
سال هشتم/ اردیبهشت ماه 1392/ شماره 41
محور اصلی این شماره:   منابع درآمد پایدار دهیاری ها 

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

روستای بوشکان/ استان بوشهر/ شهرستان دشتستان

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

سردبیر: سید محسن کوشش تبار
ش�ورای سیاس�تگذاری : مجید عبدالهی ،  اسماعیل کاویانی، 
اس��ماعیل زیارتی، اشکان جعفر کریمی، س��ید عارف موسوی، 

عباس جاللی، محمد طوالبی، حدیث گرشاسبی
ناشر : انتشارات سازمان شهرداری 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 
 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
سال هشتم/ ارديبهشت ماه 1392/ شماره41

41

منابع درآمدى پايدار دهيارى ها؛ مفاهيم، مصاديق و شيوه هاى دستيابى
 تأملى بر ساز و كار ايجاد و مديريت منابع درآمد پايدار در روستا 

تحليلى بر عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده در حوزه ى مديريت روستايى
درآمدزايى بر پايه ى گردشگرى روستايى در هندوستان

معرفى سامانه ى بودجه ى شهردارى ها و دهيارى ها

ماهنامه پژوهشي، آموزشي و ترويجي

این شماره از نشریه
 با حمایت اداره کل
 امور روستایی استانداری  خراسان شمالی 
منتشر گردیده است

2 به قلم مدیرمسئول 
اهل قلم : منابع درآمدی پایدار دهیاری ها؛ مفاهیم، مصادیق و شیوه های دستیابی  3
10                بررسی نقش شرکت های تعاونی دهیاری ها در فرایند ایجاد منابع پایدار  
               رویکرد فرهنگی-اجتماعی در کسب درآمد پایدار برای دهیاری ها  14
اهل نظر: تاملی بر سازوکار ایجاد و مدیریت منابع درآمد پایدار در روستا  18
پاسخ به سواالت  24
25 آموزش: کاهش هزینه ها در دهیاری ها  از طریق مدیریت صحیح پسماندهای روستایی 
30               جایگاه عرصه ی فن آوری های نوین دیجیتال در کسب درآمد پایدار 
32               معرفی سامانه ی بودجه ی شهرداری ها و دهیاری ها  
               مدیریت منابع انسانی دهیاری گامی در راستای تقویت منابع درآمدی  35
               تحلیلی بر عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه ی مدیریت روستایی  37
گفت وگو: دهیاری ها در مسیر خودکفایی و شکوفایی  40
تجربه موفق:   شرکت تعاونی دهیاری ها، پیشرو در فرآوری و فروش محصوالت  44
                     روستای طوال؛ نمادی از همدلی و مشارکت در آبادانی روستا  47
گزارش خبری: شرحی بر طرح دهیاری ها  49
                      معاون امور دهیاری ها، دهیار افتخاری روستای تنب کوچک  52
                      هجدهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراها  53
                      نشست مشورتی بخشداران استان مرکزی  54
نمایه نشر  55
اخبار دهیاری ها  56
گزارش تصویری:شفافیت در امور؛ سازوکاری موثر در جهت افزایش مشارکت اجتماعی  62
تجربیات جهانی: درآمدزایی بر پایه ی گردشگری روستایی در هندوستان  66
68 گزارش آماری: بررسی مقایسه ای جمعیت روستایی کشور براساس سرشماری سال 90  
پایگاه اطالع رسانی: شبکه روستایی ایران »روستانت«  70
با مخاطبین :  پای صحبت شما  72



دستیابی به پیشرفت و آبادانی، مستلزم توجه به ابعاد گوناگونی است که طی فرآیندی تدریجی و تکاملی صورت 
می گیرد. فرهنگ، اقتصاد، محیط زیست و ... در رابطه ای متقابل با یکدیگر قرار دارند و نمی توان با توسعه و رشد 

نامتوازن یکی از ابعاد به توسعه ی پایدار دست یافت.
این در  از  تا پیش  آنچه  اساسی شد و  تغییرات  اجتماعی در سطح روستاها دچار  انقالب اسالمی، ساخت  از  بعد 
روستاها وجود نداشت به شکل قانونی ایجاد گردید و اداره ی امور را بر عهده گرفت. به این ترتیب جایگاه مردم در 
نظام تصمیم گیری مشخص گردید و بر خالف گذشته، تصمیمات مردم به طور مستقیم بر زندگی آنان تاثیر گذار شد، با 

وجود این؛ باز هم خأل نهاد مجری در روستا احساس می شد.
بود که  روستا  مدیریت  در ساختار  موجود  به خأل  پاسخی  غیردولتی  و  نهادی عمومی  به عنوان  دهیاری  تاسیس 

خوشبختانه -با وجود موانع و مشکالت- توانسته تا به امروز به خوبی از عهده ی اجرای وظایف خود برآید.
دهیاری برای اداره ی امور روستا نیازمند منابع درآمدی است تا بتواند خدمات خود را به طور مستمر به جامعه ی 
روستایی ارائه دهد. بخشی از این نیاز از سوی دولت تامین می شود و بخش دیگر -که می بایست سهم بیشتری را به 
خود اختصاص دهد- از سوی نهاد دهیاری تامین می گردد. نهاد دهیاری برای دستیابی به خودکفایی می بایست منابعی 
ایجاد نماید که پویا و پایدار بوده و در واقع با ماهیت ماموریت این نهاد و ساختار روستا متناسب و هماهنگ باشد. یکی 
از این منابع می تواند سرمایه ی اجتماعی موجود در جامعه ی روستایی باشد که امکان مشارکت فعال افراد جامعه را 
فراهم می کند؛ و کم نیستند روستاهایی که با چنین الگویی موانع بزرگی را با همدلی و هم افزایی از سر راه برداشته اند.

تشکیل شرکت های تعاونی دهیاری ها نیز حرکتی خودجوش و تاثیرگذار است که در سراسر کشور صورت گرفته 
است و همچنان به تعداد این شرکت ها افزوده می شود. این شرکت ها در تامین هزینه ها و ایجاد درآمد برای دهیاری ها 
نقش ویژه ای را ایفا می نمایند و همین موضوع موجب اهمیت روزافزون نقش این شرکت ها در فرآیند مدیریت روستا 
گردیده است. انعطاف پذیری، پویایی و استمرار از دیگر ویژگی هایی است که باعث ایجاد تمایز شرکت های تعاونی 
دهیاری ها از ساختارهای مشابه شده و امکان ایجاد منبع درآمدی پایدار با استفاده از سازوکار تعاونی را برای نهاد 

دهیاری فراهم نموده است.
گستردگی و اهمیت نقش منابع درآمد پایدار در مدیریت روستا و لزوم دستیابی به خودکفایی، موجب گردید تا در 
این شماره از ماهنامه ی دهیاری ها به طور مفصل به موضوع “ایجاد و مدیریت منابع درآمد پایدار دهیاری ها” بپردازیم و 
کم و کیف آن را مورد بررسی قرار دهیم. امید است مطالب این شماره راهنمای راه دهیاران و اعضای شورای اسالمی 

روستاها قرار گیرد و در آینده شاهد شکوفایی روزافزون ساختار مدیریت روستایی در کشور باشیم.

به قلم مديرمسئول
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مجید عبدالهی
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

دانشگاه شهید بهشتی
Abdollahi647@yahoo.com
انج��ام کارهای جمع��ی نیازمند هماهنگی 
می باش��د ک��ه تامی��ن آن ب��ر عه��ده ی 
»مدیری��ت« اس��ت. ان��واع مدیریت را می ت��وان به 
»مدیریت سنتی« و »مدیریت عقالنی« تقسیم کرد. 
در جوام��ع کوچک که مس��ائل جمع��ی و عمومی از 
پیچیدگی و تخصصی ش��دن کمتری برخوردار است 
نوع مدیریت نیز نس��بت به جوامع بزرگتر و با تقسیم 
کار بیش��تر س��اده تر اس��ت. از آن جایی که در جوامع 
کوچ��ک، نیازهای اف��راد پیچیدگی زی��ادی ندارد و 
مرزهای میان حوزه های خصوصی و عمومی روش��ن 
نیس��ت، س��ازوکارهای هماهنگ��ی جمع��ی ماهیتی 
برخاس��ته از س��نت، عرف یا مذهب دارن��د. از این رو 
مدیریت حاکم بر چنین جوامعی ماهیتی سنتی دارد. 
مدیریت س��نتی به سبب دارا بودن عمر زیاد، تجربی 
بودن، س��اده و بسیط بودن س��اختار، از ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تشکیل شده است. در 
دوران جدید عرصه های خصوصی و عمومی زندگی از 
یکدیگر تفکیک شده و به دنبال آن مفهوم جدیدی به 
نام »مدیریت امور عمومی« پدید آمده است. مدیریت 
عمومی »برای نش��ان دادن آن بخش از اداره ی امور 
که به طور اخص با دولت ی��ا حکومت مالزمه دارد« 

)گولد، 1376: 764( به کار می رود و ویژگی های زیر را 
دارا می باشد:

1- ش��خصیت حقوقی آن بر اس��اس قانون و نه 
سنت و عرف تعریف می شود؛

2- مشروعیت خود را از قانون و حکومت می گیرد؛
3- مج��ری سیاس��ت های حکومت��ی اس��ت که 

به شکل رسمی به او ابالغ می شود؛
4- دارای مناب��ع درآم��دی و نظ��ام هزینه ک��رد 

مشخص است.
5- میان ام��ور خصوصی و امور عمومی تفکیک 
قائل است. )ایمانی جاجرمی و عبدالهی، 225:1388(

تح��والت مدیریت نوی��ن روس��تایی در ایران از 
زم��ان ش��کل گیری، ف��راز و نش��یب های فراوانی را 
سپری نموده اس��ت. این تحوالت از پذیرش رسمی 
»کدخدا« به عنوان مدیر روس��تا در دوران مشروطیت 
شروع و پس از پشت سر گذاردن تجربیات برخاسته از 
اصالحات ارضی در دهه ی چهل و انقالب اسالمی در 
اواخر دهه ی پنجاه، در زمان حاضر به سازمان اجرایی 
جدی��دی به نام »دهی��اری« با مس��ئولیت »دهیار« 
انجامیده است. تاس��یس پارلمان به عنوان مهم ترین 
تحول مدرن در ایران در ابتدای قرن بیس��تم س��بب 
ش��د تا زمینه ی دخالت دولت در امور روستایی فراهم 
شود. مسائل ناشی از اصالحات ارضی و سیاست های 
روستایی دولت در سال های بعدی موجب شکل گیری 
گونه های مختلفی از مدیریت روس��تایی ش��د. تامین 

مناب��ع مال��ی یک��ی از مهم ترین وظای��ف نهادهای 
عموم��ی از قبی��ل دهیاری ها می باش��د. هر چند که 
منابع مالی دهیاری ها به ص��ور مختلف قابل حصول 
است اما همه ی آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار 
برخوردار نیستند. پایداری در درآمدها مستلزم آن است 
که نخست این اقالم از یک استمرار نسبی برخوردار 
باشند و دوم این که حصول این درآمدها نباید شرایط 
کیفی روستا را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. 
بر این اس��اس اعتالی روستاها، ش��کوفایی آن ها و 
حفظ س��المت و فضای روس��تایی منوط به اتکاء به 
درآمدهای پایدار روس��تا و نظام مدیریتی حاکم بر آن 

می باشد.
1- نظ�ام مدیریت امور عمومی روس�تایی با 

اتکاء به دهیاری
روستا در تعاریف ارائه شده در قوانین پایه ی کشور 
واحد مبدا تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط 
زیس��تی همگن بوده و دارای محدوده ی مش��خص 
عرفی یا ثبتی باش��د و حداق��ل 20 خانوار یا 100 نفر 
جمعیت داشته باشد. بر این مبنا تعداد روستاهای کشور 
37766 بوده و این روس��تاها در حدود 28.5 درصد از 
جمعیت کشور را دربر دارند. بنابراین علی رغم نسبت 
پایین جمعیت روستایی به جمعیت شهری با توجه به 
پراکندگی روستاها در پهنه ی کشور لزوم برنامه ریزی 
و هدایت توسعه در آن ها روشن می گردد. نظام تعریف 
ش��ده برای مدیریت روستایی پس از انقالب اسالمی 

منابعدرآمدیپایداردهیاریها؛
مفاهیم،مصادیقوشیوههایدستیابی
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در ایران نیز با پیروی از قوانین و تاکیدات آن مبتنی بر 
مش��ارکت مردم و واگ��ذاری امور محلی به منتخبین 
مردم اس��ت که با حمایت و هدایت دولت پش��تیبانی 
خواهد ش��د. مقایس��ه ی رده های جمعیتی شهرها و 
روس��تاهای کش��ور بر مبنای داده های س��ال 1385 
نشان می دهد که روس��تاهای دارای جمعیت زیاد در 
مقایسه با شهرهای کوچک و کم جمعیت بسیار زیاد 
اس��ت. این مهم ضرورت توجه به روستاها و تقویت 

نظام درآمدی برای آن ها را نشان می دهد.
نه��اد   )Rural municipality(دهی��اری؛
عمومی غیردولتی اس��ت که به منظ��ور اداره ی امور 
روستا به صورت خودکفا و با شخصیت حقوقی مستقل 
در هر روستا تاسیس می گردد. این نهاد پس از تصویب 
قانون تاسیس دهیاری های خودکفا برای اولین بار در 
س��ال 1377 پای به عرصه ی مدیریت کش��ور نهاد. 
مجوز تاس��یس دهیاری با درخواس��ت اهالی روس��تا 
توس��ط وزارت کشور صادر می ش��ود. در همین راستا 
تاکنون مجوز تاس��یس 26141 دهیاری صادر شده و 
85 درصد از جمعیت روستایی تحت پوشش مدیریت 
روستایی قرار گرفته است. مسئول اداره ی دهیاری که 
دهیار نامیده می شود توسط ش��ورای اسالمی روستا 
معرفی ش��ده و با تایید بخشداری مسئولیت مدیریت 
روس��تا را برعهده دارد. بر اس��اس قان��ون، دهیاری 
مجری مصوبات و تصمیمات شورای اسالمی روستا 
خواهد بود اما طبق اساس��نامه وظایف عمومی متعدد 
دیگری نی��ز در زمینه های زیس��ت محیطی، عمرانی 
و کالب��دی، خدمات��ی و اجتماع��ی – اقتص��ادی بر 
عهده ی او گذاش��ته شده اس��ت )عبدالهی و اکبری، 
1386: 137-133(. ب��ر طبق قانون فعالیت دهیار در 
روستاهای با جمعیت کمتر از 1500 نفر پاره وقت و در 
روستاهای باالی 1500 نفر تمام وقت است. همچنین 
ه��ر دهیاری دارای درجه ای بین 1 تا 6 اس��ت که بر 
اساس ش��اخص های جمعیت، وسعت و میزان درآمد 

تعیین می شود.
2- نیازمندی مدیریت روستایی به درآمدهای 
پایدار برای ایفای وظایف و مسئولیت های محوله 
به منظور انجام بهینه و منطقی امور عمومی واگذار 

شده به نهاد دهیاری دسترسی به منابع درآمدی پایدار 
در چارچوب ضوابط و مقررات تس��هیل کننده ایجاد 
چنی��ن منابعی ضرورت��ی اجتناب ناپذیر اس��ت. نهاد 
مدیریت روس��تایی در ایران دارای وظایفی است که 
به موجب قوانین مصوب مجلس ش��ورای اسالمی و 
برخی تصمیمات دولت ای��ن وظایف به آن ها واگذار 
شده است. رویکرد بنیادی در تعریف و تعیین وظایف 
برای نهاد مدیریت روستایی در ایران، نمایندگی و در 
برخی وظایف جایگزینی ای��ن نهاد به جای حاکمیت 
در اداره ی امور روس��تا بوده اس��ت. ب��ه همین دلیل 
بخش��ی از وظایف این نه��اد از جنس امور حاکمیتی 
اس��ت که تا قبل از تش��کیل دهیاری ها توسط دولت 
اداره می ش��ده اند و پس از شکل گیری آن ها در قالب 
سیس��تم مدیریتی تعریف شده به وس��یله ی دهیاری 
)نهاد مدیریت روس��تایی( در روستا انجام می شود. در 
یک نگاه کالن دهیاری ها در ایران دارای 47 وظیفه 
می باش��ند. در توصیف وظایف دهیاری ها می توان از 

سه رویکرد زیر استفاده کرد؛
1- تشریح وظایف بر حسب نوع

2- تشریح وظایف برحسب جنس
3- تشریح وظایف برحسب چگونگی انجام )اجرا(

در رویک��رد اول وظایف دهیاری ه��ا در ایران در 
قالب وظایف مختلف فرهنگ��ی، عمرانی و خدماتی، 
بهداشتی و زیست محیطی و ... قابل تعریف است که 

در ادامه، به مصادیق آن ها پرداخته می شود:
1- وظای��ف خدمات��ی: بس��یاری از خدماتی که 
تاکنون برای ارائه ی آن ها متولی مش��خص در روستا 
وجود نداش��ت در ش��رح وظایف دهیاری آورده شده 
اس��ت. جمع آوری، حمل و دفع پس��ماند در روستاها، 
افزایش س��طح ایمنی در روس��تا، احداث و مدیریت 
فضاهای سبز و پارک های چند منظوره، و ... از جمله 

این وظایف اند.
2- وظای��ف عمرانی و اجرای��ی: در این بخش از 
وظایف، انج��ام پروژه های عمرانی، نظارت بر اجرای 
برنامه های سایر دستگاه ها در روستا، هدایت و کنترل 
ساخت و ساز در روستا و ایجاد تاسیسات مورد نیاز بر 

عهده ی دهیاری گذاشته شده است.

3- وظایف اجتماع��ی و اقتصادی: در این بخش 
از وظایف امور مختلف و متنوعی بر عهده ی دهیاری 
گذاش��ته شده اس��ت. کمک به عرضه ی محصوالت 
کشاورزی، تامین منابع مالی پایدار، تقویت پتانسیل ها 
و ظرفیت ه��ای موج��ود در روس��تا از جمله تقویت و 
توس��عه ی گردش��گری روس��تایی، حفظ بهداشت و 

نظارت بر فعالیت واحدهای خدماتی و ...
مطابق رویکرد دوم وظایف دهیاری ها در قالب دو 
دس��ته وظایف حاکمیتی و وظایف تصدی گری قابل 
تقسیم بندی می باشد: دهیاری ها نمایندگی حاکمیت 
را در انج��ام برخ��ی از ام��ور به عهده دارن��د و دولت 
برای تس��هیل در اداره ی امور عمومی کش��ور برخی 
از اختیارات خود و دس��تگاه های مسئول در روستا را 
ب��ه دهیاری ها واگذار کرده اس��ت. اه��م این وظایف 
را می توان در قالب تهی��ه و ثبت وقایع حیاتی )تولد،  
م��رگ،  ازدواج، ط��الق(، نمایندگ��ی در حفظ میراث 
فرهنگ��ی، وصول عوارض و به��ای خدمات، ایمنی، 
آتش نشانی و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه و 
... نام برد. در زمینه ی وظایف تصدی گرایانه این نهاد 
برای ارائه ی بهینه ی خدمات به جامعه ی روس��تایی 
اقدام��ات مختلفی از جمله جمع آوری زباله، نگهداری 
از تاسیسات و زیرس��اخت های روستا به نمایندگی از 
دولت، اجرای طرح ه��ای عمرانی و خدماتی مصوب 
ش��ده توسط شورای اسالمی روستا و کمک به بهبود 

کالبدی محیط عمومی روستا و ... را به عهده دارد.
مطابق رویکرد سوم بخشی از وظایف دهیاری ها 
در ای��ران تنها توس��ط این نهاد برنامه ری��زی و اجرا 
می ش��ود و هیچ نه��اد دیگری مس��ئولیتی در ایفای 
ای��ن وظیفه به عهده ن��دارد. این دس��ته از وظایف را 
وظایف ذاتی مدیریت روس��تایی در ایران می دانیم. از 
جمله این وظایف جمع آوری، حمل، تفکیک زباله در 
روستاها، ایمنی و آتش نشانی، هماهنگی جهت تدفین 
اموات و سازماندهی گورستان ها، هدایت و نظارت بر 
س��اخت و سازهای روس��تایی را می توان نام برد. اما 
دس��ته ی دیگری از این وظای��ف، وظایف معاضدتی 
و هم��کاری گونه ای اس��ت که دهی��ار و دهیاری در 
روس��تا به انجام می رساند. در این قالب نهاد مدیریت 
روستایی نقش تسهیل گر، همکار و هماهنگ کننده ی 
سایر دس��تگاه های دولتی را در سطح محلی به عهده 
دارد. به عن��وان مثال همکاری در احداث تاسیس��ات، 
آب، برق، گاز، تلفن در روس��تا، رسیدگی، حفاظت از 
میراث فرهنگی و آثار تاریخی و باس��تانی، توسعه ی 
فضاهای فرهنگی و ورزش��ی را می توان از این گونه 
وظای��ف تلق��ی ک��رد و در انجام ای��ن وظایف نقش 
هدایت و هماهنگی به عهده ی دهیاری است و عنصر 
مش��ارکت مردمی نقش بس��یار تعیی��ن کننده ای در 
موفقیت و اج��رای بهینه ی این وظایف ایفا می کنند. 
پس در واقع نهاد مدیریت روس��تایی در ایران نهادی 
چند بعدی و تاثیرگذار اس��ت که به واسطه ی وظایف 
تعریف ش��ده ی خود در بخش��ی به عنوان نماینده ی 
حاکمیت به ایفای وظیفه پرداخته و در بخش��ی دیگر 

در واقع دولت به 
واسطه ی واگذاری 
برخی از وظایف 
خود به دهیاری 
در سطح محلی، 
مردم به عنوان 
ذی نفع اصلی 
ارائه ی خدمات، 
نهادهای دولتی در 
سطح محل مانند 
بخشداری ها و 
سایر دستگاه های 
دولتی به عنوان 
واسطه نقش 
آفرین در ارائه ی 
خدمات به جامعه ی 
روستایی از طریق 
دهیاری می بایست 
بخشی از 
نیازمندی های مالی 
و اعتباری این نهاد 
را تامین نمایند.

تعداد شهر تعداد روستا رده جمعیتی)نفر( ردیف

30

24382 0 -500 1

4704 500 -750 2

2542 750-1000 3

75 3899 1000 -2000 4

230 1934 2000-5000 5

270 248 5000 -10000 6

324 57 10000 -50000 7

252 - 50000 نفر و بیشتر 8

1181 37766 جمع کل
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نیز مبتنی بر مش��ارکت م��ردم و جلب اعتماد عمومی 
و محلی تس��هیل کننده ی وظایف متعددی است که 
دولت در چارچوب وظایف کالن خود می بایس��ت به 

آن ها بپردازد.
در نتیجه ی این دسته بندی نقش و جایگاه هر یک 
از ذی نفعان خدمات ارائه شده توسط دهیاری روشن 
می ش��ود. بدیهی اس��ت به منظور تقویت و پشتیبانی 
مدیریت روس��تایی پس از ش��کل گیری دهیاری در 
روستاهای کشور حمایت های مالی و تخصصی دولتی 
نی��ز با رعای��ت خودکفایی و اس��تقالل مدیریت های 
محلی در اداره ی بهتر روستاها نقش آفرین خواهد بود. 
در واقع دولت به واس��طه ی واگذاری برخی از وظایف 
خود ب��ه دهیاری در س��طح محلی، م��ردم به عنوان 
ذی نفع اصلی ارائه ی خدمات پایه در س��طح روس��تا، 
نهادهای دولتی در س��طح محل مانند بخش��داری ها 
و فرمانداری ها و سایر دس��تگاه های دولتی به عنوان 
واسطه ی نقش آفرین در ارائه ی خدمات به جامعه ی 
روس��تایی از طریق دهیاری می بایس��ت بخش��ی از 
نیازمندی ه��ای مال��ی و اعتباری این نه��اد را تامین 

نمایند.
3- مفاهیم نظری درآمدهای پایدار و ناپایدار

یکی از مهم ترین مس��ائل دهیاری ها چگونگی و 
نحوه ی تامی��ن منابع مالی به منظ��ور ارائه ی کاالی 
عمومی و خدمات مورد نیاز روستاییان می باشد. منابع 
اصلی تامین مالی عبارتند از وجوه حاصله از عوارض، 
درآمدهای ناش��ی از ف��روش خدمات، اس��تقراض و 
کمک های دولت می باشد. بر اساس قوانین و مقررات 
هر کشور هر کدام از منابع چهارگانه ی فوق می تواند 
تقسیمات متعددی را شامل گردد و یا کسب هر کدام 
از درآمدهای مزبور و اق��الم زیرمجموعه ی آن ها بر 
حسب شرایط خاص و با ضوابط قانونی معینی حاصل 
می گردند. نگرش جدید مدیریت محلی در جهان تنها 
در پی یافتن بس��ترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را 
به دست آورد نیست، بلکه پایدار بودن منابع درآمدی 
و ی��ا مطلوب بودن آن در اولویت قرار دارند. وضعیت 
دهیاری ه��ای کش��ور ه��م نمی تواند از ای��ن قانون 

مس��تثنی باش��د و نگرش حاکم بر دستیابی به منابع 
جدی��د و اصالح منابع موجود باید به س��مت اتکاء به 
درآمدهای پایدار و فاصله گرفتن از درآمدهای ناپایدار 
حرک��ت نماید. اما قبل از بحث پیرام��ون پایداری یا 
ناپای��داری اقالم درآمدی دهیاری های کش��ور، الزم 
اس��ت که پایه های نظری و تعاریف درآمدهای پایدار 

ارائه گردد.
در بررس��ی متون اقتصادی تعاری��ف متعددی از 
درآمدهای پایدار ارائه ش��ده اس��ت. ب��رای اولین بار 
"Hicks" در اثر ارزش��مند خود »ارزش و سرمایه« 
ب��ه بحث پیرامون درآمد پایدار می پردازد. بر اس��اس 
تعریف هیکس درآمد پایدار، عبارتس��ت از: »حداکثر 
درآمد قابل دسترس در یک دوره ی زمانی با تضمین 
ایجاد همان س��طح درآم��د در دوره ی آینده با فرض 
محدودیت ه��ای مناب��ع، نی��روی کار، س��رمایه های 
تولیدی توس��ط بشر و سرمایه های طبیعی«. بنابراین 
درآمد ارتباط مس��تقیمی با س��طح تولی��د دارد که به 

انسان و سرمایه های طبیعی نیز بستگی دارد.
در نگ��رش اقتصاددان��ان نئوکالس��یک، درآم��د 
پایدار عبارتس��ت از حداکثر می��زان مخارج مصرفی 
در ی��ک دوره بدون این که س��بب کاهش در مخارج 
مصرف��ی واقع��ی در دوره های بعد گردد. در ش��رایط 
مواجه ش��دن با تغییرات قیم��ت و تغییر در نرخ بهره 
در طول زم��ان، این تعریف مناس��ب ترین تعریف از 
درآمد پایدار می باش��د. تعریف دیگ��ری از درآمدهای 
پای��دار که ب��ا تعریف ف��وق قرابت و نزدیک��ی دارد 
تعریف درآمدهای پای��دار در نظریه قانون اختصاص 
کارآی��ی زمانی منابع طبیعی »هتلینگ«  می باش��د. 
به اعتقاد هتلینگ، قیم��ت یک منبع طبیعی فناپذیر 
)کاالهای زیست محیطی( باید متناسب با نرخ واقعی 
بهره افزایش یابد. تفس��یر این نظریه و کاربرد آن در 
نظریه ی بهره برداری از منابع پایدار، کوشش��ی است 
جه��ت برق��راری این موض��وع که چگون��ه مخارج 
مصرف��ی واقعی مبتنی ب��ر اس��تفاده از منابع طبیعی 
بای��د در طول زمان ثابت بمان��د. ثابت ماندن مخارج 
مصرف��ی واقعی در طول زمان مس��تلزم نگهداری و 

حفاظت از نهاده های تولید ش��امل سرمایه های تولید 
ش��ده توسط بش��ر، منابع طبیعی، تکنولوژی و سطح 

آموزش )سرمایه ی انسانی( می باشد.
در متون و نظریه های اقتصادی درآمدهای پایدار 
در یک اقتصاد صرف نظر از این که اقتصاد ملی مدنظر 
باشد یا اقتصاد محلی و روستایی، مستقل از مقوله ی 
توسعه پایدار نیستند و اصوال درآمدهای پایدار مستلزم 
وجود توس��عه پایدار در یک اقتصاد می باشد؛ از طرف 
دیگر توسعه پایدار در اقتصاد روستایی بستگی بسیار 
ش��دید به چگونگی اس��تفاده از امکان��ات و خدمات 
زیست محیطی و حفاظت از این منابع از قبیل استفاده 
از هوا، آب، فضای سبز و کلیه ی امکانات و فضاهای 
روس��تایی دارد. در ی��ک نگاه کلی می ت��وان تعاریف 
و مفاهی��م متعددی ب��رای پای��داری در متون جدید 
اقتصادی یافت. وضعیت پایدار وضعیتی اس��ت که در 
آن مطلوبیت و مص��رف در طول زمان رو به کاهش 
نباشد یا این که وضعیت پایدار وضعیتی است که منابع 
و امکانات )غیر طبیعی و دست س��از انسان( به نحوی 
مورد بهره برداری ق��رار گیرند که فرصت تولید برای 

آیندگان حفظ شود.
وجوه اش��تراک این تعاریف در این موضوع نهفته 
اس��ت ک��ه اس��تمرار در افزای��ش درآم��د و تولید در 
آین��ده و بهره گیری از امکانات بای��د با حفظ کیفیت 
محیط زیست و ش��رایط زندگی مردم همراه گردد. بر 
همین اساس »رابرت سولو« اقتصاددان معاصر حالت 
پایدار را ش��رایطی می داند که در آن معیار مناس��بی 

برای عدالت بین نسلی وجود داشته باشد.     
بر اساس تحلیل فوق و تعاریف ارائه شده، می توان 
به این نتیجه رسید که در اقتصاد روستایی، درآمدهای 
پایدار باید از دو خصیصه ی  تداوم پذیری و حفظ کیفی 

محیط روستایی برخوردار باشد. 
تداوم پذیری بدین مفهوم است که اقالم درآمدی 
باید به گونه ای باشند که در طول زمان قابل اتکاء بوده 
و برای دستیابی به آن بتوان برنامه ریزی های الزم را 
صورت داد و بنابراین کلیه ی اقالم درآمدی که به هر 
دلیل تحت تاثیر ش��وک ها، بحران ها، تغییر قوانین و 
مقررات و نوسانات اقتصادی قرار می گیرند قابل اتکاء 
نب��وده و خصیصه ی اول پای��داری را ندارند. از طرف 
دیگر درآمدهای پایدار باید به گونه ای تعریف ش��وند 
که دستیابی به آن ها شرایط کیفی روستایی به عنوان 
یک پدیده ی زنده را در معرض تهدید و تخریب قرار 
ندهد و یا به عبارتی مطلوب بودن و سالم بودن درآمد 

حائز اهمیت است.
مطالعات در زمینه ی تجارب کشورها در زمینه ی 
دس��تیابی به درآمدهای محلی جدید و اصالح آن ها 
همگی بر ای��ن موضوع اتفاق نظر دارند که کس��ب 
درآمد و تامین منابع مالی محلی به منظور ایجاد کاال 
و خدمات موردنیاز ش��هروندان، ضم��ن این که یکی 
از اه��داف اساس��ی هر جامعه ی محلی می باش��د اما 
چنان چه این گونه درآمدها سبب کاهش شرایط کیفی 
زندگی گردیده و کیفیت زیس��تگاه های انسانی را به 

مفهوم خودکفایی 
در مطلع 

قانون تاسیس 
دهیاری های 

خودکفا عاریه 
گرفته شده از 

مفاهیم و اصول 
حاکم بر مدیریت 

شهری کشور است 
در حالی که برای 

مراکز سکونتگاهی 
کوچک مانند 

شهرهای 
کوچک و روستا 
نقش و جایگاه 
دولت درتامین 
نیازمندی های 

محلی بسیار جدی 
 و تاثیرگذار تعریف

 می شود.
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خط��ر بیاندازد به عنوان درآمدهای پایدار و درآمدهای 
سالم )مطلوب( تلقی نمی گردند.

4- چالش ه�ای دهیاری ه�ا در تامی�ن منابع 
درآمدی پایدار

1- واژه ای به نام خودکفایی: بیش از یک قرن از 
تاس��یس شهرداری در ایران می گذرد و خودکفا بودن 
ای��ن نهاد عمومی غیر دولت��ی علی رغم حمایت های 
جدی تر دولت ممکن نش��ده اس��ت. حال با توجه به 
شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ی روستایی چگونه 
می توان نهاد دهیاری را نیز نهادی خودکفا تلقی کرد؟ 
در چنین شرایطی پیش بینی سازوکارهایی برای تحقق 
آن از ضروریات و عرصه ای برای سیاست گذاری تلقی 
می شود و نیازمندی این نهاد به حمایت های دولتی در 
بودجه را ضروری می نماید. مفهوم خودکفایی در مطلع 
قانون تاسیس دهیاری های خودکفا عاریه گرفته شده 
از مفاهیم و اصول حاکم بر مدیریت ش��هری کشور 
اس��ت در حالی که برای مراکز س��کونتگاهی کوچک 
مانند شهرهای کوچک و روستا نقش و جایگاه دولت 
در تامین نیازمندی های محلی بسیار جدی و تاثیرگذار 

تعریف می شود.
2- فقدان تمکن مالی بخش عمده ای از جامعه ی 
روستایی: از مجموع 28.5 درصد از جمعیت ساکن در 
نقاط روستایی به دلیل شرایط حاکم در فضاهای تولید 
و کس��ب و کار در نقاط روستایی کمتر دارای تمکن 
مالی برای پرداخت عوارض و بهای خدمات ارائه شده 
به دهیاری می باشند. لذا در صورت وجود ظرفیت های 
قانونی و تعریف اقالم درآمدی باز هم کمتر می توان 

به تامین و وصول این منابع در روستاها امید داشت.
3- وجود معافیت ها و بخش��ودگی ها در پرداخت 
عوارض: با توجه به تصویب برخی مواد قانونی مبنی بر 
تعریف بخش��ودگی های قانونی برای اقشار کم درآمد 
و آس��یب پذیر و وجود بیش��ترین تعداد آن ها در نقاط 
روس��تایی بخش��ی از درآمدهای دهیاری نیز به این 

دلیل قابل وصول نمی باشد.
4- عدم وجود مدیریت یکپارچه در سطح روستاها: 
در حال حاضر دس��تگاه های متعددی امور عمرانی و 
خدماتی را در روس��تاها عهده دار می باشند. با تشکیل 
مدیریت روستایی برنامه ریزی های اجرایی و مدیریتی 
می بایس��ت به گونه ای باشد تا پس از احصاء وظایف، 
متناس��ب با ظرفی��ت دهیاری ها وظایف دس��تگاه ها 
به تدریج به مدیریت روس��تایی واگذار ش��ود. این در 
حالی است که مقاومت در واگذاری وظایف وجود دارد 
و دستگاه ها و نهادها، دهیاری را به عنوان رقیب خود 
تلقی می کنند. توجه به ظرفیت سازی در دهیاری ها و 
ایجاد نظام تشکیالتی و سازمانی مناسب برای تحقق 

این مهم از ضروریات تلقی می شود.
5- ع��دم ورود دهیاری ها ب��ه عرصه های جدید 
تامین مالی مانند اوراق مش��ارکت، تسهیالت درآمدزا 

و غیره.
6- فق��دان ش��ناخت جامع نس��بت ب��ه تعریف 
س��ازوکارها و ظرفیت های محلی ایج��اد درآمدهای 

پایدار در روستاها
7- ع��دم توج��ه به کاهش هزینه ه��ای محلی و 
اس��تفاده از ظرفیت های محلی به عن��وان راهکاری 
ب��رای نگهداش��ت س��رمایه: تاکنون ب��رای کاهش 
هزینه ه��ای اداره ی امور عمومی و خدمات محلی در 
سطح روستاهای کشور کمتر اندیشیده شده است. در 
واقع بیشتر تعریف منابع جدید درآمدی در دستور کار 
قرار گرفته در حالی که می توان با کاهش هزینه های 
غی��ر ضرور، تجمیع و کاربرد روش های تامین جمعی 
تجهی��زات و نیروی انس��انی برای ارائ��ه ی خدمات، 
بخش مهمی از س��رمایه ها و مناب��ع اعتباری را برای 

امور عمرانی و خدماتی حفظ نمود.
5- الزامات اجرای�ی و محوری طراحی نظام 

درآمدی پایدار دهیاری ها
مبتنی ب��ر  مش��خص  نظام��ی  ایج��اد  اص��وال 
س��ازوکارهای قابل ات��کاء و اجرایی در حوزه ی منابع 
درآم��دی پای��دار برای مدیری��ت روس��تایی نیازمند 
طراح��ی نظام درآمدی دهیاری ها ب��ا توجه به مبانی 
نظری مالیه محلی است. اغلب مطالعاتی که به منظور 
اصالح این نظام در کش��ور حتی برای ش��هرداری ها 
صورت گرفته اند فاقد این خصیصه می باشند. فقدان 
مبان��ی نظری، پیامدهای منفی را به بار آورده اس��ت 
که کاه��ش کارای��ی در اقتصاد محلی، ناس��ازگاری 
مالیات ها و بهای خدمات روستایی با عدالت، بی ثباتی 
درآمده��ای دهیاری ه��ا و عدم حس��ابدهی دهیاری 
به عنوان عرضه کننده ی خدمات در مقابل شهروندان 
از آن جمله است. مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر 
مناب��ع درآمدی پایدار و برای دس��تیابی به معیارهای 
علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای 
دهیاری ها در قالب چه��ار موضوع محوری زیر قابل 

تعریف است:
 1- مبان��ی نظری عدم تمرک��ز مالی: دولت های 
محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کاالهای 
عمومی را عرضه می دارند که منافع آن عاید س��کنه 
قلم��رو جغرافیای��ی این دولت ها می ش��ود. این پیامد 

به عن��وان انطب��اق کامل جغرافیایی ی��ا برابری مالی 
نامیده می شد.

2- مالیات محلی: مالیات محلی مالیاتی است که 
مقام محلی نرخ و یا پایه ی آن را مش��خص می سازد 
و عوای��د حاص��ل از آن را برای مقاص��د خاص خود 
نگه می دارد. مالیات محلی که در کش��ور ما عوارض 
ش��هرداری و دهیاری نام گرفته، ب��رای تامین مالی 
یارانه هایی ب��ه کار می رود که دهیاری ها در موارد زیر 

می پردازند:
  در مواردی که عرضه ی خدمات دهیاری با آثار 

خارجی مثبت درخور توجه همراه است؛
 در م��واردی که خدمات عرضه ش��ده توس��ط 
دهیاری اصطالحا به صورت کاالی ارزشمند بوده ولی 

شهروندان آن را کمتر از واقع ارزش گذاری می کنند؛
 در م��واردی ک��ه خدمات دهی��اری به صورت 
کاالی عموم��ی اس��ت ک��ه دریاف��ت به��ای آن از 

شهروندان امکان پذیر نیست.
3- بهای خدم��ات دهیاری: اخ��ذ بهای خدمات 
روستایی باید کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و 
تنها در خدمت کارایی نباشد. این کارکردها عبارتند از: 
افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ نیاز برآورده ساختن 
اه��داف مالی یا نرخ بازده مورد نی��از برای دارایی ها؛ 
کنترل استفاده ی بی رویه از خدمات روستایی و تعقیب 

هدف عدالت.
4- کم��ک دولت مرکزی ب��ه دهیاری ها: به طور 
کل��ی دهیاری ها به عنوان یک نهاد عمومی وظیفه ی 
عرض��ه و تامین خدمات عمومی از قبیل ایجاد ایمنی 
عمومی، روش��نایی معابر، احداث خیابان، س��یل بند و 
تامین بهداشت عمومی از طریق نظافت معابر عمومی 
در مناطق روستایی و وظایفی از این دست را به عهده 
دارند. بر این اس��اس چگونگ��ی و ترکیب منابع مالی 
توس��ط دهیاری ها به منظور ارائه ی این گونه خدمات 

عمومی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.
کم��ک دولت ب��ه دهیاری ها می توان��د به صورت 
کمک عموم��ی )غیر مش��روط، غیر انتخاب��ی( و یا 

یکی از مهم ترین 
روش های 
افزایش درآمد 
دهیاری 
جهت گیری 
این  درآمدها 
به سمت 
موضوعات 
مرتبط با امالک 
و مستغالت 
می باشد. 
این موضوع 
در خصوص 
تشخیص و 
وضع عوارض 
مرتبط با موضوع 
کسب و پیشه 
در روستاها نیز 
مصداق دارد. 
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به صورت کمک مشخص )مشروط یا انتخابی( باشد. 
کم��ک بالعوض عموم��ی را می توان ب��رای تامین 
مال��ی انواع خدماتی ب��ه کار برد که توس��ط دهیاری 
ارائه می ش��ود. کمک بالعوض مشخص برای تامین 
خدمات مشخص یا پروژه ی معین پرداخت می شود و 
به همین دلیل این نوع کمک ها را مش��روط، انتخابی 
ی��ا تخصیص یافته نیز می گوین��د. در جایی که دولت 
بخواهد دهیاری را به ارائه ی خدمات مورد نظر خود و 
یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب 

کند به کمک های انتخابی متوسل می شود.
6- بررسی اقالم درآمدی دهیاری های کشور 

از نقطه نظر پایداری
در حال حاضر 7 منبع درآم��دی برای دهیاری ها 
پیش بینی ش��ده اس��ت. مطابق ماده ی  13 اساسنامه 
تشکیالت و سازمان دهیاری ها مصوب 1380 منابع  

درآمد دهیاری  عبارتند از:
1- ع��وارض  مقرر در آیین نامه ی  اجرایی  نحوه ی  
وضع  و وصول  عوارض  توسط  شوراهای  اسالمی  شهر 
و بخش  موضوع  قانون  تشکیالت ، وظایف  و انتخابات  
ش��ورای  اسالمی کشور و انتخاب  شهرداران  مصوب ، 
ش��ماره  32495/ تصویب نام��ه ی   موض��وع    1375

ت 21823 ه�� - مورخ  1378/8/10.
2- عوارض  صدور پروانه ی  س��اختمان  با رعایت  
آیین نامه ی  مندرج  در بند )1( این  ماده  و سایر قوانین  

و مقررات  مربوط .
3- دریافت  وام  از بانک ها و موسسات  اعتباری  با 

تصویب  شورا و تایید شورای  اسالمی  بخش .
4- درآمد حاصل  از کمک های  دولتی  و خودیاری  
بخ��ش  خصوص��ی ، اعان��ات  و هدای��ا در چارچ��وب  

دستورالعمل های  مربوط .
5- وص��ول  به��ای  خدمات��ی  که  دهی��اری  ارائه  
می دهد با تصویب  ش��ورا و تایید بخش��دار و رعایت  

دستورالعمل های  مربوط .
6- کمک ه��ای  دول��ت  برای  اج��رای  طرح های  
خدمات��ی  و عمرانی  در قالب  بودجه ی  س��االنه ی کل  

کشور.
7- درآمدهای  ناشی  از عوارض  اختصاص  یافته  از 
سوی  مراجع  وضع  عوارض  به منظور ایجاد تاسیسات  
عمومی  و دولتی  در محدوده ی  قانونی  روستا و حریم  

آن .
همچنین مطابق م��اده ی  36 آیین نامه ی مالی و 
معامالت��ی دهیاری ها مص��وب 1382 هیات وزیران، 

درآمدها و منابع  دهیاری ها به  شرح  زیر می باشد:
ال��ف : درآمدهای  ناش��ی  از ع��وارض  )درآمدهای  

عمومی (
ب : درآمدهای  ناشی  از عوارض  اختصاصی 

پ : بهای  خدمات  و درآمدهای  موسسات  انتفاعی  
دهیاری 

ت : درآمدهای  حاصل  از وجوه  و اموال  دهیاری 
ث : کمک ه��ای  اعطای��ی  دولت  و س��ازمان های  

دولتی 

ج : استفاده  از تسهیالت  مالی 
چ : اعان��ات  و کمک ه��ای  اهدای��ی  اش��خاص  و 
س��ازمان های  خصوصی  و ام��وال  و دارایی هایی  که  
به طور اتفاق��ی  یا به موجب  قانون  ب��ه  دهیاری  تعلق  

می گیرد.
در ی��ک طبقه بندی کمک ه��ای دولتی، عوارض 
محلی و خودیاری مردمی نقش مهمی را می بایست 
در تامی��ن این منابع ایفا نمایند. در حال حاضر دولت 
در قال��ب قانون مالیات بر ارزش افزوده به دهیاری ها 
کم��ک می کن��د و می تواند ب��ا تعری��ف ردیف های 
خاص درآم��دی اعتبارات��ی را برای ایف��ای وظایف 
و مس��ئولیت های محوله به دهیاری ه��ا اعطا نماید. 
ع��وارض محلی نیز به دلیل ضع��ف بنیه ی مالی اکثر 
جمعیت روس��تایی کمتر می تواند منبع درآمدی پایدار 
ب��رای دهیاری تلقی گردد. نقش خودیاری مردمی در 
ح��ال حاضر پس از کمک های دولتی در امر توس��عه 
و عمران روس��تاها نقش بس��یار تعیین کننده و تاثیر 
گذاری است، گرچه بخشی از این فعالیت ها در قالب 
آزادس��ازی، واگذاری زمین برای امور عام المنفعه و ... 

بروز می کند.
نکته ی حائز اهمی��ت در درآمده��ای دهیاری ها 
صرف نظر از توانمندی اقالم درآمدی در ایجاد درآمد 
و استمرار آن ها در دوره های زمانی مختلف، مطلوب 
بودن و س��الم بودن درآمدها می باش��د. تش��خیص 
پای��داری اقالم درآمدی با بررس��ی دقی��ق مبانی و 
ضابطه ه��ای قانون��ی، درجه ی فعال ب��ودن، جایگاه 
درآمدهای مذک��ور در نظریه های اقتصادی و تاثیر و 
نقش آن ها در ساختار اقتصادی - اجتماعی و فضای 

کالبدی روستا تعیین می شود.
7- بررس�ی تطبیقی نظ�ام تامین منابع مالی 

نهادهای محلی در کشورهای مختلف
بررسی و ارائه ی نتایج تفصیلی مطالعات تطبیقی در 
کشورهای مختلف در زمینه ی نظام اداره ی امور محلی 
و تامین درآمدهای پایدار مشتمل بر شهرها و روستاها 
نشان دهنده ی این اصل مهم است که ساختار سیاسی 
و چگونگی تعریف ارکان حاکمیت و دولت نقش تعیین 
کنن��ده ای در رواب��ط مالی و اعتب��اری بین دولت های 
محل��ی و حکوم��ت مرک��زی دارد. همچنین درجه ی 
توس��عه یافتگی و میزان درآمد س��رانه جهت پرداخت 
عوارض و بهای خدمات ارائه ش��ده از سوی نهادهای 
محلی نیز در تامین هزینه ها نقش اساسی دارند. وظایف 
و مسئولیت های واگذار شده به نهادهای محلی از سوی 
دولت مرکزی و وظایف محلی این نهادها نیز از اصول 
دیگر حاک��م بر تعریف منابع درآمدی نهادهای محلی 
می باشند. به طور کلی بررسی ساختار تامین مالی برای 

مدیریت های محلی این کشورها نشان می دهد که:
1- مالیات ه��ای محل��ی و ع��وارض، به عن��وان 
مهم ترین منبع تامی��ن هزینه های عرضه ی خدمات 
عموم��ی از ط��رف این نهادها معرفی ش��ده اس��ت. 
به طوری که 30 ت��ا 50 درصد از منابع مالی مورد نیاز 
این سازمان ها با این روش تامین گردیده است. به طور 

مث��ال در ژاپن 40 درصد و در کان��ادا 49/5 درصد از 
منابع مالی نهادهای محلی با اس��تفاده از این ابزارها 

تامین می گردد.
2- اس��تفاده از کمک  ه��ای بالع��وض دولت از 
دیگر منابع تامین مالی در دهیاری های این کشورها 
محس��وب می گ��ردد. به طوری که بع��د از عوارض و 
مالیات محلی این گونه منابع نقش قابل توجهی را در 
بودجه ی نهادهای محلی این کشورها بر عهده دارد.

3- اس��تقراض از بانک ها و موسسات اعتباری از 
دیگر منابع تامین مالی محسوب می گردد.

در بررس��ی تطبیقی با توجه به اصول کلی اشاره 
شده و در قالب دسته بندی کشورها به کشورهای در 
حال توسعه و توس��عه یافته منابع درآمدی نهادهای 

محلی تعریف و ارائه شده است:
الف � کشورهای در حال توسعه

مهم تری��ن منب��ع مال��ی نهادهای محل��ی اداره 
کننده ی امور محلی و ارائه ی خدمات به ش��هروندان 

این کشورها عبارت است از:
1-درآمدهای مالیاتی شامل:مالیات بر ارث، مالیات 
ب��ر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد اش��خاص و درآمد 
موسسات قانونی، مالیات بر دارایی، مالیات بر امالک 

و مستغالت
2-فروش خدمات
3-عوارض محلی

4-مش��ارکت بین اش��خاص حقیقی و نهاد اداره 
کننده ی امور محلی )شهرداری و دهیاری با مصداق 

ایران( در قالب صدور اوراق مشارکت تعیین شده
5-درآمد حاصل از اجاره

6-کمک های بالعوض دولتی 
ب � کشورهای توسعه یافته

مطالعه ی روش های تامین منابع درآمدی و مالی 
نهادهای محلی در کشورهای پیشرفته نشان می دهد 
که مهم ترین منبع تامی��ن درآمد، مالیات های محلی 
است که در مورد کشوری مانند ژاپن عالوه بر مالیات 
بر دارایی، مالیات بر تجارت، مالیات بر درآمد، مالیات 
بر س��ود، مالیات ب��ر اتومبیل و مس��کن، عمده ترین 
اقالم مالیاتی هس��تند. پس از مالیات ها که نهادهای 
محلی در وضع آن دارای قدرت نسبی به دلیل اختیار 
در قانون گ��ذاری و وضع آن ها هس��تند، کمک های 
بالعوض و یاران��ه ی دولتی چه به صورت کلی و چه 
به صورت هدفمند از مهم ترین انواع درآمد محس��وب 
می ش��وند. به عبارت دیگر در کسب منابع مالی دارای 
وابس��تگی به دولت مرکزی هستند. سایر اقالم مهم 
درآمدزای نهادهای محلی کش��ورهای توس��عه یافته 
عبارتن��د از: فروش خدم��ات، ف��روش اوراق قرضه 
فعالیت ه��ای اقتصادی صندوق ها، وام و تس��هیالت 
بانکی و مش��ارکت بخش خصوص��ی. در میان اقالم 
درآمدی مذکور استقراض به عنوان کوچک ترین منبع 

درآمدی محسوب می شود.
8- راهکارها و ش�یوه های دس�تیابی به منابع 

درآمدی پایدار در دهیاری ها
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دهیاری ها به عنوان یک نهاد عمومی که مسئولیت 
مدیریت و اداره ی روس��تاها را به عهده دارند در جهت 
تامین منابع مالی خود باید س��عی در کم کردن اتکاء 
خود ب��ه درآمدهای ناپایدار نموده و از طریق افزایش 
س��هم درآمدهای پایدار در درآمدهای خود به ارائه ی 
کااله��ا و خدمات مورد نیاز روس��تاییان اقدام نمایند. 
تحق��ق نظام درآمدی پایدار برای دهیاری ها می تواند 

در چارچوب محورهای زیر عملیاتی گردد:
1- بازنگ�ری در مناس�بات مال�ی دول�ت و 

دهیاری ها
به طور یقین دولت یک��ی از محوری ترین عوامل 
اثرگذار بر افزایش میزان درآمدهای دهیاری ها خواهد 
بود و مناس��بات شفاف و نظام مند دولت با دهیاری ها 
ب��ه تحق��ق آن منجر خواهد گردید. نق��ش دولت در 
وضع و وصول مالیات ها که گستره ی بسیاری از آن ها 
به طور مستقیم یا غیرمستقیم با عرصه ی فعالیت ها و 
وظایف دهیاری ها و خدمات ارائه ش��ده توسط آن ها 
ارتباط موضوعی پیدا می کند می تواند نقش بس��زایی 
در ایج��اد درآمدهای پایدار و مطلوب داش��ته باش��د. 
کم��ک دولت ب��ه افزایش درآمده��ای دهیاری ها به 
دو ش��کل قابل طرح و اجرا اس��ت. نخست از طریق 
وضع و وصول مالیات ها و عوارض از سطوح مختلف 
فعالیتی و دیگری کمک ه��ای بالعوض. با توجه به 
گس��تردگی س��طوح فعالیت های مرتب��ط با موضوع 
وضع یا افزایش میزان مالیات ها و عوارض در س��طح 
جدیدی از فعالیت ها یا فعالیت های مندرج در قوانین و 
آیین نامه که توسط دولت این فرصت را به دهیاری ها 
خواهد داد تا ش��اهد افزایش می��زان درآمدهای خود 
باشند. واقعیات موجود نظام مالیه دهیاری های کشور 
نشان از عدم کارایی تفکر خودکفایی دهیاری ها دارد. 
لذا فقدان ی��ک نظام درآمدی جام��ع در مصوبات و 
رویکردهای حاکمیتی ب��رای مدیریت مالی دهیاری 
بالطبع نیاز به بازنگری فضای حاکم بر مناسبات دولت 
و دهیاری ها را طلب می نماید. در این راستا مهم ترین 
و اساسی ترین مناس��بات مالی دولت و دهیاری ها به 
موضوع مالیات های مش��ترک باز می گ��ردد. بدیهی 
اس��ت که جایگاه دولت در وض��ع و وصول مالیات ها 

جایگاهی توانمند و حس��اس می باشد و طبیعی است 
که چنین جایگاهی مناسب ترین مسند حمایتی است 
که امکان حصول و وصول درآمدهای دهیاری ها را در 

سطح ملی منطقه ای و حتی محلی ممکن می سازد.
نکته ی دیگری که در این مناس��بات می بایس��ت 
مورد بازنگری قرار گیرد تحدید و تدقیق قلمرو وظایف 
می باش��د. به تعبیری دیگر دولت با شفاف س��ازی و 
هدفمند نمودن روابط میان بخش��ی و بخش��ی میان 
دهیاری ها، س��ازمان ها و نهاده��ای اجرایی و دولتی، 
سازمان های مرتبط با امور اقتصادی و مالی نیازهای 
مالی برای تحقق وظایف واگذار شده به دهیاری ها را 

تامین می نماید.
2- رویه های امکان افزایش درآمدها

ام��کان افزایش درآمدهای دهیاری ها و بررس��ی 
نحوه ی این افزای��ش در قالب نظام مالیه دهیاری ها 
و مدیریت مالی آن می بایست در سه محور و موضوع 

مورد بازنگری قرار گیرند.
نخست: بازنگری و اصالح نظام درآمدها.
دوم: بازنگری و اصالح نظام بودجه ریزی.

