رس��یده اس��ت و 
هم اکن��ون نزدیک ب��ه 2000 دانش��جو در حال 

تحصیل در این دانشگاه هستند.
 فرهنگسرای بنیس: این بنا در سال 1387 
در مرکز روس��تای بنیس واقع شده و در 4 طبقه با 
زیربنای کلی 1500 مترمربع با هزینه ای بالغ بر 6 
میلیارد ریال توس��ط یکی از خیرین روستا احداث 
گردیده است. این ساختمان بر روی حمام قدیمی 
روستا بنا شده است و طبقه ی زیرین به مجموعه ای 

ورزشی دارای استخر و سونا تبدیل گردیده است. 
 ش�رکت ارس پ�ر بنی�س: این ش��رکت 
زیرمجموعه ی گروه صنعتی ناربن می باش��د که 
در سال 1384با هدف ایجاد اشتغال برای جوانان 
روس��تا و منطقه احداث گردیده است و موجبات 
مهاج��رت معکوس تعداد زی��ادی از خانواده ها از 

کالن شهرها به بنیس را فراهم نموده است.
دهیاری و شورای اسالمی بنیس

دهیاری بنیس در سال 1382 تاسیس گردیده 

اس��ت و یک��ی از دهیاری های درجه 5 اس��تان 
می باش��د. پرس��نل فعال در دهیاری شامل یک 
راننده، س��ه نفر نیروی خدماتی، یک حس��ابدار و 
یک اپراتور کامپیوتر اس��ت. که در مجموع 7 نفر 
در دهیاری بنیس مش��غول به کار هستند.حضور 
دهی��اری در کن��ار مردمی مش��ارکت جو و فعال 
موفقیت های چشمگیری را برای روستا به ارمغان 
آورده بود. مهندس حسین مهتابی زینو حدودا یک 
سالی بود که به عنوان دهیار روستا مشغول خدمت 
شده بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته ی مهندسی 
عمران بودند. آقای مهتابی از سال 1386 تا سال 
1390 به عنوان مس��ئول فنی دهیاری مش��غول 
خدمت به اهالی روس��تا بودند و  از س��ال 1390 
به انتخاب شورای اسالمی روستا، به عنوان دهیار 
روستا انتخاب شدند و فعالیت خود را آغاز نمودند. 
رییس ش��ورای اس��المی روس��تای بنیس آقای 
رسولوی بودند. ایش��ان عالوه بر ریاست شورای 
اس��المی روس��تا، مدیریت گروه صنعت��ی ناربن 
را نی��ز عه��ده دار بودند. حس تعلق قوی ایش��ان 
نسبت به روستا و اهالی روستای خودشان، باعث 
ش��ده بود تا اقداماتی اساس��ی در جهت توسعه و 
عمران روس��تا انجام پذیرد. از جمله این اقدامات 
ایجاد اشتغال برای جوانان روستا بود که با احداث 
 کارخانه ای صنعتی در روس��تا محقق شده است. 
 در زیر به برخی از اقدامات ش��ورای اس��المی و 

دهیاری روستای بنیس اشاره شده است:
 احداث س��اختمان جدید دهیاری و شورای 
اسالمی در سه طبقه به مساحت 500 مترمربع با 

هزینه ی تقریبی 115 میلیون تومان.
 زیر سازی، بهسازی و آسفالت معابر 

 احداث پارک و فضای س��بز و زیباس��ازی 
میدان شهدای بنیس 

 احداث سیل بند در مسیل
 اح��داث دروازه ی ورودی روس��تا (دروازه 

قرآن) با هزینه ی 18 میلیون تومان.
 اح��داث 2 منبع آب ش��رب بتنی بزرگ هر 
کدام با ظرفیت 510 مترمکعب و دستگاه کلرزنی 

مکانیزه و نوسازی کامل شبکه ی آب رسانی 
 احداث س��اختمان فرهنگسرای بنیس در 4 

طبقه به مساحت 1500 مترمربع 
 احداث نمازخانه ی باغ رضوان در جوار مزار 

شهدای بنیس 
 بازسازی و احیای قنوات روستا 

 مدیریت در ارائه ی سرویس های ایاب و ذهاب 
مدارس برای دانش آموزان بی بضاعت، با همکاری 

جمعیت خیریه بنیس و شورای اسالمی روستا.
 جم��ع آوری پس��ماندها به ص��ورت روزانه. 
روستا به دو بخش محله باال و محله پایین تقسیم 
ش��ده که هر روز جمع آوری زباله های هر یک از 

محالت انجام می گیرد.

بنیس با وجود 
کوچکی و روستا 
بودن، تمامی 
امکانات و 
خدمات شهری 
را با همت و 
تالش و همیاری 
مردم و خیرین در 
خود جمع کرده 
و در سال 1387 
از طرف سازمان 
بین المللی 
یونسکو به عنوان 
روستای نمونه 
و الگو معرفی 
گردیده است.
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ش خب

گزار

 همای��ش دهیاران، اعضای ش��وراها و 
ام��ور روس��تایی  مدی��ران کل دفات��ر 
اس��تانداری ها به هم��ت معاون��ت دهیاری های 
س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور در 
آس��تانه ی س��الروز تصویب قان��ون دهیاری های 
خودکفا برگزار گردید. امسال نیز به رسم هر ساله 
ای��ن همایش باش��کوه تر از گذش��ته و با حضور 
میهمانانی گرانقدر در روز سه شنبه 13 تیرماه 91 
در محل همایش های وزارت کشور برگزار شد. در 
ای��ن همایش آق��ای تابش فر قائم مقام س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری ها، آقای هاشمی و خانم 
افتخاری نمایندگان مردم تهران، ری و شمیرانات 
در مجلس شورای اسالمی، مهندس آقایی رییس 
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی، 
مهن��دس چمران رییس ش��ورای ش��هر تهران، 
مهندس میرش��فیع معاون راه روستایی وزارت راه 
و شهرسازی، خانم دکتر مجتهدزاده رییس مرکز 
امور زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری و مش��اور 
ریی��س جمه��ور، محمدنجار وزیر کش��ور، آقای 
تقی پ��ور وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات و 
مهندس ارشادمنش رییس سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور به ایراد سخنرانی پرداختند. در 
حاش��یه ی این همایش تفاهم نامه ای در خصوص 
توس��عه ی خدم��ات ICT در مناطق روس��تایی 
کش��ور و افزایش تعداد دفاتر ICT روس��تایی به 

26 ه��زار دفتر مابین دو وزارت خانه ی ارتباطات و 
فناوری اطالعات و وزارت کشور به امضا رسید.

موضوعات این تفاهم نامه عبارتس��ت از: ایجاد 
زیرساخت های الزم در روستاهای دارای دهیاری 
برای توس��عه ی خدماتICT، برنامه ریزی برای 
  ICTبهب��ود و ارتقای وضعیت زیرس��اخت های
موجود در مناطق روس��تایی، اس��تفاده از ظرفیت 
نهاده��ای مردمی، فرهنگی، مذهبی و آموزش��ی 
روس��تاها برای توسعه ی خدمات ICT روستایی 
و استفاده از ظرفیت های بالقوه ی فضاها، امکانات 
و تجهیزات بالاس��تفاده ی دولتی و غیر دولتی در 

راستای توسعه ی فضاهای ICT روستایی.
فرهنگ س��ازی در میان اهالی روستا از طریق 
ظرفیت های اجتماعی موجود مانند شورای اسالمی 
روستا، نهادهای مردمی و مذهبی برای استفاده از 
خدمات ICT روس��تایی، هم��کاری برای انجام 
وظایف وصول عوارض دهی��اری اعم از عوارض 
پسماند،کسب و پیشه و هرگونه عوارض دیگر از 
طریق دفاتر خدمات ICT روستایی، واگذار نمودن 
آن دسته از امور اجرایی قابل  واگذاری دهیاری  که 
فاقد جایگاه حاکمیتی هستند برای انجام از طریق 
دفاتر خدمات ICT روستایی مانند صدور قبوض 
مختلف، تکمیل فرایند صدور پروانه ی ساختمانی 
تا قبل از تایید نهایی، ترویج و توس��عه ی فرهنگ 
اس��تفاده از ظرفیت های دفاتر ICT روستایی در 

انجام امور در میان اهالی روستا و بسترسازی برای 
آموزش اهالی به منظور بهره گیری از ظرفیت های 
دفاتر ICT  روستایی با همکاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات از جمله وظایف وزارت کشور 

در اجرای این تفاهم نامه است.
به منظ��ور تحقق مفاد ای��ن تفاهم نامه وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات اقدامات��ی را در 
زمینه ی اولویت بخش��یدن به روس��تاهای دارای 
ICT  دهی��اری برای تاس��یس دفاتر خدم��ات

روس��تایی طبق قان��ون برنامه ی پنجم توس��عه، 
دهی��اری  دارای  روس��تاهای  اهال��ی  آم��وزش 
درخصوص اس��تفاده ی بهینه و صحیح از خدمات 
ارائه ش��ده در فض��ای مجازی ب��رای انجام امور 
مرتب��ط، اختصاص پس��ت الکترونی��ک منحصر 
به فرد برای تمامی دهیاری های کشور و کمک به 

بازاریابی محصوالت کشاورزی انجام خواهد داد.
به منظور نظ��ارت، هماهنگ��ی و برنامه ریزی 
برای اجرای تفاهم نامه، کارگروه هایی در س��طح 
ملی و اس��تانی تشکیل می ش��ود. این تفاهم نامه 
ب��ا توجه به لزوم توس��عه ی پایدار و همه جانبه ی 
روس��تاها و ارتقای بصیرت و آگاهی های عمومی 
جامعه ی روس��تایی و ب��ا توجه ب��ه وظایف نهاد 
دهیاری در ایجاد زمینه های ارتقای دانش و بینش 
جامعه ی روس��تایی و نیز وظایف وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات در زمینه ی بس��ط خدمات 

همایش برترین های مدیریت روستایی کشور
- سالن وزارت کشور- 13 تیر 1391
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دول��ت الکترونی��ک، صنعت فن��اوری اطالعات، 
سواد اطالعاتی و افزایش بهره وری در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر اس��اس ماده ی 
46 قان��ون برنامه ی پنج س��اله ی پنجم توس��عه 
جمهوری اسالمی ایران، فی مابین وزارت کشور 
و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات منعقد  شده 

است.
در پایان همایش از دهیارانی که در طی س��ال 
گذش��ته طرح های موفق��ی را در روس��تا به اجرا 
رسانده و به این مرحله راه یافته و طرح برتر خود 
را به س��ازمان شهرداری ها و دهیاری ها ارائه داده 
بودند و همچنین از مقام ه��ای برتر آزمون جامع 
دهیاران و اعضای ش��ورای اسالمی نمونه تقدیر 

به عمل آمد.
یکی از ویژگی های ای��ن همایش که آن را از 
سایر همایش ها متمایز می کرد حضور گسترده ی 
دهی��اران به ویژه دهیاران زن بود که به نمایندگی 
از س��وی 888 دهیار زن کل کش��ور در همایش 

حضور داشتند.

سرکار خانم افتخاری به عنوان اولین سخنران 
این مراس��م، عنوان فرمودند ک��ه یکی از برکات 
جمهوری اسالمی این است که امروز شاهدیم که 
زنان نیز با حفظ حجاب و عفاف می توانند در جامعه 
حضور داش��ته باشند و به وظیفه ی مهم مادری و 
تالش جهت آسایش خانواده بپردازند و در این امر 
به نکات فرهنگی و تربیتی خانواده توجه ویژه ای 
داش��ته باش��ند که این امر تجل��ی فرمایش مقام 
معظم رهبری درخصوص فعالیت اجتماعی زنان 
می باش��د. افتخاری، الزمه ی توس��عه ی روستاها 
و مهاج��رت معک��وس حتی از کالن ش��هرها به 
روستاها را شناسایی ظرفیت هر منطقه و استفاده 
از این ظرفیت ها و اس��تعدادها توسط دهیاران که 
منتخبین مردم هس��تند دانسته و گفتند وظیفه ی 
دهیاران است که این موارد و چالش ها را به گوش 

مسئوالن برسانند.
مهندس تابش فر نیز اذعان کردند که در حال 
حاض��ر در ح��دود 83 درصد روس��تاها از خدمات 
دهی��اری برخوردارند و اکثر روس��تاهای ما تحت 

پوش��ش خدمات آتش نش��انی، پس��ماند و .... که 
توس��ط دهیاران ارائه می ش��ود هستند. همچنین 
11 ه��زار روس��تا از خدم��ات ICT برخوردارند 
ک��ه با تفاهم نامه ای ک��ه در این همایش به امضا 
می رسد این تعداد به 26 هزار روستا خواهد رسید. 
در خصوص رش��د بودجه عنوان کردند که امسال 
به نس��بت سال گذشته رشد 129 درصدی بودجه 
را شاهد بودیم و در سال 91 نیز شاهد رشد هر چه 
بیشتر بودجه خواهیم بود. تا کنون 23 تفاهم نامه 
بین سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و 
سایر نهادها و دستگاه ها منعقد شده است که تعداد 
7 تفاهم نامه مربوط به ابتدای س��ال 91 تا کنون 