سوم: بازنگری و اصالح نظام مالی و حسابداری
بدیهی اس��ت که اصالح سه دس��ته فوق در کنار 
بازنگری و اصالح نظ��ام مدیریت دهیاری ها و نظام 
حقوقی ناظر بر موضوعات دهیاری ها نظامی هدفمند، 
یکپارچ��ه، همگن و متوازن خواهد بود. با این توضیح 
مقدمات��ی به بررس��ی امکانات افزای��ش درآمدهای 
دهی��اری در چارچ��وب منابع درآم��دی دهیاری های 

کشور می پردازیم:
الف: عوارض و مالیات ها

 در خص��وص ع��وارض  مختلف��ی ک��ه توس��ط 
دهیاری ه��ا از ش��هروندان و نهاده��ای مختل��ف در 
روستاها وصول می گردد نخس��تین مرحله ای که به 
موضوع یاد شده باز می گردد به اصول وضع و وصول 
عوارض محلی توسط دهیاری اختصاص دارد. بالطبع 
این اصول می بایس��ت دارای مبانی نظام مند و واقعی 

باشند که به شرح ذیل قابل طرح هستند:
رعای��ت عدال��ت، اص��ل کارایی )بدی��ن معنا که 
می بایست مابین عوارض کارایی و خدمات دهیاری ها  

تناس��ب منطقی وجود داش��ته باش��د(،  مشهود بودن  
ع��وارض ک��ه موج��ب حس��ابدهی دهی��اری ب��ه 
پرداخت کنند گان عوارض می شود، استقالل مقامات 
محلی در وض��ع عوارض، اص��ل صرفه جویی، اصل 
کفایت درآمد )تناس��ب عواید با سطح خدمات(، اصل 

ثبات درآمد در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت
این مف��اد، در اصل مبانی تدوین و وضع عوارض 
محلی اس��ت ک��ه می بایس��ت در اولین گام توس��ط 
دهیاری ها، مورد عمل باشد. این رویکرد، می تواند در 
بخش عوارض با رویک��ردی نظام مند باعث افزایش 
درآمدهای دهیاری ها گ��ردد. مهم ترین این عوارض 
ظرفیت هایی اس��ت که در ماهیت قانون وجود دارد و 
می توان انتظار داشت تا دهیاری ها در وصول عوارض 
ب��دون عدول از مقررات طرح های توس��عه و عمران 
روستایی باعث افزایش درآمدهای خود شوند و به ویژه 
در مبحث عوارض ساخت وساز و امالک ظرفیت  قابل 
اتکاء پایدار و مطلوب��ی وجود دارد که امکان افزایش 

درآمدهای دهیاری ها را باعث می گردد.
بنابراین یکی از مهم ترین روش های افزایش درآمد 
دهیاری جهت گیری این درآمدها به سمت موضوعات 
مرتبط با امالک و مستغالت می باشد. این موضوع در 
خصوص تشخیص و وضع عوارض مرتبط با موضوع 
کس��ب و پیشه در روس��تاها نیز مصداق دارد. به واقع 
تجهیز پایگاه اطالعاتی با همکاری سازمان ذی ربط 
در روس��تاها از یک سو باعث شناس��ایی دقیق مراکز 
چنین فعالیت هایی خواهد شد و از سوی دیگر امکان 
وصول ارق��ام واقعی عوارض از چنی��ن فعالیت هایی 
به وجود خواهد آمد. بدیهی است که این موضوع قابل 
تعمیم به کلیه ی منابعی است که دهیاری ها از طریق 
ع��وارض و وصول آن ها اقدام ب��ه تامین منابع مالی 
خود می نمایند. طبیعی است هنگامی که ارزش واقعی 
این عوارض با فعالیت های مرتبط تناسب داشته باشد 
می توان امیدوار بود که همیش��ه یک درآمد مستمر و 
پایدار در اختیار دهیاری ها قرار خواهد گرفت. به دیگر 
س��خن بازنگری در ش��یوه ی تدوین و وضع عوارض 
و حتی وصول و هزینه ک��رد آن می تواند در مکانیزم 
و نظامی هدفمند مثمرثمر باش��د و این افزایش با به 
حداقل رساندن انحراف در تخصیص منابع اقتصادی 
و توزیع درآمد می تواند روندی رو به رشد و کارا داشته 
باش��د که این کارای��ی با نظام تش��خیص و وصول 
ماهیت��ی مضاعف خواهد یافت و در کنار این موضوع 
افزای��ش کارایی فنی و اقتص��ادی دهیاری نیز نظام 
مالیه و بودجه ای مطلوبی را برای افزایش درآمدهای 

دهیاری ها ایجاد خواهد نمود.
ب: بهای خدمات روستایی

تعامل و ارتباط گسترده ی قلمرو وظایف دهیاری ها 
با مردم گستره ی وسیعی از ارائه ی خدمات مختلف را 
توس��ط دهیاری ها موجب می گردد. طبیعی است که 
تدوین و تشخیص قیمت تمام شده ی آن ها و وصول 
وج��وه مربوطه گامی در راس��تای افزای��ش درآمدها 
خواهد بود. درآمدهای ناشی از ارائه ی خدمات مستمر 

امکان افزایش 
درآمدهای 
دهیاری ها  و 
بررسی نحوه ی 
این افزایش 
در قالب نظام 
مالیه دهیاری هاو 
مدیریت مالی آن 
می بایست در سه 
محور و موضوع 
مورد بازنگری قرار 
گیرند.
نخست: بازنگری 
و اصالح نظام 
درآمدها.
دوم: بازنگری 
و اصالح نظام 
بودجه ریزی.
سوم: بازنگری و 
اصالح نظام مالی و 
حسابداری
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دهی��اری مانند جمع آوری زبال��ه از مصادیق خدمات 
اس��ت. با توجه به توان اقتصادی جامعه ی روستایی 
تعیی��ن میزان بهای این خدم��ات دقت نظر جدی را 
می طلبد تا ضمن فرهنگ س��ازی تحقق آن را باعث 

گردد.
ج: صندوق های توسعه روستایی

بس��یاری از صندوق های توسعه واسطه های مالی 
شبه دولتی هستند که برای دولت های محلی و سایر 
موسسه های س��رمایه گذار در احداث زیرساخت های 
محل��ی اعتب��ار فراهم می کنن��د. به بی��ان دیگر در 
کوتاه مدت هدف از تش��کیل ای��ن صندوق ها که بر 
اس��اس میزان نظارت و مالکیت دولت بر آن ها دارای 
اشکال مختلفی هستند، تامین اعتبار برای دولت های 
محلی اس��ت. با این ح��ال، صندوق ه��ای مزبور در 
میان م��دت و درازمدت به دنبال ایجاد یک سیس��تم 
اعتباری خودگردان هس��تند که توانایی دس��تیابی به 
بازارهای سرمایه ی خصوصی را داشته باشد. اهداف و 
فعالیت هایی که این صندوق ها انجام می دهند عبارتند 

از:
1- افزایش سرمایه ی صندوق.

2- پرداخت وام به دهیاری ها یا موسس��ات دیگر 
برای سرمایه گذاری های زیربنایی محلی.

3- دریاف��ت و بازپرداخ��ت وام ه��ای اعطایی از 
دهیاری ها.

صندوق های توسعه روستایی تامین مالی دهیاری 
را نه فقط با انتقال بیش��تر منابع مالی همراه می کنند 
بلک��ه روش ه��ای کالن را نی��ز برای تامی��ن مالی 
می پذیرن��د. به طوری ک��ه دهیاری ها جه��ت تامین 
مال��ی پروژه ها توس��ط صندوق بای��د مجموعه ای از 
استانداردهای زیست محیطی و استانداردهای مالی و 
برنامه ریزی را رعایت نمایند. مکانیس��م تامین مالی 
صندوق های توس��عه روس��تایی می تواند شکل های 
متفاوتی داش��ته باش��د. دول��ت می تواند س��هام این 
صندوق ه��ا را خریداری و خود مالک صندوق باش��د. 
یا این که دولت می تواند وجوه را به صورت کمک های 
بالعوض به این صندوق ها انتقال دهد. دولت مرکزی 
همچنین می تواند به صورت یک واسطه ی مالی عمل 
کرده و در قالب قرض آن را به صندوق های توس��عه 

منتقل کند.
د: دسترسی به بازارهای مالی

یک��ی دیگر از موضوعاتی که امکان افزایش 
درآمده��ای دهیاری ه��ا را منجر می ش��ود 
دسترسی دهیاری ها به بازارهای مالی است. 

شایان ذکر است که این موضوع نیز به حمایت 
دولت نیاز ش��دیدی خواهد داش��ت تا امکان و 

ظرفیت چنین دسترسی هایی برای دهیاری ها مهیا 
ش��ود و بدیهی است که بسترسازی قانونی هدایت 

و مدیری��ت کالن دول��ت در این رویک��رد جایگاهی 
حیاتی خواهد داش��ت. نمونه های بارز و مصداق های 
تجربه شده ی جهانی در این خصوص می تواند انتشار 
اوراق مش��ارکت برای طرح های سرمایه گذاری های 

دهیاری ها باشد.
3- افزایش درآمد از طریق فروش خدمات

دهیاری ها خدمات گوناگونی به ش��هروندان ارائه 
می دهند که بهبود شیوه های خدمات رسانی و ارائه ی 
خدمات به موقع و مناس��ب می توان��د افزایش درآمد 
حاص��ل از انجام خدم��ات را فراهم نماید. لذا در یک 
گام برنامه ریزی می ت��وان فروش خدمات دهیاری ها 

در سطح محلی را به دو صورت زیر ترسیم نمود:
1- ارائه ی خدمات محلی به دستگاه های اجرایی 
که دارای وظیفه ی خاص یا ارائه ی خدمتی مشخص 
به جامعه ی روس��تایی می باش��ند. مصداق فعلی این 
مه��م خدمات بیم��ه ای صندوق بیمه روس��تاییان و 
عشایر است که توسط دهیاری ها ارائه می شود. توزیع 
سهام عدالت، انجام فعالیت  های عمرانی و نگهداری 
از تاسیس��ات زیرس��اختی آب و ب��رق و مخابرات از 

نمونه های دیگر این مهم است.
2- فروش خدمات به جامعه ی روس��تایی ساکن 
ب��ا اس��تفاده از امکانات و تجهیزات در اختیار اس��ت. 
نمونه ی این مهم استفاده از تجهیزات و ماشین آالت 

دهیاری در کشاورزی و سایر امور مشابه می باشد.
4- اصالح نظام مدیریت مالی و بودجه ریزی 
اصالح و بازنگری در نظام بودجه ریزی و مدیریت 
امور مالی دهیاری ها گامی بسیار ضروری در راستای 

افزایش میزان بازدهی، کارایی و پایداری 
مالی دهیاری ها خواهد بود. این مهم 

با اس��تفاده از روش های زیر قابل 
اعمال است:

   اعمال روش های مدیریت 
بر مبنای هدف و بودجه ریزی عملیاتی

   اصالح تشکیالت و روش ها
  تحلی��ل هزینه � فایده طرح ها و 

پروژه ها
   اصالح نظام حسابداری از نقدی به تعهدی

   مدیریت دارایی ها و بدهی ها
   تنظیم برنامه های عمرانی و خدماتی )به ویژه 

در مقاطع پنج ساله(
5- اس�تفاده از تس�هیالت بانک�ی داخل�ی و 

خارجی
وض��ع موجود حاکم ب��ر منابع مال��ی دهیاری ها، 
شرایط مطلوبی نداشته، و بازنگری در این شرایط نیز 
نیاز به یک تفکر و خواست ملی را در خصوص جوانب 
متعدد و متنوع آن طلب می نماید. در همین راستا و در 
جهت منابعی که امکان عمل بیشتری به تاثیرگذاری 
دهیاری ها بر چهره ی روس��تا و ساختارهای مختلف 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی ایج��اد می نمایند 
می توان به استفاده از تس��هیالت بانکی اشاره نمود. 
به واقع بسیاری از طرح های توسعه و عمران روستایی 
به س��رمایه گذاری های وسیعی نیاز دارند که نیازهای 
روزمره روستاها این امکان را از دهیاری ها می گیرد تا 

مبادرت به اجرای چنین طرح هایی نمایند.
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درآمدوتامین 

منابع مالی محلی 
به  منظورایجادکاال 

وخدمات مورد 
نیازشهروندان، 

ضمن این که 
یکی ازاهداف 

اساسی هرجامعه ی 
محلی می باشداما 
چنانچه این گونه 
درآمدها سبب 
کاهش شرایط 

کیفی زندگی 
گردیده وکیفیت 

زیستگاه های 
انسانی رابه 
خطربیاندازد 

به عنوان 
درآمدهای پایدار 
ودرآمدهای سالم 

)مطلوب( تلقی 
نمی گردند.
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سید سیامک جاهد
و  مطالعات  دفتر  کارشناس 
سازمان  روستایی  برنامه ریزی 

شهرداری ها و دهیاری های کشور
Jahedsiamak@yahoo.com

مسکن  و  نفوس  آمار  آخرین  اساس  بر 
در  ایران  آمار  مرکز  توسط  شده  منتشر 
از 21  بیش  روستایی کشور  سال 1390 جمعیت 
میلیون نفر ثبت شده است که بر این اساس، تقریبا 
روستایی  مناطق  در  کشور  جمعیت  درصد   28/5
سهم  این  با  مواجهه  این رو  از  می باشند.  ساکن 
جمعیتی و پراکنش جغرافیایی آن مناطق، ضرورت 
برنامه ریزی جامع و اتخاذ تدابیر الزم  برای تثبیت 
جمعیت در مناطق روستایی و مهاجرت معکوس از 
شهرها به روستاها را بیش از پیش نمایان می سازد. 
باید توجه داشت که به دلیل رابطه ی متقابل شهرها 
در  مناسب  سیاست گذاری  عدم  روستاها،  و 
ماندگاری روستاها، مشکالت متعددی را بر مناطق 
شهری تحمیل می نماید. از این رو، تحقق این امر 
عزم ملی و همکاری متوازن تمامی دستگاه های 
اجرایی کشور در این زمینه را می طلبد. بررسی سیر 
این  بیان گر  کشور  در  روستایی  مدیریت  تحولی 
مطلب است که با تغییر نظام های سیاسی کشور، 
نیز دستخوش تغییرات  اداره ی این جوامع محلی 
گسترده ای شده  است. به طوری که طی سال های 
متمادی از شکل کدخدایی به سمت ساختار قانونی 
و حاکمیتی به نام دهیاری ها تغییر شکل داده است. 

به بیان دیگر، با استقرار این نهاد مدیریتی، توجه به 
مدیریت روستایی و نقش آن در پیشرفت کشور در 
و  چهارم  )برنامه ی  کشور  توسعه ی  برنامه های 
قرار گرفت.  برنامه ریزان  نظر  مورد  توسعه(  پنجم 
برای نمونه می توان به ماده ی 194 قانون برنامه ی 
توسعه  که  نمود  اشاره  کشور  توسعه ی  پنجم 
داده  قرار  توجه  مورد  ابعاد  تمامی  در  را  روستایی 
نهاد  این  مهم  ویژگی های  از  همچنین  است. 
مدیریتی، نقش مردم در انتخاب شوراهای اسالمی 
تبع آن دهیار  به  به عنوان منتخبان خود و  روستا 
است که این امر نشان دهنده ی اهمیت و جایگاه 
و  تصمیم سازی  نهادهای  در  مردمی  مشارکت 

مدیریتی است.    
الزم به ذکر است که مراحل قانونی صدور مجوز 
واجد  روستاهای  در  دهیاری ها  فعالیت  و  تاسیس 
پایان  تا  آغاز شد و  ابتدای سال 1381  از  شرایط 
سال 1391 بیش از 26 هزار دهیاری در روستاهای 
کشور مستقر شدند. از این رو با گذشت حدود 10 
نظام  استقرار  و  دهیاری ها  شکل گیری  از  سال 
مدیریتی در روستاها، طرح ها و پروژه های عمرانی 
محوریت  با  مناطق  این  در  متعددی  خدماتی  و 
دهیاری ها و همکاری سایر دستگاه های مسئول، 
از طریق مشارکت مردمی و یا از محل اعتبارات 
دولتی در جهت عمران و آبادانی روستاها اجرا شده 

و یا در حال انجام می با شد.
 منابع درآمدی دهیاری ها

در  خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون  وفق 

بررسی نقش 
شرکت های 
تعاونی دهیاری ها 
در فرآیند ایجاد 
منابع درآمد پایدار 
دهیاری ها
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نیل   ،)1380 )مصوب  شرایط  واجد  روستاهای 
به سمت خودکفایی و استقالل مالی دهیاری ها از 
نهاد  این  ثبات  و  پایداری  ارکان  مهم ترین  جمله 
متن  در  که  همان طور  البته  و  می باشد  مدیریتی 
قانون مذکور نیز بدان اشاره شده است، استقالل 
دولت  کمک های  قطع  به معنای  دهیاری ها  مالی 
به مناطق روستایی کشور نخواهد بود. اما واقعیت 
امر این است که عدم توجه کافی به تامین منابع 
مالی مورد نیاز دهیاری ها برای انجام وظایف قانونی 
خود و همچنین عدم برنامه ریزی جامع و مدون در 
ادامه ی فعالیت خود  را برای  این نهاد  این زمینه، 
با مخاطره مواجه می کند. بنابراین تعادل بخشیدن 
همچنین  و  دهیاری ها  هزینه ی  و  درآمد  نظام  به 
به عنوان  می تواند  درآمدی  جدید  منابع  شناسایی 
کشور  در  روستایی  توسعه  عملی  راهکار  یک 

محسوب شود.
الزم به ذکر است که وفق ماده ی 36 آیین نامه ی 
مالی دهیاری ها )مصوب 1382(، 7 محور درآمدی 
این  بر  است.  شده  پیش بینی  دهیاری ها  برای 
کمک های  اختصاصی،  عمومی،  عوارض  اساس، 
دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین 
ارائه ی خدمات، فروش اموال و دریافت تسهیالت 
می باشند.  دهیاری ها  درآمدی  محورهای  از  مالی 
حاصل  نتایج  اساس  بر  که  است  این  واقعیت  اما 
از بررسی ردیف های درآمدی دهیاری ها و میزان 
دهیاری ها،  ساالنه ی  بودجه ی  در  آن ها  تحقق 
میزان درآمد حاصله از ردیف های درآمدی دریافت 
دولتی  کمک های  و  اختصاصی  عمومی،  عوارض 
امر  این  است.  بیشتر  درآمدی  ردیف های  سایر  از 
دهیاری ها  حد  از  بیش  اتکای  دهنده ی  نشان 
که  است  محلی  عوارض  و  دولتی  کمک های  بر 
این  درآمدی،  منابع  این  در  تغییرات  کوچک ترین 
بیان  به  می سازد.  روبه رو  چالش هایی  با  را  نهاد 
زمینه،  این  در  از چالش های دهیاری  دیگر، یکی 
تغییرات چشم گیر وجوه حاصل از عوارض )عمومی 
و اختصاصی( و عدم تکیه بر پیش بینی زمان تحقق 
تحقق  میزان  همچنین  می باشد.  مذکور  اعتبارات 
ساالنه ی  بودجه ی  در  شده  پیش بینی  درآمدهای 
عدم  به دلیل  دولتی،  اعتبارات  محل  از  دهیاری ها 
تطابق زمانی واریز و هزینه کرد، در برخی از مواقع 
برنامه ریزی دهیاری ها و اجرای پروژه های عمرانی 
و خدماتی را با مشکالتی روبه رو می سازد. از دیگر 
چالش های پیش روی دهیاری ها در این خصوص، 
عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه ی 
عوارض  از  حاصل  درآمدی  ردیف های  در  ساالنه 
محلی نظیر انواع عوارض ساخت و ساز روستایی، 
غیر  اموال  انتقال  و  نقل  روستا،  سطح  عوارض 
منقول و ... به دلیل توان اندک مودیان در پرداخت 
به موقع آن ها و همچنین عدم وجود ضمانت اجرایی 
برای وصول این مبالغ توسط دهیاری ها می باشد. 
تحقق  در  موجود  مشکالت  به  توجه  با  این رو  از 

دولتی  اعتبارات  کاهش  و  دهیاری ها  درآمدهای 
افزایش هزینه های  اخیر و همچنین  در سال های 
و  شناسایی  روستاها،  امور  اداره ی  در  دهیاری ها 
به عنوان  مستمر،  و  جدید  درآمدی  منابع  ایجاد 
رویکرد عملی برای ثبات مدیریت روستایی و نیل 

به سمت عمران و آبادانی روستاها مطرح می باشد.
 درآمد پایدار

از  بهره گیری  جهت  در  دقیق  برنامه ریزی 
ظرفیت های محلی و مدیریت صحیح منابع )انسانی 
و مالی( برای بهبود وضعیت معیشتی روستاییان و 
رونق اقتصادی جامعه ی روستایی از اهمیت خاصی 
برخوردار است که نتیجه ی آن منجر به ماندگاری 
کانون های  حفظ  و  روستاها  در  جمعیت  تثبیت  و 
تولیدی کشور می شود. از این رو، تامین منابع مالی 
مورد نیاز برای دهیاری ها در جهت اجرای طرح ها 
و پروژه های عمرانی و خدماتی در راستای ارتقای 
مهم ترین  از  یکی  روستایی،  توسعه  شاخص های 
و  می شود؛  محسوب  روستایی  برنامه ریزی  ارکان 
کسب  راستای  در  باید  دهیاری ها  جدید  رویکرد 
آن ها  وصول  در  پایداری  و  درآمدی  جدید  منابع 

متمرکز شود.
منابع درآمد پایدار درآمدهایی هستند که از ثبات 
برخوردار می باشند  زمان  در  پایداری  و  در وصول 
و به عبارت دیگر به دلیل قطعیت در وصول آن ها، 
دهیاری می تواند برای هزینه کرد آن ها، برنامه های 
فوق  کلی  تعریف  بر  بنا  نماید.  تنظیم  را  خود 
می توان چنین نتیجه گرفت که دهیاری ها به عنوان 
به گونه ای  باید  روستاییان  قبال  در  مسئول  نهاد 
مدیریت  هزینه های  بتوانند  تا  نمایند  برنامه ریزی 

روستا را بر مبنای منابع درآمدی پایدار بنا نمایند.
 تجارب جهانی

الف- سهم تعاونی های فعال در اقتصاد کشورها
سهمی  داروسازی  تعاونی های  بلژیک  در   

حدود 19/5 درصد را به خود اختصاص می دهند.
 در برزیل 40 درصد سهم بخش کشاورزی 
تامین  تعاونی ها  به وسیله ی  ملی  ناخالص  تولید  از 

می شود و 6 درصد آن هم صادر می شود.
 25 درصد از پس انداز کل اقتصاد در بولیوی 

توسط تعاونی ها صورت می گیرد.
تولید  کل  از  درصد   35 کانادا  در  تعاونی ها   

شکر جهان را تامین می کنند.
 تعاونی ها در ساحل عاج 26 میلیون دالر در 
تاسیس مدارس، ساخت جاده های روستایی و ایجاد 

کلینیک های مامایی نقش داشته اند.
بازار را در   در دانمارک تعاونی ها 37 درصد 

اختیار دارند.
 ارزش محصوالت تعاونی های کشاورزی در 
ژاپن 90 میلیارد دالر بوده و 91 درصد از کشاورزان 

ژاپن عضو این تعاونی ها بوده اند.
 80 مصرف  تعاونی  اتحادیه ی  کویت،  در   
درصد از کل تجارت خرده فروشی را در سطح ملی، 

به خود اختصاص داده است.
درصد  تعاونی های مصرف 55  سنگاپور  در   
از بازار محصوالت موجود در سوپر مارکت ها را در 

اختیار دارند.
 تعاونی های مصرف در سوئد 17/5 درصد از 

بازار را در سال به خود اختصاص داده اند.
آژانس های  بزرگ ترین  انگلستان،  در   

مسافرتی را تعاونی ها تشکیل می دهند.
 در قبرس بانک های تعاونی اعتبار 30 درصد 
تعاونی های  و  دارند  اختیار  در  را  بانکی  پس انداز 
کل  درصد   35 کشاورزی  محصوالت  بازاریابی 

بازاریابی محصوالت را مدیریت می کنند.
ب- ایجاد اشتغال توسط تعاونی ها

با  توانسته اند  تعاونی ها در سرتاسر جهان  انواع 
ایجاد بیش از 100 میلیون شغل، 20 درصد بیشتر از 
شرکت های چندملیتی در ایجاد اشتغال موثر باشند 

که در زیر به برخی از این موارد اشاره می شود:
اعتباری  اتحادیه های  و  تعاونی ها  کانادا  در   

بیش از 160 هزار نفر را استخدام کرده اند.
ایجاد  تعاونی ها 109 هزار شغل   در کلمبیا، 
کرده اند و 379 هزار نفر در اتحادیه های کارگری 
ایجاد 23 درصد شغل در  به کار هستند.  مشغول 
بخش سالمت، 18 درصد در بخش حمل ونقل، 13 
درصد در بخش صنعت، 11 درصد در بخش مالی و 
9 درصد در بخش کشاورزی از مهم ترین آن هاست.
اشتغال  باعث  تعاونی  هزار   21 فرانسه،  در   

700 هزار نفر شده اند.
باعث اشتغال 440  تعاونی  آلمان 1106   در 

هزار نفر شده اند.
یک  به  نزدیک  تعاونی   70400 ایتالیا  در   

میلیون نفر را در سال 2005 استخدام کردند.
تعاونی ها  توسط  نفر  هزار   250 کنیا  در   

استخدام شده اند.
 در اسلواکی 700 تعاونی نزدیک به 75 هزار 

نفر را استخدام کردند.
نیز  کشورها  سایر  در  آمده  به دست  تجارب 
نشان گر آن است که بخش تعاونی به عنوان یک 
برای  می تواند  اجتماعی  و  اقتصادی  کارآمد  نظام 
تامین نیازهای اقشار جامعه گام های مفیدی بردارد 
و آرامش و تحرک را در آنان تقویت کند. بخش 
تعاونی به عنوان یک اقدام، با کمک متقابل و دو 
سویه بین عضو و فعالیت، توانایی ایجاد یک اجتماع 
سالم و درست کار را در درون خود پرورش خواهد 

داد.
 شرکت های تعاونی دهیاری ها

همان طور که در بخش های قبل بدان اشاره شد، 
محدودیت اعتبارات دولتی جهت تامین هزینه های 
اجرای  برای  نیاز  مورد  مالی  منابع  و  دهیاری ها 
طرح ها و پروژه های عمرانی و خدماتی در مناطق 
روستایی کشور به عنوان مهم ترین چالش پیش رو 
برای مدیران و برنامه ریزان حوزه ی روستایی مطرح 

بر اساس آخرین 
آمار موجود، 
شرکت های 

تعاونی دهیاری ها 
توانسته اند با 
تحت پوشش 

قرار دادن حدود 
16 هزار دهیاری 

ضمن ارائه ی 
خدمات الزم به 

این نهادها، به طور 
مستقیم و غیر 
مستقیم حدود 

3000 نفر را در 
مناطق روستایی 

کشور مشغول به 
کار نمایند.
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می باشد. این موضوع باعث شد تا دهیاری ها برای 
اداره ی امور روستاها و پاسخ گویی به نیاز روستاییان با 
تجمیع امکانات و ماشین آالت عمرانی و خدماتی در 
اختیار خود، در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل 
تحت عنوان شرکت تعاونی دهیاری ها ضمن افزایش 
توان اجرایی خود، هزینه های مدیریت روستا را نیز 
کاهش دهند. این امر، نیاز به تعامل بیشتر دهیاری ها 
با یکدیگر در جهت رفع موانع موجود و هم افزایی 
این  امکانات  از  بهره گیری  با  آن ها  اجرایی  توان 
نهادها در سطح بخش و یا شهرستان ها داشت که در 
نهایت منجر به تاسیس بیش از 806 شرکت تعاونی 
دهیاری ها در سطح کشور شد. بر اساس آخرین آمار 
موجود، این تعاونی ها توانسته اند با تحت پوشش قرار 
دادن حدود 16 هزار دهیاری ضمن ارائه ی خدمات 
الزم به این نهادها، به طور مستقیم و غیر مستقیم 
حدود 3000 نفر را در مناطق روستایی کشور مشغول 

به کار نمایند.
 ظرفیت های موجود در 

تعاونی ها
اقتصادی  اساسی،  نظام  قانون   44 اصل  وفق 
جمهوری اسالمی ایران بر پایه ی سه بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی استوار است که این امر نشان 
از جایگاه ویژه ی تعاونی ها در نظام اقتصادی کشور 
دارد. همچنین توجه به توسعه ی بخش تعاون در 
برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت کشور وجود دارد؛ 
به طوری که در ماده ی 124 برنامه ی پنجم توسعه ی 
کشور دولت مکلف است به منظور توسعه ی بخش 
تعاون و ارتقای سهم آن به 25درصد اقتصاد ملی 
با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش  تا پایان برنامه 
و  متوسط  اقشار  توانمندسازی  و  اجتماعی  عدالت 
کم درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر 
در قانون اصالح موادی از قانون برنامه ی چهارم 
چهارم  و  چهل  اصل  کلی  سیاست های  اجرای  و 
قانون اساسی اقدامات الزم را انجام دهد. از طرفی 
با توجه به ظرفیت های موجود در قوانین فرادستی و 
همچنین با توجه به نقش بخش تعاون در افزایش 
تاکیدات  اجتماعی،  عدالت  تحقق  و  ملی  ثروت 
ویژه ای برای فراهم نمودن زمینه های الزم برای 
توسعه ی این بخش در قالب بند »ب« سیاست های 
ابالغی اصل 44 قانون اساسی شده است. از این رو 
قانونی  ظرفیت های  صدرالذکر،  موارد  به  توجه  با 
به سمت  حرکت  و  تعاون  بخش  توسعه ی  برای 
اقتصاد پویا در مناطق روستایی کشور فراهم شده 
توسعه ی  تا  است  شده  موجب  بستر  این  است. 
افزایش تولید ملی و  تعاونی های دهیاری ها برای 
ایجاد اشتغال در روستاها از شتاب بیشتری برخوردار 
این  در  سرمایه گذاری  برای  را  دهیاری ها  و  شود 

بخش در جهت کسب درآمد بیشتر ترغیب نماید.
 اهداف شرکت های تعاونی 

دهیاری ها
تعاونی های  مصوب  اساسنامه   2 ماده ی  وفق 

از  استفاده  محور   5 در  آن ها  اهداف  مذکور، 
جهت  خارجی  و  داخلی  اقتصادی  مشارکت های 
اشتغال  ایجاد  فعالیت ها،  انواع  در  سرمایه گذاری 
مولد و پایدار، توسعه و گسترش فعالیت ها به منظور 
افزایش درآمد و ارتقای سطح معیشت، بهداشت و 
تقویت  و  خودکفایی  به  کمک  روستا،  اهالی  رفاه 
بنیه ی اقتصادی نهاد دهیاری و تسهیل در ارائه ی 
خدمات و اجرای پروژه های دهیاری ها دیده شده 
است. همان گونه که مشاهده می شود جهت گیری 
راستای  در  دهیاری ها  تعاونی های  اهداف  تمام 
به طور  نتیجه  و  بوده  تولیدی  و  اقتصادی  فعالیت 

مستقیم مشمول دهیاری های عضو خواهد شد.
 زمینه های فعالیت اقتصادی 
شرکت های تعاونی دهیاری ها  

روستاها به عنوان کانون های تولید و مکان های 
فعالیت های  برای  مناسبی  بستر  طبیعت،  در  واقع 
تولیدی و اقتصادی می باشند و شرکت های تعاونی 
برای  توانمند  مجموعه های  به عنوان  دهیاری ها 
خصوص  این  در  موجود  ظرفیت های  از  استفاده 
می توانند نقش بسزایی در رونق اقتصادی و بهبود 
وضعیت معیشتی روستاییان داشته باشند. از این رو 
این نهادها با شرکت های تعاونی  تعامل سازنده ی 
و  عمران  در  را  موثری  نقش  می تواند  دهیاری ها 
آبادانی روستاها ایفا نماید. الزم به ذکر است که طی 
سال های اخیر، با تعامل سازنده میان دهیاری ها و 
تعاونی دهیاری ها، سطح خدمات روستایی افزایش 
یافته است که برای نمونه می توان به برخی از اقدامات 
تعاونی دهیاری ها در جهت ارتقای سطح عمرانی و 

خدماتی دهیاری ها به شرح زیر اشاره نمود:
 مدیریت پسماند روستایی

و  پسماند  مدیریت  قانون  تحقق  راستای  در 
آیین نامه های اجرایی آن و وظیفه مندی دهیاری ها 
تعاونی  شرکت های  همکاری  با  امر،  این  در 
دهیاری ها و با بهره گیری از ماشین آالت و امکانات 
قالب  در  پسماند  مدیریت  سیستم  دهیاری ها، 
بیش  در  بهداشتی  دفن  و  دفع  جمع آوری، حمل، 

از 6000 روستا ساماندهی شده است.
 ایجاد و نگهداری فضای سبز 

روستایی
بر اساس بند 23 ماده ی 10 اساسنامه، تشکیالت 
و سازمان دهیاری ها، فراهم نمودن زمینه های الزم 
برای ایجاد فضای سبز در روستا بر عهده ی دهیاری 
می باشد. تحقق این امر با در نظر گرفتن توان اندک 
دهیاری در تامین منابع مالی، زمین و نیروی انسانی 
الزم برای ایجاد و نگهداری آن مستلزم همکاری 
نهادها و دستگاه های ذی ربط و مشارکت مردم در 
انجام امور می باشد که با شکل گیری تعاونی های 
شده  پر  خأل  این  اخیر  سال های  طی  دهیاری ها 
امکانات،  از  استفاده  با  تعاونی های مذکور  است و 
تجهیزات و نیروی انسانی در اختیار خود توانسته اند 
همچنین  رسانند.  یاری  زمینه  این  در  را  دهیاری 

برخی از شرکت های تعاونی دهیاری ها توانسته اند 
با ایجاد کارگاه های تولیدی، نیازهای دهیاری ها را 
برطرف  روستایی  بوستان  تجهیزات  و  مبلمان  در 
نمایند که این امر ضمن کاهش هزینه های اجرایی، 
منجر به اشتغال و تناسب طراحی تجهیزات پارکی 

با منطقه شده است.
 اجرای پروژه های عمرانی و 

خدماتی
مستلزم  خدماتی  و  عمرانی  پروژه های  اجرای 
و  متخصص  انسانی  نیروی  داشتن  اختیار  در 
اجرایی  تجهیزات  و  امکانات  همچنین  و  فنی 
کمبود  به  توجه  با  این رو  از  می باشد.  الزم 
انجام  جهت  در  دهیاری  هر  برای  مذکور  موارد 
با تجمیع  پروژه ها، شرکت های تعاونی دهیاری ها 
ماشین آالت دهیاری ها و استفاده از نیروهای فنی 
عمرانی  پروژه های  اجرای  در  را  دهیاری ها  الزم، 
صورت  بررسی های  همچنین  می رسانند.  یاری 
گرفته نشان می دهد که پروژه های اجرا شده توسط 
تعاونی ها در روستاها، ضمن کاهش زمان اجرای 
پروژه باعث کاهش در هزینه های اجرایی شده و 
نیروهای بومی منطقه، در  از  استفاده  با  همچنین 

سطح روستاها ایجاد اشتغال نموده است.
 خدمات فنی و مهندسی

اجرای مناسب طرح ها و پروژه های عمرانی و 
خدماتی در مناطق روستایی نیازمند بهره مندی از 
توان فنی و تخصصی و استفاده از نظرات کارشناسی 
در این زمینه می باشد. با توجه به پراکندگی روستاها 
و تمرکز نیروهای فنی در شهرها، کمبود نیروهای 
متخصص برای اجرا و نظارت بر پروژه ها در مناطق 
روستایی کشور وجود داشت و استفاده از توان نیروی 
متخصص در هر دهیاری با توجه به کمبود منابع 
مالی و درآمدی دهیاری ها امکان پذیر نبود. از این رو 
با تشکیل واحدهای فنی و مهندسی در هر بخش 
دهیاری ها،  تعاونی های  توسط  آن  ساماندهی  و 
با  مذکور  خدمات  ارائه ی  و  برطرف  مشکل  این 

بهره گیری از ظرفیت های محیطی انجام می شود.
 خدمات مالی و حسابداری

کلیه ی  دهیاری ها  مالی  آیین نامه ی  اساس  بر 
بر  می بایست  نهاد  این  حسابداری  و  مالی  امور 
مسئول  و  شود  انجام  مصوب  بودجه ی  اساس 
امور  و  امر  این  به  نسبت  باید  مالی دهیاری  امور 
حسابداری مربوطه اقدام نماید. از این رو به منظور 
کاهش هزینه های جاری دهیاری ها و انجام وظایف 
قانونی دهیاری در تنظیم حساب ها وفق بودجه ی 
مصوب، طرح تجمیع مسئولین امور مالی دهیاری ها 
هزینه های  کاهش  برای  مناسب  راهکار  به عنوان 
دهیاری ها  مالی  امور  انجام  همچنین  و  پرسنلی 
حجم  به  توجه  با  اساس  این  بر  می شود.  انجام 
کاری و جمعیت تحت پوشش هر دهیاری، یک 
مسئول مالی برای رسیدگی به امور مربوطه انتخاب 
و مسئولیت این امر بر عهده ی او قرار داده می شود.

وفق ماده ی 
36 آیین نامه ی 
مالی دهیاری ها 
)مصوب 1382(، 
7 محور درآمدی 
برای دهیاری ها 
پیش بینی شده 
است. بر این 
اساس، عوارض 
عمومی، اختصاصی، 
کمک های دولتی 
و سایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی 
و همچنین ارائه ی 
خدمات، فروش 
اموال و دریافت 
تسهیالت مالی 
از محورهای 
درآمدی دهیاری ها 
می باشند.
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 زمینه های ایجاد درآمد مالی 
پایدار توسط تعاونی دهیاری ها 

اشاره  بدان  فوق  در بخش های  همان گونه که 
به عنوان  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  شد، 
کشور،  روستایی  مناطق  در  اقتصادی  بنگاه های 
از  روستاها  آبادانی  و  عمران  در  بسزایی  نقش 
پروژه های  نگهداری  و  اجرا  در  مشارکت  طریق 
خدماتی و عمرانی داشته اند. زیرا این مجموعه ها، 
قابلیت انجام اموری که دهیاری ها به تنهایی قادر 
دهیاری ها  تعاونی   دارند.  را  نیستند  آن  انجام  به 
ظرفیت  از  بهره گیری  و  دهیاری ها  با  تعامل  در 
موجود در مناطق روستایی زمینه های مختلفی را 
با  پایدار پیش روی خود دارند.  ایجاد درآمد  برای 
روستایی  مناطق  در  موجود  به ظرفیت های  توجه 
کشور می توان محورهای زیر را در جهت عمران و 
آبادانی روستاها و همچنین شکوفایی اقتصاد روستا 
هزینه های  کاهش  و  درآمد  افزایش  راستای  در 

دهیاری ها مورد بررسی قرار داد:
  گردشگری و صنایع دستی روستایی

دنیا  در  گردشگری  صنعت  این که  به  توجه  با 
سهم زیادی را در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال 
زمینه ها  نمودن  فراهم  دارد،  مستعد  مناطق  در 
گردشگری  رونق  برای  الزم  زیرساخت های  و 
از  بهره گیری  با  ظرفیت،  دارای  روستاهای  در 
آبشار،  نظیر  الهی  مواهب  و  طبیعی  جاذبه های 
چشمه، دریا، جنگل و ... می تواند ضمن ایجاد منابع 
درآمدی برای دهیاری ها، باعث اشاعه ی فرهنگ 
شود.  نیز  منطقه  دستی  صنایع  توسعه ی  و  بومی 
این بخش می  توان  در  از دیگر شاخه های مطرح 
کشاورزی  گردشگری  زمینه های  نمودن  فعال  به 
دهیاری ها  محوریت  با   )Agri Tourism(
نمودن  فعال  نمود.  اشاره  دهیاری  تعاونی های  و 
ظرفیت های موجود در بخش گردشگری روستایی، 
فرهنگ سازی  برای  الزم  برنامه ریزی  مستلزم 
ایجاد  و  منطقه  در  گردشگر  جذب  زمینه ی  در 
بهره برداری  و  اقامت  برای  الزم  زیرساخت های 

گردشگران از مکان های تفریحی می باشد.
 کشاورزی و دامپروری  

روستاها به عنوان کانون های تولید، ظرفیت های 
و  کشاورزی  بخش  توسعه ی  برای  را  الزم 
دامپروری دارند. از این رو تعاونی های دهیاری ها با 
تعامل سازنده ی خود با دهیاری ها و تولیدکنندگان 
طلبی  منفعت  از  جلوگیری  ضمن  می توانند 
واسطه گران در فروش محصوالت تولیدی، باعث 
قطع روابط واسطه ها و عرضه ی مستقیم تولیدات 
به بازارهای مصرف، افزایش تولید و درآمد پایدار 
برای دهیاری ها شوند. همچنین از جمله اقدامات 
ارائه ی  به  می توان  زمینه  این  در  تعاونی ها  موثر 
خدمات مشاوره فنی به کشاورزان و دامپروران در 
جهت افزایش تولید و راندمان و همچنین کمک به 
عرضه ی مستقیم محصوالت تولیدی در میدان های 

میوه و تره بار شهر های مجاور و مراکز استان اشاره 
نمود. همچنین از دیگر زمینه های موجود در این 
بخش می توان به فرآوری و بسته بندی محصوالت 
و  ایجاد  همچنین  و  دامپروری  و  کشاورزی 

 ساماندهی بازارهای محلی اشاره کرد.
 تولیدات صنعتی و احجام بتنی

حوزه ی  در  توسعه  قابل  بخش های  دیگر  از 
کارگاه های  تجهیز  و  ایجاد  به  می توان  صنعت 
صنعتی برای تولید احجام بتنی مورد نیاز دهیاری ها 
نظیر سنگ جدول و سنگ جدول کانیودار، سنگ 
فرش،  قطعات فلزی )وسایل و تجهیزات پارکی( و 
همچنین انواع بلوک ساختمانی )دیواری، تیغه ای و 
سقفی( اشاره نمود. از مزایای این فعالیت می توان به 
استفاده از مصالح بومی در جهت اشتغال روستایی و 
بهره گیری از نیروهای کار بومی در راستای کاهش 

هزینه ی تولید و افزایش درآمد اشاره نمود.
 حمل ونقل بار و مسافر

از  تردد  روستاییان،  اساسی  نیازهای  از  یکی 
محل سکونت به شهرهای مجاور و مرکز استان 
اداری  امور  انجام  و  ضروری  نیازهای  رفع  برای 
بخش  این  اهمیت  به  توجه  با  این رو  از  می باشد. 
روستاییان،  ترددهای  در  امنیت  برقراری  لزوم  و 
تعاونی های دهیاری ها می توانند از طریق مشارکت 
ایجاد سامانه های حمل ونقل،  در  و سرمایه گذاری 
برقراری  ناوگان حمل ونقل عمومی، ضمن  تامین 
و  بین روستاها و شهرهای مجاور  ارتباط مناسب 
رفع نیاز روستاییان، درآمد خوبی نیز از این محل 

برای دهیاری ها کسب نمایند.
 سایر محورها

به ظرفیت های موجود در  توجه  با  در مجموع 
روستاها و محیط پیرامون آن ها، می توان به سایر 
و  آب بندها  از  بهره گیری  نظیر  فعالیت  محورهای 
ارائه ی  آبزیان،  و  ماهی  پرورش  برای  دریاچه ها 
در  مشارکت   ،IT حوزه ی  در  نرم افزاری  خدمات 

وزارت جهاد کشاورزی  اجرای طرح های محوری 
و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در 
تولید نهال مثمر و غیرمثمر و بسیاری زمینه های 

کاری دیگر اشاره نمود.
 نتیجه گیری و پیشنهاد

به عنوان  دهیاری ها  تعاونی های  کلی  به طور 
جذب  در  موثری  نقش  اقتصادی  بنگاه های 
با  و  داشته  روستایی  مناطق  در  خرد  سرمایه های 
هدایت صحیح منابع مالی و ارتقای سطح مشارکت 
فعالیت های  عرصه ی  به  پا  می توانند  روستاییان 
این مجموعه ها به عنوان  جدید بگذارند. همچنین 
را  بسزایی  نقش  می توانند  دهیاری ها  فکر  اتاق 
با  و  باشند  داشته  تصمیم سازی  و  کارآفرینی  در 
با  بود  خواهند  قادر  الزم،  ظرفیت های  از  استفاده 
ضمن  روستاها،   سطح  در  خانگی  مشاغل  رونق 
را  مهمی  نقش  کار خاموش،  نیروی  نمودن  فعال 
در اقتصاد خانوار و به تبع آن درآمد مدیریت روستا 
داشته باشند.در پایان باید اشاره نمود که فعالیت های 
اقتصادی تعاونی ها با نگاه توسعه روستایی، ضمن 
توانمندی دهیاری ها،  باعث ایجاد اشتغال و کاهش 
روند مهاجرت روستاییان به شهرها شده و جمعیت 
این که  و مهم تر  ماندگار می نمایند؛  را  روستا  موثر 
تعامل سازنده ی این دو مجموعه به تقویت مدیریت 

روستایی در راستای توسعه پایدار می انجامد.
 منابع

1- اکبری، صادق، عبدالهی مجید، مجموعه قوانین و 
مقررات ده و دهیاری، چاپ اول، 1387.

2- جاهد، سیامک، بررسی اجمالی فعالیت شرکت های 
تعاونی دهیاری ها در مناطق روستایی، ماهنامه دهیاری ها، 

تیرماه 1391، شماره 39.
3- علیزاده، عباس، اسدی عطایی، معصومه، مقررات 

تعاونی ها، چاپ اول، 1390.
در  تعاون  بخش  جایگاه  و  نقش  رضا،  محمدیان،   -4
توسعه ی اقتصادی کشورها، وزارت تعاون، بهمن 1387.
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درآمد پایدار برای 
دهیاری ها شوند.
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محمدصادق صادقی پور 
دکترای فلسفه هنر

mohammad_sadeghypour@
yahoo.com

در این مقاله با نگاهی به مفاهیم پایه ای 
کسب درآمد پایدار برای نهادهای عمومی 
مانن��د دهیاری، تالش می ش��ود که ب��ا رویکردی 
فرهنگی-اجتماعی به راهکارهای کسب درآمد پایدار 
برای نهاد دهیاری در ایران و امکان ش��کوفا کردن 
ظرفیت ه��ای موج��ود، ک��ه در م��واردی ب��ه آن ها 
بی توجه��ی گردیده، پرداخته ش��ود و با نگرش��ی به 
موض��وع تج��ارت فرهنگ��ی ک��ه قابلیت تاس��یس 
زیرساخت های بسیار مناس��بی در سطح روستاهای 
ایران دارد س��عی می ش��ود امکان حرکت به س��وی 
فرهنگ س��ازی همگانی در جهت دستیابی به درآمد 
پایدار برای روستاهای کش��ورمان مورد بررسی قرار 

گیرد.
در نخستین گام باید بدانیم مفهوم درآمد پایدار 
چیست و این پایداری از چه مواردی نشات می گیرد. 
درآمد پایدار امری اس��ت فراتر از یک کسب درآمد 
س��اده که در هر فعالیت تج��اری کوچک یا بزرگ 
قاب��ل انتظار و منطقی اس��ت. آن چیزی که درآمد 
پایدار را از درآمد غیرپایدار متمایز می س��ازد فرآیند 
برنامه ریزی برای آینده ی سازمان متبوع )در اینجا 
دهیاری( است تا بتواند در وضعیتی بهینه با شرایط 
متغیر تامین بودجه هم ساز شده و تطبیق پیدا کند. 
دست یافتن به درآمد پایدار نیازمند مدیریت مالی و 
برنامه ریزی موثر به مدد علم داشتن به فرصت های 
ممکن و قابل حصول برای کس��ب درآمد است؛ در 
عین حال که توانایی و جس��ارت تنوع بخش��یدن 
ب��ه فعالیت ها بر اس��اس فرصت های ممکن نیز در 
مدیر سازمان امری الزامی است تا بتواند بر اساس 
تصمیم گیری های خالقانه، در وقت مناس��ب کار را 
به مرحله ی اجرا برساند. برای دست یافتن به درآمد 
پایدار در یک س��ازمان عموم��ی و غیردولتی مانند 

دهیاری توجه به نکات زیر الزامی است:
 برنامه ری��زی 5 س��اله )و یا حداقل 3 س��اله( 

به منظور پیش بین��ی صحیح می��زان و انواع منابع 
درآمدی که موردنیاز هستند تا پایداری حاصل شود.
  اجتناب از تکیه ی صرف به منابعی محدود از 
طریق تنوع بخشیدن به شیوه های کسب درآمد تا 
زمانی که منابع درآمد بخصوصی با زوال یا نقصان 
مواجه ش��دند ضربه ی س��نگینی متوجه س��ازمان 

نگردد.
 توسعه دادن دانش و مهارت ها به گونه ای که 
امکان تشخیص و بهره برداری از فرصت ها و تنوع 

بخشیدن به آن ها فراهم آید.
 اس��تفاده از منبع درآمد درست برای هدایت 

فرآیند توسعه در زمان درست.
وفق اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها 
مصوب 1380/11/21 منابع درآمد دهیاری ها در 7 

بند مقرر گردیده است که عبارتند از:
1- عوارض مقرر در آیین نامه ی اجرایی نحوه ی 
وض��ع و وصول عوارض )که پس از تصویب قانون 
مالیات بر ارزش افزوده در س��ال 1387 با عوارض 

قید شده در ماده ی 38 این قانون جایگزین شد.(
2- عوارض صدور پروانه ی ساختمان

3- دریافت وام از بانک ها و موسسات اعتباری
4- درآم��د حاص��ل از کمک ه��ای دولت��ی و 

خودیاری بخش خصوصی، اعانات و هدایا
5- وص��ول به��ای خدماتی که دهی��اری ارائه 

می دهد
6- کمک ه��ای دولت برای اج��رای طرح های 
خدمات��ی و عمران��ی در قالب بودجه ی س��االنه ی 

کشور
7- درآمده��ای ناش��ی از ع��وارض اختصاص 
یافته از سوی مراجع وضع عوارض به منظور ایجاد 
تاسیس��ات عمومی و دولتی در محدوده ی روستا و 

حریم آن
همان طور که مالحظه می شود طبق اساسنامه ی 
ف��وق ک��ه مس��تند قانونی اصل��ی ب��رای فعالیت 
دهیاری ها وفق قانون است، ظرفیت های درآمدی 
زی��ادی پیش بینی ش��ده که بهره گی��ری از تمامی 
آن ها به وسیله ی دهیاری ها امکان حرکت به سوی 

خودکفای��ی که خصلت ماهوی ای��ن نهاد عمومی 
غیردولتی اس��ت را فراهم می آورد؛ اما آن چه که در 
بسیاری از دهیاری ها مشاهده می شود تنها استفاده 
از بند 1، بند 2 و بند 5 به صورت محدود است و باید 
توجه داش��ت که نخس��تین گام در حرکت به سوی 
کس��ب درآمد پایدار، تمرکز بر تمامی ظرفیت های 
قانونی موجود در کس��ب درآمد و شناس��ایی آن ها 
و گام بعدی از قوه به فعل رس��اندن آن ها با صرف 
خالقیت در عرصه های مختل��ف به ویژه عرصه ی 

فرهنگی و اجتماعی است.

 اصالح و توسعه ی ساختار 
مدیریت دهیاری

پیش از حرکت به سوی شناسایی و فعال سازی 
ظرفیت های درآم��د پایدار، دهیاری ها بایس��تی از 
س��اختار مدیریت��ی متناس��ب با ای��ن حرکت مهم 
برخ��وردار باش��ند و یک��ی از نکات مه��م در این 
خصوص بهره گیری از ساختار شرکت های تعاونی 
دهیاری هاس��ت که ب��ا هم افزایی ت��وان اجرایی و 
اقتص��ادی چند دهیاری ام��کان بهره مندی تمامی 
آن ه��ا را از خدمات تجمیع ش��ده و تقویت ش��ده 
فراه��م می س��ازد و ب��ا تقویت بنی��ه ی دهیاری ها 
امکان فعال س��ازی ظرفیت های درآمد پایدار را در 
موارد متعددی محقق می سازد. شرکت های تعاونی 
دهیاری ه��ا که در حال حاض��ر فعالیت خوبی را در 
سطح کشور دارند و شاهد رشد کمی و کیفی آن ها 
در چندس��ال اخیر بوده ایم با بهره گیری از فرهنگ 
تع��اون و همکاری که در ق��رآن کریم و روایات ما 
بارها به آن توصیه ش��ده اس��ت، ب��ه صرفه جویی 
در ص��رف هزینه ها از طری��ق تجمیع فعالیت ها در 
عرصه ی خدم��ات بدون کاه��ش کیفیت خدمات 
ارائه شده پرداخته اند و نه تنها در عرصه ی خدمات 
پس��ماند و ام��ور فنی و مالی دهیاری ه��ا از نیروی 
مش��ترک و متخصص اس��تفاده می کنند، بلکه در 
موارد متعددی به یک ش��رکت س��ودآور با گردش 
مال��ی قابل مالحظ��ه تبدیل ش��ده و کاالهایی را 
متناس��ب با فرهنگ و اقلیم خ��اص خود نیز تولید 

اجتماعیدرکسبدرآمدپایدار رویکردفرهنگی-
برایدهیاریها
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کرده و به فروش می رسانند که این امر نویدبخش 
آینده ای روشن برای توس��عه ی فعالیت دهیاری ها 
و حرکت به س��وی خودکفایی آن هاس��ت. عملکرد 
ش��رکت های تعاونی دهیاری های موفق بایس��تی 
الگویی برای مناطقی باش��د که تعاونی دهیاری ها 

در آن جا فعال نشده است.

 حرکت به سوی شناسایی و 
فعال سازی درآمدهای پایدار در 

دهیاری ها
دهیاری ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی 
خودکفا در تناظر با ش��هرداری ها که مدیریت امور 
عمومی ش��هرها را برعه��ده دارن��د مدیریت امور 
عمومی روس��تاها را متولی اند و همواره در قیاس��ی 
گریزناپذیر با همتایان ش��هری خود قرار می گیرند. 
اما باید توجه داشت این قیاسی ساختاری است که 
از تشابه س��اختار مدیریت امور عمومی شهروندان 
در هر دو نهاد نش��ات می گیرد و الزامی بر تش��ابه 
محتوای��ی فعالیت ه��ای آن ه��ا در هم��ه ی موارد 
وجود ندارد. به عبارت دیگر، در مواردی مش��اهده 
می ش��ود که نقاط ضعفی به دهیاری ها در قیاس با 
شهرداری ها منتسب می شود که عبارتند از حوزه ی 
فعالی��ت محدودتر و ارائه ی خدم��ات به تعداد افراد 
کمت��ر و طبعا امکان بهره من��دی از عوارض کمتر، 
پایین تر بودن سطح درآمد اهالی روستا در قیاس با 
شهرنشینان، تنوع کمتر خدمات قابل ارائه و مواردی 
از این قبیل. اما نکته ی مهمی که در این میان مورد 
غفلت واقع می ش��ود توجه به مزیت نسبی روستاها 
در قیاس با شهرها و نقاط قوتی است که در کسب 
درآمد ویژه ی این مناطق نهفته اس��ت. یک تعریف 
س��اده از مزیت نس��بی عبارت اس��ت از تخصصی 
ش��دن تولید کاالها و خدم��ات در مناطق مختلف 
بر اس��اس ظرفیت های مختلف انسانی، فرهنگی و 
اقلیمی و ارائه ی کااله��ا و خدمات منحصر به فرد 
که باالترین کیفیت را دارند به افراد س��ایر مناطق. 
بر اس��اس مزیت نسبی، س��اکنان مناطق مختلف 

کشور برای تامین نیازهای مختلف خود به یکدیگر 
وابس��ته اند و بایستی توجه داشت که این وابستگی 
صرف��ا در قالب نیازه��ای مادی و به عن��وان مثال 
بهره مندی از تولیدات کش��اورزی و دامی روستاها 
خالصه نمی شود. روستاهای ایران پهنه ی وسیعی 
از تمایزهای جذاب فرهنگی، در کنار وحدت کلمه 
تمامی ایرانیان و انس��جام فرهنگی کش��ور است و 
تمایز اقلیمی و فرهنگی هر روستایی این امکان را 
دارد که با درایت مدیریت محلی به مزیت نسبی آن 
تبدیل ش��ده و امکان درآمدی پایدار را برای روستا 

فراهم نماید.
س��اماندهی تولی��د کااله��ای فرهنگی خاص 
یک اقلیم به وس��یله ی اهالی روستا و نیز بازاریابی 
و فروش آن یکی از مهم ترین اقداماتی اس��ت که 
دهی��اری برای نیل به درآمد پایدار برای روس��تا و 
به تب��ع آن برای دهی��اری می تواند دنب��ال نماید 
که ای��ن امر نه تنها موجب س��ودآوری اقتصادی و 
درآمدی پای��دار می گردد، بلکه به عمیق تر ش��دن 
پیوند میان اهالی و دهیاری نیز منجر می ش��ود که 
سرمایه ای معنوی اس��ت همپا و ای بسا ارزشمندتر 
از درآم��د اقتصادی. باید توجه داش��ت که دهیاری 
نبای��د صرفا به عنوان یک نه��اد فعال در عرصه ی 
عمرانی و خدماتی تلقی ش��ود و مهم تر از هر چیز 
تغییر و اصالح این دیدگاه در خود دهیاران اس��ت. 
در حقیقت فلس��فه ی وجودی نهاد دهیاری بس��یار 
فرات��ر از عرصه ی عمرانی و خدماتی اس��ت و این 
نهاد بایس��تی به مثابه ی موتور محرک س��رمایه ی 
اجتماع��ی در روس��تا فعالیت کن��د و ظرفیت های 
فرهنگی و اجتماعی بالقوه را به فعلیت و شکوفایی 
برس��اند و حلقه ی رابط قابل اعتماد میان حاکمیت 
و اهالی باشد که روستاییان نه تنها مطالبات به حق 
خود از حاکمیت را از طریق دهیاری پیگیری نمایند 
بلک��ه در امور فرهنگی، اجتماع��ی و اقتصادی نیز 
مانند امور عمرانی و خدماتی، دهیاری را به مثابه ی 
مرج��ع و تکیه گاه قابل اطمینانی بدانند که در امور 
خود ب��دان رجوع می کنن��د. با عنایت به س��اختار 

فرهن��گ روس��تایی در حقیقت دهیار بای��د بتواند 
در تلفیق سنت و مدرنیس��م به خوبی عامل بوده و 
توامان، نقش س��نتی کدخدا و معتمد و ریش سفید 
روس��تایی در کنار نقش مدیر محلی مجهز به ابزار 
نوین مدیریتی را ایف��ا نماید تا از این طریق بتواند 
جای��گاه معن��وی و اجتماعی-فرهنگ��ی خود را در 
شبکه ی ارتباطات اجتماعی روستا نیز ارتقا بخشیده 
و از س��رمایه ی معنوی برای پیشبرد کلیه ی امور از 

جمله عمرانی و خدماتی استفاده نماید.
دهیار در صورت داش��تن جایگاه اجتماعی مورد 
اش��اره، امکان ج��ذب کمک های مال��ی، اعانات و 
هدایا از خیرین سراس��ر کش��ور، با تاکید بر افرادی 
که به نحوی در روس��تای موردنظر ریش��ه ی آباء و 
اجدادی دارند، را در اختیار دارد که این خود امکانی 
ذی قیمت است. می دانیم که اکثر مسئوالن کشوری 
و بس��یاری از نخب��گان در داخل و خ��ارج ایران از 
اهالی روس��تاها و در حکم گنجینه های نامکشوفی 
هس��تند که دهیاران می توانند با شناسایی و جذب 
س��رمایه های مادی و معنوی آن��ان، گام بزرگی در 

توسعه ی پایدار روستای خود بردارند.     
شناسایی نخبگان و خیرین روستایی در سراسر 
کش��ور از طریق راه اندازی پایگاه اینترنتی قدرتمند 
و پویا که مرتبا به روزرس��انی ش��ده و به فعالیت در 
عرصه ی اطالع رسانی می پردازد قابل حصول است.

اصوال بهره گیری از ظرفیت های فن آوری های 
نوین ارتباطی امکان ارزش��مند جهان معاصر است 
ک��ه با از بین ب��ردن فاصله ها، س��رعت و دقت در 
برقراری ارتباط و امکان ارائه ی مطالب به اش��کال 
جذاب چندرس��انه ای اب��زار قدرتمندی اس��ت که 
در معرفی و شناس��اندن روس��تاها به مردم سراسر 
ایران، معرف��ی فعالیت های دهی��اری به نحوی که 
بتواند جاذب سرمایه های خارج از روستا باشد، تبلیغ 
ب��رای جاذبه های گردش��گری و فرهنگی روس��تا، 
اعالم عمومی فعالیت ها، جش��نواره ها و رویدادهای 
فرهنگی و بازاریابی و فروش محصوالت کشاورزی 
و صنایع دس��تی و تولیدات فرهنگی روستا فرصتی 

حائز اهمیت است که بایستی مغتنم شمرده شود.
دهیاران می توانند از ظرفیت دفاتر ICT روستایی 
برای انجام وظایفی از قبیل وصول عوارض دهیاری 
اعم از عوارض پس��ماند، کسب و پیش��ه و ... استفاده 
نم��وده و همچنین آن دس��ته از امور اجرایی که فاقد 
جایگاه حاکمیتی هستند مانند صدور قبوض مختلف، 
تکمی��ل فرآیند صدور پروانه ی س��اختمانی تا قبل از 
تایی��د نهای��ی که همگ��ی آن ها وف��ق تفاهم نامه ی 
همکاری مش��ترک وزارت کش��ور و وزارت ارتباطات 
و ف��ن آوری اطالعات در زمینه ی توس��عه ی خدمات 
ICT روس��تایی جایگاه قانونی دارند را به این دفاتر 
واگذار نمایند. استفاده از فن آوری های نوین ارتباطی 
به کاهش هزینه های دهیاری، س��هولت، س��رعت و 
دقت در اجرای عملیات منجر ش��ده و موجب کسب 

درآمد برای دهیاری می گردد.

نکته ی مهمی 
که در این میان 

مورد غفلت واقع 
می شود توجه 

به مزیت نسبی 
روستاها در قیاس 

با شهرها و نقاط 
قوتی است که 

در کسب درآمد 
ویژه ی این مناطق 

نهفته است.
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یکی از نکات مهم در پیش بینی، تمهید راهبرد و 
فعال سازی ظرفیت های بالقوه ی کسب درآمد پایدار 
برای نهاد مدیریت محلی مانند دهیاری این اس��ت 
ک��ه باید توجه داش��ت که این نه��اد در یک بافت 
اجتماعی روس��تایی با فرهنگ س��نتی و عرصه ی 
محدود جغرافیایی، مدیریت امور عمومی را بر عهده 
دارد، که س��رمایه ی اجتماعی و شبکه ی روابط آن 
س��اختاری متراکم با عناصری بسیار نزدیک به هم 
دارد و امور عرفی در آن جایگاهی مس��تحکم تر از 
جامعه ی ش��هری دارد و در چنین ساختاری کسب 
درآمد پایدار برای مدیریت محلی ارتباطی تنگاتنگ 
با کس��ب درآمد اهالی دارد. کس��ب درآمد پایدار به 
همی��اری اقتص��ادی اهالی در اج��رای برنامه های 
عمرانی، خدمات��ی، فرهنگ��ی و اجتماعی طراحی 

شده به وس��یله ی دهیاری وابسته اس��ت؛ بنابراین 
هرگونه برنامه ریزی برای دستیابی اهالی به درآمد 
پایدار به طور غیرمس��تقیم کسب درآمد پایدار برای 
نهاد دهیاری اس��ت و این نکته ی مهم بایستی در 

برنامه ریزی مدیریت محلی مورد توجه قرار گیرد.
یک��ی از راهکارهای مهم کس��ب درآمد پایدار 
برای جامعه ی روس��تایی و دهی��اری، برنامه ریزی 
برای گردش��گری به عنوان رویک��ردی جامع برای 
توانمندسازی همه جانبه ی اجتماع محلی روستاهای 
ایران است و این نکته بایستی تبیین شود که تمرکز 
بر روی گردش��گری در روستاهای ایران که مزیت 
نسبی آن ها محسوب می ش��ود این امکان را برای 
دهیاری فراهم می سازد که در نقش موتور محرک 
و تقویت کنن��ده ی س��رمایه ی اجتماعی و فرهنگی 

در روس��تا عمل کند و نه تنها کسب درآمدی پایدار 
برای جامعه ی روس��تایی و نهاد دهیاری را موجب 
ش��ود، بلکه در نگرشی کالن تر س��ایر ابعاد توسعه 
پایدار روس��تایی یعنی ابعاد فرهنگی و اجتماعی را 

نیز همپای بعد اقتصادی تقویت کند.
در گردشگری مبتنی بر مشارکت افراد جامعه ی 
روس��تایی، کیفیت زندگی در روس��تا نکته ی اصلی 
اس��ت که طی این فرآیند بایس��تی بهبود یابد. در 
این الگو کسب منفعت میزبانان از گردشگری -که 
همان اهالی روس��تا باشند- تنها زمانی میسر است 
که همگی آن ها نقش خود را به عنوان عوامل موثر 
در این فرآیند بپذیرند. در ایجاد جذابیت برای جلب 
گردشگران به روستا بهره گیری از مزیت نسبی هر 
روس��تا نکته ی مهمی است که این امر با مدیریت 

داللت ها 
و معانی 
اجتماعی-
فرهنگی

سطح فردی 
دهیاری و اهالی روستا درگیر در فرآیند گردشگری

سطح اجتماعی
چالش های فراروهمه افراد درگیر در فرآیند

برخوردهای 
جدید

)اهالی با 
گردشگران(

 تبادالت میان فرهنگی اطالعات، ایده ها و تجارب با 
گردشگران )+/-(

بازدید از سایر روستاها که فعال در عرصه ی گردشگری 
هستند. )+(

ظرفیت سازی درآمد پایدار برای روستا و دهیاری )+(
مخاطراتی که ممکن است جامعه ی روستایی و دهیاری را 
تهدید کند در صورت ورود شرکت های کارگزار گردشگری 

به عرصه ی گردشگری جامعه محور روستایی )-(

مشتریانی از سراسر کشور برای کاالها 
و محصوالت تولیدی )+(

پر شدن اوقات فراغت کودکان روستا 
)+(

ناراحتی آن دسته از اهالی روستا که 
در فرآیند مشارکت ندارند. )-(

آزردگی خاطر اهالی روستا در صورت 
عدم استفاده گردشگران از امکانات 
رفاهی و تسهیالت اقامتی آن ها )-(

جذب تعداد بیشتر گردشگران؟
درگیر شدن تعداد بیشتری از 

اهالی روستا با مدیریت دهیاری؟
کاهش نقش شرکت های کارگزار 
گردشگری و انحصار فرآیند در 
دست اهالی روستا و دهیاری؟

کنترل کارگزاران و گردشگرانی 
که بدون هماهنگی وارد 

می شوند؟

مهارت های 
جدید، آگاهی و 

اعتماد

آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی و کسب مهارت در ابراز 
و مطالبه ی آن )+(

افزایش دانش و اطالعات در زمینه ی گردشگری و 
مهمان نوازی..... افزایش حس اعتماد )+(

زنان: آشپزی، بازیافت پسماند و به ویژه کاغذها، داروهای 
گیاهی، مهارت های اجتماعی )+(

راهنماهای گردشگری: کسب مهارت های اجتماعی، 
افزایش دانش زبان انگلیسی در صورت ورود گردشگران 
خارجی، افزایش انگیزه برای مطالعات بیشتر، تقویت بعد 

مدیریت در راهنماها و دهیاری )+(
افزایش سطح دانش در زمینه ی فرهنگ بومی و محلی، 

تاریخ، جغرافیا،  طبیعت و محیط زیست )+( 

افزایش آگاهی در زمینه ی حقوق 
زنان )+(

افزایش مهارت های اجتماعی کودکان 
ناشی از تعامل با گردشگران )+(

افزایش آگاهی مردم در حفظ و پاکیزه 
نگاه داشتن محیط زیست )+(

حفظ، احیا و ترویج فرهنگ، آیین ها و 
هنر بومی و محلی )+(

درک بهتر از مقوله ی تجارت 
فرهنگی؟

درک تعداد بیشتری از اهالی از 
مقوله ی گردشگری؟

بهبود و توسعه ی تسهیالت 
رفاهی در روستا هم برای اهالی 

و هم برای گردشگران؟

انسجام 
فرهنگی و 

احساس افتخار

راهنماهای جوان روستایی: احترام و ارزش بیشتر قائل 
شدن برای کار و زندگی در روستا که نتیجه ی آن تمایل به 

ماندگاری در روستا و کاهش مهاجرت به شهر است. )+(
همه اهالی روستا از ارائه و نمایش نحوه ی زندگی و معیشت 
محلی و روستایی خود احساس افتخار بیشتری می کنند. )+(
 احساس محرومیت نسبی اگر گردشگران از امکانات رفاهی 

و اقامتی راضی نباشند )-(
عمیق شدن پیوند نهاد دهیاری با شورای اسالمی روستا 
و اهالی و ایفای نقش در معیشت آنان و محرک توسعه 

اجتماعی )+(

خروج از انزوا و شناخته تر شدن 
در سطحی وسیع  زمانی که روستا 

گردشگران زیادی را جذب نماید. )+(
مشکالت افراد مسن تر در پذیرش 

تحول اجتماعی ایجادشده در اجتماع 
سنتی روستای خود )-(

افراد بیشتری که از تسهیالت 
گردشگری استفاده می کنند؟

پیشگیری از بروز احساس های 
منفی در کلیت جامعه ی روستایی 

و اهالی؟

جدول شماره ی -1 فرصت ها )+( و مخاطرات )-( برنامه ی گردشگری مبتنی بر جامعه ی روستایی

ساماندهی تولید 
کاالهای فرهنگی 
خاص یک اقلیم 
به وسیله ی 
اهالی روستا و 
نیز بازاریابی و 
فروش آن یکی از 
مهم ترین اقداماتی 
است که دهیاری 
برای نیل به درآمد 
پایدار برای روستا 
و به تبع آن برای 
دهیاری می تواند 
دنبال نماید که 
این امر نه تنها 
موجب سودآوری 
اقتصادی و 
درآمدی پایدار 
می گردد بلکه به 
عمیق تر شدن 
پیوند میان اهالی 
و دهیاری نیز 
منجر می شود که 
سرمایه ای معنوی 
است.
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دهی��اری قابل حصول اس��ت. به عنوان مثال ایجاد 
امکان و فرصت مش��ارکت گردشگران در آیین ها، 
مراسم و یا مش��اهده ی فرآیند تولید یک محصول 
در کن��ار اهالی روس��تا و تجربه ک��ردن زندگی در 
یک روس��تای خاص، مصداق ب��ارز بهره گیری از 
مزیت نس��بی اس��ت که هیچ روستا و یا حتی شهر 
دیگری امکان فراهم آوردن این فرصت را ندارد و 
به ای��ن ترتیب این موقعیت ب��ه یک وضعیت غیر 
قابل رقاب��ت و منحصر به فرد تبدیل می ش��ود. در 
این فرآیند حضور و مش��ارکت اهالی روستا به ویژه 
جوان��ان و زنان به عنوان راهنماها و تس��هیل گران 
گردشگری در پایداری فرآیند در جامعه ی روستایی 
و پیوند خوردن آن با بطن زندگی روس��تا و متعاقبا 
س��ودآوری پایدار آن برای روس��تا و دهیاری بسیار 
مهم و تاثیرگذار است. الزم به ذکر است که چنین 
مش��ارکت و حضوری نیازمند طی کردن دوره های 
آموزش��ی کوتاه م��دت و میان م��دت ب��رای اهالی 
روستاس��ت که باید به همت دهیاری طراحی و اجرا 

شود. 
همچنین برگزاری جلس��ات متعدد با همکاری 
ش��ورای اس��المی روس��تا برای تروی��ج فرهنگ 
مش��ارکت همگانی در می��ان اهالی و درگیر کردن 
همگان در این فرآیند توس��عه پایدار روس��تایی در 
ابعاد اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی بس��یار حائز 
اهمیت خواهد بود. تهی��ه و تامین امکانات رفاهی 
به منظور اس��کان مناسب گردش��گران در تعدادی 
از خانه های روس��تایی شاید در نگاه نخست کاری 
دش��وار به نظر برس��د، اما با فرهنگ سازی مناسب 
در این زمینه و همت اهالی به مش��ارکت، فرصت 
ارزشمندی را رقم می زند که به حضور هرچه بیشتر 
گردش��گران در محیط روس��تا منجر شده و امکان 
درآمدزای��ی پایدار را ب��رای اهال��ی و دهیاری که 
طراحی و مدیریت این فرآیند را بر عهده دارد فراهم 
می آورد. این برنامه، تغییر ش��اخصی را در میزان و 
نحوه ی مش��ارکت زنان و جوانان در فرآیند توسعه 
پایدار موجب می شود که ممکن است تا قبل از آن 
از بیکاری رنج برده و حضور اجتماعی مطلوبی نیز 
نداش��ته باشند و مبادالت فرهنگی صورت پذیرفته 
ناش��ی از برخورد با گردش��گران به رش��د فردی و 
ش��خصیتی آنان و افزایش س��طح امید به زندگی 
نیز کم��ک می نماید. برنامه ریزی برای توس��عه ی 
گردش��گری مبتنی بر جامعه ی روستایی می تواند با 
استفاده از ظرفیت شرکت های تعاونی روستایی که 
با مش��ارکت اهالی روستا تاسیس می شوند صورت 
پذیرد و سهیم بودن همگان در منافع اقتصادی آن 
یک��ی از محرک های وقوع و پایداری این کس��ب 

درآمد فرهنگی-اجتماعی است.
در ج��دول ش��ماره ی 1 فرصت ه��ا و امکانات 
مثب��ت و همچنی��ن مخاطرات، چالش ه��ا و نقاط 
ضعف قابل پیش بینی برای برنامه ی گردش��گری 
مبتنی بر جامعه ی روستایی در سطوح مختلف ارائه 
ش��ده اس��ت که توجه به آن نکات��ی را در زمینه ی 

ظرفیت های موجود در جامعه ی روستایی و امکان 
شکوفا کردن این ظرفیت ها و همچنین نقاط ضعفی 
که در صورت بی توجهی ممکن اس��ت اجرای این 
برنامه را با خطر مواجه س��ازد و نارضایتی هایی در 
سطح جامعه ی روستایی ایجاد کند، آشکار می سازد.

  نتیجه گیری و پیشنهاد
1- درک صحی��ح از مفه��وم درآمد پایدار برای 
نهاد دهیاری و حرکت به س��وی برنامه ریزی برای 

دستیابی به آن
2- درک ای��ن نکت��ه ی مهم که کس��ب درآمد 
پایدار برای دهی��اری در پیوند و رابطه ی تنگاتنگ 
ب��ا درآمد پای��دار جامعه ی روس��تایی ق��رار دارد و 
برنامه ری��زی ب��رای ه��ر دو مورد بایس��تی به طور 

هم زمان صورت پذیرد.
3- آش��نایی با قانون، در صورت لزوم مش��اوره 
حقوق��ی با خبرگان و بهره گیری درس��ت از تمامی 
ظرفیت های قانونی موجود در زمینه ی کسب درآمد 

برای دهیاری
4- توجه کاف��ی و اهمیت دادن به برنامه ریزی 
5 س��اله برای دهیاری به منظور پیش بینی صحیح 

میزان و انواع منابع درآمدی قابل حصول
5- اجتن��اب از اتکای صرف ب��ه منابع درآمدی 
محدود و تالش برای تنوع بخشیدن به شیوه های 

کسب درآمد از طریق ابداع و نوآوری
6- بهره گیری از ظرفیت ارزشمند شرکت های 
تعاونی دهیاری ها و همین طور شرکت های تعاونی 

روستایی در کسب درآمد پایدار
7- مطالعه، بررس��ی و ش��ناخت مزیت نس��بی 
روس��تای محل سکونت در قالب تمایزهای اقلیمی 
و فرهنگی-اجتماع��ی آن و برنامه ری��زی ب��رای 

فعال سازی و بهره مندی بهینه از آن
8- ساماندهی تولید کاالهای فرهنگی خاص و 

برنامه ریزی برای بازاریابی و فروش آن ها
9- درک صحیح از فلس��فه ی وجودی دهیاری 
به عن��وان موتور مح��رک س��رمایه ی اجتماعی در 

روس��تا و عرص��ه ای فرات��ر از عملک��رد عمرانی و 
خدمات��ی ص��رف و بهره گیری از ای��ن بصیرت در 
فعال سازی ظرفیت های کس��ب درآمد پایدار برای 

روستا و دهیاری
10- شناس��ایی نخبگان و خیرین روستایی در 
سراسر کشور، با تاکید بر افرادی که ریشه ی آباء و 

اجدادی شان همان روستاست
11- بهره گی��ری از ظرفیت های فن آوری های 
نوی��ن ارتباطی و راه ان��دازی پای��گاه اینترنتی پویا 
برای معرفی جاذبه های روستا و نیز جذب نخبگان 

و خیرین
س��اختمان های  و  زمین ه��ا  شناس��ایی   -12
بالاستفاده ی دولتی و عمومی روستا و برنامه ریزی 
ب��رای اس��تفاده و تغیی��ر کاربری آن ه��ا به منظور 
تاس��یس واحدهای فرهنگی-اجتماع��ی درآمدزا با 

مشارکت اهالی و خیرین روستایی
13- فعال سازی ظرفیت دفاتر ICT روستایی 

در راستای کاهش هزینه های دهیاری
14- برنامه ری��زی برای گردش��گری مبتنی بر 
جامعه روستایی با بهره گیری از توان تمامی اهالی 
روستا با مدیریت دهیاری به عنوان یک راه خالقانه 

برای کسب درآمد پایدار برای روستا و دهیاری
15- بهره گی��ری از تجارب ش��هرهای کوچک 
زیر 2000 نفر با س��اختاری مش��ابه روس��تا و نیز 
روس��تاهایی ک��ه پروژه های گردش��گری مبتنی بر 
جامعه را به خوبی به مرحله ی اجرا درآورده اند مانند 

ماسوله، ابیانه و کندوان

   منابع: 
1- اکب��ری، ص��ادق، عبدالهی مجی��د )گردآورندگان(، 
مجموع��ه قوانین و مق��ررات ده و دهی��اری، چاپ اول، 

زمستان 1387، انتشارات قلمستان هنر
2- Höckert, Emily. 2009. Sociocultural 

Sustainability of Rural Community-Based 
Tourism: case study of local participation 
in fair trade coffee trail, Nicaragua. Lapland 
University Press

در ایجاد جذابیت 
برای جلب 

گردشگران به 
روستا بهره گیری 

از مزیت نسبی 
هر روستا نکته ی 

مهمی است که 
این امر با مدیریت 

دهیاری قابل 
حصول است. 
به عنوان مثال 
ایجاد امکان و 

فرصت مشارکت 
گردشگران در 

آیین ها، مراسم 
و یا مشاهده ی 
فرآیند تولید 

یک محصول در 
کنار اهالی روستا 

و تجربه کردن 
زندگی در یک 
روستای خاص، 

مصداق بارز 
بهره گیری از مزیت 

نسبی است.
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دهیاری ه�ا:  ب�ا توجه به چند بع�دی بودن مفهوم 
منابع درآمد پایدار، بحث را با یک سوال کلی آغاز 
می کنیم. ابتدا این که به نظر شما ایجاد منابع درآمد 
پایدار در روستا چه ضرورتی دارد و چه تعریفی از 

این مفهوم ارائه می دهید؟   
کاویان��ی: برای زندگی بش��ری نیاز ب��ه چارچوبی 
است که این چارچوب دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و زیستی اس��ت که نمی توان به یکی از ابعاد 
ب��دون توجه به بعد دیگر پرداخت. قطعا برای داش��تن 
محیط زیس��ت س��الم باید اقتصاد س��الم داش��ت، اگر 
می خواهیم فرهنگ سالم داشته باشیم، باید اقتصاد سالم 
داش��ته باش��یم و بالعکس. این رابطه، رابطه ای متقابل 
اس��ت، وقتی درآمد پایدار در روستا را تعریف می کنیم، 
روستایی که مهد تولید است و با توجه به این که تولید 
از روس��تا به شهر آمده است، چه اتفاقی افتاده که امروز 
باید در مورد درآمد روس��تا فکر کرد؟ باید گفت این امر 
به دلیل یک سو نگری های موجود رخ داده است؛ یعنی 
این که گفتیم در روستا مسئله ی فرهنگی کفایت می کند 
و مسائل اقتصادی و درآمدی را در حوزه ی شهر تعریف 

کردیم. این ها همگی الزم و ملزوم هم هستند.
لذا موضوع این ش��ماره ی ماهنام��ه را منابع درآمد 
پایدار انتخاب کردیم تا ابعاد مختلف یک زندگی سالم 
در روس��تا که شامل بعد اجتماعی، بعد اقتصادی و بعد 
زیستی روستا می باشد را به وسیله ی ایجاد منابع درآمدی 
پایدار به س��متی حرکت دهیم تا این روس��تا دوباره به 
نقط��ه ی آغازین خود بازگردد که هم��ان مهد تولید و 

توسعه و پایگاه هر حرکت رو به جلو است.
وقتی درآمد پایدار را مطرح می کنیم، یعنی توسعه در 
همه ی ابعاد. توسعه ای که فرهنگ، اقتصاد، سیاست و 

دهیاری به عنوان نهاد مدیریت محلی، عالوه بر اجرای مصوبات شورای اسالمی روستا دارای وظایف 
دیگری نیز می باشد. خودکفایی، استقالل و توفیق در انجام وظایف به شکل صحیح و کامل آن مستلزم 
ایجاد منابع درآمدی پایدار می باشد. از آن جایی که ایجاد منابع درآمد پایدار از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در 
ادامه ی مسیر دهیاری -به عنوان نهادی پویا- به سمت خودکفایی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، در این بخش 
از ماهنامه ی دهیاری ها، طبق روال معمول؛ موضوع محوری ماهنامه را در نشستی کارشناسانه مورد نقد و بررسی 
قرار می دهیم. صاحب نظران نشست اهل نظر این شماره از ماهنامه ی دهیاری ها؛ آقایان: مهندس اسماعیل کاویانی 
سرپرست دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی؛ مهندس علی اکبر اسدی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه؛ 
دکتر علی کیانی راد عضو هیئت علمی موسسه پژوهش های اقتصاد و برنامه ریزی کشاورزی و توسعه روستایی جهاد 
کشاورزی؛ مهندس اسماعیل زیارتی نصرآبادی معاون دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی و مهندس 

سیدعیسی مهدوی مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیالن هستند.
متن زیر گزیده ای از موارد مطرح شده در این نشست، پیرامون بررسی موانع و ظرفیت های ایجاد منابع درآمدی 

پایدار در روستاها می باشد.

تأملی بر سازوکار
 ایجاد و مدیریت منابع 
درآمد پایدار در روستا

اهــــل نـظــــــــــر
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ابعاد دیگر را در بر داشته باشد. درآمد پایدار روستا یعنی 
مفهومی که بتواند یک روستا را در همه ی ابعاد هدایت 
کند. نگاه بنده به این مفهوم نگاهی چند بعدی است و 
ض��رورت دارد که یک کار بلندمدت و پایدار در روس��تا 

صورت گیرد.
کیان��ی: به نظر من باید عن��وان را تغییر داد؛ وقتی 
بحث منابع درآمدی پایدار می ش��ود، با این مفهوم تنها 
منافع ملم��وس در نظر گرفته می ش��ود، بنابر این من 
فکر می کنم به ج��ای واژه ی درآمد باید واژه ی منافع را 
جایگزین کنیم. واژه ی منافع، هم درآمدهای ملموس و 
هم غیرملموس را در بر دارد. ما صرفا نمی خواهیم پول 
بیشتری به سمت روستاهای ما بیاید، قطعا می خواهیم 
که منفعت بیش��تری در روستا حاصل شود. پس وقتی 
که منافع را به جای درآمد قرار دهیم، وس��عت ذهن ما 
بیشتر می شود. هدف اصلی ما توسعه ی روستایی است 
و توسعه ی روستایی قطعا با ایجاد تنوع در منابع منافع 
روستا ایجاد می شود و درآمدهای غیرملموس هم لحاظ 
ش��ده است و آثار آن به کل روستاها می رسد و در واقع 

به هدف رسیده ایم.
نکته ی دیگر این است که ما چه نوع منافعی را پایدار 
تلقی می کنیم؟ ما منافع یا منابعی را پایدار می دانیم که 
در طول زمان یک روند افزایشی و بدون نوسان داشته 
باشند. نکته ی بعدی روش ایجاد منابعی است که قرار 
است منافع پایدار را تامین کنند. به اعتقاد بنده مهم ترین 
منبعی که می تواند منافع را در س��طح روس��تاها پایدار 
نماید، منبعی است که بر اساس مزیت های اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی هر روستا ویژگی پایداری را داشته 
باشد. هم باید از مزیت های موجود استفاده کنیم و هم 
بای��د به خلق مزیت های جدی��دی بپردازیم که بتوانند 
منافع را در ی��ک افق بلندمدت ایجاد کنند و مهم تر از 

همه، حفظ مزیت های موجود است.
مه��دوی: ابتدا باید عرض کنم ک��ه منابع درآمدی 
دهیاری ها و منابع درآمدی روس��تاها با یکدیگر تفاوت 
دارد. این دو نهاد به هم مرتبط هستند ولی منابع آن ها 
متفاوت اس��ت. در ارتباط با منابع درآمدی نهاد دهیاری 
قانون تکلیف را روش��ن کرده است اما در اینجا بحث، 
سازوکار و نحوه ای است که دهیاری باید برای دستیابی 

به خودکفایی مالی آن را دنبال کند.
در بحث توس��عه ی روس��تا ما نباید به دنبال رش��د 
اقتصادی باشیم. باید رفتارها و ارزش های جدید را وارد 
بحث توسعه کنیم. باید مسیری را طی کنیم تا به درآمد 
ثابت برای روس��تا برس��یم. به اعتقاد بنده یک تعریف 
عمومی کش��وری از توس��عه داریم که توسعه را به طور 
کلی در روستاها تعریف می کند. و ما باید این تعریف را 
با توجه به شرایط بومی–محلی هر روستا تغییر دهیم. 
برای مثال در استان گیالن توسعه ی روستایی را به هیچ 
وجه نمی توان از بحث توسعه ی کشاورزی منفک کرد. 
درواقع توس��عه ی روستا و اقتصاد کش��اورزی و رشد و 

توسعه ی کشاورزی به هم وابسته اند.
در ماده ی 194 قانون برنامه ی پنج س��اله ی پنجم 
توس��عه ی جمهوری اس��المی ایران به ارتقای سطح 

کیفی زندگی روستاییان و همچنین برخی از شاخص ها 
اشاره شده اس��ت که یکی از سازوکارهای ارتقای این 
شاخص ها گس��ترش جلب مش��ارکت های مردمی در 
روس��تا اس��ت. قبل از قانون برنامه ی پنجم، توسعه ی 
روستایی عمران محور بود؛ ولی در قانون برنامه ی پنجم 
از عمران محور به یک توسعه ی درون زا در همه ی ابعاد 
اعم از مدیریت، اقتصاد و حتی ش��اخص های اجتماعی 

نظیر فقر و ... رسیده است.
اسدی: دوستان به موضوع درستی اشاره کردند و آن 
این که درآمد پایدار در حوزه ی دهیاری و روستا در عین 
حال که مجزا از هم هس��تند، ولی درواقع به هم تنیده 
ش��ده اند. دهیاری هایی موفق هس��تند که مردم روستا 
فعالیت اقتصادی داشته باشند و درواقع خود روستا درآمد 
خوبی داش��ته باشد. پس نمی توانیم دهیاری و روستا را 
از هم مجزا ببینیم و باید هر دو با هم دیده ش��وند. اما 
پایداری طبق فرمایش آقای دکتر کیانی باید مس��تمر، 
افزایشی و بدون نوسان باشد. همچنین این درآمد برای 

پایدار باقی ماندن باید با محیط زیست نیز سازگار باشد.
زیارتی: بن��ده می خواهم با ن��گاه دهیاری موضوع 
درآمد پایدار را در روس��تا تعریف کنم. امروزه رسیدن به 
توسعه ی پایدار، بدون داشتن درآمد پایدار ممکن نیست. 
یعنی شرط الزم برای رسیدن به توسعه ی پایدار درآمد 
پایدار اس��ت. درآمد پایدار مانند موتور محرک توس��عه 
عم��ل می کند و اج��ازه می دهد تا بتوانی��م برنامه های 
توس��عه را عملی و الزامات توسعه ای را لحاظ کنیم؛ در 
غیر این صورت قدرت عملیاتی کردن برنامه های توسعه 
روستایی را نخواهیم داشت. در ماده ی 10 اساسنامه، در 
راس شرح وظایف دهیاری ها بیان شده که دهیاری ها 
در راستای تحقق توسعه ی پایدار باید 48 بند وظیفه ی 

تعیین شده را عملیاتی کنند.
پس با این رویکرد، درآمد پایداری که در دهیاری ها 
به دنبال آن هستیم دارای سه ویژگی است: اول این که 
تداوم پذیری داشته و در طول زمان دچار نوسان نشود. 
یعنی درآمدی باش��د که در طول زمان، نه تنها کاهش 
نداش��ته باش��د، بلکه قابل افزایش هم باش��د. دومین 
ویژگی، مطلوب بودن درآمد اس��ت؛ و این امر یعنی به 
عدالت، ابعاد زیس��ت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و ... 
باید توجه داشت. هر درآمدی و به هر قیمتی مد نظر ما 
نیست. درآمدی باشد که برای نسل های آینده هزینه ای 
در بر نداشته باشد. سومین ویژگی، انعطاف پذیری درآمد 
است. یعنی با توجه به شرایط مختلف میزان درآمد باید 
قابل انعطاف باش��د. وقتی هزینه های دهیاری سال به 
س��ال افزایش پیدا می کند، درآمد پایدار آن نباید ثابت 

بماند. 
دهیاری ه�ا: یک�ی از نق�اط قوت روس�تاها میزان 
ب�االی س�رمایه ی اجتماعی و در مجم�وع  نقش 
عامل انس�انی است که در ش�هر به گونه ای دیگر 
و با چهره ای متفاوت تجربه می شود. به نظر شما 
در فرآین�د ایج�اد مناب�ع درآمد پایدار در روس�تا، 
سرمایه ی اجتماعی و عامل انسانی چه نقشی دارد 
و به طور کلی چه مس�یری برای ایجاد منابع درآمد 

پایدار در روستا باید طی شود؟
کیانی: همان طور که دوس��تان فرمودند توس��عه ی 
پای��دار احتیاج ب��ه درآم��د پای��دار دارد. در تئوری های 
توسعه ی اقتصادی به مفهوم عام که شامل جنبه های 
اجتماعی و ... اس��ت، دو نظر وجود دارد. در تئوری های 
توس��عه ی برون زا که از سال 1960 به بعد مطرح بوده 
اس��ت، عنوان می کند که برای تحقق توسعه احتیاج به 
یک عامل بیرونی مثل درآمد، پول، تزریق سرمایه و ... 
داریم. ما هر چه قدر بتوانیم از سازمان های جهانی بیشتر 
قرض کنیم می توانیم سریع تر به توسعه برسیم. اما این 
تئوری با شکس��ت مواجه شد. به همین دلیل از دهه ی 
1980 و بعد از شکس��ت های بزرگی که در کشورهای 
آمری��کای جنوبی اتف��اق افتاد، تئوری های توس��عه با 
رویکرد متفاوتی ظاهر ش��دند. در رویکرد جدید مطرح 
شد که توسعه به جای این که برون زا باشد، باید درون زا 
باش��د. بدین معنا که برای دس��تیابی به توسعه، باید به 
داشته های خودمان اتکا کنیم. مثل مسیری که ژاپن و 

کره جنوبی طی کردند.
در نتیجه من مخالف این نظر هس��تم که توسعه ی 
پای��دار لزوما با درآمد پایدار ایجاد می ش��ود. باید ببینیم 
نقطه ی ش��روع کجاست؟ باید درآمد وجود داشته باشد 
و بعد به توسعه برسد ولی پایه ی توسعه نباید بر مبنای 
درآمد باشد، بلکه باید بر اساس سرمایه ی انسانی باشد. 
بعد درآمدی که ایجاد می شود از طریق ضریب تکاثر و 
یا ضریب شتاب باید منجر به توسعه شود. به اعتقاد بنده 
این توسعه باید لزوما بر اساس داشته های خود و درواقع 

درون زا باشد و از خارج تحمیل نشود.
س��وال دوم این بود که ب��رای ایجاد منابع درآمدی 
پای��دار دهیاری ها چه مس��یری را باید ط��ی کنیم؟ در 
برنامه ریزی توسعه برای کشورها چه مراحلی باید طی 
شود؟ ابتدا باید چشم انداز مشخص شود و سپس با توجه 
به چشم انداز، سیاس��ت ها تعیین شوند؛ از سیاست باید 
برنامه مش��خص ش��ود؛ و از برنامه به طرح و درنهایت 
به پروژه برس��یم. پس اگر قرار اس��ت منابع درآمدی یا 
منفعتی پایدار ایجاد شود باید از طریق پروژه اجرا شود. 
در اینجا س��والی مطرح می شود، بدین مضمون که چه 
پروژه ای می تواند منجر به یک جریان پایدار از درآمدها 
در طول زمان شود؟ اقتصاد دانان معتقدند پروژه ای که 
به لحاظ تکنیکی قابل اجرا باشد، می تواند به یک جریان 
پایدار منجر ش��ود. یعنی مزیت هایی ک��ه پیش از این 
ع��رض کردم در مورد پروژه بای��د صدق کند. این نوع 
درآمد دقیقا باید بر پایه ی کشاورزی باشد. نکته ی دوم 
این که به لحاظ اجتماعی باید قابل قبول و پذیرش باشد. 
بسیاری از پروژه هایی که در سطح روستاها با شکست 
مواجه می ش��وند به دلیل این اس��ت که پ��روژه بدون 
مالحظات جامعه شناس��انه در روستا شروع شده است. 
پروژه از لحاظ فرهنگی باید بر مبنای باورها و ارزش ها 
باش��د، باورها و ارزش های اجرا کننده و سیاست گذار و 
ه��م ذی نفع پروژه و تحصیل کنن��ده ی منابع درآمدی 
پروژه باید با یکدیگر س��ازگار باشد. نکته ی بعدی این 
است که پروژه باید به لحاظ نهادی قابل مدیریت باشد. 
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یعنی بررسی ش��ود که آیا نهادهایی هستند که بتوانند 
پروژه را در روستا اجرا و مدیریت کنند و منافع آن را به 
ذی نفعان منتقل کنند؟ منبع درآمدی که قرار است ایجاد 
شود به لحاظ زیست محیطی باید دوست دار محیط زیست 
باش��د. به لحاظ مالی سودآور باشد و منفعت آن به لحاظ 
اقتصادی شامل حال همه شود. این موارد ویژگی های 
هر نوع پروژه ای اس��ت که قرار اس��ت در جهت ایجاد 

منابع درآمدی پایدار تعریف شود.
مهدوی: طبق آمارهای موجود، س��ن روستانشینان 
در طی 5 سال گذشته تغییر شگرفی کرده است. یعنی 
میانگین این سن از 50 سال به 52 سال رسیده است و 
این خطر بزرگی محسوب می شود. چون نشان دهنده ی 
این امر اس��ت که روستاها به تدریج جمعیت فعال خود 
را از دس��ت می دهند. درواقع نیروهای کارآفرین روستا 
کاهش پیدا می کند. به همین دلیل سیاس��ت هایی که 
در خصوص روستاها اعمال می شود کم تر به منصه ی 
ظهور می رس��د. ما باید ابتدا جوان س��ازی روس��تا را در 
اولوی��ت برنامه های خ��ود قرار دهی��م و روی کیفیت 
جمعیت روستایی کار کنیم. بنابراین یکی از راهبردهای 
اساسی، جوان سازی جمعیت روستایی است که باید به 

آن توجه ویژه ای شود.
ما توسعه ی پایدار را باید توسعه ی از پایین ببینیم و 
نمی توانیم توسعه را از باال اعمال کنیم. به همین دلیل 
عرض کردم باید ارزش ها و ادبیات دیگری را در بحث 
توس��عه اعمال نمود که این امر به مدیریت های محلی 
برمی گ��ردد. مدیریت های محل��ی درواقع پل ارتباطی 
مش��ارکت زا بین مردم هستند. در بحث توسعه موضوع 
اساس��ی که باید مورد توجه قرار گیرد، مش��ارکت خود 
مردم است؛ این نکته باید در برنامه ریزی ها مورد توجه 
ق��رار گیرد. درواقع، مدیران محلی باید به جذب و جلب 
مشارکت مردم به عنوان عاملی مهم توجه کنند. ولی از 
لحاظ ساختاری نهاد مدیریت مردمی که پایه و اساس 

توسعه ی روستایی است باید تقویت شود. 
یک��ی از موانع��ی که مدیر روس��تا در جهت فراهم 

نمودن بس��تر توس��عه با آن روبه رو اس��ت، منابع مالی 
است. س��اختار قانونی دهیاری ها باید به نحوی تعریف 
ش��ود که به عنوان یکی از منابع دس��تیابی به توسعه ی 
روس��تایی بتواند تقویت ش��ود و کار انجام دهد. درواقع 
منابع مالی باید طوری تعریف ش��ود که پایدار باش��ند. 
چی��زی که برای دهیاری ها تعری��ف کردیم تا حدی از 
عملکرد مدیران ش��هری در شهرداری ها برگرفته شده 
اس��ت، در صورتی که در مورد مناب��ع مالی دهیاری ها 
می بایس��ت به نحوی دیگر عمل ک��رد. مثال در ماده ی  
123 برنامه ی پنجم، رویکرد مناسبی در ارتباط با تقویت 
مالی دهیاری ها صورت گرفته که منجر به جذب منابع 

محلی گردیده است.
همچنین در ادامه ی نظر دوستان، به نظر من از جمله 
مناب��ع درآمدی دهیاری ها می توان به موارد زیر اش��اره 
ک��رد: اول این که بودجه ی دولت می تواند کمک خوبی 
به دهیاران کند و مهم تر از همه عوارض محلی که وضع 
می ش��ود دقیقا بحثی اس��ت که با منافع مالی و اقتصاد 
خانوار روستایی رابطه ی مستقیم دارد. این منابع درون زا 
است و همه ی این ظرفیت ها در روستاها موجود است. ما 
باید عوارض محلی دهیاری ها را تقویت کنیم تا از طریق 
آن اقتصاد خانوار روستایی نیز تقویت شود. وقتی عوارض 
محلی قابل وصول باش��د دهی��اران می توانند به عنوان 
ی��ک منبع درآمدی پایدار ب��ه آن تکیه کنند. همچنین 
دس��تگاه اجرایی ش��دن دهیاری ها نیز یکی از اقداماتی 
است که می تواند در تقویت جایگاه نهاد دهیاری بسیار 
نقش آفرینی کن��د. ما باید هم به درآمد مالی دهیاری ها 
توجه کنیم و هم به اقتصاد خانوارهای روستایی که آن 

هم در جهت همین منابع مالی دهیاری است.
اسدی: نکته ای که در اینجا باید به آن توجه شود این 
است که چه کسی مسئول توسعه ی پایدار روستاست. 
مس��لما وظایفی بر عهده ی دهیار اس��ت ولی آیا واقعا 
دهیار چنین جایگاهی دارد و اصال توان این را دارد که 
توس��عه ی روستا را انجام دهد؟ هر جا که بحث توسعه 
مطرح می شود، می گوییم یک سری منابع تولیدی -مثل 

کارخانجات- و ش��رایط خاصی که ذکر شد باید وجود 
داشته باشد تا توسعه اتفاق بیافتد. به اعتقاد بنده این امر 
اصال در حیطه ی اختیارات دهیار و یا حتی بنیاد مسکن 
نیست. یکی از مشکالت در بحث توسعه ی پایدار روستا 
این اس��ت که اص��ال یک متولی برای ای��ن امر وجود 
ندارد و نهادهای مختلفی در این امر دخیل هستند. اگر 
خواهان تحقق توسعه ی پایدار هستیم بایستی مدیریت 
مالی روستا و منابعی که از دستگاه های مختلف به روستا 
تزریق می شود توسط دهیاری مدیریت شود. در برخی 
موارد قدرت مدیریتی بعضی از دهیاران بسیار باالست 
و می توانند کارهای مختلف و بسیار زیادی انجام دهند؛ 
ولی واقعا به لحاظ س��اختاری، دهی��اری به این منظور 
طراحی نشده است. اگر دهیار متولی این قضیه است، آیا 

اختیارات الزم به او داده شده است؟ 
در ارتباط با درآمدهای محلی، قانون مالیات بر ارزش 
افزوده وجود دارد. ما بررسی کردیم که برای مثال استان 
ای��الم کم ترین میزان ارزش اف��زوده را در بین تمامی 
استان ها دریافت می کند. چون در آن جا سرمایه گذاری 
خاصی صورت نگرفته اس��ت. وقت��ی درآمد اقتصادی 
مردم اس��تان پایین اس��ت، نمی توان انتظار داشت که 
دهیاری یک روستا شروع به درآمدزایی کند. البته استثنا 
ه��م وجود دارد ولی به صورت عموم این اتفاق نخواهد 
افتاد. پس در بحث درآمدها در برخی اوقات دولت باید 
متولی ش��ود و بعد از آماده نمودن ش��رایط، مدیریت را 
به دهیار واگذار کند. وقتی روستاهایی هستند که حتی 
راه روس��تایی مناسبی ندارند، بحث درآمدزایی در آن جا 

امکان پذیر نیست.
زیارت��ی: در تکمی��ل فرمایش��ات دوس��تان که به 
توس��عه ی درون زا اش��اره کردند، بای��د عرض کنم که 
بهتری��ن الگویی ک��ه، با توجه به ش��رایط کش��ور ما 
بایس��تی اتخاذ شود، توسعه ی مختلط است که تلفیقی 
از توسعه ی درون زا و برون زا است. در حال حاضر یکی 
از منابع درآمدی ش��هرداری ها و دهیاری ها کمک های 
دولتی است؛ و معتقد نیستیم که این جامعه به آن درجه 
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از رشد رسیده که بتواند دم از توسعه ی درون زا بزند. ما 
باید چارچوب ها، سیاست ها و راهبردها را در سطح ملی 
تهیه و ابالغ کنیم و سبک توسعه را توسعه ی مشارکتی 
تعریف کنیم. به اعتقاد بنده حرکت به س��وی توسعه ی 
درون زا ملزوماتی دارد؛ باید تغییری در س��طح ملی رخ 
دهد و آن، واگذاری توسعه به خود مردم و پذیرش این 
موضوع از سوی حاکمیت است. همچنین باید تغییراتی 
در سطح میانی و محلی نیز رخ دهد. متولی امر توسعه 
باید ظرفیت و قابلیت پذیرش این مس��ئولیت را داشته 
باش��د. ما با شناختی که از جامعه ی روستایی در شرایط 