بوده است.
 در ادامه همایش مهندس میرشفیع در خصوص 
فعالیت های مش��ترک وزارت راه و شهرس��ازی و 
سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در طی سال های 
اخیر خبر دادند که این فعالیت ها زمینه ساز حضور 
و اس��تفاده از ظرفیت باالی دهیاران در نگهداری 
راه های روستایی ش��د. سال گذشته تفاهم نامه ی 
مش��ترکی بین سازمان منابع طبیعی، وزارت راه و 
شهرس��ازی و سازمان ش��هرداری ها و دهیاری ها 
منعقد ش��د که پیرو آن 200 ه��زار اصله نهال در 
حاشیه ی راه های روستایی توسط دهیاران کاشته 
ش��د. همچنین جهت ایمنی راه ها در روستاهایی 
که در حاشیه ی شهرها قرار دارند همکاری خوبی 
بین پلیس راه و س��ازمان شهرداری ها انجام شده 
است و درصدی از مبلغ جرایم رانندگی به ایمنی 

جاده ها اختصاص داده شده است. ایشان همچنین 
ذکر کردند که در ابتدای دولت نهم طول راه های 
روس��تایی آسفالته کشور 53 هزار کیلومتر بود که 
در طی 7 س��ال گذش��ته 41 هزار کیلومتر به این 
طول اضافه ش��ده است و این رقم به بیش از 96 
هزار کیلومتر رسیده است. در طی امسال هم 10 
هزار کیلومتر به طول راه های روس��تایی آسفالته 

افزوده خواهد شد.
س��رکار خان��م مجتهدزاده طی س��خنان خود 
حض��ور و می��زان اثرگذاری زن��ان در جامعه را با 
دوران پیش از انقالب مقایس��ه کردند و آمارهایی 
در این خص��وص ارائه دادند که حکایت از میزان 
باالی حضور فعال زنان در جامعه بود. ایش��ان در 
ادام��ه به نرخ امید به زندگی در بین زنان اش��اره 
نمودن��د و این رقم را  پیش از انقالب 52 س��ال 
و اکنون 74 س��ال اعالم کردند، همچنین اذعان 
نمودن��د که آمار دانش��جویان دختر بعد از انقالب 
نس��بت به قبل از انقالب 21 برابر شده است. در 
حال حاضر زن��ان در تمام عرصه های سیاس��ی، 

علمی، آموزش��ی، فرهنگی و ... پیشتاز هستند و 
این ها از برکاتی است که در پرتو انقالب برای ما 

ایجاد شده است.
ایش��ان همچنین عنوان کردند در حال حاضر 
در روس��تاها تعاونی ه��ای تولی��د و صندوق های 
خ��رد را ایج��اد کرده ایم اما چون زنان روس��تایی 
بازاری برای عرضه ی محصوالتشان ندارند، این 
محصوالت توسط واس��طه ها و با قیمت ناچیزی 
خریداری می ش��ود. در هیات دولت مطرح کردیم 
که باید بازارچه هایی در سطح شهرستان ها ایجاد 
ش��ود که در آن ها محصوالت بدون واس��طه به 
دس��ت مصرف کنندگان برس��د. ما بودجه هایی را 
جهت ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و 
همچنین برای تحصیل دختران روستایی در نظر 
گرفته ایم. دهیاران باید این ظرفیت ها را شناسایی 
کنند و از امکاناتی که دس��تگاه ها در اختیار آ ن ها 
قرار می دهد به نفع روس��تای خود استفاده کنند. 
دکتر مجتهدزاده در پایان از دهیاران خواستند که 
ب��ه میزان تالش در جهت توس��عه ی اقتصادی و 

ری
خا
فت
ا

یع
شف
یر
م

فر
ش
تاب

ده
زا
هد
جت
م

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 40  58

info@Dehyariha.com



توسعه ی فرهنگی و اخالق کوشا باشند.
مهندس مه��دی چمران از دیگر س��خنرانان 
این همایش بودند، ایش��ان خط��اب به دهیاران و 
اعضای ش��وراهای اسالمی روستاها گفتند: چون 
ش��ما در متن مس��ائل روس��تا قرار دارید طبیعتا 
مش��کالت را بهت��ر از هر کس��ی می دانی��د. در 
روستاهای ما مشکالت فراوانی وجود دارد که باید 
توسط دهیاران منعکس شود. همچنین ایشان به 
دولت مردان عنوان کردند که باید به مردم اعتماد 
کرد. حض��رت امام خمینی(ره) با اعتماد و اتکاء به 
مردم و باور کردن مردم بود که توانستند انقالبی 
ب��زرگ و مردمی را به وج��ود بیاورند که هنوز هم 

شاهد اثرات آن انقالب در دنیا هستیم.
در ادامه دکتر آقایی به ایراد سخنرانی پرداخته 
و عنوان کردند که امروزه توسعه از مفهوم خاص 
اقتص��ادی خود خارج ش��ده و به عنوان یک اصل 
قابل قبول اس��ت. خوش��بختانه با تصویب قانون 
دهیاری ها توانسته ایم به توسعه ای که مد نظر بوده 
است نزدیک ش��ویم و این کمبود را در توسعه ی 
کش��ور جبران کنیم. در بررس��ی توسعه ی شهر و 
روستا این واقعیت وجود دارد که توسعه روستایی 
دچار فق��ر منابع مالی اس��ت. ام��روزه توانمندی 
دهیاران باید در حدی باش��د که هر دستگاهی که 
می خواهد در روستا پروژه ای را اجرا کند، دهیاری 

بایستی تایید کننده ی اجرای آن پروژه باشد.
آقای مهندس ارشادمنش ضمن خوشامدگویی 
به دهیاران و روس��ای شوراهای اسالمی روستاها 
که از اقصی نقاط کشور دعوت شده بودند، گزارشی 
از وضعیت دهیاری ها و روستاها ارائه دادند. ایشان 
عنوان کردند که تاکنون مجوز تاس��یس 25609 
دهیاری صادر شده است که تعداد 9259 از آن ها 
در دو دولت نهم و دهم تاسیس شده اند. همچنین 
15672 دهی��اری درجه بندی ش��ده اند که از این 
تعداد، درجه بندی 14963 یعنی بیش از 90 درصد 
آن ه��ا در دولت های نهم و ده��م  صورت گرفته 
اس��ت . بالغ بر 95 میلیارد ریال جهت توس��عه ی 
مدیریت پسماند هزینه شده است. احداث و تجهیز 
تعداد 331 پایگاه آتش نش��انی و 1100 بوس��تان 
روستایی و تخصیص 7742 دستگاه ماشین آالت 

نی��ز از جمله فعالیت های دول��ت نهم و دهم بوده 
اس��ت. همچنین اجرای 160 طرح گردش��گری، 
کمک به اجرای 3556 پروژه ی عمرانی خدماتی، 
اح��داث 2500 س��اختمان دهی��اری و راه اندازی 
742 ش��رکت تعاونی دهیاری ه��ا در جهت ایجاد 
درآمدهای پایدار، ساماندهی گلزار شهدا با فراوانی 
10163 از مزار شهدای روستایی، کمک به تجهیز 
500 خانه ی قرآن روستایی و اجرای طرح بیمه ی 
جام��ع مس��ئولیت مدنی با پوش��ش 75 درصدی 
جامعه ی روستایی نیز از دیگر اقدامات انجام شده 
در دولت نهم و دهم در راس��تای توسعه روستایی 

بوده است. 
در س��ال گذش��ته به همت نمایندگان محترم 
مجلس و ریاس��ت جمهوری محترم سرانه ی هر 
روستایی نسبت به سرانه ی سال 1385، در حدود 

4 برابر جهش داشته است.
در ادام��ه دکت��ر تقی پور آم��اری در خصوص 
ارتباطات روستایی ارائه داده و اذعان نمودند: امروز 
در بس��یاری از روستاهای کش��ور مردم از نعمت 
ارتباطات و وجود دفاتر ICT  روستایی بهره مند 
هس��تند. در س��ایه ی همت و تالش همکاران ما 
هم اکنون هیچ روس��تا و آبادی وجود ندارد که از 
حداقل ی��ک امکان ارتباط  بهره مند نباش��د. اگر 
در روس��تاهای صعب العبور ای��ن ارتباط از طریق 
زمینی میسر نباش��د، این امکان توسط ارتباطات 
ماه��واره ای برقرار ش��ده اس��ت. هم اکنون 96/7 
درصد روستاهای باالی 20 خانوار به تلفن خانگی 
دسترسی دارند که امیدواریم این آمار در طی سال 
جاری به 98/5 درصد برسد و در سال آتی جشن 

پایان محرومیت ارتباطاتی را برگزار کنیم.
ایش��ان اعالم نمودند که در برنامه ی سال 91 
راه ان��دازی 1272 دفت��ر ICT  را در برنامه دارند 
ک��ه از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون 1000 دفتر 
راه اندازی ش��ده اس��ت. این دفاتر، خدماتی مانند 
پرداخت یارانه ها، پرداخت س��ود س��هام عدالت، 
برخ��ی خدمات پس��تی و کلی��ه ی پرداخت هایی 
که از س��وی سیس��تم های دولتی به روس��تاییان 
صورت می گیرد را تحت پوش��ش قرار می دهند و 
از جا به جایی روستاییان جهت انجام چنین اموری 

جلوگیری به عمل می آورند.
در پای��ان س��خنرانی ها وزی��ر کش��ور عنوان 
کردند که توسعه ی اسالمی ایرانی زمانی محقق 
می ش��ود که بتوانی��م امکان��ات را ب��ه دورترین 
مناطق کش��ور رس��انده و از این طریق عدالت را 
اجرا کنیم. امروز ش��اهد هس��تیم که روستاهای 
کشور در مسیر پیش��رفت و تعالی قرار گرفته اند. 
ب��ا پی��روزی انقالب اس��المی با ماهی��ت کامال 
مردم��ی و داش��تن ن��گاه یکس��ان و عادالن��ه و 
به دنبال تشکیل جهاد سازندگی، زنگ آغاز تحول 
اساس��ی در روس��تاها به صدا درآم��د و به تدریج 
 آمار محرومیت از همه ی روس��تاها رخت بس��ت.
وزی��ر کش��ور تصریح ک��رد: امروز ب��ا طرح ها و 
برنامه های فراوان توسعه ای و عدالت گستر دولت 
خدمتگ��زار و به دنبال انجام س��فرهای اس��تانی 
چهره ی روس��تاها به طور کلی دگرگون ش��ده و 
 روستاها در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گرفته اند.

محمد نجار با بیان این ک��ه امروز همه ی مناطق 
کش��ور اعم از شهرس��تان ها، بخش ها، شهرها و 
روس��تاها در مس��یر قطار سریع الس��یر رشد قرار 
گرفته اند گف��ت: اعتبارات و امکان��ات به صورت 
متوازن و در راس��تای رفع محرومیت در سراس��ر 
کش��ور توزیع می ش��ود. دهیاری به عن��وان نهاد 
عمومی غی��ر دولتی نقش مهمی را در راس��تای 
توسعه و پیشرفت روستاها به عهده دارد، و تا کنون 
هم دهیاران در سراس��ر کشور به خوبی از عهده ی 
ای��ن مهم برآمده اند. محمد نج��ار بهره مندی 83 
درصد از جامعه ی روس��تایی کشور از خدمات این 
نهاد را نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روس��تایی 
کشور و ش��اخص ارزنده ای برای سنجش اهتمام 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در رسیدگی 
ب��ه مناطق محروم و توس��عه ی عدالت اجتماعی 
دانست. وزیر کش��ور با بیان این که دهیاری ها در 
کنار ش��وراهای اسالمی روس��تا فصل جدیدی از 
مدیریت را در نظام برنامه ریزی روس��تایی کشور 
رقم زده اند اظهار داش��ت: با هدایت وزارت کشور، 
استانداری ها و دهیاری ها منشا اثر اقدامات عمرانی 

و خدماتی بسیاری در روستاها بوده اند.
ارزن��ده ی  فعالیت ه��ای  از  پای��ان  در  وی 
دست اندرکاران امر برگزاری این همایش قدردانی 
کرد و توفی��ق همگان را در خدمت به آحاد مردم 
س��رافراز ایران اس��المی از درگاه پروردگار متعال 
خواس��تار شد. شکل گیری و اس��تقرار بیش از 25 
ه��زار دهیاری و بهره مندی 83 درصد از جامعه ی 
روس��تایی کشور از خدمات این نهاد نقطه عطفی 

در تاریخ مدیریت روستایی کشور است.
ایش��ان در پایان عنوان کردند که قرار است 3 
معاون برای مدیران روس��تایی اس��تان ها انتخاب 
ش��ود که عبارتند از : معاون امور عمرانی، معاون 

شوراها و معاون سرمایه گذاری.
در انتهای همایش 5 ت��ن از مدیران کل امور 

ش
من
اد
ش
ار

جار
دن
حم
م

59 شماره 39 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



روس��تایی اس��تانداری ها به عنوان مدی��ران برتر 
کشوری انتخاب شدند. و به رسم یادبود تقدیرنامه 

و تندیس همایش به ایشان اهدا گردید.
 مدیر کل امور روس��تایی اس��تان اصفهان؛ 

آقای مجید جوهری
 مدیر کل امور روس��تایی اس��تان خراس��ان 

شمالی؛ آقای مسلم راعی
 مدیر کل امور روس��تایی اس��تان یزد؛ آقای 

محمدحسین امامی
 مدیر کل امور روستایی استان مرکزی؛ آقای 

سیامک سلیمانی
 مدیر کل امور روستایی استان گیالن؛ آقای 

سیدعیسی مهدوی
همچنی��ن در ای��ن جلس��ه از دهیارانی که در 

ارزیابی عملکرد س��ال 1389 به عنوان دهیار برتر 
انتخاب ش��ده  بودند تقدیر و تشکر به عمل آمد و 
توسط وزیر کش��ور تقدیرنامه و تندیس همایش 
دریافت نمودند. در ادامه اعضای شوراهای اسالمی 
موفق روستاها و نفرات برتر آزمون جامع دهیاران 
که مقام ه��ای اول تا دهم را کس��ب کرده بودند 
نیز معرفی ش��دند و کلیه ی این افراد تقدیرنامه و 

تندیس همایش را دریافت نمودند. 
در پایان همایش بیانیه ی دهیاران توسط یکی 
از دهیاران زن حاض��ر در همایش قرائت گردید. 

متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم اهلل  الرحمن  الرحیم

با س��الم و درود به ارواح طیبه شهدای اسالم 
به ویژه روح پرفتوح معمار کبیر انقالب اس��المی، 
حضرت امام راحل و همچنین با آرزوی سالمت، 

س��عادت و طول عمر با عزت ب��رای رهبر فرزانه 
و معظم انقالب اس��المی و آرزوی موفقیت های 
روز افزون ب��رای دولت پر تالش، عدالت محور و 
س��خت کوش در سایه ی توجهات حضرت بقیه ا... 
االعظم و نی��ز عرض تبریک به مناس��بت اعیاد 
ش��عبانیه، همان گون��ه که اس��تحضار دارید پس 
از پیروزی انقالب ش��کوهمند اس��المی توجه به 
روس��تاها در اولویت سیاست های نظام جمهوری 
اسالمی ایران قرار گرفت و حرکت های جهادی، 
تح��ول بزرگی در وضعیت روس��تاها ایجاد نمود. 
سامان بخش��یدن به وضعیت روستاها با تصویب 
قانون تش��کیالت، وظایف و انتخابات شوراهای 
اس��المی کش��ور و متعاقب آن تصوی��ب قانون 
تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور 
صورتی نوین یافت. بر اساس قانون اخیر، سازمان 
دهی��اری به عنوان نهاد نوین مدیریت روس��تایی 
با ش��خصیت حقوقی مس��تقل در مقام یک نهاد 
عمومی غیردولتی ش��کل گرفت ک��ه در تعاملی 
س��ازنده با شورای اس��المی روستا برای مدیریت 
امور عمومی، ارتقای ش��اخص های زندگی مردم 
در روس��تاها و تحقق توسعه ی پایدار روستایی در 

تالشند.
دولت مردان عزی��ز و بزرگواران حاضر، در این 
مقطع از تاریخ کش��ور که نهال انقالب اس��المی 
به درخت تناوری تبدیل ش��ده و ب��ه مدد الطاف 
پروردگار و توجهات حض��رت ولی عصر (عج)، از 
تندب��اد حوادث متعدد با س��ربلندی عبور کرده ایم 
و به سوی چش��م اندازی امیدبخش در حرکتیم تا 
قله ه��ای افتخار را فتح کنیم و ایران اس��المی را 
آبادتر از همیشه بسازیم و به توسعه ی پایدار دست 
یابی��م، فراموش نکنیم که روس��تا یکی از ارکان 
چنین توسعه ای محسوب ش��ده و باید جایگاهی 
همپایه ی ش��هر ب��رای آن قائل ش��د و اساس��ا 
همه جانبه بودن توس��عه ی کش��ور جز در سایه ی 

موفق ترین عملکردها بر اساس ارزیابی
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توسعه ی پایدار روستایی میسر نیست.
خدای را سپاس می گوییم که امروز در سایه ی 
تالش های خستگی ناپذیر س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کش��ور و برنامه ریزی های صورت 
گرفته در حوزه ی معاونت امور دهیاری ها، ش��اهد 
ارتقای شأن و منزلت دهیاری ها، هویت بخشی و 
توانمندسازی نهاد دهیاری در عرصه های مختلف 
توسعه ی پایدار بوده ایم و این اتفاقی مبارک برای 
توسعه ی پایدار روستایی است. دهیاری ها با وجود 
عمر 10 س��اله ی خ��ود موفقیت ه��ای ارزنده ای 
از قبی��ل اجرای ده ه��ا هزار پ��روژه ی عمرانی و 
خدماتی در سطح کش��ور و با صرف هزینه هایی 
به مراتب پایین تر از هزینه های پیش بینی شده و با 
بهره گیری از مش��ارکت مردمی کسب و از همین 
طریق تغییرات زیادی را در چهره ی روستاها ایجاد 
نموده اند. همکاری دهیاری ها با سازمان های متعدد 
و تس��هیل نمودن انجام وظایف آن ها و توسعه ی 
خدمات فرهنگی و اجتماعی در روس��تاها، فضای 
زندگی مطلوب تری را برای اهالی مناطق روستایی 

فراهم آورده اند.
حضار گرامی، دهیاری ها با وجود تمام اقدامات 
س��ازنده ای که به انجام رسانده  و موجب تغییراتی 
مثبت در چهره ی روس��تاها ش��ده اند با مشکالت 
متعددی روبه رو هستند که حل آن ها همت تمامی 
مسئوالن و سیاست گذاران را می طلبد؛ مشکالتی 
خاص جامعه ی روستایی کشور که مهم ترین آن ها 

عبارتند از: 
1- پراکندگ��ی روس��تاها و صعب العبور بودن 
برخی از آن ها که خدمات رسانی به آن ها را دشوار 
نموده و س��رمایه گذاری برای بخش خصوصی و 

حتی دولتی را دچار مشکل می نماید.
2- گس��تردگی وظایف قانون��ی دهیاری ها و 
انتظارات مردم روستا که به حق، دهیاری را موظف 
به پیگیری تمامی مطالبات خود از دس��تگاه های 

اجرایی می دانند.
3- ضع��ف بنیه ی اقتصادی روس��تاها و عدم 
ام��کان درآمدزای��ی نهاد دهیاری در بس��یاری از 

روستاها در کنار محدودیت منابع مالی و اعتباری 
پیش بینی شده برای دهیاری ها.

4- دیده نش��دن جایگاه دهیاری در بس��یاری 
از قوانی��ن کش��ور و برنامه های توس��عه؛ هر چند 
اختصاص م��اده ی 194 از برنامه ی پنج س��اله ی 
پنجم توسعه ی کشور به مبحث توسعه روستایی 
اتفاق مبارکی اس��ت که امید ب��ه اصالح قوانین 
و لح��اظ جایگاه نهاد دهی��اری در آن ها را ایجاد 
می کند، اما الزم به ذکر است که در کل برنامه ی 
پنجم توس��عه و حتی ماده ی 194 عنوان دهیاری 
ذکر نش��ده و به تبع آن نیز نقش��ی برای دهیاری 

لحاظ نشده است.
5- ب��ا وجود آن ک��ه یکی از مناب��ع درآمدی 
دهیاری ه��ا وف��ق آیین نامه ی مال��ی دهیاری ها، 
کمک های دولتی ذکر شده ولی متاسفانه تاکنون 
اعتباری در قوانین بودجه ی سنواتی برای این نهاد 

تخصیص نیافته است.
6-  تع��ارض و خالءه��ای قانون��ی متعدد در 
امور دهیاری ها که رفع آن ها می تواند پش��توانه ی 
اجرایی دهیاری ها را در ارائه ی خدمات بیش��تر و 

مطلوب تر به جامعه ی روستایی تقویت کند.
7- عدم ضمانت اجرایی و پش��توانه های الزم 
برای برخورد با تخلفات ساختمانی و ... در محیط 

روستا.
8- ش��ناخته نبودن دهیاری برای بس��یاری از 

دستگاه های اجرایی مرتبط با امور روستا.

9- ع��دم هم��کاری و تعام��ل دس��تگاه های 
خدمت رس��ان در روس��تا با یکدیگر و با دهیاری 
و در برخ��ی موارد م��وازی کاری و اتالف منابع و 

سرمایه های ملی.
10- بی ثبات��ی در وضعیت ش��غلی دهیاران با 
توجه ب��ه عزل و نصب های مک��رر و در مواردی 

بی دلیل از سوی شورای اسالمی روستا.
11- ناکافی بودن منابع مالی دهیاری ها و عدم 
تناس��ب سهم 20 درصدی آن ها در قانون مالیات 
بر ارزش افزوده با وجود این که 30 درصد جمعیت 

کشور را روستاییان تشکیل می دهند.
12- کاف��ی نب��ودن میزان توجه به مس��ائل 
و مش��کالت دهی��اران و جامعه ی روس��تایی در 

رسانه ی ملی و مطبوعات و سایر رسانه ها.
13- غلب��ه ی توج��ه به مس��ائل ش��هری در 

تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها.
از جمله مهم ترین پیشنهادهایی که به رفع موانع 
فوق تا حد زیادی کمک می کند و جزو اساسی ترین 
مطالبات دهیاران سراسر کشور است بذل عنایت 
ویژه ی دولت مردان محت��رم و نمایندگان محترم 
مجلس ش��ورای اس��المی در تخصی��ص ردیف 
بودجه ای مس��تقل برای نهاد دهیاری در بودجه ی 
سنواتی کش��ور و نیز واگذاری پروژه های عمرانی 
و خدمات��ی به دهیاری هایی که توان اجرایی الزم 
را داش��ته و داوطلب هستند که این امر مسلما به 
تقویت بنیه و نیز ارتقای شأن و منزلت دهیاری ها 
و شناخته ش��دن جایگاه مهم آن ها برای کلیه ی 
دستگاه های اجرایی و توانمندسازی این نهاد منجر 
خواهد شد. امید است که با بهره گیری از فرهنگ 
ناب اسالم محمدی(ص) و تکیه بر فضایل انسانی 
و اخالق اسالمی، پیروی و تبعیت از رهنمودهای 
روش��نگرانه ی رهبر معظم انق��الب و با جدیت و 
تالش بی وقفه ی مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران و 
دست در دست یکدیگر بتوانیم روح تازه ای به کالبد 
جامعه ی روستایی دمیده و همسو، همراه و در کنار 
یکدیگر ضمن تقویت نهاد دهیاری به عنوان متولی 
قانونی مدیریت روس��تایی در کشور، گام مثبتی را 
در راستای گسترش عدالت اجتماعی، فقرزدایی و 

خدمت رسانی به جامعه ی روستایی برداریم.
 َوالَسالم َعلی َمِن الَتَبَع الُهدی 

برترین های آزمون جامع دهیاران

روستااستاندهیارردیف

فتح المبین دارابفارسحسن قلی زاده1

کره برمرکزیافسانه نعمتی2

خاوهقممهدی بابایی3

برگردخراسان شمالیلیال رهنما4

اسالم آبادآذربایجان غربیصالح احمدی5

ایوریقاردبیلعبدالعلی خانزاده6

اسفندیاریزدعباس امیری7

ولی آبادسیستان و بلوچستانستار ریگی8

بردیهخوزستانسیدعلی موسوی9

جنت بوکردستانمختار امجدی10
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 اولین المپیاد علمی دهیاران کش��ور 
صبح پنج شنبه 16 شهریور با حضور 
بی��ش از 400 دهی��ار منتخ��ب آزمون های 
مکاتبه ای دهیاران از سوی معاونت آموزشی 
پژوهش��کده مدیریت ش��هری و روس��تایی 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با 
همکاری دفتر امور روستایی استانداری البرز 

در این استان برگزار گردید.
همایشی پیش از شروع آزمون به مناسبت 
گردهمای��ی دهیاران برتر کل کش��ور برگزار 
گردی��د. در ای��ن همایش مهن��دس تابش فر 
قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور، دکتر بمانیان و مهندس رجب صالحی 
ریاس��ت و معاونت آموزش��ی پژوهش��کده، 
مهندس کوش��ش تبار سرپرست معاونت امور 
دهیاری ه��ا و دکتر عبدالله��ی مدیرکل دفتر 
عمران و توسعه روستایی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور به همراه معاون عمرانی 
و مدیران کل اس��تانداری البرز و تنی چند از 
ش��هرداران و مس��ئوالن این اس��تان حضور 

داشتند.
در ابتدا مهندس به��ادری، مدیر کل دفتر 
امور روس��تایی و شوراهای استان البرز ضمن 
عرض خیر مقدم به کلیه ی مسئولین، مدیران 
و همچنین دهیاران حاضر در همایش، معرفی 
کوتاهی از استان البرز و ظرفیت های طبیعی و 

گردشگری آن نمودند و برای کلیه ی دهیاران 
آرزوی موفقیت کردند.

دکتر بمانیان، ریاست پژوهشکده مدیریت 
ش��هری و روس��تایی نیز س��خنان خود را با 
اشاره هایی به آیات قرآن و احادیث معصومین 
مبنی بر علم اندوزی و کس��ب ش��ناخت آغاز 
کرده و به جایگاه وی��ژه ی آموزش در جهت 
 ارتق��ای مدیریت روس��تایی اذع��ان نمودند.
بمانی��ان در ادام��ه از راه ان��دازی رش��ته ی 
دهیاری ه��ا و ش��وراها به ص��ورت مج��ازی 
و غیر حض��وری خبر داده و  دهی��اران را به 
ممارست و حضور فعال در کلیه ی برنامه های 
آموزش��ی س��فارش نمودند. ایشان همچنین 
از امکان معادل س��ازی آموزش های گذرانده 
ش��ده توس��ط دهیاران در آین��ده ی نزدیک 
خب��ر دادند و از هماهنگی های صورت گرفته 
 در ای��ن ارتب��اط اع��الم خرس��ندی نمودند.
دکت��ر بمانی��ان در ارتب��اط با المپی��اد علمی 
دهیاران و س��طح علم��ی س��ئواالت، آن را 
برابر با آزمون های استاندارد کشوری ارزیابی 
نمودند.ریاست پژوهشکده مطالعات شهری و 
روستایی س��خنان خود را با آرزوی موفقیت 
روزاف��زون ب��رای کلیه ی دهی��اران به پایان 

رساندند.
مهندس تابش فر س��خنان خود را با تشکر 
و قدردانی از زحمات معاونت امور دهیاری ها، 

ریاست پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی 
و دیگر دست اندرکاران مدیریت روستایی آغاز 
نمودند. ایشان از زحمات  ارزشمند دهیاران در 
روستاها قدردانی نمودند و اجر الهی را باالترین 
و با ارزش ترین پاداش برای زحمات بی دریغ 
دهیاران در روستاها دانستند. ایشان مدیریت 
در روستا را ساختاری شبیه به شهرداری ها در 
شهر معرفی کردند و حتی در برخی از حوزه ها 
دهیاری ها را با توجه به سابقه ش��ان پیش��رو 
 و موفق تر از ش��هرداری ها معرف��ی نمودند.

قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور در س��خنان خود به سطح تحصیالت 
دهیاران اش��اره نمودند و اعالم کردند که در 
حال حاضر حدود 80 درصد از دهیاران دارای 
دانش��گاهی هس��تند. همچنین  تحصیالت 
ایشان از مهیا نمودن تمهیداتی برای استخدام 

دهیاران و بهبود وضعیت آنان خبر دادند.
کوش��ش تبار، سرپرس��ت معاون��ت ام��ور 
دهیاری ها نیز در ابتدای سخنان خود به اهمیت 
س��رمایه های انس��انی و جایگاه آموزش های 
ش��غلی پرداخته و دهیاران را س��رمایه های با 
ارزش��ی دانس��تند که چرخ توس��عه ی روستا 
 را ب��ه حرک��ت درآورده و هدای��ت می کنند.

سرپرست معاونت امور دهیاری های سازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کشور در ادامه 
به جای��گاه مح��وری و کلی��دی دهیاری ها 

گزارشی از اولین المپیاد علمی 
دهیاران کشور
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در مدیری��ت اجرایی روس��تاها پرداخت و به 
پروژه های عمرانی صورت گرفته توسط آنان 
اش��اره نمود که اعتباری بالغ بر 680 میلیارد 
ریال را شامل گردیده است. همچنین ایشان 
از برخی اقدامات و فعالیت هایی که در جهت 
تثبیت جایگاه دهیاران و فراهم نمودن شرایط 
 قانونی این امر در حال انجام است خبر دادند.
کوش��ش تبار در ادامه ی س��خنان خود گفت: 
این اواخر خوشبختانه دهیاران عالوه بر کسب 
تخصص های مرتبط و همچنین ارتقای سطح 
تحصیالت، موفقیت های خوبی در عرصه ی 
مدیریت روس��تایی کس��ب کرده اند که این 
مایه ی خرسندی است. سرپرست معاونت امور 
دهیاری ها، محور حرکت و مدیریت در روستا 
را دهی��ار معرفی نموده و حض��ور زنان دهیار 
در این عرص��ه را از ویژگی ها و ظرفیت های 
خ��اص این نه��اد معرفی کردند. ایش��ان در 
پایان سخنان خود دهیاران را به مستندسازی 

اقدامات دهیاری و معرفی فعالیت های صورت 
گرفته و همچنین تدوین برنامه ی پنج ساله ی 

دهیاری ها توصیه نمودند.
پ��س از پایان بخ��ش اول دهیاران حاضر 
در همای��ش در آزمونی به مدت دو س��اعت 
ب��ه رقابت پرداختند.به گزارش روابط عمومی 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور، 
مناب��ع آزمون »اولین المپیاد علمی دهیاران« 
از محتوای آموزش��ی آزمون های س��ال های 
گذش��ته و به ص��ورت تس��تی انتخاب ش��ده 
بود. نیمی از ش��رکت کنندگان در این المپیاد 
علم��ی از می��ان برگزی��دگان آزمون ه��ای 
سال های 88 و 89 و نیم دیگر از برگزیدگان 
آزم��ون س��ال 90 بودند. در مجم��وع بیش 
از 400 نف��ر از دهی��اران سراس��ر کش��ور در 
 این آزمون ب��ه رقابت با یکدیگ��ر پرداختند.
س��ومین دوره ی آزمون مکاتب��ه ای دهیاران 
به ص��ورت غیرمتمرک��ز در س��ال 1390 ب��ا 

حضور 15 هزار دهیار از 31 اس��تان از سوی 
پژوهش��کده مدیریت ش��هری و روس��تایی 
سازمان ش��هرداری ها و دهیاری های کشور 
برگزار گردیده بود و دهیاران برتر این آزمون 
در اولین المپیاد علمی دهیاران حضور داشتند.
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
با توجه به وظایف خ��ود در زمینه ی حمایت 
و پشتیبانی از دهیاران و ارتقای سطح دانش 
شغلی آنان در سال های 1388، 1389 و 1390 
به ترتیب با حضور 8 هزار، 13 هزار و 15 هزار 
دهیار از سراسر کشور آزمون های غیرحضوری 
را در راستای گسترش آموزش های مکاتبه ای 
دهیاران و افزای��ش تعداد فراگیران و کاهش 
هزینه های آموزش��ی با هم��کاری دفاتر امور 
روس��تایی اس��تانداری ها برگزار کرده بود که 
در مجم��وع از میان 40 هزار نف��ر، 400 نفر 
به عنوان دهیاران برتر در المپیاد علمی دهیاران 
 ش��رکت کردند تا برترین ها مشخص شوند.

برترین های المپیاد علم��ی عالوه بر دریافت 
جوای��ز ارزنده، ب��رای دریافت تس��هیالت و 

امکانات نیز در اولویت قرار می گیرند.

جدول آموزش های مکاتبه ای دهیاران طی سال های 1388 تا 1391
سال 

برگزاری
تعداد 

دهیاران
نحوه 

تعداد عنوان محتوابرگزاری
محتوا

ساعت 
آموزش

نفر ساعت 
آموزش

ملی13888000

منابع مالی و درآمدی دهیاری ها
فضای سبز روستایی

مدیریت توسعه زیرساخت های خدمات روستایی
اصول و مبانی بهداشت روستایی

برنامه ریزی و کنترل پروژه های روستایی

5 کتاب 
سبز 

دهیاری ها 
88704000

ملی138913000

آیین نگارش و مکاتبات اداری
مشارکت مردمی در روستا

آشنایی با برنامه ها و پروژه های عمرانی
ساخت و ساز روستایی
طرح هادی روستایی
منابع مالی در روستا

مدیریت پسماندهای جامد روستایی 

13 سی دی 
فیلم 

آموزشی 
“سالم 
دهیار”

1041352000

استانی 139015000
- ملی

 مفاهیم و مبانی صنایع روستایی در توسعه روستا
 شیوه های جلب مشارکت و تعاون روستایی

 برنامه ریزی و مدیریت در روستا
 بودجه ریزی و بودجه نویسی در روستا

امالک و اراضی روستایی

5 کتاب 
مدیریت 
روستایی

721080000

238837840کلیه ی محتواهای فوقملی1391430

233523173840--36430جمع کل
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ت جهاني
تجربيا

زینب بیات
کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و 

بافت های تاریخی
 Bayat@imo.org.ir

 در طول س��الیان گذش��ته، سیاس��ت 
کشورها بر اس��تفاده ی هر چه بیشتر از  
ظرفیت ها و س��رمایه های اجتماعی متمرکز شده 
اس��ت. اس��تفاده از این ظرفی��ت، به خصوص در 
روس��تاها و مناطق دورافت��اده -که منابع مالی و 
امکانات کمت��ری دارند- اهمیت بیش��تری پیدا 
می کند. برنامه ها و اقدام��ات متعددی در جوامع 
مختلف ب��رای ترغیب م��ردم به مش��ارکت در 
فعالیت های اجتماعی انجام ش��ده است. پروژه ی 
O4O )خدمات رس��انی ب��ه س��الخوردگان ب��ا 
مشارکت سالخوردگان( یکی از برنامه هایی است 
که اخیرا در کش��ورهای شمالی عضو اتحادیه ی 
اروپ��ا با فرض اولیه ی “نیاز جوامع به مش��ارکت 
س��اکنان در تامین نیازهای خود” طراحی و اجرا 
گردیده است. این پروژه و سایر تحقیقات مشابه 
س��عی بر آن دارند با س��نجش می��زان عالقه ی 
جوامع به گسترش فعالیت های اجتماعی -بدون 
در نظ��ر گرفتن منفعت م��ادی احتمالی- و تاثیر 
این فعالیت ها و اثربخشی آن ها بر افراد و جوامع 
محلی به آن ها در اس��تفاده از پتانسیل موجود در 

فعالیت های اجتماعی کمک نمایند.
توس��عه ی  و  س��رمایه ها  ای��ن  از  اس��تفاده 
فعالیت های داوطلبانه نیازمند صرف زمان، تالش 
و تعهد زیادی بوده و حتی می تواند مخاطره انگیز 
باشد. از این رو اس��تفاده از تجربیات موفق سایر 
کشورها اهمیت زیادی پیدا می کند. عالوه بر این، 
پروژه ی O4O از منظر توجه به افزایش تدریجی 
سهم جمعیتی سالخوردگان در روستاها از یک سو 
و از سوی دیگر مشکالت روزافزون خدمات دهی 
به روس��تاهای با جمعیت ک��م به دلیل باالبودن 
هزینه ها، مشکالت استخدام و نگهداری نیروها و 
در نتیجه نیاز جدی به همراهی و مشارکت مردم 
با بخش عمومی، ش��ورای محل��ی و یا نهادهای 
عمومی هم ارز با دهیاری ها حائز اهمیت اس��ت. 
از آن جا که با توجه به افزایش مهاجرت جمعیت 
جوان روستایی به شهرها و نیز تغییرات تدریجی 
هرم سنی در سال های آتی، مشکالت پیش روی 
خدمات رسانی به کهنساالن روستایی دور از ذهن 
نخواه��د بود، توجه به فرآیند و راهکارهای اتخاذ 
شده در این پروژه می تواند مدیران روستایی را در 
اس��تفاده ی هرچه بیشتر از سرمایه های نهفته در 

جامعه، رهنمون باشد.
معرفی پروژه

ب��ه  “خدمات رس��انی  تحقیقات��ی  پ��روژه ی 
سالخوردگان با مش��ارکت سالخوردگان”1 که به 

اختصار “س��بس” نامیده می شود در یک دوره ی 
س��ه س��اله )2010-2008( ب��ا س��رمایه گذاری 
مرک��ز برنامه ریزی منطقه ی ش��مالی اتحادیه ی 
اروپا و نظارت عالیه ی مرکز س��المت روستایی 
موسسه ی هزاره دانشگاه اسکاتلند2 در کشورهای 
اس��کاتلند، سوئد، فنالند، گرینلند و ایرلند شمالی 
و با حمایت آنان ش��کل گرفت و انجام پذیرفت. 
انتخ��اب نمونه های م��وردی این پ��روژه از بین 
کشورهای حاش��یه ی ش��مالی اتحادیه ی اروپا، 
به دلیل باالتر بودن نسبت جمعیت سالخوردگان 
مناطق روس��تایی به مناطق شهری مرکزی؛ در 

مقایسه با سایر مناطق اروپا بوده است.
پروژه ی “س��بس” با هدف به تصویر کشیدن 
نقش مثب��ت س��الخوردگان به عن��وان اعضای 
ارزش��مند جوامع -و نه س��ربار و از کار افتاده- و 
س��هیم کردن این گروه از جامع��ه در طراحی و 
توسعه ی خدمات برای خود و سایر کهنساالن از 
طری��ق تایید مهارت ها و تجربیات آنان، کار خود 
را آغ��از کرد. در این پروژه،  پی��ش از هر چیز به 
برجسته س��ازی فایده ی ش��رکت در فعالیت های 
اجتماعی و پذیرش مس��ئولیت شهروندی برای 
جوامع )توس��عه ی سرمایه و ظرفیت اجتماعی( و 
برای مردم )گسترش ارتباطات اجتماعی، ارتقای 
س��المت و تندرستی( پرداخته ش��د و پس از آن 
سیاس��ت هایی برای نقش پذیری بیش��تر و فعال 

شهروندان طراحی و اجرا گردید.
اهداف این پروژه به اختصار عبارتند از:

 شناخت روش های مشارکت سالخوردگان 
در پویایی و توسعه ی پایدار جوامع

 حفظ حداکثری استقالل ساکنان در مناطق 
اجرای طرح

 مشارکت همه ی گروه های سنی
 توس��عه و گسترش منابع و امکانات موجود 
در جامعه برای ارتقای سطح سالمت و تندرستی 

میانساالن
 پذیرش میانس��االن و کهنساالن به عنوان 

نیروی مثبت و دارایی با ارزش
ای��ده ی اصل��ی ای��ن ط��رح بررس��ی نقش 
سیاس��ت های فردی و اجتماع��ی جوامع و تاثیر 
آن ب��ر مس��ئولیت پذیری س��اکنان در محافظت 
و حمای��ت از خود و تغییر ب��اور عمومی از “لزوم 
ارائ��ه ی خدمات عموم��ی از باال ب��ه پایین” به 

“خدمات دهی مشارکتی” بوده است.
پروژه ی “س��بس” تالش کرده اس��ت ضمن 
فراه��م آوردن خدم��ات و امکان��ات م��ورد نیاز 