فعلی داریم، نمی توانیم دم از توسعه ی درون زا بزنیم.
در پاس��خ س��وال اول که در ارتب��اط با نقش عامل 
انسانی بود باید عرض کنم که قبل از دهه ی 1960 ما 
توسعه را به معنی رشد تعریف می کردیم و اعتقاد بر این 
بود که هر کش��وری که رشد اقتصادی باالتری داشته 
باش��د، توسعه یافته تر است. بعد بحث توسعه ی انسانی 
مطرح ش��د. گفتند عالوه بر منابع مادی، نیروی انسانی 
کارآمد نیز باید وجود داش��ته باش��د تا منابع مادی را در 
اختیار گرفته و چرخ توسعه ی اقتصاد کشور را به حرکت 
درآورد. سپس نیاز به وجود نهادهای محلی و اجتماعی 
مطرح ش��د تا از طریق آن ها بتوانیم نیروهای انسانی و 
منابع مادی را منسجم کنیم. روستاها پر از ظرفیت های 
محلی اس��ت که باید از آن ها اس��تفاده کرده و آن ها را 
در خدمت توسعه بگیریم. این ظرفیت ها باید تبدیل به 
بازیگران صحنه ی توس��عه شوند. این بود که نهادهای 
محلی تقویت ش��دند تا بتوانند منابع مادی و نیروهای 
انس��انی را به خدمت بگیرند. بر همین اساس توسعه ی 
مشارکتی مطرح ش��د؛ که در آن انسان هدف، محور و 
موتور محرک توسعه اس��ت. توسعه در هیچ جامعه ای 
اتفاق نمی افتد مگ��ر این که فرهنگ، بینش، نگرش و 
دانش توس��عه ای در افراد آن شکل گرفته باشد. در غیر 
این ص��ورت منابع مادی، تاثیر چندانی در روند توس��عه 

نخواهد داشت.
ما وقت��ی می خواهی��م الگوی��ی ارائه دهی��م باید 

ویژگی های فعلی جامعه ی روستایی را در نظر بگیریم. 
واقعیت این اس��ت که در برخی از روستاها بخش قابل 
توجهی از مردم تحت پوش��ش س��ازمان ها و نهادهای 
حمایتی هس��تند. وقت��ی ضعف بنیه ی اقتص��ادی در 
خانوارهای روستایی داریم، خیلی از سیاست های درآمد 

پایدار نمی توانند ایفای نقش کنند. 
کیانی: در ادامه ی فرمایشات آقای زیارتی باید عرض 
کنم همین نیروهای انسانی که تحت پوشش سازمان ها 
و نهادهای حمایتی هس��تند، خودش��ان منابع درآمدی 
محسوب می شوند که به دلیل عدم توجه، به منبع هزینه 
تبدیل شده اند. اگر عامل انسانی را به عنوان منبع درآمد 
بدانیم، می توانیم این انسان را به تولید کننده و کسی که 

به درآمد روستا کمک می کند تبدیل کنیم.
زیارت��ی: ما با جامعه ای روبه رو هس��تیم که ضعف 
بنیه ی اقتص��ادی دارد. م��ا در بحث درآم��د پایدار در 
م��ورد دهیاری صحبت می کنیم که 48 وظیفه فقط در 
ماده ی 10 اساس��نامه دارد، در ماده ی 69 قانون شوراها 
هم یک س��ری وظیفه برای دهیار در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. دهیار با تعدد وظایف مواجه است که بعضی از 
ای��ن وظایف دارای فوریت اس��ت. مثال بحث مدیریت 
ایمنی، س��اماندهی گورس��تان و ... جزء وظایفی است 
که نمی تواند منتظر درآمد پایدار باش��د و دهیار مجبور 
اس��ت به آن وضعیت رسیدگی کند. هنوز مشارکت در 
فرهنگ عمومی روستا جا نیافتاده است و متاسفانه مردم 
روس��تا عادت کرده اند که همه چیز را از دولت مطالبه 
کنند. این ضعف فرهنگی باید برطرف ش��ود. بسیاری 
از فرصت های درآمدزایی در روس��تا موجود است ولی 
دیده نمی شود؛ چون نگاه درآمدزا در مردم شکل نگرفته 
است. جامعه ی روس��تایی قابلیت هایی دارد که پنهان 
مانده است. بحث گردش��گری روستایی و گردشگری 
کشاورزی روز به روز توسعه پیدا می کند. دهیار و شورا 
باید این ظرفیت ها را شناسایی و به شکلی مدیریت کنند 
که برای بخش خصوصی جذابیت داشته باشد. یکی از 
راه های درآمد پایدار این اس��ت که سرمایه های بخش 

خصوص��ی را ج��ذب کنیم. در حال حاض��ر 15 درصد 
تولید ناخالص ملی از طریق بخش کش��اورزی اس��ت، 
در حالی که  5 درصد س��رمایه گذاری کشور در بخش 
کشاورزی صورت می گیرد و این موضوع نشان می دهد 
که جامعه ی روستایی جذابیت های الزم را برای جذب 

سرمایه ندارد.
برای ایجاد درآمد پایدار در سطح محلی، باید در سه 
سطح وظایف را تعریف و چالش ها و آسیب ها را شناسایی 
و مدیریت کنیم، که این سه سطح عبارتند از سطح ملی، 
میانی و محلی. بس��یاری از قوانین و مقررات جاری در 
راستای درآمد پایدار محلی نیست و با آن مغایرت دارد. 
بعض��ی تصمیم گیری ها در خصوص روس��تاها باید در 
سطح استانی رخ دهد. برای مثال: فعالیت دستگاه های 
مختلفی که در روس��تا اجرای مأموریت می کنند، ایجاد 
ظرفیت های سرمایه گذاری و درآمدزایی در سطح استان 
از قبیل: واگذاری معادن شن و ماسه به دهیاری ها و ... 
باید توسط دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری ها 
هماهنگ ش��ود و بعضی فعالیت ها در س��طح محلی و 
توسط دهیار می بایس��ت مدیریت شوند. دهیار باید در 
س��طح محلی منطقه را بشناس��د، مزیت های نهفته را 

شناخته و بر اساس آن برنامه ریزی کند.
کیانی: به طور کلی، تا یک چارچوب وجود نداش��ته 
باش��د نمی توانی��م به مناب��ع درآمدی پایدار روس��تا یا 
دهیاری دس��ت یابیم. اول این ک��ه باید عرض کنم دو 
مسیر برنامه ریزی وجود داش��ت، یکی از باال به پایین 
و یکی از پایین به باال که هر دو روش منس��وخ ش��ده 
اس��ت. بعد شیوه ی سومی آمد که در آن نیازها از پایین 
گرفته می شود و استراتژی ها و سیاست ها در باال تدوین 

می شود.
ما یک س��ند توسعه ی روس��تایی در کشور نداریم. 
همان طور که دوستان اس��تحضار دارند قبال توسعه ی 
روس��تایی زیر مجموعه ی وزارت جهاد بود، بعد منحل 
شد و توسعه ی روستایی بدون متولی ماند. در برنامه ی 
پنجم مصوب شد که سند توسعه ی روستایی با مشارکت 
تمام دستگاه های اجرایی تدوین شود. این سند می تواند 
چشم انداز سیاس��ت ها و همچنین جایگاه دهیاری ها را 
مشخص کند. ما تا سند توسعه ی روستایی نداشته باشیم 
و ندانیم که در هر روس��تا و منطقه قرار اس��ت به کجا 
برس��یم، هر فکری راجع به ایجاد منابع درآمدی جدید 
کنیم، ممکن است در تضاد با استراتژی و چشم اندازی 
ک��ه در روس��تاها به تفکیک وجود دارد، باش��د. پس تا 
زمانی که مقصد مشخص نباشد هیچ تالشی، نمی تواند 

هدفی را که ما در مورد روستا داریم پوشش دهد.
برای رس��یدن به توسعه، ابتدا باید شناخت و دانش 
انس��ان ها را توس��عه دهیم. نباید فقط تالش کنیم که 
درآمدهای اف��راد افزایش پیدا کند؛ و ابتدا باید فرهنگ 
کار افراد را تقویت کنیم. با این کار، خود انسان درآمدزا 
خواهد ش��د و منافع کار او عالوه بر خودش، شامل کل 
جامعه می ش��ود. ما باید به جای این که پول به انسان ها 
بدهی��م، ب��رای آن ها کار ایج��اد کنیم. انس��ان ها باید 
فرهنگ اس��تفاده از مواهب رفاه را داشته باشند. منظور 
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بنده از درون زا بودن توسعه، توسعه ی انسان محور بود. 
تجربه ی کش��ورهای دیگر، این بوده که اول فرهنگ 
توس��عه را جا انداخته اند. روس��تایی ما نشسته تا دولت 
برایش تصمیم بگیرد. این در وجود دهیاری ها نهادینه 
نش��ده اس��ت و دهیاری ها جایگاه خودش��ان را در این 

نقطه ی توسعه نمی دانند.
کاویان��ی: در بح��ث درآمدهای محل��ی می توانیم 
درآمدهای دهیاری ها را به چهار قس��مت تقسیم کنیم. 
یک��ی درآمدهایی ک��ه خود دهیاری کس��ب و وصول 
می کن��د، ای��ن درآمده��ا از کارهای دهیاری اس��ت و 
چارچوب آن هم توسط خود دهیاری تعیین شده است. 

دوم درآمدهایی که از طریق دیگران وصول می ش��ود 
و به حس��اب دهیاری واریز می ش��ود، مث��ل مالیات بر 
ارزش افزوده که نرخ و چارچوب آن هم توسط شخص 
دیگری تعیین می ش��ود. بخش سوم کمک ها و اعانات 
هستند که از طریق دولت پرداخت می شود. گروه چهارم 
س��رمایه گذاری و منابع مش��ارکتی و ... است. در مورد 
درآمده��ای بخش اول ای��ن کامال به نحوه ی عملکرد 
دهیار بس��تگی دارد و از روس��تایی به روس��تای دیگر 
متفاوت است. برای این کار باید به دهیار آموزش هایی 
در س��طح ملی، میانی و محلی داده ش��ود. بحث دیگر 
نقش دولت اس��ت که می بایست زیرساخت ها را ایجاد 
کند. در تمام کش��ورها به این ش��کل است که سرریز 
درآم��د در بخش های درآمدزا را به نقاط کمتر توس��عه 

یافته اختصاص می دهند.
یک موض��وع دیگر وابس��تگی به نفت اس��ت. در 
کش��ورهایی که متکی به مالیات هس��تند مردم تالش 
می کنند تا درآمد داشته باشند، ولی در جاهایی که متکی 
به نفت هستند، مردم منتظرند که پول به آن ها داده شود.
بعض��ی وقت ها، ما به کس��ب درآم��د افراد کمک 
می کنیم و بعضی وقت ه��ا هزینه های آن ها را کاهش 

می دهیم. روی این موضوع هم باید برنامه ریزی داشته 
باشیم. یکی از بهترین کارهایی که انجام شده، راه اندازی 
ش��رکت های تعاونی دهیاری ها بوده است که این کار 

باعث هم افزایی دهیاری ها شده است. 
مولفه ی دیگر این اس��ت که اقتصاد روستاهای ما 
اکثرا از راه کش��اورزی اس��ت. کشاورزی هم وابسته به 
اقلیم و ش��رایط جوی است. پس باید سبد توسعه ای و 
سبد درآمدی را در نظر بگیریم، علی رغم این که  اقتصاد 
پایدار یک روستا بر پایه ی کشاورزی است، باید حداقل 
یک منبع جانبی هم داشته باشیم که اگر شرایط اقلیمی 
نامس��اعد بود و کشاورزی با کمبود درآمد مواجه شد، از 

درآمد جایگزین استفاده کنیم.
دهیاری ها: هر یک از صاحب نظران در طول بحث، 
مواردی را به عنوان راهکارهای عملی ایجاد منابع 
درآم�د پایدار دهیاری ه�ا مطرح و مس�یرهایی را 
ترس�یم نمودند. ب�ا توجه به مواردی ک�ه در طول 
بحث مورد اش�اره قرار گرفت؛ بفرمایید سهم هر 
یک از آن ها در فرآیند توسعه ی پایدار تا چه میزان 
است و به نظر شما چه موانعی در این مسیر وجود 

دارد؟ 
مه��دوی: بحث هایی که دوس��تان در مورد اقتصاد 
روس��تا و توسعه ی روس��تا فرمودند به طور کلی انسان 
محور است. درحال حاضر دولت تاکید بر صنعتی کردن 
کل کش��ور دارد. کش��اورزی ما  نیز، باید از کشاورزی 
سنتی به کش��اورزی صنعتی تبدیل شود. چون سنتی 
بودن کش��اورزی به عنوان یکی از موانع توسعه مطرح 

است.
همچنین برای توس��عه ی روستایی شرایط اقلیمی 
روستا را در نظر بگیریم و تعیین کنیم که در هر منطقه 
با ش��رایط اقلیمی خاص چه باید کرد. در استان گیالن 
برای روس��تاها تم��ام ابعاد نیازهای یک روس��تا مانند: 

توانمندسازی انسانی، اقتصاد کشاورزی، محیط زیست، 
تقوی��ت گردش��گری، و تقویت بازاره��ای محلی را در 
نظ��ر گرفتی��م، بازارهای محل��ی یکی از نق��اط قوت 
اقتصاد روستایی اس��ت که جزو شرح وظایف دهیاران 
نیز می باش��د. دهیار بر مبنای محصوالت محلی روستا 
به ویژه صنایع دس��تی، باید ب��ازار را تعریف کند. یکی 
از مش��کالت آس��یب پذیری کش��اورزی این است که 
برای کش��اورز هیچ فرآیند تعریف ش��ده ای وجود ندارد 
و کش��اورز محصولی را تولید می کند که بازار مصرف، 
فرآیند بسته بندی آن و این که محصول چگونه باید وارد 
بازار شود، مشخص نیست. در حالی که این موضوع در 
نواحی صنعتی تعریف ش��ده است. در ناحیه ی صنعتی، 
با رش��د کشاورزی، صنایع بسته بندی هم رشد می کند. 
برای این که جمعیت فعال در روستا ماندگار شوند و کار 
کنن��د باید در کنار کار کش��اورزی این فعالیت ها را هم 

انجام دهند.
در بحث توانمندسازی مدیریت روستایی در همه ی 
ابع��اد مدیریت��ی، مثال های عملی بس��یار زی��ادی در 
روستاهای استان داریم. دهیارانی بودند که یک روستای 
250 نف��ری را تبدیل به یک روس��تای پردرآمد کردند 
تا جایی که از یک روس��تا با بیش از 2000 نفر جمعیت 
که در کنار آن قرار دارد درآمد محلی بیش��تری کسب 
می کند. به خاطر ابتکار و تالش مدیر روستا و شرایطی 
که ما برای وی مهیا کرده بودیم این امر میسر شد. پس 
م��ا برای تامین درآمدهای محلی برای دهیاری ها فقط 
کافیس��ت که سرفصل ها را برای آن ها تعریف کنیم. 7 
سرفصل برای درآمدهای محلی تعریف شده است که 
اگر روستا، مدیر الیق و توانمندی داشته باشد، می تواند 
از همین 7 سرفصل، روستا را مدیریت کند و روستا را به 
خودکفایی برساند. با واسپاری کارهای مختلف به مدیر 
روستا می توانیم نه تنها به خودکفایی، بلکه به مدیریت 
روس��تایی قوی که یکی از پایه های اساسی توسعه ی 

روستا است برسیم.
کیانی: گفته می شود که دولت ها در حوزه ی مسائل 
اقتصادی و توسعه ای باید سری بزرگ و دستانی کوچک 
داشته باش��ند؛ ولی در اکثر کشورهای در حال توسعه، 
دولت ها س��ری کوچک و دستانی بزرگ دارند. یعنی به 
نظر من قب��ل از این که بگوییم چه کار کنیم که منابع 
دهیاری ه��ا پایدار ش��وند، باید پیش نیازه��ای الزم را 
فراهم کنیم و مطمئن باش��یم که منابع درآمدی پایدار 
توسط خود روس��تاییان ایجاد خواهد شد. ما االن سند 
توسعه ی روستایی کش��ور را نداریم و مشخص نیست 
که قرار اس��ت به کجا برسیم. در مورد عوارض محلی، 
مالیات بر ارزش افزوده و ... نمی دانیم که اگر باشد بهتر 
است یا خیر. هر چه تالش می کنیم داریم روی نما کار 
می کنیم و وقتی که پی نداریم نمی توانیم امیدوار باشیم 
که س��اختمان ما فرو نریزد. اگر قرار است در روستاها و 
به دنبال آن دهیاری ها، منابع پایدار درآمدی ایجاد کنیم؛ 
ابتدا باید برای روس��تاها در مناطق مختلف سند توسعه 
داشته باشیم. این سند می بایست بر پایه ی داشته های 
هر منطقه تعریف ش��ود. یعنی قرار نیس��ت از باال یک 
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سند توسعه ی ثابت و یکسان برای کل روستاها تنظیم 
کنیم. هدف اصلی ما چیزی است که در سند چشم انداز 
کشور برای روستاها دیده شده است. دومین کاری که 
باید انجام ش��ود، تغییر نوع نگرش اهالی روستا است. 
به عبارت صحیح تر درگیر کردن روس��تاییان در فرآیند 
مدیریت روس��تا؛ و این امر وقتی حاصل می ش��ود که 
سطح دانش روس��تاییان افزایش یابد تا احساس کنند 
مش��کالت روس��تا فقط دغدغه ی ذهنی دهیار نیست. 
پس از این تغییرات، به تناس��ب هر روستا هر پروژه ای 
که تعریف ش��ود -اعم از گردشگری، کش��اورزی و ... 
به صورت درون زا مناب��ع درآمدی پایدار را ایجاد خواهد 

کرد.
اسدی: همان طور که آقای دکتر فرمودند ما باید اول 
پیش نیازهای الزم را مهیا کنیم، یعنی سند چشم انداز 
روستا را تنظیم کنیم، زیرساخت های الزم را برای تولید 
در روس��تا ایجاد کنیم و بعد به بحث عوارض بپردازیم. 
م��واردی که ذکر ش��د با ای��ن نگرش ب��وده که برای 
دهیاری ه��ا چه اتفاقی بیافتد. مثال تعاونی ها، مالیات بر 
ارزش افزوده، سرمایه گذاری، کاهش هزینه و ... با این 
ذهنیت تعریف ش��ده اند که یک دهیاری قرار است این 
کارها را انجام دهد. ولی اگر بخواهیم سرانه ی درآمدی 
یک روس��تا را افزایش دهیم، قطعا وجود یک برنامه ی 
دراز مدت از ملزومات اساس��ی است. که برای مثال در 
این برنامه دولت اعالم کند در استان گیالن قرار است 
چشم انداز من در حوزه ی گردشگری و کشاورزی باشد، 
در اس��تان یزد صرفا گردش��گری و معادن را خواهیم 
داشت. این ترکیبی است که برای هر استان باید تعیین 
ش��ود و بعد اس��تان همین امر را در مورد شهرستان و 
روستا تعیین کند. البته این سند در مورد بعضی استان ها 

تهیه شده است ولی به طور کلی اتفاق نیافتاده است.
اس��ناد برنامه که مطابق س��ند چش��م انداز هستند، 
بودجه ی سنواتی ش��ان در زمان اجرا محقق می شود. در 
ماده ی 169 قانون برنامه ی پنجم که در مورد پس��ماند 
است اشاره شده که پسماند شهرداری های باالی 100 
ه��زار یا 200 هزار و کن��ار تاالب ها باید تا پایان برنامه، 
مدیری��ت و دفن بهداش��تی ش��ود. اما آی��ا در برنامه ی 
بودجه ی یکساله، چنین اعتباری به آن ها اختصاص داده 
شده است که بخواهند چنین کاری را انجام دهند؟ چقدر 
برنامه های بودجه ی یکساله ی ما با برنامه های پنج ساله 
و همچنین با چشم انداز توسعه مطابقت دارد؟ در بسیاری 
از موارد انحراف وجود دارد. این موضوع باعث می شود که 
بعضی برنامه ها به دلیل تامین نشدن منابع، اجرایی نشوند.
در خص��وص این عوامل باید چند مورد را به صورت 
مصداق عرض کنم. بحث مالیات بر ارزش افزوده با چند 
اشکال مواجه است. اول این که نحوه ی توزیع آن اشکال 
دارد. این موضوع در ماده ی 123 اصالح شده است ولی 
باز هم درصدی از آن باید بازتوزیع ش��ود. نکته ی دوم 
این که س��هم عوارض قرار بود تا پایان برنامه 3 درصد 
شود، سهم مالیات 5 درصد، ولی چون جنس آن درآمد 
پایدار اس��ت و می تواند به عنوان ی��ک درآمد جدی در 
حوزه ی مدیریت ش��هری و روستایی مطرح شود، این 

س��هم باید برابر باشد. نکته ی دیگر این که در بسیاری 
م��وارد میزان درآمد مالیات بر ارزش افزوده بر اس��اس 
شاخص جمعیت توزیع می ش��ود. این شاخص ابتدایی 
خوبی اس��ت ولی کافی نیست. این سه نکته به اعتقاد 
بنده در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصالح شود.

در خص��وص بحث کمک های دول��ت اوال این که 
کمک های دول��ت به دهیاری ها و ش��هرداری ها بنابر 
ش��رایط، محدود است. مثال سال گذش��ته حدود 260 
میلیارد تومان از محل س��وخت گمرگی به دهیاری ها 
پرداخت کردیم. این عدد اگر تقسیم بر 26000 دهیاری 
ش��ود، مشخص می شود که میزان ناچیزی به هر کدام 
رسیده است. در بس��یاری موارد می توانیم به جای پول 

نقد، به دهیاری ها تسهیالت دهیم.
در عوارض محلی به اعتقاد بنده مهم ترین چالشی 
که وجود دارد نحوه ی وصول عوارض اس��ت. عوارض 
به توان اقتصادی مردم هم بستگی دارد. این ها نکاتی 
هس��تند که در صورت اصالح، می توانن��د در ارتباط با 

بحث منابع درآمدی دهیاری ها راهگشا باشند.
زیارتی: بنده می خواس��تم به مخاطبان ماهنامه که 
دهیاران عزیز هس��تند، تاکید کنم که با شنیدن درآمد 
پایدار احس��اس نکنند قرار است اتفاق خاصی در روستا 
رخ دهد یا دنبال موضوع جدید و پیچیده ای باش��ند که 
تا به حال نبوده اس��ت. منابع درآمدی در روستا دو نوع 
است. بخش عمده ای از درآمد پایدار دهیاری ها در وضع 
موجود روستاها قابل حصول است، مانند عوارض کسب 
و پیش��ه، عوارض بهای خدمات، عوارض س��اختمان، 
عوارض ورودی در روستاهای گردشگری و ... که تا 15 
بهمن ماه هر سال دهیاری ها فرصت دارند عوارض سال 
آینده ی خود را به تصویب برسانند، بعضی از دهیاری ها 
متاسفانه این عوارض سالیانه را به تصویب نمی رسانند. 
پس در نوع اول دهیاران می بایس��ت عوارض قابل 
وص��ول را تعیی��ن کنند. گام بعدی ع��وارض بالقوه ای 
اس��ت که دهیاران بایس��تی ابتدا آن ها را شناس��ایی و 
فرصت سازی نمایند و در گام بعدی جهت حصول آن ها 

برنامه ریزی داشته باشند.
بنده از این فرصت استفاده می کنم تا چند پیشنهاد و 
توصیه به دهیاران داشته باشم: یکی این که سند درآمد 
پایدار روس��تا را تهیه کنند. البته ب��رای این کار باید به 
وضع موجود و وضع اقتصادی روستای خود توجه کنند، 
ظرفیت های محل را بشناسند، و از آرمان گرایی در سند 
درآمد پایدار روستا پرهیز کنند. این برنامه می تواند پنج 
ساله یا ده ساله باشد و دهیاران باید به مرور فرهنگ سازی 
و آموزش های الزم را در روستا انجام دهند و زیرساخت ها 
را فراهم کنند. من فکر می کنم هر روس��تا بایستی یک 
س��ند درآمدی برای دهیاری داشته باشد که در طی این 
مدت به این درآمد برسد. عوارض را با هوشمندی وضع 
کنند؛ به طوری که این عوارض با توجه به شرایط باشد، در 
بعضی از روستاها نیاز است که مثال حتی به سرمایه گذار 
معافیت عوارض داده ش��ود تا سرمایه گذار جذب روستا 
شود تا این سرمایه گذاری بتواند در سال های آینده ایجاد 
درآمد کن��د. یکی از راهکارهایی ک��ه می تواند ما را در 

مدیریت روس��تایی به موفقیت برساند، بحث سرمایه ی 
اجتماعی اس��ت که ب��ا اعتماد اجتماع��ی، همدلی و ... 
همراه اس��ت. اگر ما به عنوان مدیر روستا بتوانیم اعتماد 
م��ردم را جلب کنیم، می توانیم درآمد پایدار هم داش��ته 
باش��یم. یکی از الزامات آیین نامه ی مالی دهیاری ها که 
کمتر به آن توجه ش��ده است؛ شفاف سازی فرایند مالی 
توسط دهیاری و برای مردم است. یعنی گزارش عملکرد 
مالی دهیاری را هر 6 ماه یک بار به اطالع عموم اهالی 
برسانند. این موضوع به جلب اعتماد اهالی کمک می کند 
و از زیرس��اخت های الزم برای شکل گیری سرمایه ی 
اجتماعی است. همچنین درخواست دیگر از دهیاری ها، 
جدی گرفتن مدیریت هزینه در دهیاری است. مدیریت 
هزینه، کاهش هزینه های غیرضروری و رعایت صرفه 
و صالح دهیاری نیز نوع��ی درآمد پایدار برای دهیاری 

محسوب می شود.
توصیه ی دیگر این اس��ت که، از حرکت های بدون 
برنام��ه و برخوردهای س��لیقه ای در دهیاری خودداری 
کنند. ما هر چه کمبود منابع در دهیاری داش��ته باشیم، 
بیشتر نیاز به برنامه داریم. تجربه ی صد سال شهرداری 
را داریم، اگر هوشمند باشیم، می توانیم از این تجربه و 
مواردی که شهرداری ها را تهدید می کند و تنگناهایی 
که ش��هرداری ها با آن ها مواجه شده اند استفاده کنیم و 
آن ه��ا را چراغ راه دهیاری ها قرار دهیم. اگر دهیاری ها 
بتوانند از بزرگ شدن تشکیالت خود به صورت بی رویه 
جلوگیری کنند،خود گامی در راستای درآمد پایدار است. 
آخرین مورد هم این است که دهیاری ها بتوانند خودشان 
را به دانش و تکنولوژی روز مجهز کنند تا بتوانند از این 

طریق صرفه جویی در زمان و هزینه داشته باشند.
سهم جمعیت روستایی کشور بر اساس سرشماری 
س��ال 90،  28/5 درص��د جمعیت اس��ت، ولی س��هم 
روس��تاییان از قان��ون مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 20 
درصد اس��ت. چندین س��ال ش��هرداری ها از عوارض 
س��وخت، گمرک و از بس��یاری مناب��ع درآمدی دیگر 
اس��تفاده می کرده اند؛ اما با توجه به حجم محرومیت و 
عقب ماندگی مناطق روستایی، منصفانه ترین حالت این 
اس��ت که آن ها متناس��ب با درصد جمعیتی خود از این 

عوارض سهم ببرند.
ش��هرداری ها در این صد سال به سمتی رفتند که 
نمی توان به خودکفایی آن ها اطمینان داش��ت، ولی با 
توجه به شناختی که از دهیاری ها داریم اگر آن ها خوب 
مدیریت شوند می توانند در خودکفایی، استقالل و ایجاد 
درآمد پایدار به الگویی برای شهرداری ها تبدیل گردند.

اس��دی: اوال باید عرض کنم که به نظر من در تمام 
کشورهای دیگر هم دولت سهمی را به مدیریت شهری 
و روس��تایی کمک می کند. در ه��ر صورت کمک های 
دولت باید وجود داشته باشد. نکته ای که وجود دارد این 
است که در دهیاری ها زیرساخت ها توسط دولت هزینه 
می شود، اما در شهرداری ها توسط مدیریت شهری هزینه 
می شود. این یکی از دالیل تفاوت سهم تخصیصی است. 
در شهرها احداث معابر و خیابان ها به عهده ی شهرداری 

است که از زیرساخت های اساسی است.
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نیره میرزایی
دفت��ر برنامه ریزی و مدیریت توس��عه 

روستایی
1- بعض�ی از دهیاری ه�ا دارای نیروهای ق�راردادی، 
مامور و حق الزحمه ای می باشند، در خصوص چگونگی 
پرداخت حقوق، اضافه کار، عیدی و پاداش پایان سال 

آن ها توضیح فرمایید.
پاس��خ: نحوه ی پرداخت حق��وق، اضافه کار، عیدی 
و پ��اداش ب��ه نیروهای ق��رار دادی که وف��ق ماده ی 1 
آیین نامه ی اس��تخدامی دهیاری های کش��ور با ایشان 
قرارداد منعقد ش��ده است، بر اس��اس مصوبات شورای 
عالی کار می باش��د؛ همچنین دهیاری ه��ا می توانند بر 
اس��اس ماده ی 6 آیین نامه ی استخدامی دهیاری های 
کش��ور، متناس��ب با درآمد دهیاری، می��زان کارآیی و 
بهره وری هر مس��تخدم، ت��ا 50 درصد حداقل حقوق را 

به عنوان فوق العاده کارآیی پرداخت نمایند.
نحوه ی پرداخت حقوق، اضافه کار، عیدی و پاداش 
به نیروهای مامور به دهیاری حس��ب مورد، بر اس��اس 

رابطه ی استخدامی فرد با دستگاه ذی ربط می باشد.
نحوه ی پرداخت حقوق به نیروهای حق الزحمه ای بر  
اساس همان قراردادی است که فیمابین وی و دهیاری 
منعقد ش��ده و از آن جا که رابط��ه ی بیمه ای بین فرد و 
دهیاری وجود ندارد، پرداخت اضافه کار، عیدی و پاداش 

به وی فاقد جایگاه قانونی است.
2- لطفا در خصوص بیمه ی دهیاران توضیح دهید:

پاس��خ: بیمه ی دهیاران به نوع رابطه ی استخدامی 
آن ها بس��تگی دارد. دهیارانی که از س��ایر دستگاه ها و 
نهاده��ا به دهی��اری مامور می ش��وند از بیمه ی همان 
دس��تگاه برخوردار خواهند بود و کسورات بیمه ای آن ها 
از محل دریافتی آن ها پرداخت خواهد ش��د و بر اساس 
ماده ی 9 آیین نامه ی استخدامی دهیاری های کشور حق 
بیمه ی دهیارانی که رابطه ی استخدامی با دستگاه های 
دیگر ندارند و به واسطه ی قرارداد به خدمت دهیاری در 
می آیند نیز از پرداختی قانونی آن ها کس��ر و به حساب 

بیمه ی تامین اجتماعی واریز می شود.
3- پرداخت اضافه کار به دهیاران چه مبنایی دارد؟

پاس��خ: ب��ا عنای��ت ب��ه م��اده ی 11 آیین نام��ه ی 
اس��تخدامی دهیاری های کش��ور، مصوب 83/04/07، 
حق��وق و مزای��ای دهیاران بر اس��اس مق��ررات قانون 
کار و در چارچوب اعتبارات مصوب ش��ورای اس��المی 
روس��تا تعیین و به موجب قرار داد بین دهیار و ذیحساب 
دهیاری پرداخت می ش��ود. الزم به ذکر است همه ساله 
دس��تورالعمل نحوه ی تعیین حقوق و مزایای دهیاران، 
به اس��تناد آیین نامه ی استخدامی دهیاری های کشور و 
بخشنامه ی شورای عالی کار تنظیم و ابالغ می شود که 
در مفاد آن پیش بینی می شود »به دهیارانی که عالوه بر 
س��اعات مقرر اداری انج��ام وظیفه نمایند، بر اس��اس 
درجه ی دهیاری، با تصویب ش��ورای اسالمی روستا و 
تایید بخشدار مربوطه در صورت تامین اعتبار، با رعایت 

مقررات قانون کار اضافه کار پرداخت می شود.«
4– آیا می توان به نیروهای مامور و حق الزحمه ای حق 

اوالد، عائله مندی و حق مسکن پرداخت نمود؟ 
پاسخ: با عنایت به عدم وجود رابطه بیمه فرد مامور 
با دهیاری و با توجه به این که هر فرد فقط از یک محل 
می تواند حق اوالد، عائله مندی و حق مس��کن دریافت 
نماید و پرداخت از دو محل فاقد وجاهت قانونی است، در 
خصوص نیروهای حق الزحمه ای نیز به دلیل عدم وجود 
رابطه بیمه پرداخت حق  اوالد، عائله مندی و حق مسکن 
جایگاه قانونی ندارد و صرفا پرداخت مبلغ تعیین ش��ده 

در قرارداد، به عنوان »حق الزحمه« قابل پرداخت است.
5- ش�ورای اسالمی روستای ما در صدد انتخاب دبیر 
آموزش و پ�رورش به عنوان دهیار می باش�د، آیا این 

انتخاب درست است؟
پاسخ: با عنایت به مفاد ماده ی 45 آیین نامه ی اجرایی 
تشکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی 
روس��تا و نحوه ی انتخاب دهیار مصوب 1378/01/11، 
»فعالیت دهیار در س��مت دهیاری تمام وقت می باش��د 
و ...« مگ��ر آن که وفق تبصره ی م��اده ی مذکور، »در 

ح��وزه ی انتخابیه کمت��ر از 1500 نفر جمعیت، فعالیت 
دهیار نیمه وقت می باش��د و ...« لذا انتخاب ایشان فقط 
در صورتی که دهیاری، پاره وقت باشد بالمانع می باشد. 
در صورتی که ش��ورا بر انتخاب وی جهت تصدی دهیار 
تمام وقت اصرار داشته باش��د، می تواند وفق ماده ی 46 
هم��ان آیین نامه که صراحت دارد: »چنان چه ش��ورا به 
وجود فردی ش��اغل در دستگاه های دولتی یا وابسته به 
دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد می تواند 
به عنوان مامور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان 
متبوع در خواست نماید.«، از طریق بخشداری و سازمان 

متبوع، وی را به عنوان مامور درخواست نماید.
6- لطفا در خصوص بیمه ی دهیاران پاره وقت توضیح 

دهید.
پاسخ: با عنایت به ماده ی 9 آیین نامه ی استخدامی 
دهیاری ها، در صورتی که دهیار پاره وقت مشترک هیچ 
صندوقی نباش��د و در قالب قرارداد و به صورت پاره وقت 
در خدمت دهیاری باشد، کس��ور بیمه ای او متناسب با 
س��اعات کاری تعیین ش��ده توس��ط ش��ورای اسالمی 
روس��تای مربوطه محاسبه ش��ده و بر مبنای قانون کار 

و تامین اجتماعی خواهد بود.
7- لطفا در خصوص نح�وه ی قرارداد و پرداخت حق 
بیم�ه ی فردی که مس�ئول مالی چند دهی�اری از یک 

بخش می باشد، توضیح فرمایید.
پاس��خ: از آن جا  که تمامی دهیاری ها کارفرمای فرد 
موصوف می باشند و مسئولیت مالی تمام دهیاری های 
بخش با آن فرد می باشد، می بایست قراردادی فیمابین 
وی و دهیاری هایی که وی مسئول مالی آن هاست منعقد 
شود. با عنایت به درجه ی دهیاری، تمام وقت یا نیمه وقت 
بودن دهیاری و حجم امور مالی هر دهیاری، س��اعات 
حضور فرد در هر قرارداد به طور جداگانه می بایست قید 
شود تا بر  اساس آن حقوق و حق بیمه ی وی تعیین شود.

در خصوص پرداخت حق بیمه ی مشارالیه نیز ماده ی 
34 قان��ون تامی��ن اجتماعی تصریح م��ی دارد که »در 
صورتی که بیمه ش��ده برای دو یا چند کارفرما کار کند، 
هر یک از کارفرمایان مکلفند به نس��بت مزد یا حقوقی 
که می پردازند حق بیمه ی س��هم بیمه شده را از مزد یا 
حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت 

نمایند.«
الزم به ذکر است کلیه ی کارفرمایان، )دهیاری های 
ط��رف ق��رارداد( در ص��ورت ب��روز اختالف مل��زم به 

پاسخ گویی خواهند بود.
8- حق�وق و مزایای دهیاران از چه محلی قابل تامین 

است؟ 
پاس��خ: حقوق و مزایای دهی��اران از محل بودجه ی 
دهیاری قابل تامین می باشد و با عنایت به مفاد ماده ی 
7 و م��اده ی 11 آیین نامه ی اس��تخدامی دهیاری های 
کشور، حقوق و مزایای دهیاران مامور بر اساس ضوابط 
اس��تخدامی حاکم بر آن  مستخدم در دستگاه ذی ربط 
محاس��به و سایرین بر اس��اس مقررات قانون کار و در 
چار چوب اعتبارات مصوب شورای اسالمی روستا تعیین 

می شود.

پاسخ به
 پرسش های شما  

ت
پـاســخ بـــه سئــواال
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مهیار صفا
کارشناس دفتر هماهنگی عمرانی و 

خدمات روستایی
Mahyarsafa77@yahoo.com

م��ا در جامع��ه ای زندگ��ی می کنیم که 
الگوی مصرف نادرس��ت همواره موجب 
تولید مقادیر زیادی پس��ماند در مناطق شهری و 
حت��ی روس��تایی می ش��ود. پس��ماندها در تمامی 
بخش های فعال و در همه ی مراحل اعم از تولید تا 

مصرف کاالها ایجاد می شوند.
بر این اس��اس برای داش��تن کاال و محصولی 
س��ودمند و کم هزین��ه باید این مقول��ه را از زمان 
تولی��د تا دف��ع ضایعات مورد بررس��ی و مالحظه 
قرار داد. این درحالی اس��ت که ش��واهد در کشور 
م��ا از تولید پ��ر هزینه حکای��ت دارد. برای مثال، 
در حالی که در کش��ورهای اروپای��ی برای تبدیل 
هر 100 تن چغندر به ش��کر 17 تا 20 تن انرژی 
بخار مص��رف می ش��ود، در ایران س��ه برابر این 
می��زان یعنی 60 تا 70 تن بخار مصرف می ش��ود 
ک��ه 60 درصد کل هزین��ه ی کارخانه های قند را 
تش��کیل می دهد. همچنین هزینه ی تولید سنگ 

در کش��ور س��ه برابر آن در چین است، البته سایر 
کاالها و محص��والت نیز چنی��ن وضعیتی دارند. 
گرچه ای��ن امر دالیل متع��ددی دارد اما از موارد 
قابل تام��ل فق��دان مدیریت صحیح پس��ماندها 
و ضایعات اس��ت. هر س��اله ما با حجم باالیی از 
ضایعات صنایع مختلف به ویژه صنایع کش��اورزی 
روبه رو هستیم، چنان که در کشور ما ساالنه حدود 
30 درصد ضایعات کش��اورزی به ارزش 5 میلیارد 
دالر ب��ر جا می مان��د. در صورتی که ب��ا مدیریت 
صحی��ح پس��ماندها می توان قدم ه��ای موثری را 
برای توس��عه ی بیشتر برداش��ت. مدیریت پسماند 
در بسیاری از کش��ورهای پیشرفته و صنعتی دنیا 
درآمدزا محس��وب می ش��ود. چنان که بزرگ ترین 
ش��رکت فعال آمریکایی در این صنعت، درآمدی 
بالغ بر 16 میلیارد دالر به دس��ت آورده است. کل 
درآمدی که از مدیریت پس��ماند در آمریکا نصیب 
فعاالن این صنعت ش��د بالغ بر 86 میلیارد دالر؛ و 
این درآمد در کشور ژاپن بیش از 63 میلیارد دالر 
بود. این در شرایطی است که با تمام تالش هایی 
که برای بازیافت زباله های شهری و روستایی در 
کش��ور می ش��ود، تنها در برخی از موارد می توان 

بخش کوچک��ی از هزینه های سیس��تم مدیریت 
پسماند را از محل بازیافت به دست آورد.

با در نظر گرفتن مشکالت مختلف زیست محیطی 
و بهداشتی پسماندهای جامد، سیاست های ملی و 
جهانی ب��ر حداقل نمودن تولید پس��ماند، بازیافت 
هرچ��ه بیش��تر آن و در نهای��ت دف��ع صحی��ح و 
بهداش��تی پس��ماندها تاکید دارند. عالوه بر بخش 
تر پس��ماندهای روس��تایی که قابلی��ت تبدیل به 
کمپوست را دارا می باشد، بخش قابل مالحظه ای 
از اجزای خش��ک زباله نیز در این مناطق می تواند 
مورد پردازش و بازیافت قرار گرفته و با درآمدزایی 
س��بب کاهش هزینه های اجرایی سیستم مدیریت 
پس��ماندهای جامد در دهیاری ه��ا گردد. آگاهی از 
ارزش های بازیافت در صرفه جویی انرژی، کاهش 
آلودگی های محیط زیست، اثرات مثبت اجتماعی و 
اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی در روس��تاها؛ 
می تواند به مشارکت هرچه بیش��تر روستاییان در 
ای��ن امر کمک نماید. بر این اس��اس در این مقاله 
کاهش حج��م و وزن مواد زائد جامد تولید ش��ده 
در روس��تاها به عنوان یکی از مهم ترین شیوه های 
کاهش هزینه های سیستم مدیریت پسماند در این 

کاهش هزینه ها 
در دهیاری ها از طریق

 مدیریت صحیح 
پسماندها ی
 روستایی

ش
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مناطق مورد بررسی قرار گرفته است.
 راهکارهای کاهش پس�ماندهای روستایی 

از مبدا
کاه��ش تولی��د پس��ماندها و افزای��ش میزان 
بازیافت، نش��ان دهنده ی موفقیت یک جامعه در 
مقابله با مش��کل پسماندها و محیط زیست خواهد 
ب��ود. هر مصرف کنن��ده ای می تواند با تصمیمات 
آگاهانه زیس��ت محیطی در خرید و مصرف نقش 
موثری در جهت کاهش مقدار آش��غال تولید شده 

داشته باشد.
کاهش از مب��دا می تواند موج��ب حفظ منابع، 
کاهش آلودگی و کمک به کاهش دفع پس��ماند و 
کاهش هزینه های جمع آوری و حمل آن ها ش��ود. 
کاهش از مبدا یک راه حل اساس��ی برای مقابله با 
روند رو به رش��د تولید زباله در جوامع می باشد. در 
واقع پسماند کمتر به معنی مشکل کمتر در ارتباط 
با زباله ها می باشد. کاهش از مبدا در واقع از تولید 
پس��ماند در اولی��ن مرحله جلوگی��ری می کند. به 
همین دلیل این گزینه قبل از سایر عناصر موظفه 
و گزینه های مدیریت پسماندهای تولیدی، مطرح 
می شود. در این مقاله راهکارهای کاهش پسماند 

در مناطق روستایی در قالب چهار محور:
 ال��ف ( اس��تفاده ی مجدد از محص��والت؛ ب(  
جداس��ازی و بازیافت اجزای خش��ک پسماندهای 
روس��تایی؛ ج( جداس��ازی و بازیاف��ت اجزای تر و 
فس��ادپذیر پس��ماندهای روس��تایی و د( اجتناب و 
مقابله با تولید پسماندها، مورد بررسی قرار می گیرد.

 الف- کاهش تولید زباله و 
استفاده ی مجدد از محصوالت 

عملی نم��ودن کاهش از مبدا مس��تلزم برخی 
تغییرات در چگونگ��ی انجام امور عادی و روزمره 
در دهیاری ه��ا و روس��تاییان اس��ت. اگ��ر میزان 
م��واد زائد تولی��دی کاهش داده نش��ود، افزایش 
هزینه ه��ای اقتص��ادی و اجتماعی دفع پس��ماند 
ادام��ه یافته و جوامع روس��تایی با ضوابط محدود 
کننده تری در ارتباط با مدیریت پس��ماندها مواجه 
خواهند ش��د. برای تحقق فراین��د کاهش از مبدا 
به ویژه در مناطق روس��تایی؛ ضروری اس��ت که 
تم��ام بخش ه��ای جامع��ه همگی با ه��م برای 
تغییر الگوهای جاری تولید و دفع پس��ماند تالش 
نمایند و دولت هم در این زمینه ضمن گس��ترش 
اطالعات و آگاهی های مرتبط، امکانات و بس��تر 

الزم را فراهم نماید.
در ارتب��اط ب��ا موض��وع کاهش تولی��د زباله و 
استفاده ی مجدد، دهیاری ها می توانند اقدامات زیر 
را مس��تقیما و یا از طریق انجام آموزش های الزم 

به روستاییان مورد نظر بدهند:
  کاه�ش بس�ته بندی های غیر ض�روری از 

طریق آموزش ساکنین روستا
اس��تفاده از بس��ته بندی های کمت��ر و یا حذف 

بس��ته بندی کاالهای مصرفی یکی از روش های 
کاهش حج��م زباله های تولی��دی در یک جامعه 
می باش��د. این موضوع نیازمند آموزش های کافی 
و مناس��ب روستاییان از طریق دهیاری ها و تحت 
نظر کارشناس��ان ذیصالح آموزش محیط زیس��ت 

است.
  اس�تفاده از ش�یوه های کاه�ش دهن�ده ی 

سمیت پسماندها
کاهش س��میت پس��ماندها جزء مهم دیگری 
در کاه��ش از مبدا اس��ت. برخ��ی از فعالیت های 
خانگ��ی نیازمند اس��تفاده از مواد زائ��د خطرناک 
می باش��د )نظیر محلول های چاه بازکن، شیش��ه 
پاک کن ه��ا، کف ش��وی ها، جرم گیره��ا، نفتالین، 
داروه��ای تاری��خ گذش��ته و ...(. بهتری��ن روش 
کاهش اثرات اس��تفاده از این مواد می تواند شامل 
به حداقل رساندن استفاده از مواد زائد خطرناک و 
ی��ا به کارگیری اقالم جایگزین به جای مواد دارای 
ترکیبات خطرناک باش��د. استفاده از تلمبه به جای 
محلول های چ��اه بازکن یا لوله بازکن نمونه ای از 

این کاربردها می باشد.
  اس�تفاده ی کمت�ر از محص�والت یک ب�ار 

مصرف و استفاده ی مجدد از کاالها
محص��والت یک ب��ار مصرف به دلی��ل حجیم 
بودن و نیز طول عمر زیاد مش��کالت متعددی را 
در مراح��ل جمع آوری و دفع ب��رای مدیریت های 
اجرایی ایجاد می کنند. محصوالت و ظروف چندبار 
مصرف منجر به تولید پس��ماند کمتری در جریان 
زباله های تولیدی در یک روستا می شوند. استفاده 
از کااله��ای ب��ادوام نیز در کاهش پس��ماندهای 
تولی��دی می تواند نقش ایفا نماید. اگرچه اجناس و 
کاالهای بادوام، در ابتدا گران تر تمام می شوند ولی 
طول عمر اس��تفاده از آن ها این هزینه های باالی 
اولیه را جبران نموده و حتی موجب صرفه جویی در 

هزینه در درازمدت می شود.

 ب- جداسازی و بازیافت 
اجزای خشک پسماندهای 

روستایی
یکی از اقدامات اساس��ی در مدیریت پسماندها 
تفکی��ک م��واد زائد جامد از مبدا اس��ت که باعث 
جلوگی��ری از عملی��ات پ��ر هزینه ی جداس��ازی  
پس��ماندها پس از جمع آوری می ش��ود، همچنین 
کیفی��ت و کمی��ت را تا ح��د زیادی ب��رای عمل 
بازیاف��ت افزای��ش می دهد و مدیریت پس��ماند را 
کم هزینه تر می کند. این کاهش هزینه ها ش��امل 
هزینه ی جم��ع آوری و حمل، پردازش و دفع مواد 

زائد جامد می شود.
در برخی از موارد دهیاری می تواند با روش های 
بسیار س��اده فرایند تفکیک و جداسازی از مبدا را 
در اماک��ن عموم��ی، دفت��ر کار خ��ود و در منازل 
روس��تایی ترویج و تش��ویق نماید. استفاده از سه 
کیسه مخصوص پس��ماندهای خشک، چند عدد 
گیره ی بند رخت و س��ه برگ کاغذ نوشته شده با 
عبارات "پالستیک"، "کاغذa و مقوا" و "شیشه"، 
و ایجاد س��ه بخش مجزا توس��ط لوازم مذکور در 
س��بد )محفظه( مربوطه از جمله ش��یوه های ساده 
در اجرایی نمودن جداسازی در مبدا تولید می باشد 

)شکل شماره 1(.
بازیافت پسماندهای جامد عالوه بر داشتن منافع 
بسیار زیاد زیست محیطی، از جنبه های اقتصادی و 
اجتماعی نیز دارای اثرات مثبتی هم در حال و هم 
در آینده می باشد. در بیش��تر بخش های جامعه ی 
روس��تایی، بازیاف��ت راه موث��ری ب��رای کاهش 
هزینه های مدیریت پس��ماندهای جامد می باش��د. 
تفکی��ک از مب��دا و تحوی��ل جداگان��ه ی آن ها به 
پرسنل جمع آوری کننده ی تحت پوشش دهیاری 

شکل )1(- روش ساده ی جداسازی پسماندهای جامد در مبدا، قابل استفاده در منازل مسکونی 
و محل کار دهیاری

مدیریت پسماند 
در بسیاری 
از کشورهای 
پیشرفته و صنعتی 
دنیا درآمدزا 
محسوب می شود. 
چنان که بزرگ ترین 
شرکت فعال 
آمریکایی در این 
صنعت، درآمدی 
بالغ بر 16 میلیارد 
دالر به دست 
آورده است. کل 
درآمدی که از 
مدیریت پسماند 
در آمریکا نصیب 
فعاالن این صنعت 
شد بالغ بر 86 
میلیارد دالر؛ و این 
درآمد در کشور 
ژاپن بیش از 63 
میلیارد دالر بود.
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یکی از اقدامات 
اساسی در 

مدیریت پسماندها 
تفکیک مواد زائد 

جامد از مبدا است 
که باعث جلوگیری 

از عملیات پر 
هزینه ی جداسازی 

پسماندها پس 
از جمع آوری 

می شود، همچنین 
کیفیت و کمیت 
را تا حد زیادی 

برای عمل بازیافت 
افزایش می دهد 

و مدیریت پسماند 
را کم هزینه تر 

می کند. 

می تواند کاهش چشم گیری در هزینه های مربوطه 
ایج��اد کن��د. در کنار ای��ن عملی��ات، راهکارهای 
موفقیت آمیزی همچ��ون تغییر تناوب جمع آوری، 
معرفی تجهیزات و وس��ایل جمع آوری مناس��ب با 
ش��رایط روس��تا و ... این روش ها را کم هزینه تر و 

مقرون به صرفه تر می سازد.
برخی از اجزای خش��ک پس��ماندهای تولیدی 
در مناطق روس��تایی نظیر کاغذ و کارتن، شیشه، 
فلزات، پالس��تیک و نظایر آن ها از ارزش نس��بی 
اقتص��ادی برخوردار ب��وده و می توان��د از طریق 
جداس��ازی در مبدا و یا در مقصد باعث درآمدزایی 
ب��رای مدیریت های اجرایی در مناطق روس��تایی 

)دهیاری ها( گردد.
ان��واع کاغذ و مق��وای قابل بازیافت ش��امل: 
روزنامه ها، مجالت، کاغذ تحریر سفید، کاغذهای 
باطله، کتاب های باطله، کاغ��ذ کپی، پاکت نامه، 
بروشورها، آگهی های تبلیغاتی کاغذی، کارتن ها، 
جعبه ه��ای مقوایی، مقوای موجدار و ... می باش��د 
ک��ه ب��ا مدیریت صحی��ح دهی��اری و جمع آوری 
جداگان��ه ی آن ها از مبدا و انتق��ال به کارگاه های 
بازیافت موجود در شهرهای مجاور و یا فروش به 
پیمانکاران مربوطه عالوه بر فواید زیست محیطی 
می تواند باعث کاهش هزینه های اجرایی مدیریت 
پس��ماند شده و همچنین سبب ایجاد درآمد ناشی 

از فروش این مواد بازیافتی شود.
اما آن چه که در این راستا اهمیت بسزایی دارد، 
ارتقای سطح فرهنگ و آموزش عمومی در جهت 
کاهش مص��رف کاغذ و اس��تفاده ی بهینه از آن، 
تفکی��ک از مبدا کاغذ و در نهایت کاهش س��طح 
تولید کاغذهای باطله است. این آگاهی در تمامی 
گروه های س��نی از ک��ودکان تا بزرگس��االن، در 
تمامی اصناف اع��م از محیط های تجاری، اداری، 
آموزشگاهی، صنعتی، خانه های بهداشت و مراکز 
درمانی و غیره ضروری است. جهت کاهش حجم 
تولید پسماندهای کاغذی در دفاتر کار، دهیاری ها 

می توانند موارد زیر را مورد مالحظه قرار دهند:
 ح��ذف گزارش��ات غیر ض��روری و کاهش 

اندازه ی گزارش از نظر ابعاد کاغذ و فونت تایپ.
 ح��ذف فرم های غی��ر ض��روری و طراحی 
مجدد فرم ها در ابعاد کوچک تر و به طور استاندارد 
به منظور اس��تفاده از کاغذ کمت��ر )ترجیحا ایجاد 

فرم های الکترونیکی می تواند موثر باشد(.
 آش��نا نم��ودن کارکنان با مزای��ای کاهش 
تولید کاغذ همانند ذخیره ی کاغذ برای درازمدت، 
کاهش حجم نامه های ارسالی و در نتیجه کاهش 
هزینه های پس��تی، افزایش به��ره وری اقتصادی 

دفتر کار و غیره.
 عدم اس��تفاده از صفح��ه روی جلد بر روی 

فکس های ارسالی.
 گرفتن کپی به تعداد ضروری و در حد نیاز.

 تش��ویق پرس��نل دفتر ب��ه اس��تفاده از دو 

طرف کاغذ برای کپی، ماش��ین فکس و یا پرینت 
کامپیوتری.

 ثب��ت م��دارک در کامپیوت��ر و رویت آن ها 
در صفح��ه مانیت��ور قبل از گرفت��ن پرینت جهت 
پیشگیری از اشتباهات )اس��تفاده از نرم افزارهای 
غلط یاب��ی امالی��ی و گرام��ری می توان��د در این 

خصوص مفید باشد(.
 پرین��ت گرفتن از صفحات مورد نیاز به جای 

کل صفحات مدرک مورد نظر.
 استفاده از کاغذهای سبک و کم وزن.

 ارسال اطالعات به صورت الکترونیک، برای 
نمونه اس��تفاده از پس��ت الکترونیک برای فرم ها، 

مدارک قابل انتقال و فکس ها.
 استفاده از پست صوتی در صورت امکان.

 کنترل مرتب دس��تگاه های کپی و پرینترها 
توس��ط افراد متخصص جهت اطمینان از کارکرد 
درس��ت این وس��ایل. در ص��ورت ع��دم کارکرد 
مناسب )برای مثال کاهش Toner، گیر کردن 
دس��تگاه و غی��ره( امکان گیر کردن و فش��ردگی 

کاغذ و اتالف آن افزایش می یابد.
 تش��ویق کارکنان به استفاده از ظروف غذا، 
لیوان و بش��قاب با قابلیت کارب��رد مجدد به جای 

انواع یک بار مصرف آن ها.
 جمع آوری کاغذهایی که یک طرف آن استفاده 
ش��ده است و کاربرد مجدد به عنوان پیش نویس در 

ماشین های فکس، یادداشت و دستگاه کپی.
 خرید دس��تگاه های کپ��ی و پرینترهایی که 

قادر به گرفتن کپی های دوطرفه هستند.
 اس��تفاده ی مجدد از پاکت های نامه با قرار 

دادن برچسب بر روی آدرس های قدیمی.

 اس��تفاده از پاکت های مستعمل برای موارد 
پستی داخل اداره.

 تش��ویق کارکن��ان در اس��تفاده ی مجدد از 
پوشه های فایل و پاکت های بزرگ.

ب��رای  روزنامه ه��ا  از  مج��دد  اس��تفاده ی   
بسته بندی.

 تخمین میزان پسماندهای کاغذی تولیدی 
در دفتر کار و برنامه ریزی برای جمع آوری آن ها.

 ق��رار دادن ظ��روف بازیاف��ت با برچس��ب 
مش��خص نزدیک دس��تگاه های کپ��ی، راهروها، 
اتاق های مراجعه کنندگان و سالن های غذاخوری 
کارکن��ان جهت جم��ع آوری کاغذ س��فید، کاغذ 
رنگی، روزنام��ه و مجالت در کنار پس��ماندهای 
غیرکاغذی )شیشه، آلومینیوم، پالستیک و غیره(.

 نخری��دن کاغذهای��ی که برای پروس��ه ی 
بازیافت آالینده محس��وب می ش��وند برای مثال 
کاغ��ذ فکس حرارتی، کاغذهای ب��راق و یا کاغذ 

با پوشش پالستیکی.
 پرین��ت مس��تقیم ب��ر روی پاک��ت به جای 

استفاده از برچسب.
به ط��ور کلی بازیافت و کاهش از مبدا تولیدات 
کاغذی سبب کاهش مصرف انرژی، کاهش میزان 
گازه��ای خروجی از اماکن دف��ن و کاهش مقدار 
گاز دی اکس��یدکربن در اتمس��فر )گاز گلخانه ای( 
می گردد. در حقیقت وقتی ما پسماندهای کاغذی 
را بازیاف��ت می کنیم و یا حج��م تولید آن ها را در 
مب��دا کاهش می دهیم، از قطع بی رویه ی درختان 
به منظور تولید الیاف خام سلولزی کاغذ جلوگیری 
کرده ایم. بدین ترتیب درختان زنده قادر به جذب 
دی اکس��یدکربن به عنوان یک گاز گلخانه ای بوده 

شکل )2(- تولید ورمی کمپوست در بسترهای بلوک سیمانی 
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و از نظر زیس��ت محیطی در کنترل تغییرات آب و 
هوا دارای اهمیت می باشند.

از ط��رف دیگ��ر برنامه ریزی برای جداس��ازی 
سایر اجزای خش��ک زباله نظیر شیشه، پالستیک 
و فلزات در روس��تا و انتقال آن ها به نزدیک ترین 
واح��د ی��ا کارگاه بازیاف��ت در منطقه نی��ز دارای 

مزایای زیست محیطی و اقتصادی است.
ظ��روف  نوش��ابه ها،  شیش��ه ای  بطری ه��ای 
شیش��ه ای به کار رفته در بس��ته بندی  مواد غذایی 
مانند شیش��ه ی ترشی، مربا، س��س و ... از جمله 
شیش��ه های قابل بازیافت محس��وب می ش��وند. 
دهن��ده ی  تش��کیل  اج��زای  درص��د  میانگی��ن 
پس��ماندهای جام��د روس��تایی در ج��دول فوق 
آورده ش��ده است )مرجع: س��ازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کش��ور، پروژه ی پژوهش��ی طراحی 
سیستم مدیریت پس��ماندهای روستایی در سطح 

10 منطقه در کشور، 1390(.
همان طور که از جدول فوق نمایان می ش��ود، 
4/4 درصد از مواد زائد جامد روس��تایی را شیش��ه 
تش��کیل می دهد ک��ه بعد از پالس��تیک، کاغذ و 
فلزات ق��رار خواه��د گرفت. بطری ه��ا و ظروف 
شیش��ه ای می توانند ت��ا 15 ب��ار در چرخه ی بین 
تولید و مصرف مورد استفاده ی مجدد قرار گیرند. 
بازیافت بطری های شیش��ه ای باعث صرفه جویی 
قابل مالحظ��ه ای در ان��رژی و در نتیجه کاهش 
هزینه ها می گردد. انرژی صرفه جویی شده به ازای 
هر بطری شیشه ای می تواند یک المپ 100 وات 
را برای 4 س��اعت روش��ن نگ��ه دارد )برای تولید 
ی��ک کیلوگرم شیش��ه به طور متوس��ط به 4200 
کیلوکالری انرژی نیاز است(. پالستیک ها در حدود 
6/5 درصد از وزن پس��ماندهای جامد روستایی را 
تشکیل می دهند. اما در عمل از نظر حجمی درصد 
بس��یار بیشتری از زباله ها را اشغال می کنند. وقتی 
که مواد پالستیکی را در محیط های روستایی دور 
می ریزیم ی��ا در فضاهای باز رها می کنیم و یا در 
محل دفن زباله ها ق��رار می دهیم، آن ها جزئی از 
منظ��ره ی طبیعی آن ناحیه می ش��وند؛ زیرا صدها 
س��ال طول می کش��د تا پالس��تیک تجزیه شود. 
ظروف یک بار مصرف غذا حتی در موقع س��اخت 
هم به علت تولید مواد س��می زیان آورند. اگر یک 
بطری نوش��ابه خانواده س��وزانده شود، 57 ماده ی 
ش��یمیایی از آن در هوا آزاد می شود. بر این اساس 
تفکیک این اجزای قاب��ل بازیافت از جریان زباله 
دارای فواید زیس��ت محیطی متعددی می باشد که 
در کنار ای��ن فواید، درآمد حاص��ل از فروش این 
اج��زا به کارگاه ها و پیمانکاران فعال در این زمینه 

می توان��د کمکی ب��رای مدیر اجرایی پس��ماند در 
روستا محسوب گردد.

جم��ع آوری جداگان��ه فل��زات )آلومینیوم، آهن 
و ...( توس��ط دهیاری ها و انتق��ال آن ها به مراکز 
بازیاف��ت نی��ز اث��رات مثب��ت زیس��ت محیطی و 
اقتصادی قابل مالحظه ای دارا می باش��د. بازیافت 
قوطی ه��ای آلومینیوم��ی باع��ث صرفه جویی 94 
درصدی در مصرف انرژی نس��بت به تهیه ی آن 
از سنگ معدن فلزی می گردد. جداسازی فلزات از 
جریان زباله های روستایی، از بازار فروش مناسبی 

در سطح کشور برخوردار است.

 ج- جداسازی و بازیافت 
اجزای تر و فسادپذیر 
پسماندهای روستایی

یک��ی از مهم ترین و متداول ترین ش��یوه های 
س��اماندهی و بازیافت پس��ماندهای فسادپذیر در 
مناطق روس��تایی برنامه ریزی واحدهای ساده و یا 

متمرکز تولید کمپوست در این مناطق می باشد.
کمپوس��ت نم��ودن زائ��دات غذای��ی، اضافات 
حاصله از هرس درختان، پسمانده های کشاورزی و 
باقی مانده ی حاصل از چیدن علف های هرز و نظایر 
این ها در باغچه یا در محل زمین کشاورزی توسط 
روس��تاییان موجب کاهش قاب��ل توجهی در مقدار 
پسماندهای تولیدی می ش��ود که نیازمند مدیریت 
توس��ط دهیاری ه��ا و یا قرارگی��ری در محل های 
دفن روس��تایی و ی��ا محل های دفن مش��ترک با 
شهرداری ها است. این امر خود سبب کاهش قابل 

مالحظ��ه ای در هزینه های مورد نیاز در سیس��تم 
مدیریت پسماندها توسط دهیاری خواهد شد.

از طرف دیگر هنگامی که کمپوست به صورت 
اصولی و با کیفیت مناس��ب تولید شود، محصول 
به دس��ت آمده می تواند به عن��وان ماده ی افزودنی 
به خاک کش��اورزی، فضاهای س��بز، گلدان های 
خانگ��ی، گلخانه ها و ... مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
کمپوس��ت کامل ش��ده می تواند موجب بهبودی 
بافت خاک ش��ده و توانایی خ��اک را برای جذب 
آب و هوا افزایش دهد و نیز موجب افزایش رش��د 
گیاهان ش��ود. این عم��ل همچنین ضمن کاهش 
فرس��ایش خاک س��بب کاهش نیاز ب��ه کاربری 
افزودنی های تجاری و کودهای شیمیایی می شود.
مواد فسادپذیر در زباله های روستایی در حدود 
52/4 درصد جریان زباله را تش��کیل می دهند که 
قس��مت عمده ی آن ها قابلیت تبدیل به کمپوست 
را دارا می باش��ند. ای��ن فراین��د تبدی��ل بخش تر 
پس��ماند روستایی به کود آلی از دو بعد مالی برای 
دهیاری ها می تواند دارای اهمیت باش��د: 1- کود 
آلی تولید ش��ده باع��ث افزای��ش کیفیت خاک و 
در نتیج��ه ب��اال رفتن راندم��ان تولید محصوالت 
کش��اورزی خواهد ش��د که به طور غیر مس��تقیم 
منافع مالی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت، 
2- در ص��ورت فروش مازاد کمپوس��ت، درآمد و 
س��ود مس��تقیم برای تولید کننده خواهد داش��ت. 
نکت��ه ی بس��یار مه��م در ایجاد واحده��ای تولید 
کمپوس��ت در روس��تا، برنامه ریزی و اجرای طرح 
تفکیک و جداس��ازی اجزای تر و قابل کمپوست 

شکل )3(- تولید ورمی کمپوست در  بسترهای بلوک سیمانی
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جهت کاهش حجم 
تولید پسماندهای 
کاغذی در دفاتر 
کار، دهیاری ها 
می توانند موارد 
زیر را مورد 
مالحظه قرار 
 دهند:
  عدم استفاده 
از صفحه روی جلد 
بر روی فکس های 
 ارسالی.
 گرفتن کپی به 
تعداد ضروری و 
 در حد نیاز.
 تشویق پرسنل 
دفتر به استفاده 
از دو طرف کاغذ 
برای کپی، ماشین 
فکس و یا پرینت 
کامپیوتری.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 41  28

info@Dehyariha.com



هنگامی که 
کمپوست با کیفیت 

مناسب تولید 
شود، محصول 
به دست آمده 

می تواند به عنوان 
ماده ی افزودنی 

به خاک کشاورزی، 
فضاهای سبز، 
گلخانه ها و ... 
مورد استفاده 

قرار گیرد. 
کمپوست کامل 
شده می تواند 
موجب بهبودی 

بافت خاک شده 
و توانایی خاک را 
برای جذب آب و 

هوا و رشد گیاهان 
افزایش دهد.

ش��دن در زباله و انتقال آن اجزا به واحد کمپوست 
می باش��د )فرایند تولید بیوکمپوس��ت(. این عمل 
عالوه ب��ر باال ب��ردن کیفیت کمپوس��ت تولیدی، 
س��بب کاهش هزینه ها در فرایند کمپوست سازی 

توسط مدیریت های اجرایی خواهد شد.
قابل ذکر اس��ت که فراین��د تولید کودهای آلی 
در مناطق روستایی ش��امل تولید بیوکمپوست در 
مقیاس خانگ��ی و کوچک و یا در مقیاس متمرکز 
)برای تبدیل کل زباله های فسادپذیر یک روستا به 

کمپوست یا مشترک بین چند روستا( خواهد بود.
یک��ی از ش��یوه های مناس��ب و ج��ذاب تولید 
بیوکمپوست در مناطق روستایی کشور، استفاده از 
کرم های خاکی مناس��ب )معموال از گونه ی آیزنیا 
فوئتیدا( برای تولید کود آلی از پسماندهای فسادپذیر 
و فضوالت دامی می باشد که به نام ورمی کمپوست 
معروف می باشد. این شیوه ی تولید کود آلی در حال 
حاض��ر از نقطه نظر ایج��اد اش��تغال و درآمدزایی 
جایگاه خوبی در بین روس��تاییان و دهیاری ها پیدا 
نموده است. در اشکال شماره ی )3( و )4( نمونه ای 
از روش های مناسب تهیه ی بیوکمپوست در مناطق 

روستایی کشور ارائه شده است.

 د- اجتناب و مقابله با تولید 
پسماندها 

یک��ی از مهم تری��ن جنبه ه��ای مدیریت��ی در 
سیس��تم پس��ماندها، هدایت جامعه ی انس��انی به 
س��متی است که نرخ تولید پس��ماند در آن جامعه 
کاهش یابد. ای��ن امر از جمله پایه های اساس��ی 
برای کاهش هزینه های سیس��تمی در این ارتباط 
می باش��د. برای حصول به این منظور دهیاری ها 
می توانن��د زمینه ی آموزش فرایند عملیات کاهش 
از مب��دا و بازیافت مواد را برای مردم و س��اکنین 
روس��تا فراهم آورن��د. در این ارتب��اط همکاری با 
کارشناس��ان و دس��ت اندرکاران ذیصالح اهمیت 
زی��ادی دارد. به منظور انتق��ال اطالعات درباره ی 
کاه��ش از مب��دا، بازیافت و کمپوست س��ازی به 
جامعه ی روستایی در راستای کاهش تولید پسماند 
در روس��تا، انجام مجموعه اقدام��ات زیر می تواند 

مورد مالحظه قرار گیرد:
 برنامه ه��ای کاه��ش از مب��دا، بازیاف��ت و 
کمپوست ضایعات کش��اورزی و بخش فسادپذیر 

زباله در بین مردم ترویج گردد.
 در جای مناس��ب، اس��تفاده از اق��الم قابل 
اس��تفاده مجدد، قابل بازیافت و بازیافت ش��ده در 

محل کار دهیاری ها تبلیغ شود.
 آموزش های زیس��ت محیطی الزم به ویژه در 
ارتب��اط با آلودگی ه��ای حاصل از تولی��د بی رویه ی 
پس��ماند و عدم مدیریت صحیح آن ها به روستاییان 
داده ش��ود. در این ارتباط هماهنگی جهت تدریس 
مباح��ث کاهش از مب��دا، بازیافت و کمپوس��ت در 
مدارس و آموزشگاه های روستایی فواید بسیاری دارد.

 از برنامه ه��ای مدیریت پس��ماند دوس��تدار 
محیط زیست در جامعه ی روستایی که با برنامه ی 
کاهش از مبدا آغاز شود، حمایت الزم انجام شود.
 از پتانس��یل گروه ه��ای محل��ی فع��ال در 
محیط زیس��ت و مش��ارکت م��ردم در ارتب��اط با 

موضوع در منطقه استفاده گردد.

 جمع بندی
به ط��ور کلی کاهش از مب��دا و بازیافت اجزای 
پس��ماند در مناط��ق روس��تایی کش��ور از جمله 
مهم ترین ش��یوه های کاه��ش هزینه ها و یا حتی 
ایج��اد درآمد برای مدیریت های اجرایی پس��ماند 
در ای��ن مناطق می باش��د. در این ارتباط داش��تن 
برنام��ه ی صحیح و الگوی مناس��ب محلی برای 
پیاده س��ازی فرایندهای نامبرده از طریق دهیاری 
اهمی��ت وی��ژه ای دارد. در برنامه ه��ای مورد نظر 
عالوه بر بررس��ی وظایف مدیریت اجرایی پسماند 
و مردم، گروه هایی مثل کس��به ها، اماکن عمومی 
و س��ایر ارگان های محلی مس��تقر در روس��تا نیز 
به عن��وان مدل هایی ایفای نق��ش کنند. ضروری 
اس��ت بخش هایی نظیر مدارس روس��تایی حتما 
در این برنامه ها ش��رکت نماین��د. نقش کارگاه ها 
و صنای��ع کوچک و بزرگ موج��ود در محدوده ی 

روستا نیز باید در برنامه دیده شود.
از طرف دیگر انجام آموزش های مختلف، هم 
در بع��د محلی و روس��تایی و هم در بعد اس��تانی 
از طریق اس��تانداری ها اهمیت زیادی در ارتباط با 
افزایش آگاهی های روس��تاییان و باال بردن سطح 
مش��ارکت آنان در برنامه های م��ورد نظر خواهد 

داش��ت. بدیهی اس��ت که آموزش مردم و شریک 
نمودن آن ه��ا در کاهش جریان م��واد زائد جامد 
روستایی می تواند نقش مهمی در پیشبرد این نوع 

برنامه ها به همراه داشته باشد.
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زینب بیات
 کارشناس ارشد مرمت و احیای بناها و 

بافت های تاریخی
Bayat@imo.org.ir

از زمان راه یابی رایانه به عنوان کاالیی تجملی 
و کم کاربرد به نهادها و س��ازمان ها، چندین 
ده��ه می گ��ذرد. ام��روزه ب��ا رواج و همه گی��ری انواع 
س��خت افزارها، نرم افزارها و ط��رح مفاهیم الکترونیکی 
متعدد، وابستگی سازمان ها، کارکنان و مراجعه کنندگان 
به "فن آوری اطالعات" افزایش��ی چش��م گیر داش��ته و 
هرگون��ه نقصان یا خل��ل در این تکنول��وژی و ابزارها، 
تعامالت سازمانی را متضرر خواهد کرد. امروزه تکنولوژی 
دیجیتال تاثیر شگرفی بر سرعت، دقت و هزینه ی انجام 
امور داشته و ساختار جامعه را به طور کلی دگرگون کرده 
است؛ تا جایی که رش��د انفجاری فن آوری اطالعات در 
قرن بیست و یکم را "انقالب فن آوری اطالعات" نامیده 
و از حیث اهمیت، با "انقالب صنعتی" قرن هجدهم اروپا 
مقایس��ه کرده اند که به طور هم زمان تاثیرات فرهنگی- 

اجتماعی وسیعی را به دنبال داشته است.
اجم��اع سیاس��ت گذاران ارش��د اقتصادی کش��ورهای 
مختلف بر نقش مهم توس��عه ی فن آوری اطالعات در 
رونق بخش��ی به بخش های مختل��ف اقتصادی باعث 
ش��ده اس��ت که هم اکنون بتوان رشد س��ریع فن آوری 

اطالعات را به عنوان یکی از مهم ترین مش��خصه های 
 توسعه ی اقتصادی جهان در قرن حاضر محسوب نمود.

گس��ترش فن آوری اطالعات، توسعه ی زیرساخت های 
ارتباطی و دسترسی به اینترنت به طور مستقیم از طریق 
تولید انبوه موقعیت های شغلی، در افزایش درآمد و رونق 
اقتصادی تاثیرگذار اس��ت. نکت��ه ی مهم در خصوص 
اش��تغال زایی های متاثر از فن آوری اطالعات این است 
که نیازمند س��رمایه ی اولی��ه ای به مرات��ب پایین تر از 
ایجاد یک موقعیت ش��غلی در اکثر حوزه های صنعتی، 
کش��اورزی و دام��داری بوده و مس��تقل از محل ایجاد 
ش��غل است. به این معنی که پیش شرط راه اندازی این 
مشاغل، تامین زیرساخت های ارتباطی، به همراه سواد 
تکنولوژیک است که در صورت فراهم شدن، راه اندازی 
 و توسعه ی آنان، در شهر یا روستا تفاوتی نخواهد داشت.
در بیش��تر اقتصادهای جهان، درصد مش��اغل مرتبط 
با فن آوری اطالعات نس��بت به کل مش��اغل در حال 
افزایش اس��ت. این مش��اغل گاه به صورت مستقیم به 
عرصه ی دیجیتال وابسته اند؛ مانند طراحی و پشتیبانی 
سایت ها، تولید محتوا، تبلیغات، بازاریابی، برنامه نویسی و 
خدمات امنیت شبکه برای سایت های اینترنتی. گاهی نیز 
به طور غیرمستقیم و از طریق رونق صنعت گردشگری، 
نقش آفرینی می کنند. معرفی جاذبه های گردشگری از 
طریق طراحی و مدیریت سایت های اینترنتی و استفاده ی 

هوش��مندانه از بسترهای الکترونیک برای رزرو و خرید 
بلی��ط قطار، اتوبوس و هواپیما، رزرو هتل و پیش خرید 
اینترنتی بلیط بازدید از اماکن تفریحی و دیدنی می تواند 
 در رقابت شهرها و روستاهای گردشگری تاثیرگذار باشد.

اما تاثی��ر اقتصادی ف��ن آوری اطالعات صرفا منحصر 
به ایج��اد ش��غل و درنتیج��ه افزایش درآمد نیس��ت، 
 بلک��ه بیش��ترین اثرگ��ذاری آن به کاه��ش هزینه ها  
–اعم از مال��ی و غیرمالی– برمی گ��ردد که در صورت 
اس��تفاده ی مناس��ب می تواند هزینه های همه ی افراد 
ی��ک جامعه –و ن��ه فق��ط تولیدکنن��دگان– را بهینه 
ک��رده و تاثی��ری به ان��دازه ی ایج��اد مناب��ع درآمدی 
 جدید و یا توس��عه ی درآمدهای پیش��ین داش��ته باشد.
به همین دلیل در سال های گذشته، طرح ها و برنامه های 
متعددی با هدف توس��عه ی شاخص های کمی و کیفی 
دسترسی به فن آوری های ارتباطات پیش بینی شده اند. 
به عن��وان نمونه می توان به مصوبه ی مجلس ش��ورای 
اسالمی در قالب بند "ح" ماده ی 8 قانون هدفمندسازی 
یارانه ها اشاره کرد که به موجب آن بخشی از درآمدهای 
ای��ن قانون بای��د با هدف حذف یا کاه��ش درآمدهای 
غیرضروری برای توسعه ی خدمات الکترونیکی تعاملی 
هزینه گردند. در حال حاضر حدود 7درصد از روستاهای 
کش��ور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و 45درصد 
نیز امکان استفاده از اینترنت پایه را دارا هستند. بنابراین 
باید عالوه بر ایجاد آمادگی برای استفاده از فن آوری های 
ارتباطی در بین مدیران روستا، مردم را نیز با این عرصه 
آشنا کرد؛ چرا که با توجه به وابستگی مدیریت روستا و 
نهاد دهیاری به فرهنگ و اقتصاد جامعه ی روس��تایی، 
هرگونه بهب��ود در وضعیت اقتصادی افراد جامعه –چه 
به صورت افزایش درآمد و چه به صورت کاهش هزینه– 

در نهایت بر کل جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

 نقش فن آوری نوین ارتباطات در 
عرصه های مختلف توسعه ی پایدار 

روستایی 
توس��عه ی پایدار در بیان خالصه آن نوع توسعه ای 
است که ضمن پاسخ گویی به نیازهای جامعه،  تهدیدی 
برای رفع نیازهای نس��ل های بعدی و محیط  زیس��ت 
به همراه نخواهد داشت؛ یعنی ضمن استفاده ی معقول 
و منطق��ی از منابع موجود برای نس��ل حاضر به نحوی 
عمل کند که منابع اساسی برای نسل های آتی نیز حفظ 
ش��ده و قابل بهره برداری باق��ی بماند. در این تعریف با 
توجه به محدودیت منابع در دسترس، لزوم برنامه ریزی 
و اولویت بندی نیازهای اساس��ی از یک س��و و توجه به 
محدودیت و خطرات توس��عه برای آینده و حتی منابع 
زمان حال، مورد توجه قرار می گیرد. در این میان نقش 
اس��تفاده از فن آوری های نوین ارتباطی در توس��عه ی 
پایدار و حفظ منابع انکار ناپذیر است خاصه آن که تاثیر 
اقتصادی فراهم آوری و گس��ترش زیرس��اخت های آن 
بسیار زودتر از سایر برنامه ها نمود پیدا کرده و به عنوان 
یکی از ش��اخص های سنجش رش��د اقتصادی در نظر 

گرفته می شود.
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  ف�ن آوری اطالع�ات و کاه�ش س�فرهای 
اداری

در نظر بس��یاری از مردم س��فرهای کاری، قسمتی 
تفکی��ک ناپذیر از فرآین��د انجام امور اداری اس��ت که 
ع��الوه  بر صرف وقت و هزینه ه��ای گزاف حمل ونقل 
و اقامت، خطرات جان��ی و مالی نیز به همراه دارد. تردد 
به نزدیک ترین ش��هر برای انجام امور بانکی، پرداخت 
قب��وض، خرید و ... و یا طی مس��یر به مرکز اس��تان و 
یا پایتخت ب��رای انجام ام��ور اداری، مکاتبه، پیگیری 
پاس��خ و ... برای س��اکنین و یا نهاد دهیاری،  هزینه بر 
می باش��د. درصورتی که بس��یاری از این ام��ور در قالب 
بسترهای فراهم ش��ده دنیای دیجیتال به سادگی قابل 
انجام می باشد.برخی از امور اداری نظیر مکاتبه، ارسال 
و دریافت مدارک، گزارش ها، بخش��نامه ها، خبرنامه ها 
و ... نیز با هماهنگی دس��تگاه های مرتبط )فرمانداری، 
بخش��داری، اس��تانداری و س��تادهای ملی( در بس��تر 
دیجیتالی تعریف شده و مورد تایید دستگاه های مذکور 
ب��ا صرف کم ترین هزینه ی مالی و غیر مالی انجام پذیر 

است.
  رونق تجارت

از مهم ترین فواید فن آوری ارتباطی ایجاد مش��اغل 
بدون نیاز به هزینه ی زمین و ساختمان است. تعاونی های 
روستایی و یا هر یک از روستانشینان می توانند با ایجاد 
یک بازار مجازی و یا عضویت در س��ایت های موجود، 
نسبت به معرفی و فروش محصوالت خود اقدام نموده 
و اق��الم مورد نیاز را نیز از همین محل تامین نمایند. با 
این روش ضمن کم رنگ شدن و حتی حذف واسطه ها 
از بازار اقالم اساسی و مورد نیاز مردم، عالوه بر افزایش 
معقول منفعت شخصی، به رشد اقتصاد ملی نیز کمک 

شایان توجهی خواهد شد.
   توسعه ی عدالت اجتماعی

در صورت توس��عه ی دسترس��ی به اینترنت دارای 
س��رعت، کیفیت و قیمت مناسب در مناطق روستایی،  
کیفیت آموزش و بهداش��ت نیز ارتقا خواهد یافت و این 
موضوع، نقش��ی کلیدی در ارتقای برابری فرصت های 
آموزش��ی، فرهنگی، بهداش��تی و بهبود سطح عدالت 
اقتص��ادی ایفا می کند. به عنوان مث��ال نهادهایی مانند 
وزارت جهاد کشاورزی می توانند قسمتی از برنامه های 
خ��ود را ب��رای ارتقا و رش��د اطالعات روس��تاییان در 
زمینه ه��ای مختلف مرتبط با کش��اورزی و دامداری از 

طریق سایت های اینترنتی آموزش دهند. فرآیندی که 
هزینه ی کمتری در مقایسه با فرستادن مربی به روستاها 
برای آموزش خواهد داش��ت. همچنین با فراهم آمدن 
اینترنت پرس��رعت در روس��تا، مردم می توانند در قالب 
ویدیو کنفرانس از خدمات پزش��کی استفاده کرده و از 
برخی مراجعات پزش��کی به شهرها اجتناب نمایند. هر 
چند این موضوع نیازمند ایجاد زیرس��اخت های امضای 
اینترنتی )برای صدور نسخه ی پزشکی( و پرداخت آسان 
و مطمئن هزینه ی ویزیت نیز می باش��د. کتابخانه های 
دیجیتال نیز که به س��رعت در حال گس��ترش هستند 
با دسترس��ی به اینترنت، منبع شایان توجهی از علم و 
فرهنگ را فراروی مخاطبان روستایی قرار می دهند و تا 
حدودی کمبود کتابخانه های عمومی را جبران می کنند.

 دهیاری ها؛ پل ارتباطی عصر 
اطالعات با روستاها

دهیاری ها به عنوان متولیان مدیریت نوین روستایی 
که پیشتاز توسعه ی پایدار در روستاهای ایران هستند در 
خالل یک دهه ی گذشته توانسته اند تغییرات بنیادینی 
را –از منظر ش��کلی، س��اختاری و نهادی- در مناطق 
روس��تایی کش��ور ایجاد نمایند و تحولی را در چهره ی 
روس��تاها رقم زنند. ح��ال در عرص��ه ی بهره گیری از 
فن آوری های نوین ارتباطی نیز دهیاری این ظرفیت را 
دارد که به عنوان پیشگام عمل کرده و ضمن استفاده از 
ظرفیت های موجود، مروج انقالب اطالعاتی در روستاها 
باش��د. مهم ترین اقداماتی که دهیاری می تواند در این 

زمینه انجام دهد به شرح زیر است:
  اس�تفاده از امکان�ات و تجهی�زات س�ایر 

دستگاه های حاکمیتی
بسیاری از دس��تگاه های دولتی به تناوب تجهیزات 
دیجیتال و رایانه های خود را ارتقا داده و تعویض می کنند 
که در فرآیند اصالح قانون و با هماهنگی استانداری ها 
و س��ایر نهادهای مرتبط می ت��وان از این تجهیزات در 
دهیاری ها استفاده کرد. بخصوص آن که در بسیاری از 
موارد این تجهیزات می تواند نیاز یک دهیاری را به طور 
کامل برطرف نماید. فرهنگ سازی برای اهدای وسایل 
و تجهیزات مورد نیاز از سوی خیرین ساکن در شهر نیز 
می تواند نیاز تکنولوژیک و دیجیتالی دهیاری را پاسخ گو 

باشد.
نوی�ن  فن آوری ه�ای  نم�اد  دهیاری ه�ا    

ارتباطی روستا
دهی��ار می توان��د ضمن رس��یدگی به امور روس��تا 
با هم��کاری دفاتر ICT نیز انج��ام وظیفه نموده و با 
استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی، فرهنگی، مذهبی 
و آموزش��ی روستاها برای توس��عه ی خدمات ارتباطی 
بکوشد. همچنین ساختمان دهیاری و تجهیزات آن نیز 
می تواند در س��اعات اداری برای دسترسی به اینترنت و 

رفع نیازهای اداری مورد استفاده قرار گیرد.
   آموزش فضای مجازی به روستاییان

حض��ور دهیار یا یکی از اهالی عالقه مند و داوطلب 
در س��اختمان دهیاری برای آموزش امکانات و نحوه ی 
اس��تفاده از فضای مجازی به روستاییان، افزایش سواد 
اطالعاتی و در نتیجه افزایش منافع محصول اس��تفاده 
از این فن آوری ها مفید خواهد بود. به عالوه بر اس��اس 
تفاهم نامه ی منعقد شده بین دو وزارت کشور و ارتباطات 
و فن آوری اطالعات، ارائه ی آموزش های الزم به اهالی 
روستا درخصوص استفاده ی بهینه و صحیح از خدمات 
ارائه شده در فضای مجازی، سازوکار قانونی داشته و در 

دستور کار دولت نیز قرار دارد.

 جمع بندی و نتیجه گیری
دنیای دیجیتال امروز که به س��رعت در حال رش��د 
است ابزارهای متفاوتی را برای بهره مندی مخاطبانش 
از فرصت های برابر و دس��تیابی به جایگاه های باالتر با 
هزینه های��ی به مراتب پایین تر ارائه  می کند. هر یک از 
مخاطبی��ن می تواند به فراخور نی��از و با تکیه بر دانش 
خود، از این دنیا استفاده کرده و آن را مطابق اهداف خود 
سازماندهی نماید. اما پیش از هر چیز باید به پیشواز این 
فن آوری رفته و برای استفاده از آن مهیا بود تا به محض 
فراهم شدن حداقلی این زیرساخت ها امکان استفاده ی 
نرم افزاری و سخت افزاری برای افراد فراهم باشد که این 
میسر نخواهد شد مگر با فرهنگ سازی و آشکار نمودن 

جنبه های روشن دنیای دیجیتال.
 منابع:

1- World Commission On Environment 
and Development, 1987

2- هاشم خانی، میثم، راهکارهایی برای حمایت موثر از تولید 
http://www.borhan.ir  ملی، برگرفته از سایت

3- فن آوری اطالعات از ضرورت تا توسعه، برگرفته از سایت 
http://mofidnews.com  اینترنتی

مسیرهای اصلی تاثیرگذاری توسعه ی »فن آوری اطالعات« بر اقتصاد روستایی

ایجاد موقعیت های شغلی مستقیم؛ بدون 1
نیاز به سرمایه گذاری هنگفت

ایجاد انبوه موقعیت های شغلی در زمینه ی طراحی و پشتیبانی از سایت های اینترنتی، تولید 
محتوا برای سایت ها، تبلیغات و بازاریابی و فروش محصوالت مختلف در فضای مجازی و ...

کمک غیرمستقیم به رونق اشتغال در سایر 2
بخش های اقتصاد

کمک چشم گیر توسعه ی فن آوری اطالعات به رونق توریسم از راه آسان سازی کسب اطالعات 
مختلف توسط گردشگران بالقوه از جذابیت های گردشگری هر منطقه

بازاریابی و فروش محصوالت تولیدی کشاورزی، دامداری و ...

توسعه ی عدالت اجتماعی3
امکان برگزاری کالس های آموزشی برای کشاورزان و دامداران

ارائه ی محصوالت فرهنگی رایگان و یا کم هزینه
برگزاری ویدیو کنفرانس و ارائه ی خدمات پزشکی

اجتناب از سفرهای اداری به منظور پرداخت قبوض، مکاتبه با دستگاه ها، دریافت اطالعات و ...مدیریت تقاضای سفرهای غیر ضروری4
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علی اکبر اسدی
مدی��رکل برنامه و بودجه س��ازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور
محم��د  و  حق پن��اه   احمدرض��ا 

جوانمردی
کارشناسان برنامه و بودجه
haghpanah@imo.org.ir

مهم تری��ن عام��ل رش��د و توس��عه ی 
روس��تاها، دهیاری ها می باشند که نقش 
بس��یار مهمی در رفع محرومیت روستاهای کشور 
دارن��د و با توج��ه به نوپا بودن ح��وزه ی مدیریت 
روستایی، شفافیت عملکرد دهیاری در امر توسعه 

بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود. 
برنام��ه ی مالی یک س��اله ی دهیاری بایس��تی در 
زمان های مختلف به ش��هروندان اطالع رس��انی 
شود. ضمن آن که دسترسی به آمار و اطالعات به روز 
دهیاری ها یک امر اجتناب ناپذیر است. لذا در راستای 
عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری )دامت برکاته( 
طبق سند چش��م انداز 1404 و بر مبنای ماده ی 46 
قانون برنامه ی پنجم توسعه ی کشور مبنی بر حرکت 
به سمت دولت الکترونیک و با توجه به گستردگی روز 
افزون وظایف و خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، بوروکراسی اداری و نبود یک 
سیس��تم مدون از اطالعات بودجه ی دهیاری ها، از 
سال 1390 س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور در جه��ت تس��هیل ام��ور ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور پژوهشی را درخصوص طراحی 
سامانه ی بودجه ی شهرداری ها و دهیاری های کشور 
آغاز نمود که این سامانه و بانک اطالعاتی بودجه و 
اعتبارات ملی و استانی شهرداری ها و دهیاری ها در 
ابتدای س��ال 1391 با دسترسی بخشداری ها جهت 
ثبت بودجه ی دهیاری ها برای کل کش��ور راه اندازی 
و اجرایی گردید.طراحی س��امانه در جهت عمل به 
وظایف سازمانی و همچنین اجرایی نمودن قانون 
مبنی بر ارس��ال بودجه به وزارت کش��ور به شکل 
الکترونیک��ی صورت گرفته اس��ت؛ ک��ه در ادامه 
مختص��ری از وظایف س��ازمانی و م��وارد قانونی 

بودجه ی دهیاری ها ارائه شده است.

 وظایف سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور طبق 

اساسنامه ی سازمان
ایج��اد هماهنگی در امور دهیاری ها، هدایت و 

نظارت بر فعالیت آن ها،  تش��کیل بانک اطالعات 
به منظ��ور جمع آوری اطالع��ات و آمار و تجزیه و 
تحلیل آن ه��ا برای تصمیم گی��ری در بهبود امور 
و مس��ائل ش��هری و روس��تایی، برقراری ارتباط 
بین ش��هرداری ها و دهیاری های کشور به منظور 
تب��ادل اطالعات و تجارب مرب��وط به روش های 
اداری مال��ی فن��ی، ایجاد ش��رایط الزم همکاری 
شهرداری ها و دهیاری های نزدیک به هم با هدف 
تقلیل هزینه ه��ای عمرانی و خدماتی و جلوگیری 
از اس��راف و تبذی��ر و آم��وزش نی��روی انس��انی 
شهرداری ها و دهیاری ها در رشته های تخصصی 
مال��ی برخی از وظایف س��ازمان ش��هرداری ها و 

دهیاری های کشور می باشد.

 ماده ی 31 آیین نامه ی مالی 
دهیاری ها

مطاب��ق م��اده ی 31 آیین نام��ه ی مال��ی، هر 
دهیاری مکلف اس��ت بودجه ی پیشنهادی خود را 
تا پایان دی ماه هر س��ال به ش��ورای روستا ارائه 
نماید و شورا باید قبل از پایان اسفند ماه بودجه را 

تصویب کرده و به دهیاری ابالغ نماید.
همچنی��ن مطاب��ق تبص��ره ی 4 م��اده ی 32 
آیین نامه ی مالی، دهیاری مکلف اس��ت حداکثر تا 
10 روز بعد از تصویب بودجه، نس��خه ای از بودجه 

را به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.

 معرفی سامانه
budget. س��امانه بودجه به آدرس اینترنتی
imo.org.ir بارگ��زاری ش��ده و کاربران اعم از 
مدیریت روس��تایی اس��تانداری یا بخشداری های 
کشور، ابتدا باید در سامانه ی بودجه ثبت نام نموده 
و پ��س از بررس��ی و تایید کاربر توس��ط مدیریت 

سامانه، به آن ها اجازه ی دسترسی داده می شود تا 
با نام کاربری و کلمه ی عبور تعریف ش��ده بتوانند 

وارد سامانه شوند.
مدیریت کل سامانه ی بودجه توسط دفتر برنامه 
و بودج��ه س��ازمان ش��هرداری ها و دهیاری های 
کش��ور است و هر استانداری بخشداری های تابعه 

استان را مدیریت می نماید.
ب��ا توجه به تع��داد بیش از 26 ه��زار دهیاری 
کشور و نبود زیرساخت های فن آوری اطالعات و 
اینترنت در بعضی نقاط کشور، در حال حاضر فقط 
به بخش��داری های استان ها دسترسی داده شده تا 
هر بخشداری بودجه ی دهیاری های تابعه ی خود 
را در سامانه ی بودجه ثبت و تایید نماید. در آینده 
دسترسی هر دهیاری به سامانه به صورت جداگانه 

به استان های متقاضی داده خواهد شد.
س��امانه ی بودجه ش��امل بخش های مختلفی 

می باشد که در زیر به اختصار معرفی می شوند:
 بانک بودجه ی دهیاری ها

 بان��ک اعتبارات ملی و اس��تانی پرداختی به 
دهیاری ها

 بانک اطالعات مقطعی دهیاری ها
 کارتابل مکاتبات

 بان��ک قوانین مرتبط با برنام��ه و بودجه ی 
دهیاری ها و شهرداری ها

 بانک بودجه ی دهیاری ها
بان��ک بودج��ه ی  قس��مت اصل��ی س��امانه، 
دهیاری ها می باشد که بودجه ی مصوب و عملکرد 

تفریغ بودجه ی هر دهیاری در آن ثبت می شود.
ساختار بودجه ی دهیاری ها بودجه ی برنامه ای 
می باش��د که شامل 4  فرم درآمد، خدمات اداری، 

خدمات روستایی و عمران روستایی می باشد.

معرفی سامانه ی بودجه ی 

شهرداری ها و دهیاری ها
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کارب��ر بخش��داری پ��س از ورود به س��امانه، 
فرم های بودجه را مشاهده می نماید که با انتخاب 
ه��ر ف��رم وارد آن ش��ده و بودج��ه ی مصوب یا 

عملکرد را ثبت می نماید.
هر بخش��داری موظف است اطالعات بودجه ی 
دهیاری ه��ا را در فرم های مربوط��ه ذخیره نموده و 
پ��س از اطمینان از تکمی��ل و صحت آن، بودجه را 
تایید نهایی نماید. پس از ثبت بودجه ی دهیاری ها 
توسط بخش��داری، استانداری موظف است کلیه ی 
فرم ها و اطالعات را بررسی نموده و در صورت تایید 

شورای  روستا، بودجه را به تایید نهایی برساند.
ب��رای گزارش گی��ری از بودجه ی س��ال های 
مختل��ف می ت��وان به آیک��ن گ��زارش بودجه ی 
دهیاری رجوع نموده و ریزفرم ها یا خالصه ی کل 

بودجه را دانلود و یا چاپ نمود. اس��تانداری ها نیز 
به بودجه ی تمام دهیاری های زیرمجموعه ی خود 

دسترسی دارند.

و  درآم��دی  ردیف ه��ای  و  فرم ه��ا  ارائ��ه ی 
هزینه ای بودجه در س��امانه س��بب یکسان سازی 
ثبت اطالعات دهیاری های کل کشور شده است، 
درحالی که در گذشته اطالعات بودجه با ردیف های 
متفاوتی از دهیاری ها دریافت می گردید و تعدادی 
از دهیاری ها نیز با ردیف ها و فرمت بودجه آشنایی 
کامل نداشتند که با استفاده از این سامانه آموزشی 
در جهت نحوه ی بودجه نویس��ی نیز ارائه گردیده 
اس��ت. همچنین دیگر نیازی به ارس��ال نسخه ی 

کاغذی بودجه به وزارت کشور نمی باشد.

 بانک اعتبارات ملی و استانی
بخشی از بودجه ی شهرداری ها و دهیاری ها شامل 
کمک های دولتی می باش��د که از طریق وزارت کشور 
)اعتبارات ملی( و بخش دیگر از طریق اس��تانداری ها 
)اعتبارات استانی( توزیع می شود. سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور مس��ئولیت توزیع اعتبارات ملی 
به ش��هرداری ها و دهیاری ها را برعهده دارد که اعتبار 
دهیاری ها به صورت کلی به استانداری واریز می شود و 
اس��تانداری پس از تعیین سهم هر دهیاری مبالغ را به 
دهیاری های استان پرداخت می نماید. اعتبارات استانی 
نیز مستقیما توس��ط اس��تانداری به دهیاری پرداخت 

می شود.
در س��امانه بودج��ه ش��رایطی فراهم ش��ده که به 
محض پرداخت به استان، اس��تانداری مبلغ واریزی را 
مش��اهده می نماید و استانداری در دو فرم دیگر مبلغی 
که از اعتبار استانی و ملی به هر دهیاری پرداخت نموده 
را ثبت می نماید. در نتیج��ه هر بخش می تواند میزان 
کمک های دولتی صورت گرفته به دهیاری های تابعه ی 
خود را مشاهده نماید.طراحی این بخش سبب کاهش 
پیگیری های حضوری و تلفنی و نامه ای مبنی بر میزان 
تخصیص بودجه گردیده و مطمئنا سبب شفاف سازی 

توزیع اعتبارات به صورت عدالت محور خواهد شد. 

 بانک اطالعات مقطعی
در مقاط��ع مختل��ف مدیران کالن کش��وری برای 
برنامه ریزی و تصمیم گیری در جهت بهبود عمران روستا 
نیازمن��د آگاهی کامل از آمار مش��خصات دهیاری های 
کش��ور می باش��ند که تاکنون اطالعات درخواستی به 
فرمت های متفاوتی از سراسر کشور جمع آوری می شد و 
نه تنها بسیاری از اطالعات به دست سازمان نمی رسید، 
بلک��ه تع��دادی ب��ا فرم��ت Excel،word ،pdf و 
یا نس��خه ی کاغذی ارس��ال می ش��د که جمع آوری و 
گزارش گیری از اطالعات دریافتی کار بس��یار س��خت و 
نیازمند زمان طوالنی بود و این اطالعات نمی توانس��تند 
در زمان مناس��ب منجر به تصمیم گیری مطلوب و موثر 
گردند.فضا و پتانسیل ایجاد ش��ده در سامانه این امکان 
را فراهم نموده اس��ت که هرگون��ه اطالعات موردنیاز از 

نمودار 1: ساختار بودجه ی دهیاری ها

شکل 1: نحوه ی نمایش فرم های بودجه در سامانه

جدول 1: نمونه گزارش خالصه کل بودجه ی یک دهیاری
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دهیاری ها را بتوان در قالب 
یک فرم یکس��ان کشوری 
طراح��ی و در زمان اندکی 
از سطح کش��ور جمع آوری 
نمود. به عن��وان مثال برای 
تصمیم گی��ری درخصوص 
توزیع اعتبارات ماده ی 180 
قانون برنامه ی پنجم، یکی از ش��اخص های آن مساحت 
فضای س��بز و تعداد ایس��تگاه آتش نشانی هر شهرداری 
می باش��د که اطالعات معینی از آن در دست نبود؛ اما با 
طراحی و قرار دادن این فرم در سامانه ی بودجه در مدت 
زمان اندکی توسط کل شهرداری های کشور تکمیل شد 
و گزارش کشوری آن تهیه گردید. ازجمله نمونه فرم های 
تکمیل ش��ده یا در دس��ت اجرا می توان به فرم جمعیت، 
درجه و سال تاسیس دهیاری ها، تعداد پروانه ی ساختمان 
صادره توس��ط هر دهی��اری و مطالبات ش��هرداری ها از 

دستگاه های دولتی و ... اشاره نمود.

 کارتابل مکاتبات
در عص��ر ارتباط��ات و  
به سمت  در جهت حرکت 
دول��ت الکترونیک فضای 
مکاتب��ات«  »کارتاب��ل 
طراح��ی ش��د ک��ه ه��ر 
اس��تانداری و بخش��داری 
کش��ور به آن دسترس��ی 

دارد و ای��ن س��ازمان از طری��ق آن با ش��هرداری ها و 
دهیاری های کشور در ارتباط می باشد که این امر سبب 
حذف نامه نگاری های اضافی و صرفه جویی در وقت و 
هزینه ی دس��تگاه های اجرایی کشور خواهد شد.جهت 
تس��ریع در آموزش کار با س��امانه ی بودجه، عالوه بر 
پش��تیبانی تلفنی و پاسخ به س��واالت کاربران توسط 
کارشناس��ان دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، از طریق کارتابل نیز راهنمایی و 

رفع مشکالت روزانه ی کاربران صورت می گیرد.

 بانک قوانین برنامه و بودجه
یک��ی از وظای��ف مهم 
و  ش��هرداری ها  س��ازمان 
دهیاری های کش��ور که در 
ماده ی 1 و 6  اساسنامه ی 
سازمان ذکر گردیده، بحث 
انس��انی  نیروی  آم��وزش 
ارتقای سطح  و  دهیاری ها 

علمی کارشناس��ان برنام��ه و بودجه می باش��د که در 
این راس��تا اقدام به جمع آوری قوانین مرتبط با برنامه 
و بودجه شهرداری ها و دهیاری ها گردیده است. در این 
خصوص بخشنامه ی بودجه ی ساالنه ی شهرداری ها 
و دهیاری ها، آیین نامه ی مالی دهیاری ها، مواد مرتبط 
قان��ون برنامه ی پنجم و... در قس��متی ب��ا نام »بانک 
قوانین« بارگذاری ش��ده است تا همه ی کشور بتوانند 

فایل این قوانین را دانلود کرده و مطالعه نمایند.

 نتیجه گیری
بایگان��ی مدون ایجاد ش��ده نه تنها تضمین کننده ی 
اجرای قانون مبنی بر ارسال بودجه به وزارت کشور است 
بلکه ایجاد یک بانک اطالعاتی از بودجه برای دهیاری ها، 
بخش��داری ها و استانداری های کش��ور می باشد.مدیران 
کالن کش��ور زمانی می توانند تصمیمات��ی اثربخش در 
حوزه ی توس��عه و آبادانی شهرداری ها و دهیاری ها اتخاذ 
نمایند که اطالع کاملی از میزان بودجه و هزینه کرد آن ها 

در اختیار داشته باشند.
این س��امانه سبب شفاف سازی مسائل مالی، تسهیل 
تبادل اطالعات به صورت الکترونیکی بین دس��تگاه های 
دولتی و بخش خصوصی و اطالع رسانی و ارائه ی خدمات 
غیرحضوری، همچنین کاه��ش هزینه ها، افزایش دقت 
کارآیی و اثربخشی در بخش های مختلف، ایجاد گردش 
س��ریع و صحیح اطالع��ات بین دس��تگاه های اجرایی، 
بدون  نی��از به نصب نرم افزاری خاص، فرهنگ س��ازی 
نحوه ی بودجه نویسی و یکسان س��ازی فرم های بودجه 
ش��ده است. همچنین به دلیل تحت web بودن سامانه، 
دسترسی اعضا به این سامانه بسیار سهل و آسان می باشد 
و آن ها در دورترین و محروم ترین نقاط کش��ور می توانند 
به بودجه ی روس��تا یا ش��هرداری خود دسترس��ی یابند.

دستیابی به یک بانک بودجه ی جامع، مستند و کاربردی 
از دهیاری ها با توجه به حجم بس��یار باالی دهیاری های 
کش��ور، مس��تلزم پیگیری، تالش و فعالیت بی وقفه ی 
استانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های کشور در ثبت 

بودجه ی سنوات مختلف در سامانه ی بودجه می باشد.

شکل 3: نمونه فرم درآمد دهیاری
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نیره میرزایی
و  برنامه ری��زی  دفت��ر  کارش��ناس 

مدیریت توسعه روستایی 
Mirzaei@imo.org.ir

امروزه با عنایت به تعاریف و اقداماتی که در 
راس��تای اعت��الی مدیریت منابع انس��انی 
س��ازمان ها صورت گرفت��ه، هر دهیار جه��ت ایفای 
وظایف مندرج در ماده ی 10 اساس��نامه، تشکیالت و 
س��ازمان دهیاری ه��ا به طور دقیق، می بایس��ت برای 
اداره ی کارآم��د دهی��اری، از ضروری تری��ن دان��ش 
مدیریت که مدیریت منابع انس��انی اس��ت، بهره مند 
باشد. مدیریت منابع انسانی، شامل ایجاد برنامه هایی 
اس��ت که از طریق آن، نه تنها توانمندی های پرسنل 
دهیاری بهبود می یابد، بلکه با ایجاد هماهنگی صحیح 
و بهره مندی از نیروهای خود به ایفای وظایف قانونی 
می پ��ردازد و رس��یدن به اهداف نهاد دهی��اری را نیز 
تسهیل می بخشد، دس��تیابی به توسعه ی روستایی را 

تسریع و روند امور را بهینه می سازد.

انتخاب نیروهای متخصص، آموزش های مستمر و 
نظ��ارت بر چگونگی عملکرد نیروها، منجر به کارآیی 
مناس��ب، کاهش هزینه ها و ممانع��ت از اتالف منابع 

درآمدی دهیاری خواهد شد.