سالمندان به سواالت زیر پاسخ گوید:
 چگون��ه جوام��ع می توانن��د ب��ا توج��ه به 
محدودیت امکانات و منابع، همان طور که انتظار 

می رود سطح خدمات رسانی را گسترش دهند؟
 چه گروه هایی را باید درگیر کنند؟

تعامالت اجتماعی 
و خدمات رسانی مشارکتی؛ 
رویکردی نوین
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آی��ا در هم��ه ی جوام��ع ظرفیت اس��تفاده از 
سرمایه های اجتماعی وجود دارد؟
پایش و راهبری جوامع

همان گون��ه که گفته ش��د ه��دف از اجرای 
پروژه ی “سبس” جلب مشارکت سالمندان برای 
ارائه ی خدمات در جوامعی بود که گاهی کمترین 
س��طح اعتماد و تمای��ل به مش��ارکت در آن ها 
دیده می ش��ده اس��ت. برنامه ریزان بعد از ارائه ی 
آموزش ه��ای الزم، با پایش اطالعات به دس��ت 
آم��ده، فعالیت های اجتماعی را گس��ترش دادند. 
از جوامع روس��تایی ش��رکت کننده در این طرح 
برای ایجاد س��ازمان ها و نهادهای مورد نیازشان 
حمای��ت کافی به عمل آمد تا بتوانند بر طبق نظر 
خود، انواع مختلفی از خدمات را ارائه کنند. جوامع 
ش��رکت کننده ب��ا تکمیل فرم های مش��خص، 
گ��زارش عملک��رد ماهیانه ی خ��ود را با عناوین 
اهداف محقق ش��ده، پیش��رفت ها، مش��کالت 
و چالش ه��ا ارائ��ه کردن��د. از ای��ن گزارش های 
خوداظهاری به عنوان ابزار س��نجش کیفی سطح 
گس��ترش فعالیت های اجتماعی و میزان اجرایی 
بودن سیاس��ت های اتخاذ ش��ده از زم��ان آغاز 
پروژه، استفاده ش��د. اگرچه گسترش ابتکارات و 
ایده های “سبس” و تاثیرات مثبت آن در جوامع 
بس��یار واقع بینانه به نظر می رسد لیکن باید توجه 
داشت که مراحل و فرآیند گسترش فعالیت های 
اجتماع��ی، فرآیندی طبیعی، پیچیده و حس��اس 
اس��ت که در تمام مراحل آن احتمال شکست یا 

توقف وجود دارد.
دکتر کیت��ی رادفورد؛ یکی از مدیران پروژه ی 
“س��بس” در ایرلند ضمن بررسی نقش رسانه ها 
در پیشبرد اهداف این طرح درباره ی آن می گوید: 
“سبس” زندگی بسیاری از سالخوردگان را تغییر 
داده اس��ت. این پروژه سیاس��ت گذاران ارش��د و 
م��ددکاران اجتماعی –به عن��وان صدای گویای 

سالمندان– را گرد هم آورده تا راهی برای ارائه ی 
خدمات به این گروه (سالمندان) توسط خود آن ها 
بیابند. نقش رسانه های جمعی در برجسته سازی 
موفقیت ه��ای آنان به عنوان ی��ک ابزار قدرتمند، 

انکار ناپذیر است.
 در ادامه و با توجه به اهمیت موضوع، مراحل 
اج��رای این پروژه به عنوان یک راهنمای س��اده 
برای “اس��تفاده از ظرفیت های موجود در س��ایر 

جوامع” ارائه می گردد.
مراحل پروژه:

1- برقراری تعامل اجتماعی
برق��راری تعام��ل اجتماعی در تم��ام مراحل 

گسترش فعالیت های اجتماعی پروژه ی “سبس” 
اهمی��ت خاصی دارد. مرحله ی اول ایجاد اعتماد، 
اش��تیاق و انگی��زه ی عمومی اس��ت. در بعضی 
از جوام��ع آمادگی برای تعامل بیش از س��ایرین 
وج��ود دارد. تجربه و خاطرات اقدامات پیش��ین 
مانند پروژه های شکست خورده، پروژه های نافی 
مناف��ع عمومی و یا مناقش��ه برانگی��ز، می تواند 
مانع از ایجاد اش��تیاق برای شرکت در فعالیت ها 
باش��د. باید توجه داش��ت که مردم عموما نسبت 
به انگیزه های گسترش خدمات و هدایت جامعه 
بدبین هس��تند. مدیران پروژه در این مرحله باید 
ضمن شناخت و مالقات با گروه های داوطلب و 
سایر مردم، اشتیاق و انگیزه برای پذیرش طرح را 
ایجاد کنند. هرچند در پایان مرحله ممکن اس��ت 
بعضی از جوامع با ایده ی اولیه تعامل برقرار کرده 
و بعض��ی برای توس��عه ی خدمات س��المندان با 

کمک سالمندان، آمادگی نداشته باشند.
پویایی گروه ه��ای اجتماع��ی در این مرحله 
اهمیت زی��ادی دارد. اختالف��ات درون گروهی 
می توان��د باعث فروپاش��ی گ��روه و از بین رفتن 

حمایت محلی گردد.
2- شناسایی نیازها 

خدمات مورد نیاز س��المندان در اثر نشست ها 
و جلس��ات مختلف تب��ادل نظر، قاب��ل احصا و 
شناسایی اس��ت. در طول اجرای پروژه، مدیران 
بای��د حمایت هایی از قبیل اعتمادس��ازی، تامین 
مناب��ع مالی، دسترس��ی ب��ه مناب��ع اطالعاتی و 
اجتن��اب از تکرار تجارب تلخ پیش��ین را به عمل 
آورند تا جامعه عالقه مند ش��ود ک��ه یک “نیاز” 
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را به “حرکت” تبدیل کند و نشس��ت های جمعی 
در نهایت به مجموع��ه ای از ابتکارات قابل اجرا 

منتهی گردد.
بیش��تر تالش می شود تا مدیران پروژه از بین 
س��اکنان محلی و با حداقل آشنایی به منطقه ی 
اجرای طرح انتخاب ش��ود. اما گاهی این مدیران 
در بین مردم به عنوان “غریبه ی مطلع” ش��ناخته 
می ش��وند که همین موض��وع می تواند به عنوان 
محرک ایجاد فعالیت ه��ای اجتماعی عمل کند. 
هدایت گ��ر و محرک پ��روژه نیازمن��د ارتباط با 
جامعه در عین حفظ فاصله ی الزم از آن اس��ت. 
آنان به ارتباط با جامعه برای ش��ناخت ساختار و 
مشکالت آن، روابط و منابع اجتماعی نیازمندند. 
از سوی دیگر ارتباط با منابع غیر محلی، داده های 
اطالعاتی و سیاس��ت مداران محلی و غیر محلی 

نیز ضروری است.
3- ایجاد مهارت های اجتماعی

برای پیش��برد ابتکارات اتخاذ شده در جامعه، 
ابتدا باید مهارت های مورد نیاز شناسایی و ایجاد 
شوند. اقداماتی از قبیل برگزاری کامل دوره های 
آموزش��ی، تعل��ق وام های ش��روع کار و حمایت 
بخش عمومی از کارآفرینی ها و اقدامات عمومی 

می تواند به عنوان محرک، نقش آفرین باشد.
جوام��ع محل��ی اغل��ب تمایل به گس��ترش 
فعالیت های “ملموس” از ن��وع حمل ونقل دارند 
که نیازمند نیروی انسانی و منابع مالی فراوان اند. 
نوع خدمات��ی که جوامع قصد ارائه ی آن را دارند 
و طبیعت ارائه ی خدمات روستایی نیازمند اعتماد 
زی��اد به بخ��ش عمومی (به ش��کل پیش فرض) 
است. در مناطق روستایی برای انجام فعالیت های 
اجتماعی، معموال ب��ه وعده های بخش عمومی 
اعتماد می ش��ود. بنابراین مدی��ران پروژه در این 
مرحل��ه مدی��ران بخش های دولت��ی را مالقات 
می کنند تا برای خدماتی که بخش دولتی حاضر 

است برای آن هزینه کند به توافق برسند. 
4- راه اندازی فعالیت اجتماعی

اف��راد جامعه باید با س��اختار س��ازمانی ایجاد 
ش��ده و اهداف آن موافق باش��ند تا بر اساس آن 
برنامه های خدمات دهی را داوطلبانه یا به ش��کل 
تجاری دنبال کنن��د. البته قطعا ایجاد تعادل بین 
برنامه ها و فعالیت های اجتماعی و تجاری در ابتدا 
مناقش��ه برانگیز خواهد بود. مردم باید از مزایای 
ایج��اد فعالیتی با ش��مایل تجاری آگاه ش��وند و 
البته مس��ئولیت های مرتبط با آن را نیز بپذیرند. 
تف��اوت بزرگی بین انجام کاره��ا صرفا به عنوان 
ی��ک جامعه و یا یک جامع��ه با ابتکارات تجاری 
وجود دارد. ممکن است افراد به علت حس تعلق 
ب��ه مکان، برای ایج��اد و راه ان��دازی امکانات و 
خدمات روستایی تمایل نشان دهند، ولی معموال 
عالقه ای به تش��ریفات اداری راه اندازی کسب و 

کار جدید نشان نمی دهند.
مدی��ران پروژه باید انتظ��ار تنش های مرتبط 
ب��ا انتقال از م��دل جامعه ی مبتنی ب��ر تعامالت 
اجتماعی به مدل جامعه ی مبتنی بر روابط تجاری 
را داشته باشند: تنش هایی که از مقاومت ساکنان 
در برابر رس��می و تجاری شدن روابط عاطفی و 
اجتماعی در اثر تغییر اهداف فعالیت ها از “کمک 

به هم نوع” به “درآمد زایی” ناشی می شود.
س��الخوردگان در مناطق روستایی و دورافتاده 
معموال به کمک های موجود و البته غیر رس��می 
اتکا و اعتماد می کنند: بعضی از مردم با شبکه های 
اجتماعی به خوبی ارتباط دارند و با فعالیت در این 
شبکه ها احساس راحتی می کنند. اما سایر مردم 
به این منابع دسترس��ی ندارن��د. به هر جهت در 
ای��ن پ��روژه از ابتدا، تصمیمی ب��رای تغییر مدل 
مش��ارکت در امور و کمک کردن به یکدیگر-به 
دلی��ل ایجاد تنش های احتمالی در جامعه- وجود 

نداشته و ندارد.
برای ارائه ی فعالیت های اجتماعی در مناطق 
کوچک ت��ر و دورافتاده تر مجتمع ه��ای خدمات 
روس��تایی متمرکز می تواند مناس��ب باش��د. به 
همی��ن منظور در پروژه ی “س��بس” افراد صرفا 

مس��ئول بررس��ی خدمات قابل ارائه به ش��کل 
مجتمع و ایجاد یک فضای جمعی برای باالبردن 

فرصت های تعامل اجتماعی گردیدند.
5- پایدارسازی فعالیت های اجتماعی

اعضای جامعه باید قادر باش��ند در فعالیت ها 
ایفای نق��ش کنند. ارائ��ه دهن��دگان و دریافت 
کنندگان خدمات، باید سرمایه گذاری های محلی 
مرتبط را پی��دا کنند. در ای��ن مرحله خدمات به 
جامعه ارائه می ش��ود و به وس��یله ی کاربران و یا 
بخش عموم��ی انجام می پذی��رد. در صورتی که 
ارائ��ه ی خدم��ات با توافق بخش عمومی باش��د 
پروژه ی “س��بس” می تواند به عنوان طرح کمک 
به بودج��ه ی محلی در ایجاد مناب��ع مالی پایدار 

استفاده شود.
  بررسی نمونه های موردی

  فنالند
"س��بس" در فنالند به وس��یله ی یک شرکت 
توس��عه ی کس��ب و کار در منطق��ه ی نورمز که 
س��ابقه ی همکاری با ش��هرداری را داشت انجام 
ش��د. فعالیت ه��ای داوطلبان��ه در فنالند اهمیت 
ناچی��زی داش��تند به طوری ک��ه تنه��ا کمت��ر از 
10درصد خدمات ارائه شده به سالمندان از طریق 
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گروه های داوطلب ارائه می شد. بنابراین "سبس" 
ب��ر روی افزایش ظرفیت همین گروه ها کار کرد 
تا با ایجاد یک س��اختار داوطلب محور و افزایش 
فعالیت های داوطلبانه بتواند به مردم سالخورده ی 

مناطق روستایی و دورافتاده کمک کند.
در منطق��ه ی نورمز،  فعالیت ها در یک خانه ی 
س��المندان که توس��ط گروه ه��ای داوطلب اداره 
می ش��د متمرکز گردید ت��ا از آن محل به عنوان 
یک پای��گاه اجتماعی و محلی اس��تفاده نمایند. 
ه��دف پروژه در این منطق��ه،  افزایش زمان-نفر 
فعالیت های داوطلبانه ی در دسترس بود تا بتواند 
نوع و کیفیت خدمات ارائه ش��ده به سالمندان را 
برای زندگی طوالنی، سالم تر و شادتر در خانه و 

جامعه بهبود بخشد.
و  داوطل��ب  گروه ه��ای  از  "س��بس" 
دانش��کده ی  اجتماع��ی  عل��وم  دانش��جویان 
 عل��وم کارب��ردی دانش��گاه کارلی��ای ش��مالی