 اهم اقدامات مدیریتی دهیار در 
منابع انسانی 

دهی��اران در محدوده ی وظایف خ��ود باید ضمن 
جذب نیروی انس��انی مناس��ب با تدوی��ن برنامه های 
آموزش��ی متناسب و افزایش س��طح انگیزه ی پرسنل 
دهی��اری، چهار وظیف��ه ی عم��ده ی مدیریت، یعنی 
برنامه ریزی درست، سازماندهی، راهبری و نظارت را 
س��رلوحه ی امور قرار دهن��د و در حین انجام وظایف 
برای حصول اطمینان از عملکرد پرسنل به نظارت بر 
افراد و چگونگی انجام فعالیت ها بپردازند و با اقدامات 
زیر، تحقق اهداف س��ازمانی نهاد دهیاری را تس��ریع 

نمایند:
1- انتخاب نیروی انس��انی بر اساس نیاز دهیاری 

و طبق ضوابط
2- برگ��زاری دوره های آموزش��ی جهت افزایش 

توانمندی های نیروی انسانی
3- ارزشیابی و ارزیابی مستمر عملکرد نیروها

دهیار با اقدامات فوق، موجبات دستیابی به اهداف 
کلی را فراهم م��ی آورد و می تواند ضمن ایجاد تعادل 
مناس��ب به ایفای وظایف خود بپردازد، بدون اقدامات 
ف��وق، دهیاران نمی توانند هدف ه��ای خود را جامه ی 
عمل پوشانده و مانند بسیاری از نهادها و سازمان های 

ناموفق، علی رغم صرف هزینه، موفق نخواهند بود.
1- انتخ�اب نی�روی انس�انی بر اس�اس نیاز 

دهیاری و طبق ضوابط
برنامه ریزی نیروی انس��انی در یک دهیاری برای 
انتخاب نیروی کارآمد می بایس��ت ب��ا تعیین نیازهای 
دهیاری انجام ش��ود، در غیر این صورت به کارگیری 
نیرو بدون لحاظ نیاز دهیاری، فقط باعث تورم نیروی 
انس��انی، هزینه نمودن درآم��د دهیاری بدون حصول 
کارآیی مناس��ب خواهد ش��د. تعیین صحیح نیازهای 
انسانی دهیاری به لحاظ کمی و کیفی، وظیفه ای است 
که می تواند سایر وظایف دهیاری را تحت الشعاع خود 
قرار دهد، در این خصوص باید توجه ش��ود که به چه 
تعداد و چه نوع نیروی انسانی در واگذاری مسئولیت ها، 

نیاز می باشد:
جنبه ی کمی نیروی انسانی، وقتی مطرح است که 
الزم باش��د واح��دی جدید در دهیاری ایج��اد و یا در 
پست های دهیاری تغییراتی ایجاد شود؛ علی رغم درج 
شرایط اس��تخدام داوطلبان در دهیاری که در ماده ی 
5 آیین نامه ی استخدامی دهیاری های کشور )مصوب 
تیرماه 1383( که در 9 بند آورده ش��ده، دهیار موظف 
است جهت رعایت جنبه ی کیفی انتخاب، پست های 
دهیاری را با توجه به قابلیت های نیرو، مورد بررس��ی 
ق��رار دهد و بناب��ر آن، فرد را انتخ��اب نماید. در این 
بررس��ی به صالحیت و توانایی م��ورد نیاز افراد توجه 
می شود و صالحیت افراد بر حسب تحصیالت، تجربه 
و توانایی نیروی مورد نیاز س��نجیده می شود. الزمه ی 
ای��ن امر انطباق قابلیت ها و تحصیالت فرد با ش��غلی 

است که می بایست شرایط احراز آن را داشته باشد.
ب��رای مثال انتخاب و به کارگیری فردی که دارای 
تحصیالت و تجربه ی کاری در زمینه ی مالی اس��ت 
برای تصدی شغل مسئول امور مالی دهیاری، انتخابی 
اس��ت که ضمن در نظرگیری صالحیت فرد، شرایط 
احراز پس��ت برای وی لحاظ ش��ده است، در غیر این 
صورت، نیروی انس��انی افزایش، بهره وری کاهش و 

هزینه های مازاد ایجاد خواهد شد.
دهیاری ها با برنامه ریزی نیروی انسانی، اطمینان 
کس��ب می کنند که افراد توانمن��دی را برای تحقق 
اهداف خود و دهی��اری در اختیار دارند و این فرآیند 
پس از آگاهی و بررسی نیاز دهیاری منجر به انتخاب 
افراد مناس��ب، با مهارت های الزم از بین متقاضیان 
تصدی مش��اغل دهی��اری برای پس��ت های خالی 

خواهد بود.

مدیریت منابع انسانى دهیاری 
گامى در راستای تقویت منابع 

درآمدی
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2- برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش 
توانمندی های نیروی انسانی

برگزاری دوره های آموزشی به منظور الزام پرسنل 
ب��ه فراگیری دان��ش و مهارت هایی اس��ت که دارای 
قابلی��ت کاربردی در جهت تحقق اه��داف و وظایف 

دهیاری باشد.
اولی��ن گام در فرآین��د آموزش، تعیی��ن نیازهای 
آموزشی اس��ت. نیاز آموزشی عبارت است از تغییرات 
مطلوبی که در افراد از نظر دانش، مهارت و رفتار باید 
به وجود آید تا بتوانند وظایف و مس��ئولیت های مربوط 
به شغل خود را در حد مطلوب انجام و زمینه های رشد 

و تعالی آن ها فراهم شود.
بر اس��اس تبص��ره ی ذیل م��اده ی 8 آیین نامه ی 
استخدامی دهیاری های کشور، دهیاری ها موظفند از 
طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای کش��ور و مراکز 
آموزش عال��ی غیردولتی بر اس��اس اس��تانداردهای 
مصوب، نس��بت به اجرای دوره های آموزش��ی برای 
کارکنان خود اق��دام نمایند. )اس��تانداردهای مصوب 
هم��ان اس��تانداردهایی اس��ت که توس��ط س��ازمان 
شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور تهیه و ابالغ 

می شود.(
آم��وزش را می توان یکی از مهم ترین فعالیت های 
هر نهاد یا س��ازمان از جمله دهیاری قلمداد نمود؛ این 
وظیفه ی مهم، می بایس��ت پس از شناسایی نیازهای 
دهیاری، از ب��دو ورود افراد به دهیاری آغاز و در تمام 
مسیر شغلی آن ها ادامه یابد و با مدیریت و برنامه ریزی 
صحیح، مهارت های الزم به نیرو آموزش داده ش��ود 
ت��ا در نهایت با کارآیی پرس��نل، هم دهی��اری از آن 
بهره مند ش��ود، هم خود فرد از مزای��ای آن بهره مند 
شود و موجبات تس��ریع در پیشبرد امور دهیاری ها را 
فراه��م آورد، چرا که عدم آم��وزش به موقع به منظور 
تغیی��ر و ارتقای دانش و مهارت های افراد با گذش��ت 
زمانی کوتاه باعث اتالف اعتبارات دهیاری و تحمیل 
هزینه خواهد بود. اهمیت آموزش به حدی اس��ت که 
برخی از صاحب نظران در مورد آن می گویند »آموزش 
در حقیقت خود مدیریت اس��ت و ب��دون آن پایه های 

مدیریت متزلزل خواهد شد.«
همان گونه که اش��اره ش��د از مهم تری��ن اهداف 
آموزش، هدایت و رش��د نیروی انسانی برای دستیابی 
ب��ه اهداف ف��ردی و گروهی دهیاری اس��ت. پس از 

آموزش های استاندارد، نتایج زیر حاصل خواهد شد:
الف( بهبود عملکرد فردی کارکنان

نیرویی که نسبت به وظایف و فعالیت های مربوط 
به پس��ت و ش��غل خود آگاهی کافی ندارد، از طریق 
آم��وزش و با کس��ب دانش و مه��ارت الزم می تواند 
عملکرد بهتری داش��ته باشد و با کارآیی بیشتر به کار 
خود بپردازد و مسائل مربوط به کار را به نحوی شایسته 

تجزیه و تحلیل نماید.
ب( به روز شدن اطالعات و مهارت ها

آم��وزش به موقع و به روز نم��ودن اطالعات باعث 
ممانعت از به کارگیری مهارت ها و دانشی می شود که 

به نوعی منسوخ شده می باشد.
انطباق با پیش��رفت تکنولوژی، اصالحات قانونی 
و هرگونه تغییرات، مس��تلزم آموزش مستمر نیروهای 

دهیاری است.
ج( آماده نمودن پرسنل برای تصدی سایر پست ها

آم��وزش در تمام مراح��ل، نه تنها باع��ث افزایش 
اطالعات در خصوص وظایف و نحوه ی عملکرد پرسنل 
می ش��ود بلکه با ایجاد حس مطلوب، مسئولیت پذیری 

فرد را در ایفای وظایف ارتقا می بخشد.
آم��وزش همچنان می تواند افراد را آماده س��ازد تا 
در صورت لزوم بتوانند مس��ئولیت پست های باالتر را 
نیز به عهده گیرند، که خود باعث بهبود س��طح انگیزه 
و رضایت کارکنان شده و در چنین مواقعی دهیاری با 

کمبود نیروی مجرب نیز روبه رو نخواهد شد.
ب��ا توجه به مطالب فوق می توان گفت هزینه های 
آموزش نوعی س��رمایه گذاری در نیروی انسانی است 
و دهیار برای پیش��رفت امور دهی��اری، قانونا ملزم به 

برگزاری دوره های آموزشی پیوسته می باشد.
3- ارزشیابی و ارزیابی مستمر عملکرد نیروها

هر چند تعداد نیروهای دهیاری در حال حاضر بسیار 
اندک می باش��د اما نظارت و ارزیابی عملکرد پرسنل 
می تواند یکی از اقدامات مهم دهیار، در مدیریت منابع 
انسانی دهیاری باشد. ارزیابی، شامل اقداماتی است که 
نح��وه ی انجام کار افراد در نهاد دهیاری مورد ارزیابی 
قرار می گیرد و نتیجه ی آن اش��راف دهیار نس��بت به 
چگونگی عملکرد کارکنان دهیاری اس��ت و می تواند 
بر بس��یاری از تصمیمات دهیار، مانند تعیین نیازهای 
انس��انی، تعیین نیازهای آموزشی، جابه جایی نیروها و 
... تاثیرگذار باشد. در واقع ارزیابی وسیله ای است برای 

کنترل عملیات و اقدامات پرسنل.
از فرآین��د ارزیابی، هم دهیاری بهره مند می ش��ود 
و هم خ��ود کارکنان از این مهم بهره مند می ش��وند، 
چرا که با این اقدام، کارکنان از نحوه ی انجام وظایف 
محوله مطلع می شوند و سعی می کنند اشتباهات خود 
را مرتف��ع نمایند؛ لذا منافع نیرو و دهیاری، اقتضا دارد 

که ارزیابی عملکرد به طور کامل و مرتب انجام شود.
ارزیابی عملکرد به طور مستمر، نتایجی را به شرح 

زیر به دنبال خواهد داشت:
1. بهبود مهارت ها و انگیزه ی پرسنل

یکی از نتای��ج ارزیابی عملکرد، بهبود مهارت ها و 
ایجاد انگیزه برای پرس��نل می باش��د. پس از ارزیابی 
و اع��الم نتیجه به پرس��نل می ت��وان موجبات بهبود 
توانمندی ه��ای آن ه��ا را فراه��م نمود تا ب��ا غلبه بر 
ضعف ها و برنامه ریزی درست آموزشی توسط دهیار، 
بتوانن��د عملک��رد خود را بهبود بخش��ند و در مس��یر 

توسعه ی دهیاری گام بردارند.
2. پرداخت پاداش و بهره وری متناسب با عملکرد 

پرسنل
یکی دیگر از نتایج ارزیابی عملکرد، پرداخت پاداش 
و بهره وری متناسب با عملکرد پرسنل وفق ماده ی 6 
آیین نامه ی اس��تخدامی دهیاری های کشور می باشد. 

دهیار پس از ارزیابی می تواند بر اس��اس شایس��تگی 
آن ها اقدام به پرداخت پاداش نماید؛ به استناد ماده ی 
6 آیین نامه ی موصوف، »دهیاری ها می توانند متناسب 
با درآم��د دهیاری، می��زان کارآیی هر مس��تخدم، تا 
50درصد حداقل حقوق را )بر اساس مصوبات شورای 
عالی کار( به عنوان فوق العاده کارآیی پرداخت نمایند«. 
در نتیجه پرداخت پاداش متناس��ب با عملکرد، بهبود 
عملک��رد همراه با رضایت مندی نیرو مش��هود خواهد 
بود و پرداخت پاداش یکسان بین پرسنل، باعث ایجاد 

نارضایتی و عدم کارآیی خواهد شد.

 نتیجه گیری
دهی��اری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که 
مس��ئولیت مدیریت و اداره ی روستا را بر عهده دارد با 
بهره مندی از پرسنل کارآمد و ساختار سازمانی مناسب 
می تواند سعی در افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها 

و عدم اتکای خود به درآمدهای ناپایدار داشته باشد.
با عنایت به جمعیت هر روس��تا و س��طح فعالیت 
دهیاری که وس��عت چندان��ی ندارد، جذب مس��ئول 
امور مالی و کارش��ناس فنی برای هر دهیاری به طور 
مس��تقل، فاقد توجیه منطقی اس��ت و ضروری است 
جه��ت ممانع��ت از تورم نیروی انس��انی، ب��ا رعایت 
ضوابط و سازوکاری مناسب و مشارکتی، یک نیروی 
متخصص و مجرب برای چن��د دهیاری جذب نمود. 
همچنین جدیت در برنامه ریزی آموزشی توسط دفاتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری و شخص دهیار 
برای پرسنل، موجبات تحقق اهداف دهیاری را فراهم 

خواهد نمود.
در ح��ال حاضر برخ��ی دهیاری ها ب��رای کاهش 
تعاون��ی  ش��رکت  طری��ق  از  ج��اری،  هزینه ه��ای 
دهیاری های بخش، با رعایت ضوابط، یک مس��ئول 
مالی برای تمام روستاهای تابع همان بخش انتخاب 
نموده اند که باعث کاهش هزینه های جاری دهیاری 
ش��ده است. به هر حال دهیاری ها با توسعه ی مناسب 
کمی و کیفی نیروی انسانی، کمک به ارتقای دانش، 
بینش و نگرش پرس��نل دهیاری، ارزش یابی مستمر 
عملکرد دهیاری و ایجاد انگیزه در پرسنل جهت بهبود 
و ارتقای عملکرد و خدمت رسانی به جامعه ی روستایی 
می توانند ضمن بسترس��ازی برای تس��ریع در فرآیند 
توس��عه ی روس��تا، گام موثری در کاهش هزینه های 
غیرضروری و ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری بردارند.

منابع
- ابطحی، س��ید حسین، آموزش و بهسازی منابع انسانی، 

)1368(، نشر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
-  اکب��ری، صادق، عبداللهی، مجی��د،  »مجموعه قوانین 
و مق��ررات ده و دهیاری با آخری��ن اصالحات و الحاقات«، 

)1387(، نشر قلمستان هنر
-  رضایی��ان، عل��ی، اص��ول مدیری��ت، )1390(، تهران، 

انتشارات سمت
-  عسگریان، مصطفی، مدیریت نیروی انسانی، )1378(، 

انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم
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علی اکبر اسدی
 کارشناس ارشد آمایش سرزمین

مریم عباسوند
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری 

و منطقه ای
marvandz@yahoo.com

دولت  درآمدی  منبع  مهم ترین  مالیات 
اعم از مرکزی، استانی و محلی می باشد. 
در  ثبات  موجب  مالیات،  وصول  تداوم  و  ثبات 
مورد  خدمات  و  کاالها  ارائه ی  برای  برنامه ریزی 

می شود.  گوناگون  زمینه های  در  شهروندان  نیاز 
نسبتا  مالیات  نه تنها  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
دنیای  در  مالیات  رایج ترین  بلکه  است،  ساده ای 
واقع  در  مالیات  این  می شود.  محسوب  نیز  امروز 
که  است  مرحله ای  چند  فروش  بر  مالیات  نوعی 
پرداخت  از  را  واسطه ای  خدمات  و  کاال  خرید 
ارزش  بر  مالیات  قانون  می کند.  معاف  مالیات 
به صورت  پنج سال  به مدت  در سال 1387  افزوده 
اسالمی  شورای  مجلس  تصویب  به  آزمایشی 

رسید.

 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
در حوزه ی مدیریت روستایی

بر اساس بند »الف« ماده ی 38 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده نرخ عوارض کاال و خدمات یک 
به  توجه  با  میزان  این  که  می باشد  درصد  نیم  و 
پنجم  برنامه ی  قانون   117 ماده ی   2 تبصره ی 
)ساالنه 0.2  به سه درصد  برنامه  پایان  تا  توسعه 
درصد( افزایش می یابد. در سال 1391 این سهم 
2.1 درصد برای شهرداری و دهیاری و 2.9 درصد 

برای دولت می باشد.
مالیاتی  امور  سازمان  توسط  مذکور  عوارض 
قانون  در  آن  توزیع  نحوه ی  و  می گردد  دریافت 
به  بدین گونه است که  افزوده   ارزش  بر  مالیات 
حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می گردد؛ 
به  را  مذکور  عوارض  کشور  وزارت  مجددا  که 
اساس  بر  تا  می نماید  واریز  استانداری  حساب 
شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی بین 
دهیاری های هر شهرستان توزیع نماید. از ابتدای 
سال 1390 با تصویب ماده ی 123 قانون برنامه ی 
و   38 ماده ی  »الف«  بند  عوارض  توسعه،  پنجم 
عوارض آالیندگی موضوع تبصره ی 1 ماده ی 38 
در هر شهرستان بین شهرداری ها و دهیاری های 
همان شهرستان به نسبت جمعیت توزیع می گردد. 
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البته در خصوص آالیندگی در صورتی که گسترش 
بر  عوارض  باشد،  شهرستان  یک  از  بیش  در  آن 

اساس میزان و تاثیر آالیندگی توزیع می شود.
عالوه بر عوارض یاد شده، عوارض انواع سیگار 
و محصوالت دخانی به میزان سه درصد موضوع 
و  بنزین  انواع  عوارض   ،38 ماده ی  »ب«  بند 
سوخت هواپیما به میزان ده درصد وضوع بند »ج« 
به  گاز  نفت  و  نفت سفید  عوارض  و   ،38 ماده ی 
میزان ده درصد و نفت کوره به میزان پنج درصد 
موضوع بند »د« ماده ی 38، برای شهرداری ها و 
سهم  که  است  شده  منظور  کشور  دهیاری های 
دهیاری ها بر اساس تبصره ی 2 ماده ی 39 قانون 
درصد  بیست  نسبت  به  افزوده  ارزش  بر  مالیات 
و  توزیع  جمعیت  شاخص  اساس  بر  که  می باشد 

توسط دهیاری ها هزینه می شود.
ذی نفع  آن  در  دهیاری ها  که  دیگری  عوارض 
گمرکی  ارزش  هزار  در  دوازده  عوارض  می باشند 
ماده ی 41  تبصره ی 3  وارداتی موضوع  کاالهای 
سهم  که  است  افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون 
دهیاری ها از آن معادل بیست درصد  می باشد؛ که 
بر اساس مقررات تبصره ی 2 ماده ی 39 این قانون 

یعنی شاخص جمعیت توزیع می گردد.
عوارض شماره گذاری موضوع بند »ج« ماده ی 
43 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل یک درصد 
یا  و  کارخانه  قیمت فروش  از سه درصد  عوارض 
مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها است 
که به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز و با 
توجه به بند »ج« ماده ی 46 این قانون و بر اساس 
یعنی  قانون  این   39 ماده ی   2 تبصره ی  مقررات 

شاخص جمعیت توزیع می گردد.    

 سهم مدیریت روستایی 
)دهیاری ها( از عوارض بند »الف« 

و تبصره ی 1 ماده ی 38 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده

مبلغ کل پرداختی از بند »الف« و تبصره ی 1 
ماده ی 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض 
به   1390 سال  در  آالیندگی  و  خدمات  و  کاال 
دهیاری های کشور بر اساس سهم مشخص شده 
و آخرین اطالعات واصله از سازمان امور مالیاتی 
  8.03 که  است  ریال  میلیارد   1722 حدود  کشور 

درصد از کل مبالغ را شامل می شود.
تبصره ی  و  »الف«  بند  از  پرداختی  کل  مبلغ 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  قانون   38 ماده ی   1
شش  )در  آالیندگی  و  خدمات  و  کاال  عوارض 
بر  دهیاری های کشور  به  اول( سال 1391  ماهه 
اطالعات  آخرین  و  شده  مشخص  سهم  اساس 
واصله از سازمان امور مالیاتی کشور حدود 2166 
میلیارد ریال است که 14.6 درصد از کل مبالغ را 
شامل می شود و مابقی به شهرداری ها اختصاص 
در  ساکن  جمعیت  نسبت  آن جایی که  از  می یابد. 

را  کشور  کل  جمعیت  درصد   70 حدود  شهرها 
شامل می شود این تفاوت منطقی می باشد. با این 
تفاسیر ارقام پرداختی به دهیاری ها در مقایسه با 
سال 1390 رشد 6.57 درصدی را نشان می دهد. 
پرداختی  اعتبارات  رشد  است  یادآوری  به  الزم 
در  اول سال 1391  ماهه  در شش  دهیاری ها  به 
از  به نسبت 1.3 می باشد.  با سال 1390  مقایسه 
کل اعتبارات 80 درصد مربوط به عوارض عمومی 
به عوارض  مربوط  و 20 درصد  و خدمات(  )کاال 

آالیندگی می باشد.
توجه  با  استان ها  دهیاری های  دسته بندی  در 
به کمترین سهم دریافتی در سال 1391، رتبه ی 
با 0.18  ایالم  استان  به دهیاری های  پنج  تا  یک 
درصد،   0.21 با  قم  استان  دهیاری های  درصد، 

دهیاری های استان خراسان جنوبی با 0.42 درصد، 
دهیاری های استان چهارمحال و بختیاری با 0.47 
درصد و دهیاری های استان لرستان با 0.54 درصد 

تعلق دارد.
توجه  با  استان ها  دهیاری های  دسته بندی  در 
به بیشترین سهم دریافتی در سال 1391، رتبه ی 
با  مرکزی  استان  دهیاری های  به  پنج  تا  یک 
با  خوزستان  استان  دهیاری های  درصد،   14.67
با  اصفهان  استان  دهیاری های  درصد،   13.47
8.22 درصد، دهیاری های استان مازندران با 5.36 
درصد و دهیاری های استان خراسان رضوی با 5.2 

درصد تعلق دارد.
کمترین  به  توجه  با  دهیاری ها  دسته بندی  در 
سهم دریافتی در سال 1391، رتبه ی یک تا پنج به 

مبلغ کل پرداختی 
از بند »الف« و 
تبصره ی 1 ماده ی 
38 قانون مالیات 
بر ارزش افزوده 
عوارض کاال و 
خدمات و آالیندگی 
)در شش ماهه 
اول( سال 1391 
به دهیاری های 
کشور بر اساس 
سهم مشخص 
شده و آخرین 
اطالعات واصله 
از سازمان امور 
مالیاتی کشور 
حدود 2166 
میلیارد ریال است 
که 14,6 درصد از 
کل مبالغ را شامل 
می شود.

جمع پرداختی ارزش افزوده در شش ماهه اول سال 1391 به دهیاری ها )میلیارد ریال(

جمع کلجمع عوارض آالیندگیجمع عوارض عمومی )کاال و خدمات(عنوان

17144522166جمع دهیاری ها

79.120.9100درصد

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 41  38

info@Dehyariha.com



از آن جایی که سبد 
درآمدی دهیاری ها 

به عنوان مدیریت 
روستایی متنوع 

نمی باشد، درآمد 
حاصل از عوارض 

قانون مالیات بر 
ارزش افزوده 

در این حوزه 
می تواند به عنوان 

درآمد پایدار 
برای دهیاری ها 
محسوب شده و 

جایگزین مناسبی 
برای منابع درآمد 

ناپایدار باشد.

سیستان  استان  از  دلگان  دهیاری های شهرستان 
دهیاری های  ریال،   2.857.732 با  بلوچستان  و 
کرمان  استان  از  فاریاب  و  نرماشیر  شهرستان 
ریال،   11.330.011 و   8.836.929 با  ترتیب  به 
از  ملکشاهی  و  مهران  شهرستان  دهیاری های 
و  ریال   15.002.481 با  ترتیب  به  ایالم  استان 
22.905.031 ریال اختصاص دارد. همان گونه که 
مشهود است دهیاری های یاد شده از مناطق کمتر 
توسعه یافته می باشندکه کمترین دریافتی را دارند.   
بیشترین  به  توجه  با  در دسته بندی دهیاری ها 
سهم دریافتی در سال 1391، رتبه ی یک تا پنج 
به دهیاری های شهرستان شازند از استان مرکزی 
با  اهواز  شهرستان  دهیاری های  درصد،   1.14 با 
بندرماهشهر  شهرستان  دهیاری های  درصد،   0.6
مشهد  شهرستان  دهیاری های  درصد،   0.38 با 
رشت  شهرستان  دهیاری های  و  درصد   0.28 با 
دسته بندی  این  دارد.  اختصاص  درصد   0.27 با 
بیشتری  سهم  شهرها،  همانند  که  می دهد  نشان 
به دهیاری هایی که در شهرستان ها و استان های 
برخوردار و بیشتر توسعه یافته قرار گرفته اند تعلق 
فعالیت های  از  افزوده  ارزش  عوارض  می گیرد. 
موجب  که  خدمات  و  کاال  مبادله ی  و  اقتصادی 
و  اخذ  می شود  شهر  و  روستا  اقتصادی  رونق 

و  روستا   GDP رشد  بنابراین  می گردد؛  وصول 
شهر موجب افزایش و ارتقای درآمد دهیاری ها و 
شهرداری ها است. با توجه به سیاست خودکفایی 
دولت،  سهم  کاهش  و  شهرداری ها  و  دهیاری ها 
باید سهم مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده 

به دهیاری ها و شهرداری ها افزایش یابد.
دریافتی  سهم  که  است  ذکر  به  الزم 
دهیاری های 8 استان به ترتیب شامل ایالم، قم، 
لرستان،  بختیاری،  و  جنوبی، چهارمحال  خراسان 
یک  از  کمتر  سمنان  و  اردبیل  شمالی،  خراسان 
به  استان   6 دهیاری های  دریافتی  سهم  درصد، 
و  کهکیلویه  کردستان،  زنجان،  کرمانشاه،  ترتیب 
تا  بویراحمد، آذربایجان غربی و همدان بین یک 
استان  دهیاری های 15  دریافتی  درصد، سهم  دو 
البرز،  بلوچستان،  و  سیستان  گلستان،  ترتیب  به 
آذربایجان  قزوین،  یزد،  فارس،  تهران،  بوشهر، 
شرقی، هرمزگان، گیالن، کرمان، خراسان رضوی، 
مازندران، و اصفهان بین دو تا ده درصد و سهم 
دریافتی دهیاری های 2 استان به ترتیب خوزستان 

و مرکزی باالی ده درصد می باشد.
قانون   38 ماده ی   1 تبصره ی  اساس  بر   
افزوده میزان عوارض آالیندگی  بر ارزش  مالیات 
که  زیست  محیط  آالینده ی  تولیدی  واحدهای 

زیست  محیط  از  حفاظت  ضوابط  و  استانداردها 
پاالیشگاه های  همچنین  و  نمی نمایند  رعایت  را 
مالیات  عالوه بر  پتروشیمی  واحدهای  و  نفت 
مشمول  قانون،  این  موضوع  متعلق  عوارض  و 
پرداخت یک درصد %1 از قیمت فروش به عنوان 
از  عوارض آالیندگی می باشد. مبلغ کل پرداختی 
بابت عوارض آالیندگی )در شش ماهه اول( سال 
میلیارد   452 حدود  کشور  دهیاری های  به   1391
عوارض  کل  از  درصد   27 حدود  که  است  ریال 
فرآیند  اساس  بر  و  می شود  شامل  را  آالیندگی 
مذکور پرداخت شده است؛ که از این رقم بیشترین 
دهیاری های  به  مربوط  آالیندگی  عوارض  سهم 
کمترین  و  درصد  با حدود 45.88  مرکزی  استان 
 2.33 با  قم  استان  دهیاری های  به  مربوط  سهم 

درصد می باشد.
عوارض ارزش افزوده می تواند نقش اساسی در 
ساماندهی مالی روستایی و تامین عدالت اجتماعی 
در سطح روستاها داشته باشد، ولی به دلیل این که باز 
توزیع ملی وجود ندارد این عوارض بر اساس شاخص 

جمعیت بین مناطق وصول شده توزیع می گردد.

 نتیجه گیری
از آن جایی که سبد درآمدی دهیاری ها به عنوان 
حاصل  درآمد  نمی باشد،  متنوع  روستایی  مدیریت 
افزوده در این  از عوارض قانون مالیات بر ارزش 
حوزه به دلیل داشتن مشخصاتی از قبیل قابل اتکا 
و زمان مند بودن و سهولت اخذ و استمرار می تواند 
محسوب  دهیاری ها  برای  پایدار  درآمد  به عنوان 
شده و جایگزین مناسبی برای درآمدهای ناپایدار 
باشد. هر چند اجرای قانون یاد شده خالی از اشکال 
نیست به همین دلیل با توجه به مشکالت اجرایی 
ارزش  بر  مالیات  قانون  اجرای  زمان  از  متعدد 
افزوده در حوزه ی دهیاری ها و همچنین به منظور 
هماهنگی در خصوص اجرای قانون، ایجاد وحدت 
اطالعات  شفاف سازی  و  عملکرد  نحوه ی  رویه، 
درآمدی  منابع  و  مشمولیت  و  معافیت  به  مربوط 
مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها، و لزوم تبیین 
افزوده که  ارزش  بر  مالیات  قانونی  و مواد  احکام 
دهیاری ها موظف به اجرا و رعایت آن می باشند، 
دستورالعمل  جمله  از  مختلفی  دستورالعمل های 
امور  سازمان  همکاری  با   17 ماده ی   7 تبصره ی 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  و  مالیاتی 

کشور تهیه و ابالغ شده است.
از نکات قابل توجه در این بررسی، عدم توازن 
در توزیع اعتبارات و پرداخت عوارض ماده ی 123 
قانون برنامه ی پنجم توسعه می باشد؛ که هر چند 
شده  برقرار  نسبی  توازن  قبلی  قوانین  به  نسبت 
مذکور  عوارض  از  بخشی  است  الزم  ولی  است، 
به صورت متمرکز اخذ و مجددا به شهرستان های 
ایجاد  باعث  تا  شود  پرداخت  یافته  توسعه  کمتر 

توازن منطقه ای گردد.
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محسن  مهندس  انتصاب  دهیاری ها: 
امور  معاونت  سمت  به  تبار  کوشش 
دهیاری های  و  دهیاری های سازمان شهرداری ها 
کشور، ما را بر آن داشت تا برای اطالع از اوضاع 
و احوال این معاونت و برنامه های آینده؛ به دفتر 
با  ارتباط  این  در  مصاحبه ای  و  رفته  ایشان  کار 
ایشان ترتیب دهیم. متن زیر بخشی از گفت وگوی 

ما با ایشان است:

امروز  شما  نظر  به  مهندس  آقای  دهیاری ها: 
نهاد دهیاری با چه مشکالتی روبه رو است و 
بعد از گذشت حدود 10 سال از عمر این نهاد 

چه تغییراتی پدید آمده است؟
کوشش تبار: دهیاری ها به عنوان نهاد عمومی 
دارای  که  شهرداری ها  با  مقایسه   در  دولتی  غیر 
سابقه ای بیش از یک صد سال می باشند؛ تا امروز 
امر هم  این  را طی کرده اند، علت  مناسبی  مسیر 
و  شهرداری ها  گذشته ی  تجربیات  از  بهره گیری 

این  هوشمندانه ی  و  مناسب  راهبری  و  مدیریت 
نهاد بوده است. 

در این مقطع از زمان به اعتقاد بنده یک اشکال 
و ضعف عمده در ارتباط با این نهاد وجود دارد و 
آن عدم شناخت عمومی و واقعی از جایگاه و نقش 
دهیاری ها و خدمات ارزنده ی این نهاد در فرآیند 
سال های  طی  کشور  روستایی  پایدار  توسعه ی 
گذشته می باشد و این امر تا حدود زیادی به دلیل 
حضور کم رنگ روستاها و دهیاری ها در رسانه های 
از  مناسب  اطالع رسانی  جمعی و مطبوعات، عدم 
خدمات این نهاد و تالش بی مدعای دهیاری ها بوده 
است؛ به گونه ای  که بعد از گذشت حدود ده سال از 
عمر دهیاری ها، هنوز کلمه ی دهیاری برای بعضی 
از مسئولین و برنامه ریزان ناآشنا است. در حالی که 
ارائه ی  خطیر  وظیفه ی  نهاد  این  حاضر  حال  در 
روستایی  جامعه ی  از   85% به  عمومی  خدمات 
کشور و حدود 17 میلیون نفر از جمعیت کل کشور 
است. اهمیت  حائز  بسیار  که  است  عهده دار   را 
روستا؛  در  یا  و  هستند  ساکن  شهر  در  یا  مردم 
در  را  خود  حق السهم  باید  دهیاری ها  بنابراین 
و  سیاست گذاری ها  و  کشور  توسعه ی  ادبیات 
اعتبارات،  منطقه ای،  و  ملی  برنامه ریزی های 

تعامالت و حتی توجهات داشته باشند.
به عقیده ی من یکی از مهم ترین راهکار های 
برطرف نمودن این ضعف، تقویت جایگاه و پشتیبانی 
واقعی  جایگاه  معرفی  نیز  و  دهیاری ها  از  حقوقی 
دهیاری ها به محافل و مجامع علمی، تصمیم گیر، 
باید  بنابراین  برنامه ریز کشور است.  تصمیم ساز و 
این  در  موجود  ظرفیت های  تمام  تا  کرد  تالش 
 نهاد و توان بالقوه ی آن شناسایی و معرفی شود.
یکی از تالش های جدی که طی شش ماه گذشته 
در  دهیاری ها  جامع  طرح  است،  گرفته  صورت 
مجلس شورای اسالمی است. اگرچه طرح جامع 
دهیاری ها در این مقطع زمانی نتوانست به عنوان 
است  این  امر  واقعیت  اما  شود،  تصویب  قانون 
که همین طرح موجب شد تا به مدت سه ماه در 
مجلس شورای اسالمی، نهاد دهیاری، بحث اول 
تمامی کمیسیون ها باشد و کمیسیون های مجلس 
تامل  و  دهیاری ها  جایگاه  و  نقش  واکاوی  به  را 
بیشتر در این حوزه واداشته و آن ها را با مطالبات و 
خواسته های جامعه ی روستایی و دهیاری ها بیش 

از پیش آشنا نماید.
را  ذهنیت ها  مفصل،  کارشناسی  مباحث  طرح 
با جایگاه و اهمیت نهاد دهیاری بیشتر آشنا کرد 
خود  واقعی  جایگاه  به  دهیاری  تا  شد  موجب  و 
که جایگاهی قابل اطمینان است نزدیک تر شود. 
به یقین در آینده ای نه چندان دور، مجلس و دولت 
به عنوان  دهیاری  که  رسید  خواهند  باور  این  به 
بیش  باید  کشور  سطح  در  مدیریتی  آخر  حلقه ی 

از پیش مورد توجه واقع شود.
به اعتقاد بنده بارزترین کاری که دهیار به عنوان 

گفت وگو با معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها
 و دهیاری های کشور

دهیاریها
درمسیرخودکفاییوشکوفایی

ت وگـــــو
گــفــــــ
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عامل هماهنگ کننده یا مدیر ارشد در روستا انجام 
داده، این است که توسعه ی روستا و زندگی مردم 
روستا را از یک برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت 

برخوردار کرده است.
در  اجرایی  مدیریت  حلقه ی  آخرین  واقع  در 
روستا دهیار است که در این نقطه ی جمعیتی، با 
برنامه محور و هدفمند  از دهیاری ها و  بهره گیری 
نمودن اقدامات آن ها، می توان توسعه ی روستا را 
و  هماهنگ  توان  حد  تا  کشور  برنامه ی کالن  با 

هم سو نمود.
 26000 از  بیش  استقرار  با  امروزه  طرفی  از 
روستایی  جامعه ی  مطالبه ی  سطح  دهیاری، 
 26000 حاضر  حال  در  و  است  یافته  افزایش 
تا  دارد  قرار  روستایی  جامعه ی  اختیار  در  تریبون 
و  نموده  منعکس  را  آن ها  مطالبات  و  خواسته ها 
مسائل و مشکالت آن ها را پیگیری نماید و این 
جامعه ی  انزوای  کاهش  در  بسزایی  نقش  امر 
نظر  مد  همواره  که  داشت  خواهد  روستایی 
است. بوده  روستایی  توسعه ی   صاحب نظران 
بالندگی  و  شکوفایی  در  مهم  موارد  دیگر  از 
و  دهیاری ها  مالی  منابع  تقویت  دهیاری،  نهاد 
در  است.  منابع  این  پایداری  برای  برنامه ریزی 
استقرار 806 شرکت  و  این خصوص شکل گیری 
صورت  در  کشور  سراسر  در  دهیاری  تعاونی 
مدیریت و راهبری صحیح می تواند نقطه ی عطفی 
باشد.  دهیاری ها  درآمدی  منابع  پایدارسازی  در 
عرصه ی مدیریتی دنیای امروز در نظام شهروندی، 
که  کشورهایی  اکثر  در  است.  مشارکتی  مدیریت 
سطح باالیی از روستانشینی را تجربه می کنند مثل 
حال  در  هنوز  که   ... و  آفریقا  هند، شمال  برزیل، 
هستند،  روستایی  تولید  بخش  در  سرمایه گذاری 
شده  ویژه  توجه  تعاونی  شرکت های  راه اندازی  به 
نهاد  خودکفایی  که  باوریم  این  بر  هم  ما  است. 
دهیاری ایجاد نمی شود مگر این که ما با بهره گیری 
علمی  سطح  ارتقای  شرکت ها،  این  ظرفیت  از 
راهبری  و  پرسنل  و  تعاونی  شرکت های  مدیران 
صحیح آن ها بتوانیم زمینه های ورود دهیاری ها به 
عرصه تولید، درآمدزایی و فعالیت های اقتصادی را 
تفاوت های  به  توجه  با  بدون شک  نماییم.  فراهم 
و  ویژه  ظرفیت های  ایران،  اقلیمی  و  جغرافیایی 
خاص برای سرمایه گذاری و مزیت نسبی مناطق 
را  فوق العاده ای  و ظرفیت  فرصت  مختلف کشور، 

برای این شرکت ها فراهم نموده است.
دهیاری ها: غالب سواالت در ارتباط با شرکت 
تعاونی  دهیاری ها، موضوع فرادستگاهی بودن 
به  بخشی  که  معنا  بدین  این شرکت هاست، 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  به  دیگر  بخش  و 
موضوع  همین  می شود.  مربوط  اجتماعی 
را  مشکالتی  و  هماهنگی  عدم  است  ممکن 
به همراه داشته باشد. با توجه به این مسائل، 

چه  به  زمینه  این  در  دهیاری ها  امور  معاونت 
نحوی عمل می کند؟

رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تبار:  کوشش 
تعاونی ها،  قانونی  متولی  به عنوان  اجتماعی 
و  است  تعاونی  شرکت های  راه اندازی  درصدد 
بودن  خودجوش  دارد  اهمیت  آن ها  برای  آنچه 
این شرکت ها و درآمدزایی و پایداری آن ها است. 
در همین راستا، فرهنگ سازی، آموزش و تشویق 
ظرفیت  از  بهره گیری  برای  دهیاری ها  ترغیب  و 
بخش تعاون، تقویت توان مالی آن ها، حمایت های 
انجام شده در سطح ملی، منطقه ای و محلی برای 
اقدامات  مهم ترین  جمله  از  آن ها،   جایگاه  تقویت 

این معاونت بوده است.
برخی  کردید  اشاره  هم  شما  که  همان طور 
تناقضات در زمینه ی راهبری شرکت های تعاونی 
آن ها  تعامل  و  ارتباط  به  توجه  با  دهیاری ها، 
برکت  به  که  دارد  وجود  ذی ربط  دستگاه  دو  با 
دستگاه  دو  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه ی  
در زمینه ی تقویت شرکت های تعاونی، در آینده ی 
بود.  بسیار خوبی خواهیم  تعامالت  نزدیک شاهد 
و  کار  تعاون،  وزارت  ظرفیت  از  بتوان  ان شاء ا... 
تقویت  راستای  در  وزارت کشور  و  اجتماعی  رفاه 
این شرکت ها بهره گرفت. لذا به زعم من تهدیدی 
که شما به آن اشاره کردید با اجرایی شدن مفاد 
برای  مغتنم  فرصتی  به  می تواند  تفاهم نامه  این 
در  شود.  تبدیل  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های 
حال حاضر ما درصدد توسعه ی تعاونی ها هستیم 
دست  توانمندی  از  میزانی  به  شرکت ها  این  تا 
یابند که قادر باشند با شهرداری ها و دستگاه های 
کنند. منعقد  قرارداد  هم  مختلف   اجرایی 

مدیریت  شیرین  طعم  روستاییان  زمانی که  تا 
با  مستقیما  که  نمی پذیرند  نچشند،  را  مشارکتی 
شرکت تعاونی همکاری کنند. ما باید از تجربه های 
سنتی و دانش بومی مناطق روستایی در زمینه ی 
را  آن  کنیم،  استفاده  جمعی  مشارکت  و  تعاون 
به روز کرده و مجددا در جامعه با رویکردی جدید، 
بسترهای تعاون و همکاری را بیش از پیش فراهم 
نماییم. عالوه بر این خوشه بندی روستاها ضروری 
کنیم  تعیین  که  مضمون  بدین  می رسد  به نظر 
اولویت  فعالیت هایی  چه  در  روستاها  از  کدام  هر 
دارند، مزیت های نسبی و رقابتی مناطق روستایی 
کدامند و راهکارهای بالفعل نمودن آن ها چیست؟ 
سرمایه گذاری  اولویت های  می توان  بدین صورت 
از مشکالت جدی  یکی  کرد.  تعیین  را  روستا  در 
و  محصوالت  عرضه ی  با  ارتباط  در  روستاییان 
تولیدات روستایی، وجود واسطه ها است. ما سعی 
داریم تا قیمت تمام شده ی هر محصول به خود 
و  برسد  است  اصلی  کننده ی  تولید  که  روستایی 
نقش واسطه ها تا جایی که ممکن است کاهش یابد 
تعاونی  ظرفیت  از  می توان  خصوص  این  در  که 

دهیاری ها بهره گرفت.

جمله  از  محلی  درآمدهای  بحث  دهیاری ها: 
موارد مورد تاکید در حوزه ی مدیریت روستایی 
است. ضمن تشریح موضوع، بفرمایید تاکنون 
چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته و 

چه برنامه هایی را در پیش رو دارید؟
از  ابتدا باید عرض کنم یکی  کوشش تبار: در 
موضوعاتی که در راستای ایجاد درآمد پایدار به طور 
و  مفهومی  تعریف  است،  پیگیری  حال  در  جدی 
است. روستایی  حوزه ی  در  عوارض   بازتعریف 
وضع  را  قانون  موارد  از  بسیاری  در  قانون گذار 
و  آگاهی  عدم  به  علت  آن  از  بخشی  اما  نموده، 
آموزش کافی در حوزه های مختلف کشور اجرایی 
نشده است. بر همین اساس به دفاتر امور روستایی 
و شوراها ابالغ گردید تا به جای آموزش های کلی 
و کالن، بیشتر به آموزش های تخصصی بپردازند. 
دهیار باید معنای عارضه را بداند؛ عوارض به معنای 
خاص در ازای عارضه ایجاد می شود. مثال در بعضی 
از روستاها مشاهده می شود که برای بنا کردن یک 
ساختمان، بخش زیادی از آسفالت  معابر و یا خیابان 
تخریب می شود. در واقع می توان گفت در این جا 
یک عارضه رخ داده است و دهیار می تواند تا مبلغ 
نماید. اخذ  عوارض  به عنوان  را  شده ای   مشخص 

متاسفانه بحث عوارض به طور کامل تشریح نشده 
است، که می توان گفت یکی از علل، عدم اشراف 
کافی فرمانداران نسبت به موضوع است، در این  
به  باید  شوراها  و  روستایی  امور  کل  مدیر  مواقع 
ایفای نقش بپردازد. بسیاری از موارد دیده می شود 
که دهیار به دلیل عدم آگاهی، هیچ نوع عوارضی 
استانی  کمیته های  کردن  فعال  نمی کند.  دریافت 
عوارض  بحث  در  مناسب  سازوکاری  به عنوان 
از  گردشگری-  با  ارتباط  در  -خصوصا  محلی 
جمله کارهایی است که باید صورت گیرد و توجه 
شود. گردشگری  عوارض  موضوع  به   ویژه ای 
و  روستاگردی  به  شهرنشینان  تمایل  افزایش 
نتایج  مجموع  در  تعطیل،  ایام  در  روستا  به  سفر 
برای  مناسبی  ظرفیت  و  داشته  به همراه  خوبی 
می شود؛  محسوب  روستایی  گردشگری  تقویت 
هستیم  روبه رو  آن  با  که  مشکالتی  از  یکی  اما 
این است که گردشگر در ازای استفاده از محیط 
روستا هیچ هزینه ای را تقبل نمی کند. در مقابل، 
روستاهای  طریق  از  توریستی  شرکت های 
می آورند. به دست  توجهی  قابل  مبالغ   گردشگری 
مردم از اقصی نقاط کشور به روستاها می روند و از 
طبیعت روستا لذت می برند؛ ولی محیط روستا را 
آلوده می کنند و برمی گردند. دهیار به عنوان مدیر 
دهد  سامان  را  محیط  دوباره  است  موظف  روستا 
برای زندگی روستاییان مناسب کند. را   و شرایط 
مسافرتی  شرکت های  و  مردم  در  فرهنگ  این 
را  هزینه ای  زحمت،  این  ازای  در  تا  ندارد  وجود 
را  طبیعت  که  بگیریم  یاد  باید  ما  شوند.  متقبل 
حفظ کنیم و بدانیم که نگهدارنده ی این طبیعت، 

در این مقطع از 
زمان به اعتقاد 

بنده یک اشکال 
و ضعف عمده 

در ارتباط با این 
نهاد وجود دارد و 
آن عدم شناخت 
عمومی و واقعی 

از جایگاه و نقش 
دهیاری ها و 

خدمات ارزنده ی 
این نهاد در فرآیند 

توسعه ی پایدار 
روستایی کشور، 

طی سال های 
گذشته می باشد.
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عوارض  پس  هستند.  روستانشینان  و  روستاها 
محلی باید به طور جدی پیگیری شوند. در قانون 
جامع هم انواع مختلف عوارض مطرح شده بود که 

امیدواریم در آینده اجرایی شود.
دهیاری ها: آقای مهندس بفرمایید در بحث منابع 
درآمد پایدار، جایگاه شخص دهیار کجاست و 

شما چه برنامه ای در این خصوص دارید؟       
به صورت  بایستی  اول  گام  در  تبار:  کوشش 
سرمایه گذاری  انسانی  نیروی  روی  منطقی 
آموزش  سال  چند  از  بعد  دهیار  گیرد؛  صورت 
مجرب  دهیار  یک  به  تجربه ،  کسب  و  مستمر 
می تواند  او  که  است  زمانی  این  می شود،  تبدیل 
شود  حاضر  صحنه  در  کارآمد  مدیری  به عنوان 
پیش  به  درایت  با  را  روستا  توسعه ی  چرخ  و 
سال  چندین  نتیجه ی  که  دهیار  این  حال  برد. 
و  کرد  حفظ  باید  را  است  تجربه  و  آموزش 
 به عنوان یک نیروی متخصص از او استفاده نمود.

ما  جدی  دغدغه های  از  یکی  دلیل  همین  به 
وضعیت  تکلیف  تعیین  دهیاری ها  خصوص  در 
استخدامی دهیاران است. در حال حاضر در تالش 
هستیم با توجه به قوانین موجود در نهاد دهیاری  
نیروی  وضعیت  بتوانیم  دولت  هیئت  طریق  از  و 
فضای  که  نماییم  مشخص  را  دهیاری ها  انسانی 
استخدامی آن ها مشخص شود. فضای استخدامی 
استخدام  به  که  معنا  این  به  نه  که عرض کردم 
عمومی  نهاد  دهیاری ها  که  چرا  درآیند؛  دولت 
دولت  با  استخدامی  رابطه ی  و  غیردولتی هستند 
اشتباه  به  که  موضوعاتی  از  یکی  نمی کنند.  پیدا 
حتی در طرح دهیاری ها هم مطرح می شد همین 
قانون  به  اشراف  عدم  از  ناشی  امر  این  که  بود؛ 
است. در این طرح حتی موضوع بیمه ی دهیاران 
پاره وقت هم اندیشیده شده بود. امید داریم که با 
کمک هیئت دولت بتوانیم به حفظ منابع انسانی 

خود بپردازیم.

سیاست گذاری  می رسد  نظر  به  دهیاری ها: 
شوراها  و  دهیاری ها  خصوص  در  جدیدی 
آن  تبع  به  که  گرفته  صورت  دولت  توسط 
دفاتر امور روستایی به اداره کل امور روستایی 
آیا  به نظر شما  و شوراها تبدیل شده است. 
این امر باعث نزدیک شدن این دو نهاد و حل 
این  آیا  مجموع  در  می شود؟  آنان  مشکالت 
سیاست توانسته است رفع مشکل نماید؛ یا 
تصور می فرمایید که مشکالت موجود فراتر از 

این مسائل است؟
کوشش تبار: قانون زاییده ی ذهن بشر است و 
یقینا بعد از ورود به مرحله ی اجرا با کاستی ها و یا 
تحوالت دانش بشری مواجه خواهد شد. تشکیل 
نهاد دهیاری تجربه ی ارزشمندی است که یکی 
از افتخارات جمهوری اسالمی محسوب می شود. 
به هرحال مدیریت روستایی و جوانب آن گسترش 
یافته است. بنابراین به روزرسانی ساختار قانون با 

نظر  به  ضروری  شوراها  و  دهیاری  تحوالت 
می رسد، کما این که بسیاری از قوانین در دوره های 
 5 ساله و یا 10 ساله مورد بازبینی قرار می گیرند.
امور  دفاتر  تاسیس  و  گرفته  صورت  تغییرات  با 
و  کننده  هماهنگ  به عنوان  شوراها  و  روستایی 
مرکز کنترل برنامه های توسعه روستایی در سطح 
استان به نظر می رسد همکاری بخش روستایی، 
شوراها و دهیاری ها با نگاهی تخصصی تر به پیش 
هم  به  و  شده  جدی تر  دو  این  تعامل  و  می رود 
نزدیک تر می شوند، در نتیجه  فرآیند تصمیم گیری 
با حضور و فعالیت  کوتاه تر خواهد شد. همچنین 
مختلف  اجرایی  دستگاه   28 جزیره ای  و  پراکنده 
می توانند  دفاتر  این  کشور،  روستایی  مناطق  در 
هماهنگ کننده و نظام دهنده ی کلیه ی برنامه ها 
به طوری که  باشند.  استان  سطح  در  اقدامات  و 
شده  تعریف  وظایف  شرح  و  تشکیالتی  چارت 

برای آن ها هم در همین راستا بوده است.

دهیاری ها: روابط دو نهاد شهرداری و دهیاری 
به چه نحو است؟ کجا شهرداری مورد حمایت 
شهرداری  حمایت  مورد  دهیاری  و  دهیاری 
قرار می گیرد و مرجع این تصمیم گیری کدام 

نهاد است؟
روستا  و  پیوندهای فضایی شهر  تبار:  کوشش 
و برقراری تعامل جهت انجام فعالیت های عمرانی 
و خدماتی یکی از نکات مهمی است که باید در 
برنامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد. از دیدگاه آمایش 
از  برخی  در  منطقه ای  برنامه ریزی  و  سرزمین 
فعالیت های  و  جمعیت  تمرکز  به دلیل  مناطق 
ضرورت  عمرانی  و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف 
در  گیرد.  صورت  یکپارچه ای  برنامه ریزی  دارد 
شهرداری،  قانون  جمله  از  نیز  قوانین  از  برخی 
شهرک  شهر،  حریم  و  محدوده  تعاریف  قانون 
 1384 سال  مصوب  آن  تعیین  نحوه ی  و  روستا 
در  واقع  روستاهای  زمینه ی  در  به خصوص  نیز 
حریم شهرها، چنین نقاطی را جزء الینفک شهر 
دانسته و در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن 
آن را به صورت یک بخش از شهر قلمداد می کند. 
این قانون نشان می دهد که شهرداری هر چه در 
روستاهای واقع در حریم هزینه نماید و بسترهای 
نماید  تسهیل  روستاها  این  در  را  خدمات رسانی 
به نوعی از حجم مشکالت خود کاسته و بستر الزم 
نموده  فراهم  منطقه ای  متوازن  توسعه ی  برای  را 
تعامل و همکاری  راستا محورهای  این  است. در 
شهرداری ها و دهیاری ها که می تواند در چارچوب 
به  گیرد  قرار  مدنظر  یکپارچه  برنامه ریزی  دیدگاه 

شرح زیر پیشنهاد می گردد:

 مدیریت پسماندهای شهری و 
روستایی

در نظام جمهوری اسالمی ایران در سال 1358 
با تصویب اصل پنجاهم قانون اساسی و تاکید بر 
و  ضرورت  افزایش  و  محیط زیست  حفاظت  امر 
محیطی،  زیست  مقررات  و  قوانین  اجرای  اعتبار 
الزامات بیشتری برای مسئوالن امر فراهم گردید. 
واحدهای  طریق  از  کشور  وزارت  راستا،  این  در 
فرمانداری ها،  استانداری ها،  قبیل  از  خود  تابعه ی 
به  متعهد  دهیاری ها  و  بخشداری ها  شهرداری ها، 
جهت  در  خود  مسئولیت های  و  وظایف  اجرای 
توسعه ی پایدار و حفاظت از محیط زیست می باشد. 
با استناد به ماده ی 60 و61 قانون برنامه ی چهارم 
پسماندها،  مدیریت  قانون   7 ماده ی  و  توسعه 
روستاها  سطح  در  محلی  اجرایی  مدیریت های 
)شهرداری ها(؛  شهرها  سطح  در  و  )دهیاری ها( 
برنامه های مدیریت پسماندها را در اولویت عملکرد 
برنامه های اجرایی خود قرار داده اند. از نقطه نظر 
باید  پسماندها  مدیریت  سیستم  توسعه ی  علمی، 
به صورت یکپارچه در سراسر کشور مورد مالحظه 
و برنامه ریزی قرار بگیرد. بر همین اساس در نظر 

متاسفانه بحث 
عوارض به طور 
کامل تشریح 
نشده است، که 
می توان گفت 
یکی از علل، 
عدم اشراف 
کافی فرمانداران 
نسبت به موضوع 
است، در این  
مواقع مدیر کل 
امور روستایی 
و شوراها باید 
به ایفای نقش 
بپردازد. بسیاری 
از موارد دیده 
می شود که دهیار 
به دلیل عدم 
آگاهی، هیچ نوع 
عوارضی دریافت 
نمی کند.

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 41  42

info@Dehyariha.com



مدیریت  برنامه های  تدوین  در  زیر  موارد  گرفتن 
پسماند در سطح ملی دارای اهمیت خاصی است:

 استفاده از امکانات جمع آوری، ماشین آالت 
بازیافت  و  پردازش  تجهیزات  نیز  و  زباله  حمل 
بودن(  شرایط  واجد  صورت  )در  شهرداری ها 
برای روستاهای مجاور آن ها با اولویت قرار دادن 

روستاهای واقع در حریم شهرها.
به صورت  زباله  دفن  محل های  از  استفاده   
از  پس  روستاهای کشور  و  بین شهرها  مشترک 
بررسی و ارزیابی های کارشناسی به منظور کاهش 

نقاط تولید آلودگی.
شیوه نامه های  و  دستورالعمل ها  تدوین   
آیین نامه ی  و  پسماندها  مدیریت  قانون  موظفه 
اجرایی آن به صورت مشترک بین حوزه ی شهری 

و روستایی.

 امور ایمنی و آتش نشانی
مجموعه های  به عنوان  روستاها  و  شهرها 
برای  می توانند  محلی،  مدیریت  دارای  سکونتی 
و  عملیاتی  ظرفیت های  و  توان ها  از  استفاده 
آتش سوزی  وقوع  هنگام  در  یکدیگر  اجرایی 
همکاری و تعامل سازنده داشته باشند. این تعامل 
و همکاری می تواند در زمینه های زیر تحقق یابد:
 استفاده از امکانات و تجهیزات آتش نشانی 
آتش نشانی  پایگاه  استقرار  به  توجه  با  یکدیگر 

روستایی در برخی روستاهای کشور.
زمینه ی  در  روستاییان  عمومی  آموزش   
آتش نشانی  نیروهای  توسط  آتش نشانی  و  ایمنی 
بروز  کاهش  به  می تواند  که  شهرداری ها 
عملیات  از  و  نماید  موثری  کمک  آتش  سوزی 

آتش نشانی شهرداری ها در روستاها بکاهد.
آتش نشانی  و  امدادی  گروه های  تشکیل   
داوطلب در شهرها و روستاها و ایجاد ارتباط بین 

آن ها.
واحدهای  ایمنی  وضعیت  بر  نظارت   
مسکونی روستایی توسط آتش نشانی های وابسته 

به شهرداری ها.
 اعالم خطر، هشدار یا بروز حادثه در روستاها 
به شهرداری ها توسط دهیاری ها که سبب تسریع 
محل  به  امدادگران  و  آتش نشانان  رسیدن  در 

حادثه می شود.

 حمل ونقل شهری و روستایی
حمل ونقل   سامانه ی  وجود  عدم  به  توجه   با 
نظام مند در روستاهای کشور، مشکالت بسیاری 
در این بخش وجود دارد و نقل و انتقال مسافران 
از مبدا روستا در هر منطقه با توجه به شرایط به 
گونه های مختلف صورت می گیرد. در روستاهای 
ارتباطات،  بودن حجم  باال  مجاور شهرها، به دلیل 
حمل ونقل  سیستم های  هماهنگ سازی  لزوم 
سیستم های  تقویت  می گردد.  احساس  بیشتر 

کمک های  و  حمایت ها  و  خصوصی  حمل ونقل 
اصلی  روش های  از  )دولتی(  عمومی  بخش 
خدمات رسانی به نقاط روستایی واقع در حریم و 
این منظور راهکارهای  به  یا مجاورشهرها است. 
زیر برای توسعه ی حمل ونقل روستایی در تعامل 
پیشنهاد  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بین  منطقی 

می گردد:
عمومی  حمل ونقل  سیستم های  تقویت   
به  خدمات دهی  برای  آن ها  الزام  و  شهری 

روستاهای پیرامون شهر.
منظور  امکانات  و  ظرفیت ها  از  استفاده   
شده در قانون توسعه ی حمل ونقل عمومی برای 
عمومی  حمل ونقل  خدماتی  پوشش  گسترش 

شهرها به روستاهای پیرامون.

 طرح های توسعه ی شهری و 
روستایی

حریم  در  واقع  روستاهای  آن که  به  توجه  با 
تعامل  شهرهای بزرگ و کالن شهرها و نحوه ی 
و  نحوه  به لحاظ  شهرها  کالبدی  ساختار  با  آن ها 
هویت  حفظ  و  یک سو  از  شهر  توسعه ی  جهات 
اهمیت  از  از سوی دیگر  فیزیکی روستایی  بافت 
دارد  ضرورت  لذا  می باشد،  برخوردار  فراوانی 
توسعه ی شهری  کننده ی طرح های  تهیه  مراجع 
تفصیلی  و  جامع  شهری،  هادی  طرح های  اعم از 
در  واقع  روستایی  مناطق  هویت  ویژه  نگاه  با 
با  تعامل  و  تناسب  در  را  بزرگ  شهرهای  حریم 
بافت فیزیکی و اجتماعی و جمعیتی کالن شهرها 
بروز  از  تا  نمایند  استان، حفظ  مرکز  و شهرهای 
و  کالن شهرها  کالبدی  توسعه ی  منفی  تاثیرات 
شهرهای بزرگ بر بافت مناطق روستایی پیرامون 

جلوگیری شود.

 مدیریت ساخت و ساز در 
روستاهای واقع در حریم شهرها

محدوده  »تعاریف  قانون  تصویب  از  پیش  تا 
تعیین  نحوه ی  و  و شهرک  و حریم شهر،  روستا 
ساخت  کنترل  و  بنا  احداث  مجوز  صدور  آن ها« 
و  شهرداری  عهده ی  بر  شهرها  حریم  در  ساز  و 
تصویب  از  پس  اما  بود،  مربوطه  کمیسیون های 
قانون مذکور و با توجه به ماده ی 3 و تبصره های 
دارای  شهرها  حریم  در  واقع  روستاهای  آن، 
وظیفه ی  دهیاری ها  و  بوده  مستقل  محدوده ی 
روستا  داخل محدوده ی  در  و ساز  کنترل ساخت 
مربوطه  عوارض  کلیه ی  و  می باشند  عهده دار  را 
نیز توسط دهیاری وصول و صرف امور خدماتی 
فنی  شد. کمک های  خواهد  روستا  در  عمرانی  و 
و  متشکل  به صورت  نظارتی  گروه های  ایجاد  و 
می تواند  دهیاری ها  و  شهرداری ها  بین  یکپارچه 

تعامل منطقی بین این دو نهاد را تامین نماید.
بفرمایید  پایانی  سئوال  بعنوان  دهیاری ها: 

تحت  حوزه ی  نظر  مد  برنامه های  مهم ترین 
راهبری  و  پیشبرد  برای  جناب عالی  مدیریت 

امور دهیاری ها کدامند؟
به  توجه  با  داریم  سعی  ابتدا  تبار:  کوشش 
برنامه ی پنجم و با حفظ شاخص ها و استانداردها، 
تعداد دهیاری ها را تا پایان این برنامه به 37 هزار 

دهیاری برسانیم.
بسترسازی  به  جدی  توجه  دوم،  درجه ی  در 
جایگاه  تقویت  با  پایدار  درآمد  منابع  ایجاد  جهت 
شرکت های تعاونی است. حتی درصدد فراهم نمودن 
تمهیدات الزم جهت دریافت تسهیالت بانکی برای 
سهولت این امر نیز هستیم. توجه جدی به مباحث 
روستاهای  و  دهیاری ها  اجتماعی   – فرهنگی 
 کشور نیز از اولویت های معاونت محسوب می شود.

اما  دارند؛  تردد  روستاها  در  دستگاه ها  از  بسیاری 
غنی  باید  فرهنگی  و  اجتماعی  تفریحی،  سبد 
مطالعه  حال  در  گروهی  نیز  هم اکنون  که  شود 
بیشتر  دهیاری ها  تشکیل  هستند.  زمینه  این  در 
موضوع  این  گرفت،  صورت  عمرانی  رویکرد  با 
مجموعه ی  در  که  بود  کاستی هایی  جمله  از 
دهیاری ها وجود داشت. در حال حاضر دهیاری ها 
به وضعیت نسبتا بهینه ای در پروژه های عمرانی 
تمام  بهای  دستگاه ها  از  برخی  در  رسیده اند. 
برابر  نه  حتی  و  برابر  سه  به  پروژه  یک  شده ی 
دهیاری ها  با  مقایسه  در  آن  شده ی  تمام  بهای 
می رسد. در روستا فقط بحث درآمد برای جوانان 
 24 برای  باید  من  نظر  به  بلکه  نیست،  مطرح 
 ساعت یک روستایی برنامه در نظر داشته باشیم.
عملیاتی  شده،  مطرح  بحث های  از  دیگر  یکی 
راستای  در  آگاهی بخشی  و  آموزش  کردن 
است. روستاها  در  زندگی  مهارت های   افزایش 
اقتصادی  رونق  باعث  پایدار،  درآمد  از  بخشی 
تقویت  باعث  هم  بخشی  و  است  اشتغال زایی  و 
زمینه ها  این  در  است.  روستا  با  فرد  پیوند 
است. نگرفته  صورت  فعالیتی  عنوان   به هیچ 
روستایی  اجتماعی  و  فرهنگی   - تفریحی  سبد 
شود.  واقع  توجه  مورد  باید  قطعا   1392 سال  در 
نیروی  تکلیف  تعیین  جهت  جدی  برنامه ریزی 
است  مواردی  دیگر  از  نیز  دهیاری ها  در  انسانی 
که مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر فعالیت ها 
این  از  راه اندازی سامانه ی بودجه است که پیش 
در شهرداری ها راه اندازی شده بود و قصد داریم 
در 26 هزار دهیاری نیز این سامانه را راه اندازی 
کنیم. یکی از موضوعات دیگر که به آن خواهیم 
پروانه ی  الکترونیکی شدن صدور مجوز  پرداخت 
ساخت  پروانه ی  نوع  این  با  که  است؛  ساختمان 
می توان نظارت جدی تری روی ساخت و سازهای 
صدور  فایده ی  حداقل  داد.  انجام  روستایی 
داده  رخ  اتفاقات  از  آگاهی  الکترونیکی،  پروانه ی 
در روستاهاست. این موارد اهداف کلی است که 

ان شاء ا... بتوانیم آن ها را اجرایی کنیم.

بسیاری از 
مشکالت روستایی 

با ایجاد سود 
مشترک قابل 
حل است. ما 

درصدد تنظیم 
تفاهم نامه ای 

بین شهر و 
روستا هستیم. 

در حمل ونقل، 
عوارض، پسماند 

و امکانات رفاهی، 
درآمدزایی و ... 
امکان مشارکت 

وجود دارد.
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سید سیامک جاهد
و  مطالع��ات  دفت��ر  کارش��ناس 

برنامه ریزی روستایی
Jahedsiamak@yahoo.com

برای  محلی  پایدار  درآمد  منابع  ایجاد 
ظرفیت های  از  استفاده  با  دهیاری ها 
اولویت های  مهم ترین  از  منطقه  در  موجود 
مدیریتی این نهاد محلی در سطح روستا محسوب 
موضوع،   اهمیت  به  توجه  با  این رو  از  می شود. 
خراشادی زاده،   ابراهیم  آقای  با  را  گفت وگویی 
مدیرعامل محترم شرکت تعاونی توسعه روستایی 
بیرجند در خصوص  دهیاری های بخش مرکزی 
محصوالت  فروش  و  فرآوری  طرح  اجرای 
بخش  روستاهای  در  دستی  صنایع  و  کشاورزی 
مرکزی بیرجند داشته ایم که برای آشنایی بیشتر 
با ابعاد اجرایی و نکات مثبت این طرح در ادامه 
مباحث مطروحه در این زمینه را می خوانیم. الزم 
به ذکر است که بخش مرکزی شهرستان بیرجند 
دارای 6 دهستان و بر اساس سرشماری نفوس و 
جمعیت  نفر   5200 از  بیش   1390 سال  مسکن 
بخش  این  در  دهیاری   325 همچنین  و  بوده 

مشغول به فعالیت می باشند. عمده فعالیت مردم 
کشاورزی، دامداری و صنایع دستی )فرش، گلیم، 
اغلب  درآمد  که  می باشد   )... و  سنتی  پارچه 

روستاییان از این بخش تامین می شود.
دهیاری ها: لطفا در خصوص تشکیل و فعالیت 
مرکزی  بخش  دهیاری های  تعاونی  شرکت 

بیرجند توضیحاتی را بیان نمایید.
این تعاونی با عضویت 8 دهیاری و سرمایه ی 
را  فعالیت خود  در سال 1386  ریال  میلیون   12
اجرای  راستای  در  دهیاری ها  به  با هدف کمک 
و  نمود  آغاز  آنان  برای  درآمد  ایجاد  و  وظایف 
عضو،   70 به  اعضا  افزایش  با   1387 سال  در 

سرمایه ی شرکت به 357 میلیون ریال رسید.
بخشداری  همکاری  با  که  نمود  اشاره  باید 
دهیاری ها،  ماشین آالت  از  تعدادی  تحویل  و 
فعالیت های عمرانی و خدماتی تعاونی آغاز شد و 
تاکنون تعداد زیادی پروژه های عمرانی و خدماتی 

در سطح بخش انجام شده است.
با  است  توانسته  تاسیس  بدو  از  تعاونی  این 
زباله ی  خود،  اختیار  در  تجهیزات  و  امکانات 
بیش از 60 روستای پرجمعیت بخش را با مبلغ 

بسیار ناچیز جمع آوری نماید و همچنین احداث 6 
احداث  بخش،  سطح  در  دهیاری  ساختمان  باب 
3 بوستان و پارک کودک در روستاهای بخش، 
اجرای زیرسازی و آسفالت معابر و پیاده رو سازی 
مانند  دهیاری ها  نیاز  مورد  تجهیزات  تهیه ی  و 
سطل زباله، تجهیزات پارک کودک و ... در تعداد 
به عنوان  می توان  را  بخش  روستاهای  از  زیادی 
تعاونی  این  توسط  ارائه شده  از خدمات  قسمتی 

نام برد.
خصوص  در  را  توضیحاتی  لطفا  دهیاری ها: 
فروش  و  فرآوری  طرح  اجرای  ضرورت 
دستی  صنایع  و  کشاورزی  محصوالت 
روستاهای بخش مرکزی بیرجند بیان نمایید.

خشکسالی  سال   14 این که  به  توجه  با 
به ویژه  و  جنوبی  خراسان  مردم  گریبان گیر 
موضوع  این  است،  بوده  بیرجند  مرکزی  بخش 
و  کشاورزی  محصوالت  تولید  کاهش  باعث 
درآمد  کاهش  آن  تبع  به  و  روستایی  صنایع 
افزایش  باعث  موضوع  این  شد.  روستاییان 
حاشیه ی  در  روستاییان  سکونت  و  مهاجرت 
شهرها خصوصا شهر بیرجند شد و تعداد زیادی 

شرکتتعاونی
دهیاریها،پیشرو
درفرآوریوفروش
محصوالت
کشاورزیو
صنایعدستی
 تجربه ای موفق از 
شرکت تعاونی دهیاری های 
بخش مرکزی بیرجند تــجـــربــــه مــوفـق
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روبه رو  جمعیت  کاهش  با  استان  روستاهای  از 
ناشی  و معضالت  از طرفی حاشیه نشینی  شدند؛ 
لذا  است.  شده  بیرجند  شهر  دامن گیر  نیز  آن  از 
از  پیشگیری  به منظور  روستاییان  درآمد  افزایش 
مهاجرت از جمله ضرورت های اجرای طرح است 
در  کشاورزان  کار  بودن  فصلی  به  عنایت  با  که 
برداشت  از  پس  روستاییان  بیکاری  و  روستاها 
محصول، این طرح توانسته با استفاده از نیروی 
کار روستایی جهت فرآوری محصوالت، با ایجاد 
و  بهره وری  افزایش  باعث  شغلی  فرصت های 
کاهش  نتیجه  در  و  روستاییان  درآمد  افزایش 

مهاجرت شود.
برای  کشاورزی  ظرفیت های  چه  دهیاری ها: 
اجرای طرح مذکور در بخش مرکزی بیرجند 

وجود دارد؟ 
محصوالت  دارای  بیرجند  مرکزی  بخش 
زرشک،  مانند  بی نظیری  و  متنوع  کشاورزی 
صنایع  و   ... و  آلو  گردو،  بادام،  عناب،  زعفران، 
انواع پارچه، گلیم، فرش و  دستی متنوعی مانند 
... می باشد که با توجه به خشکسالی در مقیاس 
کم توسط کشاورزان خرده مالک تولید و توسط 

واسطه ها خریداری و به بازار عرضه، و سود آن به 
جیب واسطه ها می رفت. این طرح که با همکاری 
اجرا می شود در مرحله ی  و مشارکت روستاییان 
مناسب  بسته بندی  و  فرآوری  به  توجه  با  اول، 
ارزش  افزایش  باعث  روستاییان،  خود  توسط 
محصوالت شده و در نهایت با فروش آن توسط 
تعاونی، قیمت واقعی محصوالت به تولید کننده 

برمی گردد.
محصوالت  فرآوری  اهمیت  دهیاری ها: 

کشاورزی در منطقه چیست؟
به  توجه  با  کشاورزی  محصوالت  فرآوری 
به عنوان  کشاورزی  بخش  با  مستمر  ارتباط 
فعالیت اصلی روستاییان از یک طرف و امکانات 
دیگر،  طرف  از  روستا  در  موجود  قابلیت های  و 

نقش موثری در توسعه روستایی ایفا می کند.
تولیدات  و  محصوالت  امروزه  متاسفانه، 
عدم  مانند  مشکالتی  با  منطقه  در  روستایی 
و  کمی  سطح  بودن  پایین  مناسب،  بازاریابی 
کاهش  نتیجه  در  و  کشاورزی  تولیدات  کیفی 
درآمد روستاییان روبه رو است. از این رو، فرآوری 
محصوالت روستایی در بخش مرکزی شهرستان 

بیرجند می تواند گامی در جهت رسیدن به توسعه 
پایدار روستایی باشد.

اجرای  برای  قانونی  ظرفیت  آیا  دهیاری ها: 
طرح مذکور در دهیاری ها وجود دارد؟

بر اساس بند 8 ماده ی 10 اساسنامه تشکیالت 
دهیاران،  وظایف  از  یکی  دهیاری ها  سازمان  و 
صنایع  توسعه  به  روستاییان  ترغیب  و  تشویق 
بازاریابی  و  توسعه  ترویج،  به  اهتمام  و  دستی 
محصوالت کشاورزی و دامی روستا می باشد. از 
طرفی با توجه به این که این تعاونی با عضویت 
دهیاری های بخش مرکزی بیرجند تشکیل شده، 
با طرح فرآوری و فروش محصوالت کشاورزی 
و صنایع دستی روستاهای بخش مرکزی بیرجند 
در راستای، تحقق بند 8 و 37 ماده ی 10 وظایف 

دهیاری ها می باشد.
را  اهدافی  چه  طرح  این  اجرای  دهیاری ها: 

دنبال می کند؟
دنبال  را  ذیل  اهداف  طرح  این  کلی  به طور 

می کند:
به  روستایی  خام  محصوالت  تبدیل   �1

محصوالت قابل عرضه و قابل رقابت در بازار

این طرح که 
با همکاری 
و مشارکت 

روستاییان اجرا 
می شود در 

مرحله ی اول، با 
توجه به فرآوری 

و بسته بندی 
مناسب توسط خود 
روستاییان، باعث 

افزایش ارزش 
محصوالت شده و 

در نهایت با فروش 
آن توسط تعاونی، 

قیمت واقعی 
محصوالت به تولید 

کننده برمی گردد.
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و  کشاورزی  محصوالت  کیفیت  بهبود   �2
صنایع روستایی

بازاریابی و فروش محصوالت روستاهای   �3
بخش

عرضه ی  و  واسطه ها  دست  کردن  کوتاه   �4
مستقیم تولیدات روستایی

5� کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی
6� ایجاد اشتغال و افزایش درآمد روستاییان

ابتدا  از چه زمانی و  دهیاری ها: اجرای طرح 
در کدام دهیاری ها آغاز شد؟

این طرح از 89/11/15 به طور پایلوت در دو 
روستای خراشاد و ملک آباد بخش مرکزی بیرجند 
شروع شد و با توجه به موفقیت و استقبال زیاد 
از  بیرجند  مرکزی  بخش  سطح  در  روستاییان 
طریق همکاری و مشارکت سایر روستاها توسعه 

یافت.
توضیح  را  طرح  اجرای  نحوه ی  دهیاری ها: 

دهید.
به طور کلی مراحل اجرایی طرح به شرح زیر 

می باشد:
1� اطالع رسانی و برگزاری جلسات توجیهی 
و تبیین اهداف طرح در چند جلسه با حضور مردم 
روستا و کمک از افراد خبره و معتمد مردم به این 

منظور به جهت نفوذ کالم آن ها در مردم.
2� نام نویسی از مشارکت کنندگان و برگزاری 
رساندن  حداقل  به  به منظور  آموزشی  دوره های 
به مشارکت کنندگان  تولید و کمک  هزینه های 

در تامین نهاده های تولید.
مشارکت  از  محصوالت  گرفتن  تحویل   �3
ضمن  آنان  به  رسید  ارائه ی  با  کنندگان 
توسط  که  محصول  روز  قیمت  اطالع رسانی 
خریداری  مردم  از  اشخاص  سایر  یا  دالالن 

می شود.
در  محصول  بسته بندی  و  فرآوری   �4
درج  با  پسند  مشتری  و  مناسب  بسته بندی های 

نام روستای تولید کننده در روی بسته بندی.
5� ارائه ی محصول به بازار و فروش، پس از 

بررسی قیمت ها و بازاریابی.
فروش  از  حاصل  درآمد  شدن  مشخص   �6
پس از کسر هزینه ها و تعیین سهم هر کدام از 
مشارکت کنندگان با تناسب محصول ارائه شده 

به تعاونی.
برای  ماه  هر  پایان  در  جلسه  برگزاری   �7
از  شفاف  گزارش  ارائه ی  و  کنندگان  مشارکت 
اجرای  از  حاصل  سود  اعالم  و  تعاونی  عملکرد 

طرح و پرداخت آن به مشارکت کنندگان.
دهیاری ها: چند نفر در ارتباط با اجرای این 
طرح در تعاونی مشغول به فعالیت شده اند؟

به طور کلی اجرای این طرح توانسته است 3 
نفر را به طور ثابت و 10 نفر را به صورت فصلی 
توسعه ی  با  است  امید  که  نماید  به کار  مشغول 
طرح و تحت پوشش قرار گرفتن روستاهای دیگر 

افراد بیشتری را مشغول به کار نماییم.
اجرای  در  جوانان  و  زنان  نقش  دهیاری ها: 

طرح چگونه است؟
نیروی  تامین  شد،  ذکر  قبال  که  همان طور 
است.  روستاییان  عهده ی  بر  نیاز  مورد  انسانی 
نقش  خانواده  اقتصاد  در  همیشه  روستایی  زنان 
پژوهش های  اساس  بر  دارند.  و  داشته  موثری 
خانوار  درآمد  درصد   40 از  بیش  شده  انجام 
در  می شود.  تحصیل  بانوان  توسط  روستایی 
روستایی  فرآوری سنتی محصوالت  نیز  گذشته 
بر عهده ی زنان بوده و هم اکنون نیز این اقدام 
انجام می پذیرد و با عنایت به این که طرح حاضر 
لذا  است  روستایی  زنان  فعالیت  راستای  در  نیز 
این طرح چشم گیر  از  جوانان  و  بانوان  استقبال 

بوده است.

مشارکت  نقش  حاضر  حال  در  دهیاری ها: 
عموم مردم در اجرای طرح در منطقه چگونه 

است؟
بوده  این طرح همه جانبه  در  مردم  مشارکت 
است به طوری که نیروی انسانی مورد نیاز طرح 
توسط مردم روستا تامین و آموزش های الزم نیز 
توسط افراد تحصیل کرده ی روستا به مشارکت 
کنندگان ارائه شده و در اجرای کار نیز از تجارب 
و کمک مردم استفاده شده است. تعاونی سعی 
نموده با ایجاد انگیزه به مردم، آن ها را تشویق 
هزینه ی  و  نموده  طرح  اجرای  در  شرکت  به 

تجهیزات مورد نیاز را نیز تامین نماید.
کم  هزینه ی  با  کار  این  اجرای  همچنین 
زمینه ی  آوردن  فراهم  و  اندک  تجهیزات  و 
مشارکت همه ی مردم اعم از تولیدکنندگان جزء 
و یا کشاورزانی که تولیدات بیشتری دارند، باعث 
و  کنندگان  در مشارکت  اشتیاق  و  انگیزه  ایجاد 
ایجاد اعتماد در مردم روستا توانسته است میزان 

فعالیت و تولید را در روستا افزایش دهد.

از  حاصل  نتایج  شما  نظر  به  دهیاری ها: 
بیرجند  مرکزی  بخش  در  طرح  این  اجرای 

تا کنون چه بوده است؟
این طرح با به کارگیری افراد جامعه ی روستایی 
در فرآوری محصوالت ضمن آموزش های مورد 
نیاز به افراد فوق موجبات ایجاد شغل برای آنان 
را نیز فراهم نموده است که این امر با افزایش 
بهره وری در تولید محصوالت و صنایع روستایی 
فقر در جامعه ی  افزایش درآمد و کاهش  باعث 
روستایی گردیده و در نتیجه میل به زندگی در 

روستا را افزایش داده است.
به طور کلی می توان از نتایج اجرای طرح در 
مواردی  به  بیرجند  مرکزی  بخش  روستاهای 
همچون، تقویت روحیه و ایجاد نشاط در مردم 
در  تعاونی  فعالیت  به  اعتماد  افزایش  روستا، 

مختلف  اقشار  مشارکت  سطح  افزایش  منطقه، 
مهاجرت  از  جلوگیری  اشتغال،  ایجاد  مردم، 
در  روستا  به  مهاجران  از  تعدادی  بازگشت  و 
راستای تثبیت جمعیت روستایی، افزایش و رونق 

تولیدات کشاورزی و صنایع دستی اشاره نمود.
طرح  این  برجسته ی  ویژگی های  جمله  از 
باال  سرمایه گذاری  به  نیاز  عدم  به  می توان 
ظرفیت های  از  استفاده  و  طرح  اجرای  برای 
کشاورزی موجود در منطقه اشاره نمود. به بیان 
دیگر با مشارکت مردمی و فرآوری و بسته بندی 
فروش  از  پس  منطقه،  تولیدی  محصوالت 
تولیدکنندگان  بین  حاصل  سود  محصوالت، 
مناسب  نسبت های  با  دهیاری ها  تعاونی  و 
به  کم  نیاز  به دلیل  طرح  این  می شود.  توزیع 
ظرفیت های  از  استفاده  و  اولیه  سرمایه گذاری 
مناطق  از  بسیاری  در  اجرا  قابلیت  موجود، 
روستایی کشور را دارد و می تواند الگوی مناسبی 
برای ایجاد اشتغال و تولید در بخش کشاورزی 

در سطح محلی باشد.

این طرح به دلیل 
نیاز کم به 
سرمایه گذاری 
اولیه و استفاده 
از ظرفیت های 
موجود، قابلیت 
اجرا در بسیاری 
از مناطق روستایی 
کشور را دارد و 
می تواند الگوی 
مناسبی برای ایجاد 
اشتغال و تولید در 
بخش کشاورزی در 
سطح محلی باشد.
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حسن قدیانی
و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  کارشناس 

خدمات روستایی
ghadiani@imo.org.ir

دهیاری ها: روستای طوال یکی از روستاهای 
بخش مرکزی شهرستان قشم با جمعیتی بالغ 
بر 4500 نفر در فاصله ی 3 کیلومتری خلیج نیلگون 
فارس واقع گردیده است. این روستا در مسیر اصلی شهر 
اصلی  قطب  دو  به عنوان   - درگهان  شهر  به  قشم 
اقتصادی-تجاری منطقه ی آزاد قشم- قرار دارد و از 
موقعیت مناسب تجاری و گردشگری برخوردار می باشد؛ 
به طوری که در تعطیالت نوروز روزانه بیش از 4 تا 5 
این  از  نقاط کشور  اقصی  از  مسافری  خودروی  هزار 
تامین  برای  نیز  آن ها  از  برخی  و  نموده  تردد  روستا 
نیازهای عمومی خود و یا اسکان شبانه در روستا توقفی 

چند روزه دارند. 

در هنگام بررسی عملکرد دهیاری  روستاهای واقع در 
جزیره قشم، سفری به روستای طوال داشتیم در جای 
جای روستا اتحاد و همکاری مردم، به خصوص خیرین 
و بزرگان روستا در اجرای طرح های عمرانی و خدماتی 
و رفع محرومیت از روستا به چشم می خورد. اقدامات 
معابر،  روشنایی  تامین  و  بهسازی  قبیل  از  متعددی 
احداث بوستان خانواده با وسایل بازی برای کودکان، 
ایجاد روستامهد، احداث زمین فوتبال و والیبال ساحلی، 
احداث مجتمع چندمنظوره و ... همه توسط دهیاری با 

مشارکت مردم و خیرین صورت گرفته بود.
آقای بازماندگان دهیار متواضع و موفق روستا در 
بیان کلیه اقدامات دهیاری، بارها بر همکاری و تعامل 
 مستمر شورای اسالمی و مردم روستا تاکید می کردند.
وارد شدیم، صندوق  دهیاری  به ساختمان  زمانی که   

پیشنهادات و انتقادات دهیاری با فرم نظرسنجی از ارباب 
رجوع که در کنار آن قرار داشت، توجه مان را جلب کرد. 
لوح های  و  ورزشی  نشان های  دهیاری،  دفتر  در 
اجتماعی،  و  از موفقیت های فرهنگی، ورزشی  متعدد 
روستا وجود داشت که از شور و نشاط جوانان روستا 
این  بازماندگان  آقای  گفته ی  به  کرد.  می  حکایت 
نشان ها و افتخارات جهت تقدیر و تشکر از فعالیت های 
اهدا  دهیاری  به  روستا  بانشاط  جوانان  و  ورزشکاران 

گردیده است. 
شور و نشاط، پویایی و همدلی مردم با دهیاری نظرمان 
را جلب کرد.  تصمیم گرفتیم در ارتباط با چگونگی جلب 
مشارکت های مردم روستا در اجرای طرح های مختلف 
و همچنین ایجاد اتحاد، گفت و گویی با آقای بازماندگان 
داشته باشیم . ایشان در خالل گفت و گو از مشکالت و 
کمبودهای روستا نیز گفتند که بیانگر دغدغه های این 
 دهیار جوان و موفق برای روستای آباء و اجدادیش بود. 
جمع بندی این گفت وگوی صمیمانه را که حاوی نکات 
بسیار آموزنده می باشد به شرح زیر تقدیم خوانندگان 

گرامی می نماییم.
 دهیاری ها: در ابتدا خودتان را به طور کامل معرفی 
نموده و بفرمایید چه مدت است که دهیار روستای 

طوال هستید؟
بازماندگان: اینجانب محمد بازماندگان قشمی فرزند 
دیپلم  تحصیلی  مدرک  دارای  و  قشم  متولد  عبداهلل، 
کامپیوتر می باشم. با عنایت و فضل خداوند بزرگ و 
لطف شورای اسالمی و اهالی خوب و خون گرم روستای 
طوال، بیش از 8 سال است که در سمت دهیار روستای 

طوال در حال خدمت می باشم.
دهیاری ها: بفرمایید جمعیت روستا در حال حاضر 
برای  اموری  چه  به  اهالی  بیشتر  و  است  چقدر 

تامین معیشت زندگی شان اشتغال دارند؟

بازماندگان: جمعیت روستا هم اکنون بیش از 4500 
نفر می باشد و با توجه به نزدیکی به دریا، شغل اصلی 
اهالی از دیرباز ماهیگیری و دامداری بوده است؛ ولیکن 
با توجه به واقع شدن روستا در منطقه ی آزاد قشم و 
مسیر اصلی قشم به درگهان -که هر دو شهر جزو 
مهم ترین مراکز اقتصادی و تجاری جزیره می باشند- و 
همچنین ورود مسافرین بسیار از اقصی نقاط کشور به 
روستا، در حال حاضر بیشتر مردم روستا در امور تجاری 

و خدماتی فعال هستند.
دهیاری ها: طی بازدیدی که از سطح روستا به عمل 
آمد، اجرای طرح های خدماتی و عمرانی متعددی 
درخصوص  لطفا  گردید.  مشاهده  روستا  در 
بفرمایید چگونه  و  طرح های مذکور توضیح داده 

اولویت سنجی می کنید؟
خدماتی  و  عمرانی  طرح های  کلیه ی  بازماندگان: 
اجرا شده و یا در دست اجرا در روستا با توجه به نیاز 
روستا، درخواست مردم و مشورت با بزرگان روستا و 
روستا  اسالمی  محترم  شورای  مستمر  همراهی  نیز 
برنامه ریزی و اولویت بندی شده است؛ که از آن جمله 
می توان به تامین روشنایی معابر روستا با همکاری اداره 
برق، احداث پارک خانواده با وسایل بازی برای کودکان، 
بهسازی ورودی اصلی روستا، ایجاد دو جایگاه برای 
ایستگاه اتوبوس، احداث مجتمع چند منظوره، احداث 
کمک  با  بهداشت  خانه  احداث  دهیاری،  ساختمان 
خیرین و تامین پرسنل توسط مرکز بهداشت شهرستان، 
ساماندهی پسماند روستا با تامین یک دستگاه ماشین و 
جمع آوری زباله به طور همه روزه در ساعت معین، نصب 
نمادین  مراسم  برگزاری  و  معابر  در  زباله  سطل های 
ابتدایی،  مقطع  آموزان  دانش  توسط  زباله  جمع آوری 
بهسازی، آسفالت و زیباسازی معابر روستا، احداث زمین 
ورزشی و برگزاری چهار دوره مسابقات فوتسال اشاره 

به حمدا... 
مشارکت حداکثری 
مردم در روستای 
طوال وجود دارد. 

مردم این روستا با 
مراجعه ی حضوری 

به دفتر شورا و 
دهیاری روستا و 

یا تماس تلفنی 
آمادگی خود را 

برای هرگونه 
همکاری اعالم 

می کنند.
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نمود. به جرات می توان گفت که اجرا و انجام طرح های 
فوق بدون همراهی مردم خوب روستا و مسئولین دلسوز 
منطقه و استان امکان پذیر نبوده است. لذا فرصت را 
طوال،  روستای  خوب  مردم  از  و  می شمارم  مغتنم 
مسئولین محترم استانداری هرمزگان، شهرستان قشم، 
فرمانداری، بخشداری و سازمان منطقه ی آزاد قشم که 
تعامل و همکاری خوبی با این دهیاری دارند، صمیمانه 

سپاسگزاری می نمایم.
دهیاری ها: آقای بازماندگان در صحبت هایتان به 
تعامل و همکاری اهالی روستا و همراهی مسئولین 
در اجرای طرح ها اشاره فرمودید، لطفا در خصوص 

چگونگی این تعامل و همکاری توضیح بفرمایید.
مردم  همکاری  و  همراهی  اگر  قطعا  بازماندگان: 
طرح های  نبود،  خیرین  و  مسئولین  کمک  و  روستا 
دهیاری با این وسعت به اجرا در نمی آمد؛ زیرا همان طور 
که می دانید با توجه به محدودیت های موجود، اعتبارات 
دولتی به تنهایی پاسخ گوی اجرای طرح ها و نیازهای 
عمومی روستا نمی باشد و همراهی و مشارکت جدی 
مردم و خیرین را می طلبد که به حمدا... این مشارکت در 
روستای طوال از سوی مردم به صورت حداکثری وجود 
دارد. مردم این روستا با مراجعه ی حضوری به دفتر شورا 
و دهیاری روستا و یا تماس تلفنی آمادگی خود را برای 

هرگونه همکاری اعالم می کنند.
شورا  و  دهیاری  تعامل  ی  نحوه  از  دهیاری ها: 
بفرمایید. به نظر شما تعامل مستمر بین دهیاری 
و شورای اسالمی روستا تا چه میزان در پیشبرد 

امور روستا موثر است؟
بازماندگان: همان گونه که در ابتدای صحبت ها ذکر 
کردم، بنده دو دوره در سمت دهیار روستا مشغول خدمت 
همکاری  دهنده ی  نشان  موضوع  این  که  می باشم 
روستا  اسالمی  شورای  و  دهیاری  مستمر  و  منطقی 
است. به اعتقاد بنده تعامل و همکاری خوب دهیاری 
و شورا یکی از مهم ترین عوامل در ارتقای کیفیت و 
کمیت انجام امور و رفع مشکالت روستا است، به طور 
قطع اگر بین دهیاری و شورا ارتباط و همکاری مناسبی 
وجود نداشته باشد در انجام کلیه ی فعالیت ها موانعی 
ایجاد می شود و امور دهیاری به خوبی پیش نمی رود. 
خوشبختانه دهیاری و شورای اسالمی روستای طوال با 
توجه به آشنایی کامل با وظایف قانونی خود در تمامی 
مراحل کار در کنار هم هستند و با هماهنگی و پشتیبانی 
مسئولین نسبت به خدمتگزاری به اهالی شریف روستا 

اقدامات الزم را انجام می دهند.
بسیار  اقدامات  از  یکی  دهیاری ها: 
سوی  از  که  اهمیتی  حائز  و  خوب 
دهیاری انجام شده است، توسعه ی 
ورزش و ترویج بازی های محلی در 
روستا می باشد. لطفا در این خصوص 
و نیز در مورد انواع بازی های محلی و 

بومی منطقه توضیح بفرمایید.
نوجوانان  خوشبختانه  بازماندگان: 
به   زیادی  عالقه ی  روستا  جوانان  و 

انواع بازی های بومی و محلی دارند؛ لذا این دهیاری 
با مشورت بزرگان و ریش سفیدان روستا و همکاری 
قشر جوان روستا، ضمن شناسایی بازی های بومی و 
محلی و روش انجام آن ها، برنامه هایی را برای اجرای 
بازی های مذکور از قبیل: کلمچا، دارتوپ، هفت سنگ 
باال، طناب کشی و ... در کنار برگزاری سایر ورزش های 
گوناگون مانند فوتبال، فوتسال، والیبال ساحلی، دو و 
سواری  دوچرخه  استقامت،  و  و صحرانوردی  میدانی 
و... به اجرا درآورده است. با همراهی مسئولین خوب 
بخشداری و اداره ی ورزش و جوانان و کمیته ی بسیج 
ورزشکاران شهرستان قشم، در ایام مبارک دهه فجر و 
سایر مناسبت ها، تیم های متعدد ورزشی تشکیل داده 
شدند و مسابقات متنوعی در روستا برگزار کردیم؛ که 
به حمدا... این برنامه ها مورد استقبال ورزشکاران، جوانان 

و حتی مسئولین شهرستان قشم قرار گرفت.
دهیاری ها: آقای بازماندگان به نظر شما برگزاری 
مسابقات ورزشی تا چه میزان در افزایش نشاط و 
دلگرمی اهالی روستا موثر بوده است؟ و همچنین 
و  ورزشی  نشان های  خصوص  در  است  ممکن 
لوح های تقدیری که در دفتر دهیاری موجود است 

توضیح دهید؟
بازماندگان: نشان ها و لوح هایی که در دفتر دهیاری 
متعدد  فعالیت های  به  توجه  با  می فرمایید  مشاهده 
-به ویژه  روستا  اهالی  اجتماعی  و  فرهنگی  ورزشی، 
جوانان و نوجوانان- در سطح منطقه به دهیاری اهدا 
گردیده که باعث افتخار اینجانب و مجموعه ی دهیاری 
و شورای اسالمی و اهالی روستا می باشد. یقینا برگزاری 
نشاط  ارتقای  در  تقدیر  لوح های  دریافت  و  مسابقات 
به طوری که  است  موثر  بسیار  روستا  مردم  شادابی  و 
جوانان و نوجوانان روستا با مشاهده ی این نشان ها و 
لوح ها در دفتر دهیاری احساس افتخار نموده و مصمم 
می شوند بیشتر در فعالیت های متعدد ورزشی، فرهنگی 

و اجتماعی مشارکت نمایند.
دهیاری ها: شما تا چه میزان تعامل و همکاری با 
مردم روستا را در موفقیت خودتان موثر می دانید؟

عرض  این  از  پیش  که  همان گونه  بازماندگان: 
کردم، اینجانب به عنوان دهیار روستا همیشه در انجام 
کلیه ی امور با شورای روستا، بزرگان و جوانان اهل فکر 
بخشداری  به خصوص  شهرستان  مسئولین  و  نظر  و 
مرکزی مشورت نموده و با هم فکری آنان در انجام 
امور دهیاری اقدام کرده ام. لذا بنده رمز موفقیت خود را 
ابتدا کمک و همراهی خداوند بزرگ و سپس پشتیبانی 

و مشارکت اهالی خوب و فهیم روستا می دانم؛ از این رو 
همیشه تالش کرده ام شکرگزار این موهبت الهی باشم 
و به صورت شبانه روزی خدمتگزار و جواب گوی مردم 

باشم.
روستا  و  دهیاری  در  شما  مشکالت  دهیاری ها: 
رفع  در  مسئولین  از  انتظاراتی  چه  و  چیست 

مشکالت روستا دارید؟
بازماندگان: خوشبختانه مسئولین تمام تالش خود 
را برای رفع مشکالت و محرومیت زدایی از روستاها 
می نمایند. بنده در تمام مدت 8 سال خدمت خود در 
مسئولین  مدبرانه ی  و  دلسوزانه  همراهی  از  دهیاری 
هستم.  و  بوده  برخوردار  بخش  و  شهرستان  استان، 
و  مشکالت  هنوز  اقدامات،  تمام  علی رغم  ولیکن 
عزم  آن ها  رفع  که  دارد  وجود  روستا  در  کمبودهایی 
این  مشکل  مهم ترین  می طلبد.  را  مسئولین  جدی 
با  نبود آب سالم و بهداشتی است که تاکنون  روستا 
پیگیری های مکرر، تصمیماتی جهت رفع مشکل توسط 
مسئولین منطقه اخذ شده که از مسئولین خواهشمندیم 
تصمیمات مشکل  این  اجرایی شدن  با  زودتر  هرچه 
نمایند. برطرف  را  بزرگ  روستای  این  شرب   آب 

 مسئله دیگر روستا عدم تهیه و اجرای طرح هادی 
است، که آن هم به لحاظ واقع شدن روستا در منطقه ی 
آزاد تاکنون تهیه و اجرا نشده است. کمبود اعتبارات 
جهت اجرای طرح های باقیمانده ی عمرانی و خدماتی 
عدم  روستایی،  مالکیت  سند  کند صدور  روند  روستا، 
با  دهیاری  توسط  ساختمان  پروانه ی  صدور  امکان 
نبود  آزاد،  مناطق  اداره ی  به  مربوط  قوانین  به  توجه 
سالن ورزشی که با توجه به واقع شدن روستا در یک 
منطقه ی فوق العاده گرمسیری و اشتیاق جوانان روستا 
بسیار مورد نیاز است و ... از دیگر مشکالت روستای 
طوال می باشد که ان شاءا... به فضل خداوند بزرگ و 

کمک و مساعدت مسئولین برطرف گردند.
اگر  ختام  حسن  عنوان  به  پایان  در  دهیاری ها: 

صحبت خاصی دارید، بفرمایید.
منت  که  بزرگواران  شما  از  پایان  در  بازماندگان: 
بار  اولین  برای  و  آمده  طوال  روستای  به  و  گذاشته 
فعالیت های این دهیاری را مشاهده نمودید صمیمانه 
سپاسگزاری می نمایم. ضمنا در اینجا الزم می دانم از 
کلیه ی مسئولین دلسوز شهرستان، فرماندار و بخشدار 
مرکزی قشم و همکاران خوبشان و دیگر مسئولین که 
همیشه همراه با شورای اسالمی و دهیاری این روستا 

در رفع مشکالت می کوشند تشکر و قدردانی نمایم.
موقعیت  به  توجه  با  دهیاری  این 
قشم،  جزیره ی  در  روستا  قرارگیری 
برای  را  مهمانسرا  یک  ایجاد  طرح 
سراسر  در  دهیار  همکاران  استفاده ی 
کشور مدنظر دارد و قطعه زمینی برای 
این طرح پیش بینی نموده است که در 
صورت تامین اعتبار موردنیاز به صورت 
درخواهد  اجرا  مرحله ی  به  تسهیالت، 

آمد. 

قطعا اگر همراهی 
و همکاری مردم 
روستا و کمک 
مسئولین و خیرین 
نبود، طرح های 
دهیاری با این 
وسعت به اجرا 
در نمی آمد؛ زیرا 
همان طور که 
می دانید با توجه 
به محدودیت های 
موجود، اعتبارات 
دولتی به تنهایی 
پاسخ گوی 
اجرای طرح ها و 
نیازهای عمومی 
روستا نمی باشد 
و همراهی و 
مشارکت جدی 
مردم و خیرین را 
می طلبد.
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شرحی بر طرح 
دهــیـاری  ها

اسماعیل زیارتی نصرآبادی
کارشناس ارشد توسعه روستایی

eziarati@gmail.com
بی  شک، یکی از اتفاقات و رویدادهای مهم 
بزرگ  خانواده  ی  برای  اهمیت  حائز  و 
دهیاری  های کشور در سال 1391 را بایستی ارائه  ی 
»طرح دهیاری  ها« از سوی برخی از نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی و اتفاقات مرتبط با آن دانست.
اوایل  از  ایران  در  روستایی  مدیریت  کلی  به  طور 
شکل گیری به گونه  های متفاوتی نمود یافته و فراز و 
نشیب  های فراوانی را به  لحاظ تشکیالت و زیربناهای 
کدخدا  وجود  از  موضوع  این  است.  داشته  قانونی 
به  عنوان مدیر روستا در دوران مشروطیت شروع شده 
تجربه  ی  شوراها  قانون  تصویب  با  ادامه  در  و  است 
اجرایی جدیدی در عرصه  ی مدیریت روستایی شکل 
اجرایی و مدیریتی »دهیاری« زیر نظر  نهاد  گرفت. 
شورای اسالمی روستا وظایف متعدد خدماتی، عمرانی، 
اجتماعی و فرهنگی را در مناطق روستایی عهده  دار 
قانون  اجرای  از  پیش  تا  که  است  این  واقعیت  شد. 
هیچ  )مصوب 1377(،  خودکفا  دهیاری  های  تاسیس 
نهادی برای انجام وظایف مدیریت امور عمومی در 
روستاها که مبنایی قانونی داشته باشد، وجود نداشت. 
همچنین برای برخی از وظایف فعلی دهیاری  ها مانند 
جمع  آوری  و  پسماند  مدیریت  آتش  نشانی،  و  ایمنی 
و  گورستان  ساماندهی  سبز،  فضای  ایجاد  زباله، 
غسالخانه متولی و نهاد مشخصی که در این زمینه  ها 

اگرچه  نداشت.  وجود  باشد،  داشته  قانونی  وظیفه  ی 
تشکیل   1377 سال  از  روستایی  اسالمی  شوراهای 
و  نداشته  اجرایی  ماهیت  این شوراها  اما  بودند  شده 
برنامه  ریزی،  سیاست  گذاری،  آن  ها  اصلی  رسالت 
نظارت بر اجرای برنامه  ها و رفع اختالف اهالی بوده 
ویژگی  هایی  به سبب  روستایی  زندگی  محیط  است. 
مانند سازگاری با طبیعت و آسیب  رسانی کمتر به آن، 
وجود روابط گرم و صمیمانه و شبکه  های اجتماعی، 
نوع خاصی از زندگی جمعی است که در کشورهای 
آن  نگهداری  و  حفظ  در  بسیار  تالش  یافته  توسعه 
زندگی  تخریب  همچون  پیامدهایی  امروزه  می  شود. 
روستاها  تخلیه  ی  بی  رویه،  مهاجرت  های  روستایی، 
و بسیاری از مسائل و مشکالت موجود در جامعه  ی 
میان شهر  تبعیضات  وجود  از  ناشی  روستایی کشور 
از  ابعاد  تمامی  در  و روستا و عدم حمایت  های الزم 
جامعه  ی روستایی است. در حالی  که طبق اصل سوم 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، دولت وظیفه 
امکانات  و  برداشته  میان  از  را  تبعیضات  این  تا  دارد 
حفظ  بی  شک  نماید.  فراهم  همه  برای  را  عادالنه 
جامعه  ی روستایی در کشور و ارتقای کیفیت زندگی 
زندگی،  سطح  بهبود  سیاست  طریق  از  روستاییان 
از  یکی  روستاییان،  ارتقای  فرصت  های  و  معیشت 
الزامات این مقطع از تاریخ کشور است که دهیاری  ها 
می  توانند نقش بسیار موثری در این زمینه ایفا نمایند.

به  منظور تحقق این سیاست، توجه به مدیریت امور 
عمومی روستا، تسریع در تحقق توسعه  پایدار روستایی، 

فراهم نمودن استانداردهای زندگی در محیط روستا از 
طریق نهاد مدیریتی دهیاری در مناطق روستایی از 

ضرورت و اهمیت بسیاری برخوردار است.