 –ک��ه ای��ن تحقی��ق ب��رای آن ه��ا به منزله ی 
کارآم��وزی و ی��ا پایان نام��ه ی درس��ی در نظر 
گرفته ش��ده بود- برای مصاحبه با سالخوردگان 
و ش��ناخت نیازها و مشکالت آن ها استفاده کرد. 
بر اساس این تحقیق، حمل ونقل به عنوان مشکل 

اساسی سالخوردگان منطقه ی نورمز مطرح شد و 
"سبس" سازوکار تشکیالت داوطلبانه را به سوی 
اتخاذ راهکارهایی برای به حداقل رس��اندن نیاز 
بیرون رفتن از منزل و روستا برای تامین خدمات 

مورد نیاز سالخوردگان هدایت کرد.
 ایرلند شمالی

در ایرلند،  منطقه ی بلفاست به عنوان نمونه ی 
موردی انتخاب ش��د. به خاطر شرایط خاص این 
منطقه و وج��ود خاطره ی ناآرامی های پیش��ین 
اجتماعی، اقتصادی و سیاس��ی در کهنس��االن،  
سرمایه های اجتماعی در سطح نسبتا پایینی قرار 
دارند و در مقابل س��وء ظن شدیدی بین ساکنان 
وج��ود دارد. ب��ه همین دلیل در ای��ن منطقه،  به 
جای اس��تفاده از افراد داوطلب بیش��تر، صرفا از 
گروه های داوطلب و خیر موجود برای توس��عه ی 
ظرفی��ت  فعالیت های اجتماعی اس��تفاده ش��د و 
فرآیندی تعریف گردی��د که در آن اهداف فردی 
و سازمانی گروه های داوطلب در راستای ایجاد و 
ارتقای سطح خدمات موجود برای کهنساالن باز 

تعریف شد.
در کوکزتاون "س��بس" از ی��ک انجمن ثبت 
شده ی میانس��االن محلی برای پیدا کردن نقاط 
مس��تعد، ن��وع فعالیت های اجتماع��ی و خدمات 
قابل ارائه اس��تفاده کرد. اعضای پروژه قرارهای 
مالق��ات کاری و اداری الزم را ص��ورت دادند تا 
در نهایت خروجی این فعالیت اجتماعی،  منفعت 
تج��اری نیز به همراه داش��ته باش��د. جلس��ات 
 اعضای ای��ن انجمن در یک کل��وپ غذاخوری

 برای گس��ترش اعضا و افزای��ش منافع حاصله 
از امکانات موجود  برگزار می ش��د. در قالب این 
باش��گاه، مرکز هنر و فعالیت ه��ای اجتماعی نیز 
ش��کل گرفت که خدمات مش��اوره و اطالعاتی 
در خصوص حقوق اجتماعی س��المندان و سایر 
مس��ائل ارائه می کرد. اعضای باش��گاه همچنین 
رس��تورانی محلی ایجاد کردند که غذاهای تازه،  
از مواد اولیه کشت و پخت شده توسط میانساالن 
عض��و انجمن را به فروش می رس��اند و عالوه بر 
باالبردن نشاط و تعامل اجتماعی،  منفعت مادی 

نیز به همراه داشت.
در ش��به جزیره ی آردز3 گ��روه »س��بس« با 
کمک سالخوردگان یک ایستگاه رادیویی محلی 
راه اندازی کردند که خدماتی متناسب با نیازهای 
س��اکنان ارائه می داد. برنامه های این ایس��تگاه 
ترکیبی از سرگرمی ها و برنامه های مفید (شامل 
اخبار،  دانس��تنی ها و ...) با محوریت س��المت و 
تندرستی هستند. انتخاب نوع برنامه ها،  ویرایش 
متن نهایی و اجرای آن توسط سالخوردگان محلی 
انجام می شود. مسئوالن »سبس« در این پروژه 
وظیفه داش��تند عالوه بر ایجاد ظرفیت های الزم 
برای مشارکت میانس��االن روستایی،  تنش های 

بین نسلی و درون جامعه ای را نیز برطرف نمایند. 
در خ��الل این پ��روژه، تعامل ب��ا جوانان و فهم 

متقابل این دو نسل از یکدیگر نیز بهبود یافت.
 جمع بندی و نتیجه گیری

با توج��ه ب��ه محدودیت منابع و مش��کالت 
روز افزون خدمات رس��انی به مناطق روس��تایی،  
اتخاذ راهکارهای نوین و متکی بر س��رمایه های 
اجتماع��ی اجتن��اب ناپذیر اس��ت. ایجاد ظرفیت 
الزم ب��رای تعامل مردم و دس��تگاه های متولی 
در جهت خدمات رس��انی،  اگرچه مستلزم صرف 
وقت و تالش زیادی می باش��د لیک��ن در پایان 
سرمایه ی ارزشمندی را در اختیار مدیران محلی 
قرار می دهد که در توسعه ی پایدار روستایی نقش 

بسزایی دارد.
ترغیب و تشویق ساکنان روستا به مشارکت در 
تمام مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر طرح های 
توس��عه روس��تایی،  عالوه بر تامین منابع مالی و 
اجتماعی الزم،  به لحاظ دارا بودن پایگاه حمایتی 
اجتماعی،  اج��رای صحیح و به موق��ع طرح ها را 
تضمین می کند و به تقویت سرمایه ی اجتماعی 
منجر می ش��ود که در انس��جام و پایداری جامعه 
نقشی غیرقابل انکار دارد. از سوی دیگر، توجه به 
نقش سالخوردگان در ایجاد و باال بردن تعامالت 
اجتماع��ی با توجه ب��ه جایگاه آن��ان،  خاصه در 
مناطق روستایی، عالوه بر توسعه ی مهارت های 
این گروه،  زندگی شادتر همراه با رفاه بیشتر را به 

ارمغان خواهد آورد.
منابع و مآخذ

http://www.qub.ac.uk/home/Research
http://www.peninsulahealthyliving.org
http://www.o4os.eu/userfiles/file/_General_

Documents/Sweden20%Case20%Study.pdf
http://www.o4os.eu/userfiles/file/_General_

Documents/Finland20%Case20%Study.pdf
http://www.o4os.eu/userfiles/file/_General_

Documents/O4O20%final20%report201%.pdf
(Endnotes)
1- Older people for older people 
2- UHI
3- Ards peninsula

71

info@Dehyariha.com

شماره 39 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي



ش تصويري
گزار

زندگی در خانه های 
صخره ای در روستای 
گردشگری کندوان

 کن��دوان ی��ا کندجان یکی از روس��تاهای 
دهستان سهند شهرستان اسکو است که در 
کیلومت��ری  و 52  اس��کو  جن��وب  کیلومت��ری   22
جنوب غربی تبریز واقع ش��ده است. کندوان روستایی 
کوهس��تانی و ییالقی اس��ت که معم��اری صخره ای 
خانه های هرمی ش��کل آن در نوع خود بی نظیر است. 
بلندی این تپه های مخروطی و هرمی شکل گاهی به 
ح��دود 30 تا 40 متر می رس��د. داخ��ل این خانه های 
صخره ای اطاق های متعددی حفر گردیده که به عنوان 
منازل مس��کونی و محل نگهداری دام مورد استفاده 
قرار می گیرند. در داخل هر مخروط حفره هایی از یک 
تا چهار طبقه حفاری شده است. کوچه های روستا در 
واقع همان شیارهای ناش��ی از آبرفت های مربوط به 
باران است که در طی س��الیان دراز ایجاد گردیده اند. 
دورنم��ای خانه های صخره ای این روس��تا به صورت 
تپه های کم نظی��ر کله قندی مخروطی منحصر به فرد 
اس��ت و جلوه ی خاصی به این روستا بخشیده است. 
نوع زندگی کوهس��تانی و دامداری س��نتی و ش��دت 
سرمای زمس��تان در این منطقه ی ییالقی روستاییان 
را مجبور به س��کونت در این خانه ها نموده اس��ت که 
به عل��ت تامین گرم��ای طبیعی در زمس��تان و خنک 

بودن در تابستان، برای زندگی مناسب است.
عالوه ب��ر ترکیب و معماری جال��ب خانه های این 
روستا وجود آب معدنی گوارایی که در کنار رودخانه ی 
کن��دوان از دل یک تپه سرچش��مه می گی��رد نیز بر 
شهرت کندوان افزوده است. آب معدنی کندوان برای 
رفع امراض کلیوی بس��یار مفید اس��ت؛ از این جهت 
بس��یاری از م��ردم به خصوص بیم��اران کلیوی برای 
تهی��ه ی این آب گوارا به روس��تای کن��دوان مراجعه 
می نمایند. همچنین وجود ییالق ارش��د چمن که در 
فصل تابس��تان نی��ز دارای برف ب��وده و وجود قله ی 
س��لطان داغی نیز باعث جذب بیش��تر گردشگران به 

این روستا شده است.
از آن جایی که هر س��اله خصوصا در ایام تابس��تان 
گردشگران زیادی برای دیدن این زیبایی ها و استفاده 
از آب و هوای مس��اعد به روس��تای کندوان مراجعه 
می کنن��د، دهیاری برای آس��ایش آن ه��ا و همچنین 
جذب بیشتر گردشگر اقدامات مهم و اساسی را انجام 
داده اس��ت. از آن جمله می توان ب��ه احداث باغ فدک 
که دارای خدمات گردش��گری اس��ت اشاره نمود. باغ 
فدک دارای رس��توران س��نتی، سیس��تم نورپردازی، 
سرویس های بهداش��تی، نمازخانه و  محل استراحت 
اس��ت که به زیبایی ه��ر چه تمام تر طراح��ی و اجرا 
شده است. از آن جایی که شغل بسیاری از زنان روستا 
بافندگی و تولید منس��وجات دستی است، در برخی از 
این خانه های مخروطی نمایش��گاه های صنایع دستی 
راه اندازی کرده اند که در کنار بازارچه ی دائمی موجود 
در روس��تا ام��کان بازدید از این محص��والت را برای 

گردشگران فراهم می کنند.
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ش آماري
گزار

فرهنگی  زیرس��اخت های  تامی��ن   
مناس��ب از جمله وظایفی است که 
دهی��اران در اجرای آن ها به س��ازمان های 
مربوطه کمک می کنند. از آن جمله می توان 
به احداث خانه های قرآن و یا کتابخانه های 
عمومی در روستا  اشاره نمود. یکی دیگر از 
فعالیت هایی ک��ه به عنوان گامی کوچک در 
جه��ت ارج نهادن به مقام واالی ش��هیدان 
روستا و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی آنان 
ص��ورت می گیرد، س��اماندهی م��زار مطهر 

شهدای روستاست.
تفاهم نامه های��ی  گذش��ته  س��ال های  از 
ب��ا موضوع��ات گوناگ��ون بی��ن س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور و سایر 
سازمان ها منعقد گردیده است. برخی از این 
تفاهم نامه ها در روستاها اجرا شده و به پایان 
رس��یده اند و برخی دیگ��ر همچنان در حال 
اجرا می باش��ند. در این بخش از ماهنامه به 
گزارش های آماری مختصری از فعالیت های 
 گوناگ��ون در ای��ن حوزه ه��ا می پردازی��م.
خانه های قرآن روستایی بستر مناسبی برای 
رش��د و گس��ترش قرآن آموزی و آشناسازی 
نوجوانان و جوانان روستا با معانی و مفاهیم 
متعالی قرآنی اس��ت. البته ج��ای دارد تا به 
فعالیت های خانه های قرآنی نیز پرداخته شود، 
تا بتوان از تاثیرات آن بر جامعه ی روستایی 

س��خن گفت. اما قص��د ما در این نوش��تار 
پرداختن به این مهم نیست و تنها به بررسی 
 زیرس��اخت های فرهنگی بس��نده می کنیم.
س��ازمان دارالقرآن الکریم بر اساس بندهای 
16 و 17 از ماده ی 6 اساس��نامه ی سازمان 
تبلیغات اسالمی، طرح ساماندهی خانه های 
ق��رآن روس��تایی را از ابتدای س��ال 1386 
با هم��کاری ادارات کل تبلیغات اس��المی 
سراس��ر کشور و مش��ارکت دهیاری ها آغاز 
و تا پایان س��ال 1390 نسبت به ساماندهی 

2183 خانه ی قرآن روستایی و صدور مجوز 
فعالیت برای آن ها اقدام نموده است.

یکی دیگر از تفاهم نامه ها، تفاهم نامه های 

منعق��د ش��ده بی��ن اس��تانداری ها و نه��اد 
کتابخانه ه��ای عمومی به منظ��ور احداث و 
راه ان��دازی کتابخانه های روس��تایی اس��ت. 
این نه��اد به کمک نهاد دهی��اری اقدام به 
احداث و س��ازماندهی کتابخانه ها می نماید. 
الزم به توضیح است کتابخانه های عمومی 
مش��ارکتی کتابخانه های��ی هس��تند ک��ه با 
تامین م��کان، تجهیزات و نیروی انس��انی 
واجد ش��رایط، توس��ط افراد، س��ازمان ها و 
موسس��ات دولتی و غیردولتی با مش��ارکت 
نهاد کتابخانه ها در اموری نظیر تامین منابع 
کتابخان��ه ای، نرم افزار، تجهی��زات، خدمات 
آموزشی کتابداری در قالب قرارداد مشارکت 
مدنی، تاس��یس و اداره می شوند. کردستان 
ب��ا 25 کتابخانه و خراس��ان رض��وی با 11 
کتابخانه ی مشارکتی با همکاری دهیاری ها 

پیشرو هستند. 
احداث کتابخانه ی عمومی در روستا باعث 
ایجاد فضایی مناس��ب برای دسترس��ی آسان 
به کتاب و گس��ترش فرهنگ کتاب خوانی در 
میان جامعه ی روس��تایی می گ��ردد. دهیاری 
نیز به عن��وان مدیر اجرایی روس��تا در پاس��خ 
به ای��ن مهم و تس��هیل اح��داث و راه اندازی 
کتابخانه های روس��تایی اقدامات��ی را صورت 
داده و نس��بت به این موض��وع بی توجه نبوده 
اس��ت. واگذاری زمین در ابعاد گوناگون جهت 
احداث کتابخانه از اقداماتی اس��ت که دهیاری 
برای پاس��خ به این نیاز جامعه ی روستایی، به 
آن مبادرت ورزیده است. در جدول صفحه بعد 

گزارش آماری از  اماکن فرهنگی و مذهبی 
در روستاهای کشور
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تعداد قطعات و مس��احت زمین واگذار شده 
توس��ط دهیاری ها به تفکیک اس��تان آمده 
اس��ت: تع��داد کتابخانه های روس��تایی که 
توس��ط نهاد کتابخانه های عمومی در سطح 
روس��تاهای کشور احداث ش��ده است بیش 
از 400 کتابخان��ه می باش��د. کتابخانه های 
نه��ادی بر خالف کتابخانه های مش��ارکتی 
که در قال��ب قراردادهای مش��ارکت مدنی 

تاسیس می شوند، توسط نهاد کتابخانه های 
عمومی راه اندازی می ش��وند. در نمودار زیر 
فراوانی کتابخانه های نهادی در روس��تاهای 
هر استان مورد توجه قرار گرفته است. البته 
قصد ما، مقایس��ه نیست؛ چرا که هر یک از 
استان های کشورمان دارای وسعت متفاوتی 
نس��بت به استان دیگر است و بدون در نظر 
گرفتن این موضوع نمی توان به مقایس��ه ای 

استاندارد و معتبر پرداخت. 
گلزار ش��هدا از دیگر محل هایی است که 
مردم نسبت به آن حس احترام و دلبستگی 
دارند. گلزار ش��هدا نه فق��ط برای خانواده ی 
شهدا بلکه برای همه ی مردم تداعی گر حس 
تعلق به وطن و دفاع از میهن اسالمی است. 
روستاییان و عشایر ایران اسالمی در تمامی 
عرصه های اجتماعی از دیرباز تا کنون حضور 
داشته اند و رشادت ها و سلحشوری های آنان 
همچ��ون برگ زرینی در تاری��خ این مرز و 
بوم جاودانه است. روستاییان در 8 سال دفاع 
مقدس از حضور در صحنه های نبرد تحمیلی 
غافل نبودند و برای حفظ ارزش های انقالب 
اسالمی از ارزش��مندترین موهبت الهی نیز 
دری��غ ننموده ان��د. ایثار آن��ان را نمی توان با 
هیچ کاری مگر ادامه ی راهشان و پایبندی 
به ارزش ه��ای انقالب اس��المی ارج نهاد. 
س��اماندهی گلزار شهدا ش��اید گام کوچکی 
باش��د در جه��ت تقدیر از مق��ام واالی این 
عزیزان و فراهم نمودن فضایی مناس��ب با 
ح��ال و هوای این اماکن برای روس��تاییان. 
این امر مب��ارک طب��ق تفاهم نامه ی منعقد 
ش��ده فی مابین وزارت کش��ور و بنیاد شهید 
و امور ایثارگران از سال 1383 آغاز گردیده 
اس��ت. در مجموع در چارچوب تفاهم نامه ی 
مشترک از سال 1383 تا پایان سال 1388 
تعداد 11163 مزار شهدا در 1533 روستای 
دارای دهیاری کش��ور س��اماندهی ش��دند. 
در این راس��تا اعتب��اری مع��ادل 178526 
میلیون ریال از س��وی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور تخصیص یافت که 
به ط��ور میانگین برای س��اماندهی هر مزار 
مطهر شهید اعتباری حدود 16 میلیون ریال 
از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور تخصیص یافته است. نمودار زیر تعداد 
مزارهای سامان یافته ی شهدا در روستاهای 

کشور را نشان می دهد:

تعداد قطعه زمیناستانردیف
واگذار شده به نهاد

مجموع متراژ زمین 
واگذار شده به نهاد

52661آذربایجان شرقی1

1600اردبیل2

32640اصفهان3

1800البرز4

11175بوشهر5

126218تهران6

5746501خراسان رضوی7

73400خوزستان8

21700فارس9

11050کردستان10

22211کرمانشاه11

1400کهکیلویه و بویراحمد12

1120لرستان13

156254مازندران14

11333هرمزگان15

2764همدان16

  77827مترمربع 112 قطعه زمین جمع کل
 مجموع تعداد و متراژ زمین واگذار شده از سوی دهیاری ها به نهاد کتابخانه های عمومی کشور
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 یکی از ابزارهای توسعه ی منطقه ای، 
شناس��ایی ظرفیت ها و پتانس��یل های 
علمی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی 
آن منطقه است که می توان با طبقه بندی اسناد 
موج��ود،  اطالع��ات  و  آماره��ا  و  گذش��ته 
شناس��نامه ای جهت معرفی آن به سازمان های 
اداری و تحقیقاتی کشور و عالقه مندان تدوین 
نم��ود و همچنی��ن س��ندی گوی��ا از وضعیت 
اقلیم��ی، فرهنگ��ی، اجتماعی و انس��انی برای 
آین��دگان تصویر ک��رد. این گون��ه تالش ها که 
متاس��فانه در خصوص معرفی روس��تاها کمتر 
اتفاق افتاده است در جهت چشم انداز توسعه ی 
نق��اط مختل��ف کش��ور تاثی��ر بس��زایی دارد. 
گ��ردآوری کلی��ه ی اطالع��ات در خص��وص 
تاریخچه، فرهنگ و آداب و رس��وم یک مکان 
مستلزم تحقیقات گسترده و بهره گیری جامع از 
اطالعات و اس��ناد موجود مطلعی��ن و بزرگان، 
اندیش��مندان و مردم منطقه دارد که این امر در 

روستای قاضی جهان اتفاق افتاده است.
در کت��اب قاضی جه��ان در گ��ذر تاری��خ، 

اطالع��ات جغرافیایی روس��تا و مناطق اطراف، 
موقعیت تاریخی و باستانی روستا؛ از تاریخچه ی 
ش��کل گیری تا اطالعات تاریخی در هر یک از 
برهه های زمانی و کنش مردم در قبال رخدادها 
ذکر ش��ده اس��ت. در بخش دیگ��ری از کتاب 
ویژگی ه��ای اقتص��ادی م��ردم قاضی جهان و 
مش��اغل موجود در روس��تا معرفی شده است. 
یکی از انواع اطالعات گردآوری ش��ده در این 
کتاب، در ارتباط با معرفی اولین مراکز خدماتی 
و نهادهایی که در روستای قاضی جهان شکل 
گرفته اند می باش��د. برای مثال اعضای شورای 
اس��المی روس��تا در دوره های مختلف در این 
بخش معرفی ش��ده اند. خصوصی��ات جمعیتی، 
اجتماعی و آداب و رس��وم عن��وان فصل پنجم 
کتاب اس��ت ک��ه مطالب جالب��ی در خصوص 
دی��ن و مذهب، لهجه و زب��ان، مثل های رایج، 
افس��انه ها، بازی ها و غذاهای محلی و مراس��م 
سنتی مرسوم در مناسبت های مختلف در روستا 
در این بخش گنجانده ش��ده اس��ت. روس��تای 
قاضی جه��ان مرکز علم و دانش در منطقه بوده 

اس��ت، در یکی از بخش های کت��اب پیرامون 
همی��ن موضوع، تاریخچه ی آموزش و فرهنگ 
در روستا شرح داده شده است. اولین مکتب هایی 
ک��ه در قاضی جهان به  امر آموزش پرداختند و 
پیدایش مدارس جدی��د و به طور کلی وضعیت 
س��واد و علم آم��وزی در قاضی جه��ان؛ همگی 
از مواردی هس��تند که در ای��ن بخش به آن ها 
پرداخته ش��ده است. در فصل مشاهیر، مشایخ، 
نخبگان و هنرمندان ب��ه معرفی زندگی نامه ی 
این اف��راد از زمان های قدیم ت��ا زمان معاصر 
پرداخته ش��ده اس��ت. در بخش انتهایی کتاب 
تصاویری از روس��تای قاض��ی جهان به عنوان 

ضمیمه ی کتاب ارائه گردیده است.
قطع��ا وج��ود چنی��ن کتاب های��ی ک��ه ب��ا 
ارائ��ه ی اطالعات��ی چنی��ن کام��ل و جامع به 
معرفی روس��تایی خاص پرداخته باش��ند، بسیار 
انگشت شمار اس��ت. مطالعه ی این کتاب را به 
کلیه کس��انی که به هر ش��کل عالقه مندند با 
فرهنگ و آداب و رسوم روستاها آشنایی داشته 

باشند توصیه می کنیم.

محقق و مولف: وحید کاظم زاده قاضی جهانی
ناشر: انتشارات احرار تبریز

شمارگان: 1000 جلد در 224 صفحه

قاضی جهان 
در گذر 
تاریخ 
)فرهنگ، آداب و رسوم 
و جلوه های طبیعی و 
هنری آن(

نمايه نشر
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اوقات شرعی روستاها
http://pt.roostanet.com

انی
ع رس

طال
اه ا

ايگ
پ

 پایگاه اطالع رسانی شبکه ی روستایی 
مع��دود  ج��زو  »روس��تانت«  ای��ران 
پایگاه ه��ای اینترنت��ی اس��ت ک��ه در حوزه ی 
روس��تایی فع��ال اس��ت و ب��ه نش��ر داده ها و 
اطالعات مرتبط با روس��تاهای کشور می پردازد. 
این سایت حاوی سرویس های متفاوتی است که 
ه��ر یک در زمین��ه ی تخصصی خ��ود ابزارها و 
اطالعات��ی را در اختیار عالقمندان به روس��تا و 
کسانی که به نوعی دغدغه ی روستا و روستاییان 
را دارن��د قرار می دهد.سیس��تم اوقات ش��رعی 
روس��تاهای ای��ران یکی از س��رویس های این 
پایگاه اطالع رس��انی اس��ت که اوقات ش��رعی 
کلی��ه ی آبادی ه��ای کش��ور را در روز و تاریخ 
موردنظر محاس��به می کند. این سیس��تم که از 
 طری��ق ش��بکه ی روس��تایی ایران ب��ه آدرس
  http://pt.roostanet.comدر فض��ای 
مجازی اینترنت قرار داده شده است زمان دقیق 
اذان صبح، طلوع آفتاب، اذان ظهر، زمان عصر، 
غروب آفتاب، اذان مغرب، زمان عشا و نیمه شب 
می کن��د. محاس��به  روز  ه��ر  در  را   ش��رعی 
برای این کار ابتدا باید از قسمت انتخاب مکان؛ 
استان، شهرس��تان، بخش، دهس��تان و آبادی 
م��ورد نظر را به هم��راه یکی از ماه های س��ال 
انتخاب کنیم. در قس��مت »مالک محاس��به«، 
روش محاسبه را طبق محاسبات تشیع و یا اهل 

س��نت انتخاب می کنیم. در این سیستم اوقات 
شرعی بر طبق محاسبه ی دانشگاه تهران برای 
ش��یعیان و محاسبه ی دانش��گاه ام القرای مکه 
برای اهل تس��نن فراهم ش��ده است. در نهایت 
روی کلید محاس��به کلیک می کنی��م تا اوقات 
شرعی روستای مورد نظر در زمان انتخاب شده 
مشاهده شود. در این بخش امکان چاپ اوقات 

شرعی محاسبه شده نیز وجود دارد.
این سامانه امکانات و ابزارهای مختلفی را در 
اختیار کاربر ق��رار می دهد. یکی از این امکانات 
سیستم »وب ابزار« است برای استفاده ی کسانی 
که می خواهند اوقات شرعی روستای خود را در 
وبالگی درج نماین��د. این ابزار می تواند کدی را 
برای نشان دادن اوقات شرعی روستا تولید نماید 
که این کد باید در محل موردنظر از وبالگ درج 
گردد. همچنین پیش نمایش��ی از خروجی قابل 
مالحظه در وبالگ با اس��تفاده از کد تولید شده 
را ب��ه کاربر نمایش می دهد. با اس��تفاده از درج 
این کد در محل مورد نظر از وبالگ، کادرهای 
تقویم روز و اوقات شرعی روستای انتخاب شده 
با اس��تفاده از رنگ و تنظیماتی که روی متن و 
پس زمینه ی آن اعمال ش��ده اس��ت در خروجی 

وبالگ نمایش داده می شود.
اب��زار دیگری که در این س��ایت ق��رار داده 
ش��ده، »گجت ویندوز« اس��ت که با استفاده از 

آن می ت��وان اوقات ش��رعی روس��تا را بر روی 
صفح��ه ی desktop ق��رار داد. این ابزار پس 
از اتصال به اینترنت اوقات ش��رعی مکان مورد 
نظر را طبق محاسباتی که انجام می دهد تنظیم 
می کند و پس از آن با اس��تفاده از زمان سیستم 
و توسط ابزارهای گرافیکی اوقات شرعی روستا 
را نمایش می ده��د. برای اس��تفاده از این ابزار 
ابتدا باید فایل مورد نظر را از منوی افقی باالی 
سایت بر روی کامپیوتر ذخیره کرد. با کلیک بر 
روی این ابزار کادری حاوی اطالعات روز، تاریخ 
شمس��ی و میالدی، نام شهر یا روستای تعیین 
ش��ده و زمان تمامی وقت های شرعی در محل 
تعیین شده ظاهر می شود. با استفاده از این ابزار 
می توان  محل روستا را تغییر داد و اوقات شرعی 
مکان دیگری را بر روی desktop ذخیره کرد. 
برای این کار بایستی بر روی گزینه ی تنظیمات 
این ابزار کلیک کرده و با استفاده از لیست های 
بازشونده، استان، شهرستان، بخش، دهستان و 
نام روستا را انتخاب کرد. برای استفاده ی مجدد 
از این ابزار باید از قس��مت gadjet ویندوز بر 
روی آیکونی که پس از نصب نرم افزار در آن جا 
ایجاد شده است دوبار کلیک کنیم تا کادر مورد 

نظر بر روی desktop قرار بگیرد.
اگر نیاز به اوقات ش��رعی بیش از یک محل 
داشته باشیم نیز می توانیم به همین شکل عمل 
نم��وده و از همین بخش به تع��داد موردنیاز از 
ای��ن نرم افزار را با دوب��ار کلیک کردن، بر روی
desktop  قرار دهیم. نکته ی مورد توجه این 
اس��ت که پس از ق��رار گرفتن هر بخش جدید  
باید روس��تای موردنظر با استفاده از روش هایی 
که ذکر ش��د یعنی “استفاده از بخش تنظیمات 
و تنظیم محل روس��تا با استفاده از لیست های 
بازش��ونده” و “اس��تفاده از ط��ول و ع��رض 
جغرافیایی روس��تا” تنظیم ش��ود ت��ا هر بخش 
اوقات ش��رعی روس��تای موردنظر را به صورت 

مجزا نمایش دهد.
در بخش حدیث روز، روزانه یکی از احادیث 
ائمه معصومین(ع) همراه با ترجمه و ذکر منبع 

حدیث درج شده است. 
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 س��امانه ت��الوت ب��ه آدرس اینترنتی 
از  یک��ی   http://telavat.com
غنی ترین سایت های فعال در عرصه ی اطالعات 
قرآنی اس��ت ک��ه به همت معاون��ت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات س��ازمان دارالق��رآن الکریم 
راه اندازی ش��ده اس��ت. بخش قرآن این سایت 
حاوی اطالعات بس��یار ارزش��مندی اس��ت که 
کلیه ی عالقمندان به اطالعات قرآنی می توانند 
از ای��ن س��ایت اس��تفاده ی الزم را ب��رده و از 
مطالعه ی مطالب ارزش��مند و متنوع آن بهره مند 
شوند. سایت “تالوت” حاوی بخش های مختلف 
و متنوعی اس��ت که در زیر ب��ه معرفی برخی از 

قسمت های آن اشاره می کنیم:
بخ��ش ق��رآن ح��اوی صفح��ه ای اس��ت که 
س��وره های قرآن کریم را به همراه ترجمه ی آن ها 
نش��ان می دهد. برای این کار از بخش فهرس��ت 
می توانیم س��وره، آیه، جزء و صفحه ی مورد نظر از 
قرآن را انتخاب کنیم تا متن و مش��خصات سوره 
ب��ه همراه ترجم��ه ی آیات نمایش داده ش��ود. در 
قس��مت ترجمه می توانیم ترجمه های مختلفی را 
از لیس��ت موجود انتخاب کنیم. انواع ترجمه های 
فارس��ی از اس��اتید مختلف و ترجمه به زبان های 
 انگلیس��ی و ترکی در این لیست موجود می باشند.

 برای تالوت آیه نی��ز ابتدا باید نام یکی از قاریان 
را از لیس��ت موجود انتخاب کنیم و سپس بر روی 
ش��ماره ی آی��ه ی مورد نظر کلیک کنی��م تا آیه  با 
صدای قاری انتخاب ش��ده تالوت ش��ود. در این 
قس��مت امکان پخ��ش ترجمه نیز ب��ه همراه آیه 
فراهم شده است تا در صورت تمایل، ترجمه ی آیه 

مورد نظر نیز پخش ش��ود. یکی از برتری های این 
س��امانه، امکان دسترسی به آیات از طرق مختلف 
است به نحوی که کاربران به سادگی می توانند به 

اطالعات مورد نظر  دست پیدا کنند. 
از دیگر امکانات این سایت، امکان جستجوی 
عبارات در قرآن کریم است. عبارت مورد جستجو 
می توان��د در مت��ن عربی قرآن و ی��ا در ترجمه ی 
فارسی، در سوره ی انتخاب شده و یا حتی در کل 
قرآن جستجو شود که در صورت انتخاب هر یک از 
این موارد نتیجه ی جستجو تغییر خواهد کرد. آیات 
حاوی عبارت مورد نظر با مش��خصات آیه شامل 
نام سوره، شماره ی آیه، شماره ی جزء و صفحه ی 
آیه در قرآن کریم، بر روی صفحه ی نمایش ظاهر 
می شوند. از دیگر مواردی که هنگام جستجو باید 
مشخص شود، جستجوی کل عبارت در کنار هم و 
یا تک تک کلمات به صورت جداگانه است. امکان 
جس��تجو با کلیدواژه ها و دسته بندی های متفاوت  
شرایط مناسبی برای اس��تفاده ی محققین از این 
س��ایت را فراهم نموده است و آن ها می توانند به 
راحتی به مطالب مورد نظرشان در دسته بندی های 

دلخواه دست پیدا کنند. 
در این س��ایت بانک اطالعاتی گسترده ای از 
قرائت قرآن کریم توسط قاریان بزرگ جمع آوری 
شده اس��ت. فایل های صوتی این قسمت عالوه 
بر امکان ذخیره س��ازی، می توانند در همان زمان 
پخش ش��وند، همچنین ناگفته نماند، در قسمت 
مشخصات هر یک از فایل ها نام قاری، نام سوره 
و شماره های قرائت شده از سوره ذکر شده است. 
ب��رای ذخیره س��ازی فایل صوتی یک س��وره ی 

خاص باید از قس��مت فهرست، سوره، آیه و جزء 
مورد نظر را انتخاب کنیم تا فایل های حاوی این 
آیات در بخش قرائت به صورت لیس��ت نمایش 
داده شوند. س��پس از لیست نام قاری را انتخاب 
ک��رده و فایل را ذخیره می کنی��م. جهت پخش 
تالوت ه��ا باید نرم اف��زار realplayer بر روی 

سیستم نصب شده باشد. 
یکی از بخش های اطالع رسانی سایت تالوت، 
بخ��ش اطالعات قرآنی اس��ت که در این بخش 
اطالعات��ی از قبیل اش��خاص، رویدادها، اماکن، 
زمان، اقوام، اعداد، حوادث طبیعی و ... به تفکیک 
و با تعداد تکرار در س��وره ی مورد نظر مشخص 
شده اند. مسلما تعداد و نوع این اطالعات با توجه 
به مضمون س��وره های مختلف متفاوت اس��ت. 
در ه��ر مورد تع��داد تکرار در س��وره و نام موارد 
ذکر ش��ده اس��ت و با انتخاب هر ی��ک از موارد، 
نام، شناس��ه، تصوی��ر و توضیحاتی در خصوص 
 کاربرد این کلمه در قرآن به کاربر ارائه  می شود.

برای مثال بعد از نوش��تن کلمه ی “ش��ورا” شما 
عالوه ب��ر فراوانی ای��ن کلمه در ق��رآن و یا در 
س��وره ی مورد نظر، به معان��ی و اطالعات مفید 

دیگری دست پیدا می کنید.
همچنین در سایت تالوت به معرفی سازمان 
دارالقرآن الکریم، موسسات قرآنی مردمی، فعاالن 
قرآنی، جلسات قرآنی، اخبار مرتبط، پژوهش های 
قرآنی، اطالعات آموزشی قرآنی و ... نیز پرداخته 
شده اس��ت. در بخش معرفی سازمان دارالقرآن، 
عملک��رد ای��ن س��ازمان، طرح های اجرا ش��ده، 
دارالقرآن کلیه ی اس��تان های کشور و همچنین 
نشریه ی سازمان معرفی شده است. در صفحه ی 
خانه های قرآن روس��تایی با انتخاب هر استان و 
ش��هر، می توان اطالعات کلیه ی خانه های قرآن 
موجود در آن اس��تان و شهر را مشاهده کرد. این 
اطالعات ش��امل دهس��تان، روس��تا، نام خانه ی 
قرآن، نام مدیر مسئول و آدرس خانه ی قرآن نیز 
می شود. قسمت دیگری از سایت به پژوهش های 
قرآن��ی اختصاص یافته اس��ت. در اینجا می توان 
اطالعاتی در خصوص اس��تفتائات قرآنی، احکام 
قرآنی، مق��االت، کتاب های مرتب��ط و آدرس و 
نام پایگاه های اطالع رس��انی قرآنی بدست آورد. 
این سایت بخش های آموزشی متفاوتی نیز دارد 
که ش��امل درس ه��ای روخوان��ی و روان خوانی 
قرآن می باش��د که می تواند توسط کلیه ی قرآن 
 دوستان و قرآن پژوهان مورد استفاده قرار بگیرد.
در مجموع س��ایت تالوت بس��تر مناسبی برای 
رش��د و گس��ترش فرهنگ قرآنی در کش��ور در 
میان مردم محس��وب می گردد ع��الوه بر این با 
امکانات ف��راوان و متعددی که در این س��امانه 
وج��ود دارد، گام بزرگ��ی در جهت ارتقای کیفی 
و کمی تحقیقات و پژوهش های قرآنی برداش��ته 
شده است و فضای مناسبی برای انتشار اطالعات 

قرآنی پدید آمده است. 

 پايگاه اينترنتی 

تالوت
http://telavat.com
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ش تصويري
گزار


زندگی در خانه های 
صخره ای در روستای 
گردشگری کندوان


 کن��دوان ی��ا کندجان یکی از روس��تاهای 
دهستان سهند شهرستان اسکو است که در 
کیلومت��ری  و 52  اس��کو  جن��وب  کیلومت��ری   22
جنوب غربی تبریز واقع ش��ده است. کندوان روستایی 
کوهس��تانی و ییالقی اس��ت که معم��اری صخره ای 
خانه های هرمی ش��کل آن در نوع خود بی نظیر است. 
بلندی این تپه های مخروطی و هرمی شکل گاهی به 
ح��دود 30 تا 40 متر می رس��د. داخ��ل این خانه های 
صخره ای اطاق های متعددی حفر گردیده که به عنوان 
منازل مس��کونی و محل نگهداری دام مورد استفاده 
قرار می گیرند. در داخل هر مخروط حفره هایی از یک 
تا چهار طبقه حفاری شده است. کوچه های روستا در 
واقع همان شیارهای ناش��ی از آبرفت های مربوط به 
باران است که در طی س��الیان دراز ایجاد گردیده اند. 
دورنم��ای خانه های صخره ای این روس��تا به صورت 
تپه های کم نظی��ر کله قندی مخروطی منحصر به فرد 
اس��ت و جلوه ی خاصی به این روستا بخشیده است. 
نوع زندگی کوهس��تانی و دامداری س��نتی و ش��دت 
سرمای زمس��تان در این منطقه ی ییالقی روستاییان 
را مجبور به س��کونت در این خانه ها نموده اس��ت که 
به عل��ت تامین گرم��ای طبیعی در زمس��تان و خنک 


بودن در تابستان، برای زندگی مناسب است.
عالوه ب��ر ترکیب و معماری جال��ب خانه های این 
روستا وجود آب معدنی گوارایی که در کنار رودخانه ی 
کن��دوان از دل یک تپه سرچش��مه می گی��رد نیز بر 
شهرت کندوان افزوده است. آب معدنی کندوان برای 
رفع امراض کلیوی بس��یار مفید اس��ت؛ از این جهت 
بس��یاری از م��ردم به خصوص بیم��اران کلیوی برای 
تهی��ه ی این آب گوارا به روس��تای کن��دوان مراجعه 
می نمایند. همچنین وجود ییالق ارش��د چمن که در 
فصل تابس��تان نی��ز دارای برف ب��وده و وجود قله ی 
س��لطان داغی نیز باعث جذب بیش��تر گردشگران به 


این روستا شده است.
از آن جایی که هر س��اله خصوصا در ایام تابس��تان 
گردشگران زیادی برای دیدن این زیبایی ها و استفاده 
از آب و هوای مس��اعد به روس��تای کندوان مراجعه 
می کنن��د، دهیاری برای آس��ایش آن ه��ا و همچنین 
جذب بیشتر گردشگر اقدامات مهم و اساسی را انجام 
داده اس��ت. از آن جمله می توان ب��ه احداث باغ فدک 
که دارای خدمات گردش��گری اس��ت اشاره نمود. باغ 
فدک دارای رس��توران س��نتی، سیس��تم نورپردازی، 
سرویس های بهداش��تی، نمازخانه و  محل استراحت 
اس��ت که به زیبایی ه��ر چه تمام تر طراح��ی و اجرا 
شده است. از آن جایی که شغل بسیاری از زنان روستا 
بافندگی و تولید منس��وجات دستی است، در برخی از 
این خانه های مخروطی نمایش��گاه های صنایع دستی 
راه اندازی کرده اند که در کنار بازارچه ی دائمی موجود 
در روس��تا ام��کان بازدید از این محص��والت را برای 


گردشگران فراهم می کنند.
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