 ضرورت  ها:
در این مقطع از تاریخ که بیش از 26000 دهیاری 
به  عنوان نهادهای مردمی حضور فعال و موثر خود در 
رسانده  اثبات  به  را  روستایی  پایدار  توسعه  عرصه  ی 
با توجه  برداشته  اند،  از دوش دولت  را  بار عظیمی  و 
به گستردگی ابعاد توسعه پایدار روستایی از یک  سو و 
گستردگی و عمق محرومیت مناطق روستایی کشور 
از سوی دیگر، نهاد نوپای دهیاری بیش از هر چیز 
نیازمند حمایت کلیه  ی نهادها و سازمان  های متولی 
امور روستا و به  ویژه سیاست  گذاران و برنامه  ریزان نظام 
و در راس آن مجلس شورای اسالمی است. واقعیت 
این است که قشر عظیمی از جامعه  ی روستایی به دلیل 
نامساعد بودن محیط روستا برای سکونت و به ویژه 
کمبود فرصت  های شغلی مناسب و علی  رغم تمامی 
فرهنگی،  و  اجتماعی  وابستگی  های  و  تعلقات خاطر 
اقدام به ترک سکونت  گاه  های خود نموده و هر روز 
نقش  علی  رغم  روستایی،  مناطق  تخلیه  ی  شاهد 
ارزنده  ی آن در نظام اقتصادی، استقالل و خودکفایی 

کشور هستیم.
در همین راستا برخی از نمایندگان محترم مجلس 
به  درستی  را  اهمیت  این ضرورت و  شورای اسالمی 
شناسایی نموده و در حیطه  ی وظایف و اختیارات خود، 
اقدام به تهیه و تدوین »طرح دهیاری  ها« در راستای 
ساماندهی قوانین و تقویت جایگاه قانونی دهیاری  ها 
دهیاری  ها  فعلی  حقوقی  نظام  که  چرا  نموده  اند. 
ساختاری شکننده داشته و در مواردی فاقد اهرم  های 
اجرایی و ابزارهای قانونی الزم می  باشد. به  طور کلی 
برخی از موارد و دغدغه  های نمایندگان محترم مجلس 
مطرح  به  منجر  می  رسد  به نظر  که  اسالمی  شورای 
شدن این طرح در مجلس شورای اسالمی شده، به 

شرح ذیل است:
به  مربوط  مقررات  اعتبار  و  وزن  آن که؛  اول 
دهیاری  ها در بعضی موارد توان اجرایی دهیاری  ها را 
با چالش  های جدی مواجه می  سازد. به ویژه در مواردی 
که اجرای مقررات عمومی مستند به مصوبات هیات 
یا  کشور  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  های  و  وزیران 
سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور بوده و بعضا 

با حقوق خصوصی اشخاص در تزاحم باشد.
دوم آن که؛ مقررات مرتبط با دهیاری  ها پراکندگی 
بسیاری داشته و اصوال به این دلیل که تاسیس چنین 
نهادی با این خصوصیات مسبوق به سابقه نبوده است، 
وضع مقررات جدید با حجم عظیمی از قوانین حاکم بر 

روابط حقوقی روستاها در تعارض می  باشد.
جاری  مقررات  و  قوانین  از  بسیاری  آن که؛  سوم 
کشور به ویژه قوانین مربوط به نهادها و دستگاه  های 
از  قبل  کشور،  روستایی  مدیریت  عرصه ی  در  فعال 
اکنون  و  به تصویب رسیده  اند  نهاد دهیاری  تاسیس 
که بیش از 26000 دهیاری در مناطق روستایی شکل 
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بسیار  پیشین  قوانین  اصالح  ضرورت  گرفته  است 
این  از  پیش  بایستی  امر  این  که  می  شود  احساس 

صورت می  گرفت.
واحده ی  ماده  با  صرفا  دهیاری  ها  این که؛  چهارم 
روستاهای  در  خودکفا  دهیاری  های  تاسیس  قانون 
کشور )مصوب 1377/4/14( پا به عرصه ی مدیریت 
در عرصه ی  را  متعددی  وظایف  و  گذاشته  روستایی 
توسعه پایدار روستایی عهده  دار شده اند که بدون شک 
تحقق آن وظایف بدون داشتن پشتوانه  های قانونی و 

اجرایی محکم و موثر امکان  پذیر نخواهد بود.
مدیریت  مسئولیت  حاضر  حال  در  آن که؛  پنجم 
روستایی با سازمان  ها، نهادها و دستگاه  های اجرایی 
به گونه  ای که در حال حاضر  مختلف و متعدد است 
و  توسعه  ای  مختلف  ابعاد  در  دستگاه   27 حدود 
در  به  ویژه  حداقلی  تعامل  با  و  جزیره  ای  به صورت 
دارند.  فعالیت  روستا  محدوده ی  در  و  محلی  سطح 
و  یکپارچه  توسعه ی  تحقق  شرایطی  چنین  بی شک 
همه  جانبه ی روستایی را با چالش  های اساسی مواجه 
می  نماید. اکنون که نهاد دهیاری با یک دهه تجربه  ی 
موفق در مناطق روستایی استقرار دارد، ضرورت دارد 
تا این نهاد به عنوان نهادی مردمی و محلی، مسئولیت 
سطح  در  را  روستایی  یکپارچه ی  و  واحد  مدیریت 
و  ایجاد هماهنگی  از طریق  و  محلی عهده  دار شود 
و  هم سویی  ضمن  مختلف  دستگاه  های  بین  تعامل 
تناسب اقدامات توسعه  ای، از هدر رفتن منابع، امکانات 
پایدار  توسعه  فرآیند  و  کرده  جلوگیری  تجهیزات  و 

روستایی را تسهیل و تسریع نماید.
ششم آن که؛ با توجه به این اصل که قانون  گذاری 
امر  بدو  در  و  می  شود  قلمداد  تدریجی  فرآیند  یک 
نگاشتن قانونی که شامل کلیه ی تکالیف و اختیارات 
بود،  نخواهد  ممکن  باشد  عمومی  نهاد  یک  قانونی 
نهاد  فعالیت  از  دهه  یک  که  اکنون  دارد  ضرورت 
و  است  گذشته  کشور  روستایی  مناطق  در  دهیاری 
تجربه ی عظیمی اندوخته شده است، مبتنی بر اصل 

توسعه ی تدریجی اختیارات و تکالیف دهیاری  ها و با 
اعتماد مضاعف به توانمندی و ظرفیت  های نهادهای 
مردمی و به منظور کاهش تصدی  های غیر ضروری 
دولت، زمینه ی بسط حیطه ی اختیارات و وظایف این 
نهاد در قانون جامع دهیاری  ها بیش از پیش فراهم 

شود.

 فرآیند طرح:
بی  شک یکی از اصلی  ترین رسالت های خانه ملت 
حمایت  های  انجام  روستایی،  جامعه ی  از  حمایت  در 
ابهامات  و  خألها  تعارضات،  رفع  طریق  از  قانونی 
موجود بر سر راه نهاد دهیاری است. در همین راستا و 
با توجه به الزامات اشاره شده، نهمین دوره ی مجلس 
راه خود، ضرورت  محترم شورای اسالمی در شروع 
و اهمیت اصالح و بازنگری قوانین دهیاری  ها را در 
راستای بسترسازی برای خدمت  رسانی مطلوب  تر به 
جامعه ی روستایی به خوبی شناسایی نمود؛ و به این 
 68 امضای  با  و  تهیه  دهیاری  ها«  »طرح  ترتیب 
تقدیم  اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نماینده ی 

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی شد.
یکشنبه  روز  جلسه ی  در  طرح  این  فوریت  یک 
مورخ 1391/5/8 به تصویب نمایندگان محترم خانه 
ملت رسید و بدین ترتیب عمال ساماندهی قوانین و 

مقررات جاری دهیاری  ها، شروع شد.  
طرح  روال،  طبق  فوریت،  یک  تصویب  از  پس 
نظر  اعالم  و  تدقیق  بررسی،  جهت  دهیاری  ها 
کارشناسی به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
آموزش  به عنوان کمیسیون اصلی، و کمیسیون  های 
و  ملی  امنیت  اقتصادی،  اجتماعی،  تحقیقات،  و 
سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، 
بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی، 
طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  حقوقی،  و  قضایی 
بدین  شد.  ارجاع  فرعی  کمیسیون  های  به عنوان 
کمیسیون  کار  دستور  در  دهیاری  ها  طرح  ترتیب، 

قرار گرفت و کلیه ی  اصلی و کمیسیون  های فرعی 
جلسات کمیسیون  ها با حضور نمایندگان دستگاه های 
وزارت  طرح،  این  در  آن ها  مهم  ترین  که  ذی  ربط 
کشور )سازمان شهرداری  ها و دهیاری  های کشور( و 
تشکیل می شد  بودند،  اسالمی  انقالب  بنیاد مسکن 
این  مواد  تمامی  در  مجلس  محترم  نمایندگان  و 
موصوف  دستگاه  های  پیشنهادات  و  نظرات  طرح، 
به موازات  می  کردند.  تصمیم  گیری  نهایتا  و  اخذ  را 
کمیسیون های موصوف، مرکز پژوهش  های مجلس 
کارشناسی  متعدد  جلسات  طی  نیز  اسالمی  شورای 
با حضور نمایندگان دستگاه  های ذی  ربط و برخی از 
اساتید و صاحب  نظران مربوط، طی جلسات فشرده و 
متعددی به بررسی و واکاوی این طرح پرداخته و در 
نهایت، جمع  بندی نظرات خود را به کمیسیون شوراها 

و امور داخلی کشور ارائه نمود.
به عنوان  داخلی کشور،  امور  و  کمیسیون شوراها 
نظرات  جمع  بندی  ضمن  طرح،  اصلی  کمیسیون 
پژوهش  های  مرکز  و  تخصصی  کمیسیون  های 
مجلس شورای اسالمی و بحث و بررسی مواد طرح، 
با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه  های 
اجرایی ذی  ربط، طرح را تقدیم هیات رییسه ی محترم 
مجلس شورای اسالمی نمود. پس از ارائه ی گزارش 
صحن  به  کشور  داخلی  امور  و  شوراها  کمیسیون 
علنی  صحن  کار  دستور  در  دهیاری  ها  طرح  علنی، 
نمایندگان  و  گرفت  قرار  اسالمی  شورای  مجلس 
محترم مجلس شورای اسالمی در جلسه ی علنی روز 
چهارشنبه، ششم دی  ماه سال 91، به بررسی کلیات 
طرح یک فوریتی دهیاری ها پرداختند. پس از ارائه ی 
رییس  توسط  مربوطه  کمیسیون های  بررسی  نتایج 
محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یکی 
این  نمایندگان محترم پیشنهاد مسکوت گذاشتن  از 
با مخالفت  طرح به مدت سه ماه را مطرح کرد که 

مجلس روبه رو شد.
در ادامه مخالفان و موافقان طرح به ارائه ی نقطه 
طرح  این  کلیات  خاتمه  در  و  پرداخته  خود  نظرات 
اسالمی  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  رای  به 
رای   67 طرح  این  کلیات  نتیجه،  در  شد.  گذاشته 
موافق از مجموع 229 نماینده ی حاضر را کسب کرد 
رای گیری 119نماینده  این  در  نرسید.  تصویب  به  و 

رای مخالف و 25 نماینده رای ممتنع دادند.

 محتوا:
این طرح مشتمل بر 52 ماده می باشد که مبتنی بر 
اصل توسعه ی تدریجی اختیارات و تکالیف دهیاری  ها 
در قالب هشت سرفصل، تهیه و تنظیم شده است. در 
در  شده  مطرح  موارد  اهم  و  این طرح  فصول  ادامه 

آن ها به اختصار اشاره می  شود:
الف- کلیات:

در این فصل مفهوم نهاد دهیاری، نحوه ی تاسیس 
دهیاری، نحوه ی تعیین درجه ی دهیاری و کلیاتی در 
خصوص این نهاد طی 3 ماده آورده شده است. اهم 

 تا پیش از اجرای
 قانون تاسیس
 دهیاری  های
 خودکفا )مصوب
 1377(، برای
 انجام وظایف
 مدیریت امور
 عمومی در
 روستاها و
 همچنین برخی
 از وظایف فعلی
 دهیاری  ها
 مانند ایمنی و
 آتش  نشانی،
 مدیریت پسماند
 و جمع  آوری زباله،
 ایجاد فضای
 سبز، ساماندهی
 گورستان و
 غسالخانه، متولی
 و نهاد مشخصی
 که در این زمینه  ها
 وظیفه  ی قانونی
 داشته باشد،
وجود نداشت
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 مقررات مرتبط
 با دهیاری  ها
 پراکندگی
 بسیاری داشته
 و اصوال به این
 دلیل که تاسیس
 چنین نهادی با
 این خصوصیات
 مسبوق به
 سابقه نبوده
 است، وضع
 مقررات جدید با
 حجم عظیمی
 از قوانین حاکم
 بر روابط حقوقی
 روستاها در
تعارض می  باشد.

نکات قابل توجه در این فصل در مقایسه با قوانین و 
مقررات جاری دهیاری عبارتند از:

برای  ایجاد یک دهیاری  امکان  فراهم شدن   
چند روستای مجاور

 تعیین تکلیف در مورد روستاهای فاقد شورای 
اسالمی، آبادی  ها، مزارع مستقل و مکان ها

 شناسایی دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی
 تعیین حریم برای روستا عالوه بر محدوده

تعهدات  و  اموال  خصوص  در  تکلیف  تعیین   
روستا یا روستاهای تبدیل یا الحاق شده به شهر

ب- انتخاب دهیار:
حکم  دهیار،  انتخاب  نحوه ی  فصل  این  در 
استخدامی دهیار و دوره ی خدمت دهیار توضیح داده 
در  فصل  این  در  توجه  قابل  نکات  اهم  است.  شده 
مقایسه با قوانین و مقررات جاری دهیاری عبارتند از:         
به  از بخشدار  تغییر مرجع صدور حکم دهیار   

استاندار یا فرماندار
 مجوز انتصاب افراد بازنشسته به سمت دهیار در 

دهیاری  های پاره  وقت
 تعیین نحوه  ی مامور شدن کارکنان دولت به 
دهیاری و الزام دستگاه مربوطه در پرداخت حقوق و 

مزایای فرد مامور از محل اعتبارات همان دستگاه
پ- وظایف دهیاری:

در این فصل به تفصیل وظایف قانونی دهیار آورده 
شده است. اهم وظایف پیشنهادی جهت واگذاری به 
دهیاری در این فصل در مقایسه با شرح وظایف جاری 

دهیاری عبارتند از:
 واگذاری اجرای طرح هادی به دهیاری  ها

ایجاد  زمینه  ی  در  دهیاری  وظیفه  مندی   
خیابان ها، کوچه ها، میدان  ها، توسعه و اصالح معابر 

روستا با رعایت قوانین موضوعه
عمومی  مالیه  و  مالی  امور  بودجه،  ت- 

روستایی:
دهیاری  های  چالش های  از  یکی  فصل  این  در 
عوارض  اخذ  برای  اجرایی  ضمانت  نبود  که  کشور 
سطح روستا بود حل شده و نکات مهمی در خصوص 
مقررات مالی و معامالتی دهیاری ها، نحوه ی تنظیم و 
تفریغ بودجه و نحوه ی وصول عوارض و سال مالی 
دهیاری درج شده است. معافیت دهیاری و موسسات 
و شرکت  های وابسته به آن از پرداخت هرگونه مالیات، 
حق ثبت و هزینه  های نقل و انتقال امالک نیز از دیگر 

نکات حائز اهمیت در این سرفصل است.
ث- امور استخدامی:

در این فصل به وزارت کشور اجازه داده شده است 
که مقررات استخدامی دهیاری  ها را مجددا تهیه و به 
تصویب هیات وزیران برساند. همچنین نحوه ی تعیین 
رسیدگی  نحوه ی  و  دهیاری  ها  تشکیالت  و  ساختار 
این فصل  در  دهیاری  کارکنان  و  دهیار  تخلفات  به 

مشخص شده است.
ج- تملک اراضی و امالک:

در این فصل نحوه ی اجرای برنامه  های عمرانی 
دهیاری و توسعه ی روستا خصوصا به نحوه ی اجرای 

طرح هادی پرداخته شده است. اهم نکات قابل توجه 
و پیش بینی شده در این فصل در مقایسه با قوانین و 

مقررات جاری دهیاری عبارتند از:
 مشخص شدن نحوه ی تملک اراضی، امالک و 
تاسیسات متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت 

اجرای برنامه  های عمرانی و خدماتی روستا
 مالکیت دهیاری بر تمام یا قسمتی از معابر که 
در نتیجه ی اجرای طرح  های توسعه ی روستا به صورت 

متروک و مازاد درآمده است
دولتی،  موسسات  و  سازمان  ها  شدن  مکلف   
موسسات  و  نهادها  و  بنیادها  اجرایی،  دستگاه  های 
و  اراضی  بالعوض  واگذاری  به  دولتی  غیر  عمومی 
اجرای طرح  های  برای  به دهیاری  اختیار  امالک در 

عمرانی، خدماتی و عمومی روستا
طبیعی  منابع  و  ملی  اراضی  کلیه ی  واگذاری   
واقع در محدوده ی روستا جهت انجام امور عمرانی و 

خدماتی به دهیاری
چ- مقررات جزایی:

سطح  جرایم  با  برخورد  نحوه ی  فصل  این  در   
روستا و اقدام مامورین دهیاری و یا ضابطین قضایی 
با حوزه ی دهیاری مورد  با جرایم مرتبط  در برخورد 
جرایم  به  رسیدگی  نحوه ی  است.  گرفته  قرار  بحث 
شخص دهیار، نحوه ی برخورد با توهین  کنندگان به 
دهیار و کارکنان دهیاری و نحوه ی مقابله با سد معبر 
عمومی و اشغال معابر و اماکن عمومی روستا از دیگر 
موارد مشخص شده در این فصل است که جای آن ها 

در قوانین و مقررات جاری دهیاری  ها خالی است.
ح- معماری و عمران روستایی:

در این فصل چالش اصلی دهیاران در خصوص 
ضمانت  و  ساختمانی  تخلفات  با  برخورد  نحوه ی 
اجرایی صدور حکم دهیاری در نظارت بر ساخت و 
نکات  اهم  است.  شده  تکلیف  تعیین  روستا  در  ساز 
این فصل در  دیگر قابل توجه و پیش  بینی شده در 
مقایسه با قوانین و مقررات جاری دهیاری عبارتند از:

 مسئولیت دهیاری در نظارت بر طرز استفاده ی 
اراضی داخل محدوده ی روستا و حفظ و ساماندهی 
سیما و منظر روستاها مطابق با الگوی ایرانی- اسالمی
 الزام ادارات ثبت اسناد و دادگاه  ها در اخذ تاییدیه 
در  واقع  اراضی  افراز  و  تفکیک  نقشه ی  در  دهیاری 

محدوده ی روستا
 الزام دفاتر اسناد رسمی در اخذ مفاصا حساب 

امالک مورد معامله از دهیاری
 الزام کلیه ی دستگاه  ها و نهادها به رعایت طرح 
اجرای  در  باالدست  طرح  های  سایر  و  روستا  هادی 

پروژه  های عمرانی و خدماتی محدوده ی روستا
پروانه ی  صدور  در  دهیاری  وظایف  تشریح   
در  حقوقی  و  حقیقی  مالکین  برای  ساختمانی 

محدوده  ی روستا
 تشریح فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی 

واقع در محدوده ی روستا
 الزام دستگاه  های دولتی در عدم ارائه ی خدمات 
آب، برق، تلفن، گاز و ... به ساختمان  های فاقد پروانه 

و مجوز قانونی

 جمع  بندی:     
و  اجتماعی  عدالت  تحقق  راستای  در  بی  شک 
مدیریت  به  توجه  همچون  مواردی  ملی،  توسعه ی 
توسعه ی  تحقق  در  تسریع  روستا،  عمومی  امور 
زندگی  استانداردهای  نمودن  فراهم  روستایی،  پایدار 
دهیاری  مدیریتی  نهاد  طریق  از  روستا  محیط  در 
بسیاری  اهمیت  و  ضرورت  از  روستایی  مناطق  در 
برخوردار است. با شکل  گیری نهاد دهیاری در حدود 
از  درصد   83 بهره  مندی  و  کشور  روستای   26000
جمعیت روستایی کشور از خدمات این نهاد، بسترهای 
رفع  روستایی،  پایدار  توسعه ی  تحقق  برای  الزم 
مسائل و مشکالت جامعه ی روستایی از طریق نهادی 
برخاسته از مردم روستا، ارائه ی خدمات مطلوب تر و 
دیگر  زمان  هر  از  بیش  اجتماعی  عدالت  توسعه ی 
فراهم شده است. در این مقطع یکی از راهکارهای 
حمایت از مدیریت نوین روستایی، انجام حمایت  های 
ابهامات  و  خألها  تعارضات،  رفع  طریق  از  قانونی 
موجود بر سر راه نهاد دهیاری، فراهم  سازی پشتوانه ی 
اجرایی برای دهیاری  ها، واگذاری وظایف و اختیارات 
ارتقای شأن و منزلت دهیاری  ها و کمک به  جدید، 
ساماندهی  در  نظام  ارزنده ی  تجربه ی  یافتن  قوام 

مدیریت روستایی کشور است.
به اعتقاد نگارنده، تهیه و تدوین »طرح دهیاری  ها« 
از سوی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای 
برای ساماندهی وضعیت  اسالمی و دغدغه  ی آن  ها 
فال نیک  به  بایستی  را  مدیریت روستایی در کشور 
گرفت و این اقدام، بیان گر این مهم است که دهیاران 
در  حضور  و  خدمت  رسانی  مدت  طول  در  محترم 
منشا  توانسته  اند  روستایی  پایدار  توسعه ی  عرصه ی 
و  به  طوری که حضور  باشند.  ارزنده  ای  برکات  و  آثار 
وجود خود را در این عرصه به خوبی به اثبات رسانده 
و توجه کلیه ی متولیان امر از جمله مجلس محترم 
شورای اسالمی به عنوان مهم  ترین رکن قانون  گذاری 
در کشور را به خود جلب نموده و به جایگاه واقعی خود 
بسیار نزدیک شده  اند.هر چند که این طرح به سرانجام 
مد نظر دهیاران نرسید، ولی مطمئنا سرآغازی برای 
تحوالت بعدی در ارتقای جایگاه و منزلت حقوقی و 

قانونی دهیاری  ها خواهد بود.
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و  شهرداری ها  سازمان  گزارش  به 
محسن  مهندس  کشور  دهیاری های 
کوشش تبار معاون امور دهیاری ها به همراه چند تن 
و  شهرداری ها  سازمان  مسئولین  و  مدیران  از 
ماه  بهمن  دوشنبه 16  روز  در  کشور  دهیاری های 
1391 به استان هرمزگان سفر کردند و جهت بازدید 
هوادریا  پایگاه  محل  از  تنب  بخش  روستاهای  از 
تنب  جزایر  عازم  هرمزگان  سپاه  دریایی  منطقه ی 

بزرگ و کوچک شدند. 
جزیره ی  مشکالت  و  ظرفیت ها  بررسی  از  پس 
تنب بزرگ، هیئت مزبور از جزیره ی تنب کوچک 
بازدید نمود و طی مراسمی حکم دهیاری روستای 
تنب کوچک توسط بخشدار منطقه و مدیر کل امور 
روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان به مهندس 
سازمان  دهیاری های  امور  معاون  تبار  کوشش 

شهرداری ها و دهیاری های کشور اعطا گردید.
بنا به گزارش دفتر امور روستایی و شوراهای 
معاون  سفر،  ادامه ی  در  هرمزگان،  استانداری 
مدیر  عبدالهی،  دکتر  به همراه  دهیاری ها  امور 
روستایی  خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  کل 
برنامه ریزی  دفتر  کل  مدیر  اسدی  مهندس  و 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  بودجه  و 
و  بخشداران  فرمانداران،  همایش  در  کشور 
کردند. شرکت  هرمزگان  استان  غرب   دهیاران 

بندرلنگه  شهرستان  در  که  همایش  این  در 
شهرستان  فرماندار  قانعی فرد،  گردید؛  برگزار 
تغییرات  به  مقدم،  خیر  عرض  ضمن  لنگه  بندر 
در  اخیر  سال های  طی  که  پیشرفت هایی  و 
شهرستان بندرلنگه حاصل شده بود اشاره کرد و 
برخی از مشکالت و موانع موجود را مطرح نمود. 
در  نیز  بستک  شهرستان  فرماندار  مشتاق زاده 
همین راستا پیشنهادهایی جهت رفع مشکالت و 

موانع موجود دهیاری ها در آینده ارائه داد.
سپس حسین رییسی، مدیر کل امور روستایی 
از  گزارشی  هرمزگان  استانداری  شوراهای  و 

استان  اجرایی  دستگاه های  و  دهیاری ها  عملکرد 
در حوزه ی روستایی بیان نمود و در ادامه اعالم 
پروژه ی  تعداد 249  مبارک فجر  کرد: در دهه ی 
توسط  ریال  میلیون   51343 اعتبار  با  روستایی 
است  رسیده  بهره برداری  به  استان  دهیاری های 
که این موضوع بیان گر ظرفیت مناسب دهیاری ها 

برای توسعه ی روستاها می باشد.
رییسی در ادامه ی سخنانش از تشکیل 19 شرکت 
تعاونی دهیاری ها در استان هرمزگان خبر داد و ضمن 
تاکید بر اهمیت آموزش دهیاران و اعضای شورای 
اسالمی روستا، این امر را موجب ارتقای توانمندی 

مجموعه ی شوراها و دهیاری ها دانست.
مدیر کل امور روستایی استانداری هرمزگان به 
روستاهای فاقد دهیاری نیز اشاره کرد و خواستار 
مشخص شدن وضعیت مدیریت روستاهای فاقد 

دهیاری شد.
دهیاری های  امور  معاون  نشست،  پایان  در 
کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
برنامه ریزی  تقویت  ضرورت  خصوص  در 
توصیه هایی  دهیاری ها  و  روستاها  امور  در 
را  دهیاری ها  تعاونی  تشکیل  و  کرده  ارائه 
در  دهیاری ها  هم افزایی  جهت  در  ظرفیتی 
نمود. معرفی  پایدار  توسعه ی  تحقق   مسیر 

کوشش تبار از عملکرد دهیاری ها اعالم خرسندی 
کرد و آن را بیان گر پتانسیل و توان ویژه ی نهاد 
دهیاری در مدیریت روستا دانست. وی در پایان 
سخنان خود پیشنهاداتی نیز در جهت ایجاد منابع 
درآمد پایدار برای تقویت نهاد دهیاری ارائه نمود 
که در این بین “گردشگری”  به عنوان یکی از منابع 
 پایدار درآمدی دهیاری ها مورد تاکید قرار گرفت.

وی در پایان سخنانش ابراز امیدواری کرد که در 
صورت  که  برنامه ریزی هایی  با  نزدیک  آینده ی 
خواهد گرفت شاهد شکوفایی و محرومیت زدایی 
بیش از پیش در سطح روستاهای استان هرمزگان 

باشیم.

معاون امور دهیاری های 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
به عنوان دهیار روستای تنب کوچک 

انتخاب شد
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هجدهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور 
سراسر  استانداری های  شوراهای  و  روستایی 
کشور در روز سه شنبه هشتم اسفندماه از سوی معاونت 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  دهیاری های  امور 
شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  میزبانی  به  و  کشور 
استانداری تهران، با حضور استاندار تهران و قائم مقام 
هتل  در  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 

المپیک تهران برگزار شد.
استاندار تهران در مراسم افتتاحیه این همایش گفت: 
خوشبختانه با اقداماتی که پس از انقالب و به ویژه طی 
دولت های نهم و دهم صورت گرفته، شاهد تجدید حیات 
در فضای روستاها هستیم و می بینیم که پس از سال ها 
نخوت و سکون، فعالیت های مثبتی در فضای روستایی 
کشور صورت گرفته است. مرتضی تمدن افزود: پیامدهای 
را  روستاها شرایطی  به  نسبت  قبل  رژیم  سیاست های 
به وجود آورد که روستاها کارکرد و نقش اصلی خود را 
التقاط فرهنگ ها، رشد  از دست دادند و حاشیه نشینی، 
بی رویه ی شهرها و مشکالت فرهنگی و انواع آسیب های 
اجتماعی در کشور پدید آمد. زیرا سیاست رژیم پهلوی 
تخریب جامعه ی روستایی و تخریب فرهنگ ها و خرده 

فرهنگ های جامعه ی روستایی بود.
وی با بیان این که پس از پیروزی انقالب اسالمی 
با توجه به نگاه ویژه ی امام راحل به عمران و آبادانی 
روستاها، نگاه و توجه به روستاها جلب شد افزود: با توجه 
به روستاها، اصالت و جایگاه روستا به عنوان اصل مهم 
اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این روند از بدو کار 
این دولت رشد صعودی به خود گرفته است؛ به طوری که 
امروز شاهد دستاوردهای تجدید حیات روستا ها هستیم 
و امیدواریم این روند و حرکت به شکلی قدرتمندتر ادامه 

یافته تا کارکرد روستاها در فضای کشور فراگیرتر شود.
در ادامه ی این نشست مهندس تابش فر قائم مقام 
بر  تاکید  با  کشور  دهیاری های  و  سازمان شهرداری ها 
کاری  اولویت های  از  دهیاری ها  جایگاه  تثبیت  این که 
عمده ی دولت و وزارت کشور است اظهار کرد: در حال 

حاضر مجوز تاسیس 26 هزار و 141 دهیاری در کشور 
صادر شده که به این ترتیب 83 درصد جمعیت روستایی 
کشور تحت پوشش خدمات مدیریت نوین روستایی قرار 
گرفته اند. وی افزود: در دهه ی مبارک فجر امسال 3164 
پروژه ی عمرانی، خدماتی و فرهنگی که توسط دهیاری ها 

در مناطق روستایی کشور اجرا شده است، افتتاح شد.
تابش فر راه اندازی 806 شرکت تعاونی دهیاری ها را 
اقدام مناسبی در زمینه ی اجرای پروژه های فنی، خدماتی 

و عمرانی در این مناطق ذکر کرد.
سطح  در  مذکور  تعاونی های  این که  بیان  با  وی 
آن،  اعضای  صرفا  و  تشکیل  شهرستان  یا  بخش 
دهیاری های همان بخش یا شهرستان می باشند، اظهار 
کرد: شرکت های مذکور در زمینه های مختلف عمرانی، 
توانسته اند  و  بوده  فعال  اقتصادی  و  تولیدی  خدماتی، 
تاکنون حدود 3300 شغل مستقیم در مناطق روستایی 
کشور ایجاد نمایند. وی همچنین در خصوص طرح جامع 
دهیاری ها گفت این طرح، طرح جامعی است که در آن 
تمام موارد مدیریت روستایی به خوبی دیده شده است و 
با اجرایی شدن آن، تمام موارد و کاستی های روستاها 

حل خواهد شد.
در ادامه معاون امور عمرانی استانداری تهران با اشاره 
به این که خوشبختانه در نظام جمهوری اسالمی ایران 
خدمات ارزنده ای در روستاها صورت گرفته است، اظهار 
داشت: ما در حال حاضر در تهران روستاهایی داریم که 
50 هزار نفر جمعیت داشته و شهری را داریم که تنها 2 
هزار نفر جمعیت دارد که این موضوع قابل توجه است. 
به طور مثال قیامدشت 56 هزار نفر و خاورشهر 40 هزار 
نفر جمعیت داشته در حالی که شهری مثل جوادآباد تنها 2 

هزار نفر جمعیت دارد.
محمدرضا محمودی افزود: ما در استان تهران 12 
میلیون نفر جمعیت داریم که حدود بیش از یک میلیون 
نفر آن روستایی هستند و در 800 روستایی که در نزدیکی 
تهران وجود دارد ساکن هستند. با تصویب قانون مالیات 
بر ارزش افزوده و با کمک وزارت کشور اعتبارات خوبی 

در بین 380 دهیاری استان توزیع شده است.
معاون عمرانی استاندار تهران با بیان این که هم اکنون 
کلیه ی روستاهای استان مجهز به ماشین آالت جمع آوری 
روستا های  در  معابر  بهسازی  همچنین  و  بوده  زباله 
استان انجام شده است افزود: استان تهران 16.5 درصد 
جمعیت دارد، اما تنها 3.4 درصد اعتبارات به این استان 
اختصاص داده می شود و درواقع حجم این اعتبار نسبت 

به استان های دیگر کمتر است.
محمودی با بیان این که پروژه های عمرانی انجام شده 
در روستاها بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته بیشتر 
و مبلغ اعتباری آن نیز بیشتر بوده است اظهار داشت: در 
حال حاضر ما اقدامات خوبی در زمینه ی روستاها انجام 
داده ایم به طوری که تعداد پروژه های افتتاح شده توسط 
به نسبت  ایام دهه ی فجر  استان در  این  دهیاری های 

سال های گذشته بسیار قابل توجه بوده است.
و شوراهای  روستایی  امور  دفتر  مدیر کل  ادامه  در 
استانداری تهران گزارشی از عملکرد این دفتر ارائه داده 
و افزود: این استان تعداد 285 دهیاری داشته که از این 
میان 165 دهیاری دارای ساختمان و 45 دهیاری فاقد 
ساختمان است. همچنین تعداد 40 دهیاری نیز شروع به 
ساخت ساختمان کرده اند و ساختمان دهیاری 35 واحد 
تحویل  آماده ی  سال  پایان  تا  به حمدا...  نیز  باقی مانده 

می باشد.
اردوخانی افزود: در خصوص بازدیدهای میدانی انجام 
روستاهای  از  میدانی  بازدید  ساعت  هزار   11 ما  شده، 
استان داشته ایم که این امر به منظور شناخت وضع موجود 
و تعیین اولویت های الزم و بازرسی عملکرد اداری، مالی 

و عمرانی دهیاری ها صورت گرفته است.
مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
تهران شرایط خاص این استان را به لحاظ مهاجرت پذیری، 
یکی از معضالت پیش رو در امر مدیریت روستایی تهران 
عنوان کرده و افزود: تعداد زیادی از این مهاجران، به دلیل 
جذب  بزرگ،  شهرهای  در  زندگی  باالی  هزینه های 
روستاهای استان می شوند و این امر جمعیت روستاهای 
این  ادامه ی  در  اضافه می کند.  از پیش  بیش  را  استان 
دهیاری ها،  امور  معاونت  حوزه ی  کل  مدیران  همایش 
سازمان  ذی حساب  و  بودجه  نظارت،  و  بازرسی  دفاتر 
مرتبط  موضوعات  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
به  و  نموده  بیان  را  دهیاری ها  و  روستایی  مدیریت  با 

پرسش های حاضران پاسخ گفتند.
دهیاری های  امور  معاون  تبار  کوشش  همچنین 
کرد  اعالم  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
از  دهیاری ها  و  روستایی  مدیریت  حوزه ی  موضوعات 
نیروی  و  تشکیالت  تخصصی  کارگروه  چهار  طریق 
و  محیط زیست  و  بهداشت  مهندسی،  و  فنی  انسانی، 
بودجه و امور مالی با حضور مدیران و کارشناسان معاونت 
و  روستایی  امور  دفاتر  کل  مدیران  و  دهیاری ها  امور 
شوراهای استانداری ها پیگیری می شود و مطالب مهم 

در نشست های ملی مطرح خواهد شد.
در ادامه ی این نشست مدیران کل دفاتر امور روستایی 
و شوراهای استانداری ها به بررسی مسائل و مشکالت 
استان خود پرداخته و برخی از چالش ها و سواالتی را که 
در خصوص مسائل بودجه و سایر مسائل داشتند به سمع 

و نظر مسئولین مربوطه رساندند.

هجدهمین نشست ملی مدیران کل دفاتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری های 
 سراسر کشور برگزار شد 
 تهران-  8 اسفند1391

53شماره 41 ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي

info@Dehyariha.com



نشست مشورتی بخشداران استان مرکزی در 
27 بهمن ماه 1391 در سالن جلسات معاونت 
هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه معاون عمرانی استاندار استان 
مرکزی ضمن تبریک میالد باسعادت حضرت محمد 
صادق  جعفر  امام  حضرت  میالد  و  )ص(  مصطفی 
دهیاری ها   91 سال  اعتبارات   داشتند  اعالم  )ع( 
که  داشته  رشد  درصد   141 گذشته  سال  به  نسبت 
و  یافته  توسعه  کمتر  مناطق  رشد  اهمیت  بیان گر 
روستاهاست. توسعه ی  در  استان   اولویت گذاری 
از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  اعالم  بازوند  هوشنگ 
600دهیار در استان فعالیت دارند که از این تعداد 132 
نفر دارای تحصیالت زیر دیپلم، 316 نفر دارای مدرک 
دیپلم و 150 دهیار نیز دارای تحصیالت باالی دیپلم 
هستند. همچنین در حال حاضر تعداد 44 نفر از 601 

دهیار استان مرکزی را خانم ها تشکیل می دهند.
او در ادامه گفت: با توجه به تغییراتی که در شوراها 
به وجود خواهد آمد، از دوره ی آینده انتظار می رود تعداد 
 دهیاران با تحصیالت زیر دیپلم در استان به صفر برسد.
بازوند در ادامه ی صحبت های خود گفت: مقاوم سازی 
ساالنه ی چهار هزار واحد مسکونی در استان در دستور 
کار قرار گرفته است که امسال به دلیل برخی مشکالت، 
این امر تنها برای 30 درصد منازل صورت گرفته است. 
روستایی  مسکونی  واحد  هزار   500 حاضر  حال  در 
آن  واحد  هزار   23 تاکنون  که  دارد  وجود  استان  در 
مقاوم سازی شده است. قانون پرداخت بیمه ی ساخت و 
ساز روستایی از عمده ترین چالش های مقاوم سازی است. 
هر روستایی برای ساخت و ساز هر متر مربع زمین خود 
باید مبلغ پنج هزار و 800 تومان را برای بیمه پرداخت 
کند و همچنین باید مبالغی را نیز به بنیاد مسکن و ... 
بپردازد. پرداخت این مبالغ برای روستاییان سنگین است 

و همین موضوع باعث رشد منفی ساخت و ساز و یا 
باید  ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز شده است که 
برای آن چاره اندیشی صورت گیرد. معاون امور عمرانی 
استانداری مرکزی همچنین مغایرت های وظایف بین 
دهیاران و بنیاد مسکن را از مهم ترین مشکالت دهیاران 
یک سری  قانون  اساس  بر  داشت  بیان  و  کرد  عنوان 
بر  وظایف  یک سری  و  دهیاران  عهده ی  بر  وظایف 
عهده ی بنیاد مسکن قرار گرفته است که این مغایرت 

وظایف، مشکالتی را در این حوزه به وجود آورده است.
کرد:  اذعان  نشست  این  در  شعبانی فرد  مهندس 
و  اقتصادی  فرهنگی،  زیرساخت های  تقویت  برای 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کمتر توسعه 
یافته باید به سمت طرح های کاربردی پیش برویم و 
با تبادل نظر و هم فکری بخشداران و دهیاران برنامه ی 
دقیقی تنظیم کنیم. همچنین ایشان در جهت بهره وری 
و کارآمدی مدیریت روستایی گفت: باید به منظور کاهش 
آسیب ها در حوزه ی روستایی با کار کارشناسی و استفاده 
از اختیارات اصل 127 و 138 استانداران، در هم افزایی 
دستگاه های متولی برای کاهش هزینه های مقاوم سازی 

اقدام شود.
در این نشست نماینده ی ولی فقیه استان مرکزی 
نیز اظهار داشتند مهاجرت از روستاها به شهرها همواره 
مشکالتی را برای شهرنشینان و روستاییان به دنبال 
در  روستایی  جمعیت  توانمندسازی  که  است  داشته 
تمامی حوزه ها می تواند از میزان مهاجرت ها بکاهد و 
نقش مهمی نیز در توسعه ی بخش کشاورزی داشته 
باشد. ایجاد اشتغال پایدار و مقاوم سازی مسکن روستایی 
 مستلزم همکاری و تعامل بخشداران و دهیاران است.

در حال حاضر نبود فرصت اشتغال در روستاها و پایین 
مهاجرت  دالیل  عمده ترین  از  درآمدها  سطح  بودن 
موجب  موضوع  این  که  است  شهرها  به  روستاییان 
نهادهای حمایتی  پوشش  زیر  گسترده شدن جمعیت 
شده است. نهادینه شدن اصالح الگوی مصرف و سبک 
زندگی ایرانی و اسالمی در روستاها، حمایت روستاییان 
در بخش کشاورزی و توجه به زیباسازی محیط روستایی 
در سایه ی مشارکت مردمی عامل بازدارنده در روند رو به 
رشد مهاجرت روستاییان می باشد. دهیاران و بخشداران 
در ترویج و نهادینه ساختن این الگوها نقش بسیار موثری 
 دارند که می بایست به درستی به وظایف خود عمل کنند. 
داد:  ادامه  نجف آبادی  دری  قربانعلی  آیت اهلل  حضرت 
برای بهبود وضعیت روستاها و جلوگیری از مهاجرت 
به شهرها باید تدوین سند آمایش سرزمینی برای مناطق 
روستایی و پیوند کار میدانی، برنامه ی هدفمند علمی 
سیاست  به عنوان  استان  توسعه  کالن  نظریه های  با 
قرار  دهیاران  و  بخشداران  کار  دستور  در  راهبردی 
گرفته و در این زمینه برنامه ی مدون و کارآمدی تهیه 

شود. هم اکنون کاهش رشد جمعیت در کشور یکی از 
مهم ترین مشکالت پیش روی مسئوالن و برنامه ریزان 
است، به طوری که می توان گفت حرکت نمودار جمعیتی 
استان به سمت پیری است و این خود تهدیدی جدی 
استان  جمعیت  رشد  می شود.  محسوب  جامعه  برای 
جمعیت  رشد  کاهش  و  است  درصد    0/9 مرکزی 
 ناشی از مهاجرت ها و فقر فرهنگی و اقتصادی است.

برنامه های احیای کانون های جمعیت و توسعه روستایی 
و  امکانات  و  فضا  در  درست  تعریف  مبنای  بر  باید 
زیرساخت های اشتغال و رفاه پیگیری شود و توسعه ی 
زیرساخت های بخش کشاورزی باید به سرعت به سمت 
کشاورزی مکانیزه و ارگانیک، راه اندازی صنایع تبدیلی 
و  کند  حرکت  مدرن  دامداری  توسعه ی  و  فرآوری  و 
ماندگاری  و  درآمد  منبع  به عنوان  پایه  از ظرفیت های 
شود.  صحیح  استفاده ی  زادگاه شان  در   روستاییان 
آیت اهلل دری نجف آبادی با توجه به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی نقش بخشداران 
بسیار  را  مردم  در  انتخاباتی  ایجاد شور  در  دهیاران  و 
ادامه بر اصل بی  مهم و موثر قلمداد کرد. ایشان در 
طرفی بخشداران و دهیاران تاکید نمود و تخصص و 
والیت مداری را دو ویژگی بایسته ی نامزدهای شوراهای 

اسالمی و ریاست جمهوری معرفی کرد.
استانداری  روستایی  امور  دفتر  کل  مدیر  ادامه  در 
در جهت  گرفته  اقدامات صورت  بیان  مرکزی ضمن 
و  اشتغال  ایجاد  تابعه،  دهیاری های  تجهیز  و  تقویت 
درآمد پایدار در روستاها را امری مهم و ضروری برای 
توسعه ی همه جانبه قلمداد کرد. همچنین سلیمانی در 
ادامه به اهمیت نقش دهیار در ماده ی 194 و پیش نویس 

آیین نامه ی این ماده اشاره نمود.
سیامک سلیمانی در ادامه ی بیانات خود، با توجه به 
اهمیت اشتغال و همچنین جایگاه مهم کمیته امداد امام 
خمینی )ره( در این امر از هماهنگی های صورت گرفته با 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی در 

حوزه ی اشتغال و توسعه ی روستایی خبر داد. 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی 
نیز با ارائه ی گزارشی از فعالیت های کمیته امداد استان 
در  اشتغال زایی  حوزه ی  در  به ویژه  گذشته،  سال  در 
مناطق محروم صحبت های خود را ادامه داد:  فقر بدخیم 
حاکم بر جامعه ی امروز به جمعیت جوان و حاشیه ی 
خانواده های  مشکالت  عمده  و  شده  کشیده  شهرها 
زندگی،  تامین  ناتوانی  حوزه ی  در  پوشش  تحت 
 هزینه های درمانی، مسکن و بدهی های بانکی است.

با  همکاری  تفاهم نامه ی  نشست،  پایان  در  همچنین 
هدف ساماندهی اشتغال و توسعه روستایی بین کمیته 
امور  دفتر  و  مرکزی  استان  )ره(  خمینی  امام  امداد 

روستایی استانداری به امضا رسید.

نشستمشورتیبخشداراناستانمرکزی
برگزارگردید
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بر اساس بند 18 ماده ی 10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان 
و  شورا  با همکاری  عوارض  تعرفه ی  تهیه ی  دهیاری ها؛ 
ارائه ی آن به شورای اسالمی بخش به منظور تصویب و طی سایر 
مراحل قانونی از جمله وظایف دهیاری و شورای اسالمی روستا است. 
همچنین ماده ی 36 آیین نامه ی مالی دهیاری ها نیز، درآمدهای ناشی 
از عوارض را یکی از منابع درآمدی نهاد دهیاری معرفی کرده است که 

وصول آن را دهیار بر عهده دارد.
این امر نیازمند سازوکار صحیح و حساب شده، آشنایی با شیوه ی دقیق 
محاسبه ی وجوه دریافتی و نظارت بر نحوه ی هزینه کرد آن ها می باشد. 
بر همین اساس است که قانون گذار برای اداره ی بخشی از امور جامعه 
توسط مردم، با تشکیل شوراهای اسالمی، وظایفی را به اعضای آن 
واگذار نموده تا در انجام حداقل نیازها و خدمات ضروری کوشا باشند.

کتاب »آشنایی با عوارض، وضع و وصول آن در دهیاری ها« یکی 
از منابعی است که در آن به تفصیل به موضوع عوارض و قوانین و 

آیین نامه های مربوط به آن پرداخته شده است. 
کتاب دارای سه فصل می باشد که مولف در فصل اول به تقسیمات 
کشوری و جایگاه مدیریت در روستا قبل از انقالب پرداخته است و 
به طور خالصه، سابقه ی مدیریت در روستا و همچنین موضوع عوارض 
پیش از انقالب اسالمی را مورد بررسی قرار داده است. در فصل دوم، 
نویسنده روند تکوین مدیریت روستایی بعد از انقالب اسالمی را مورد 
بررسی قرار داده است؛ و در ادامه به شرح وظایف دهیاران و اختیارات 
آنان و همچنین وظایف شورای بخش و شورای روستا پرداخته است 
ارتباط با ساختارهای مذکور وضع گردیده را ذکر  و قوانینی که در 
نموده است. فصل آخر کتاب بیشترین حجم را به خود اختصاص داده 
است و به نحوه ی وضع و وصول عوارض در روستا پرداخته است. در 
این فصل نویسنده سعی کرده تا مخاطب را با قوانین، آیین نامه ها و 
شیوه نامه های وضع و وصول عوارض در روستا آشنا نماید و قوانین 

مهم و کاربردی پیرامون این مبحث را گردآوری نماید.
در بخش آخر کتاب، قسمتی با عنوان پیشنهادات گنجانده شده است 
که حاوی فرم ها و جداول مفیدی است که می تواند توسط دهیاری ها 
به عنوان نمونه مورد استفاده قرار گیرد. از میان این قالب ها می توان به 
جداول مربوط به اجرای ماده ی 18 دستورالعمل ایجاد یکنواختی در 
نظام عوارض شورای اسالمی بخش و همچنین پیشنهاداتی در ارتباط 

با شیوه ی افزایش درآمد در دهیاری ها اشاره نمود.

فرآیند توسعه ی منابع انسانی مقارن و جدایی ناپذیر از مقوله ی آموزش می باشد، 
نوسازی  به عنوان گامی موثر در جهت بهسازی و  انسانی  نیروی  آموزش  امروزه 
به عنوان  آموزش  پویاست.  سازمان های  خصوصا  سازمان ها  تایید  مورد  کارکنان  توانمندی 
فعالیتی حرفه ای به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان ها و ارتقای کیفیت کار نیروی 
انسانی و کسب مهارت های تخصصی به حساب می آید و از قلمرو هزینه، به سرمایه گذاری 

برای توسعه سازمانی وارد شده است.
تامین سرمایه ی انسانی مستلزم انجام فعالیت های آموزشی است، بنابراین انجام هرگونه 
سرمایه گذاری آموزشی، سرمایه گذاری برای تامین سرمایه ی انسانی محسوب می شود؛ بدین 
جهت آموزش نیروها و کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها می تواند نقش بسزایی در بهبود 
عملکرد سازمانی داشته باشد. توسعه ی توانمندی های نیروی انسانی از طریق تعریف دقیق 
شرح وظایف، شناسایی توانایی ها و شایستگی های مورد نیاز هر شغل و ارائه ی آموزش های 

مرتبط جهت افزایش کارآیی و بهره وری سازمانی صورت می گیرد.
در این راستا معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور اقدام به اجرای طرح تدوین استانداردهای آموزشی مشاغل دهیاری ها 
با هدف تهیه و تدوین شرح وظایف مشاغل، شایستگی های هر یک از وظایف و آموزش های 
شده  تنظیم  فصل  پنج  در  کتاب  است.این  نموده  شایستگی ها  این  از  یک  هر  با  مرتبط 
تشکیل  را  دهیاری ها  و  شهرداری ها  آموزش  جامع  نظام  از  چهارم  بخش  درواقع  و  است 
می دهد و در قالب چهار قسمت به تجزیه و تحلیل مشاغل و دوره های آموزش عمومی و 
همچنین آموزش های ویژه ی دهیاری ها پرداخته است.در سه بخش ابتدای کتاب، مشاغل 
و استانداردهای آموزشی دهیاری ها -با توجه به درجه ی دهیاری- مورد بررسی قرار گرفته 
است.قسمت اول کتاب، پست های دهیاری های درجه یک و دو را مورد بررسی قرار داده و 
به شرح وظایف، کد و شایستگی های مورد نیاز برای هر یک از وظایف پست های: دهیار، 
مسئول مالی و اداری و مسئول خدمات و عمران روستایی مبادرت ورزیده است. در قسمت 
دوم که اختصاص به دهیاری های درجه سه و چهار دارد، عالوه بر دهیار و مسئول مالی و 
اداری، دو پست دیگر –که شامل مسئول امور فنی و اجرایی و مسئول خدمات عمومی و 
اجتماعی می شود- نیز مورد شرح قرار گرفته است.این روند در قسمت سوم  کتاب با اندک 

تغییراتی در پست ها برای دهیاری های درجه پنج و شش انجام شده است.
در قسمت چهارم کتاب، معاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی در هر 
صفحه، عالوه بر عنوان و کد دوره، به مدت دوره، سرفصل های آموزش و اطالعات دیگری 
به  از کتاب شرح داده شده، می توان  این قسمت  از جمله دوره هایی که در  پرداخته است. 
آشنایی با ICT روستایی، آشنایی با برنامه ی پنج ساله ی دهیاری ها، آشنایی با طرح های 

هادی روستایی و .... اشاره نمود.
شرح  به  دهیاری ها«  مشاغل  آموزشی  دوره های  و  »استانداردها  کتاب  پنجم  قسمت 
دوره های آموزش عمومی پرداخته و اطالعاتی پیرامون هر دوره در یک صفحه ارائه نموده 
است. از جمله عناوین دوره های آموزش عمومی می توان به: آیین نگارش و مکاتبات اداری، 

اتوماسیون امور دفتری و روزانه، برخی از مهارت هایICDL  و ... اشاره نمود.

مولف: 
کیومرث محمودی 

ناشر: 
سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور 
چاپ اول: 

تابستان 1391
شمارگان: 3000 جلد

دفتر توزیع کتاب: 
021-88986398

مولف: معاونت آموزشی پژوهشکده ی 
مدیریت شهری و روستایی سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور 
ناشر: راه دان - انتشارات سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور 
چاپ: نوبت اول / زمستان 1391

شمارگان: 500 جلد

آشنایی با عوارض، وضع
و وصول آن در دهیاری ها

 استانداردها و دوره های آموزشی 
مشاغل دهیاری ها
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معاون عمرانی وزير کشور: 
دهیاران به عنوان مدير ارشد 

روستا تعیین شدند 

با  کشور  وزیر  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون 
اشاره به تصویب آیین نامه ی اجرایی ماده ی 194 
قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور از سوی هیات 
وزیران اعالم کرد: مطابق این آیین نامه، پیگیری 
عمران  و  توسعه  فعالیت های  انجام  بر  نظارت  و 
در محدوده ی روستا به دهیار به عنوان مدیر ارشد 

روستا واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، مهندس حمیدرضا ارشادمنش 
با بیان مطلب فوق گفت: به موجب این آیین نامه، 
دهیار موظف است عالوه بر انجام وظایف مقرر در 
اساسنامه، تشکیالت و سازمان دهیاری ها )مصوب 
تسهیل  قبیل:  از  وظایفی  وزیران(  هیات   1380
روستا،  در  دولت  برنامه های  و  سیاست ها  اجرای 
خدمات رسانی  فعالیت های  هماهنگی  و  پیگیری 
سطح  در  غیردولتی  عمومی  نهادهای  و  دولت 
امور،  پیشبرد  در  مردم  مشارکت  جلب  روستا، 
سرمایه گذاری  قابلیت های  ظرفیت ها،  شناسایی 
انعکاس  جهت  روستا  محلی  اقتصاد  توسعه ی  و 
و  بهره برداری  ذیربط،  اجرایی  دستگاه های  به 
موافقت  صورت  در  عمومی  اماکن  از  نگهداری 
... را نیز بر عهده  دستگاه های اجرایی مربوطه و 

داشته باشد.
برخورداری  ضرورت  به  توجه  با  افزود:  وی 
به منظور  الزم  اراضی  و  ساختمان  از  دهیاری ها 
عام المنفعه  و  عمومی  خدمات  ارائه ی  در  تسهیل 
مذکور  آیین نامه ی  به موجب  روستاییان،  به 
رعایت  با  تا  شده اند  موظف  اجرایی  دستگاه های 
اراضی  از  بهره برداری  امکان  مربوط،  قوانین 
و  هادی  طرح  در  مصرح  عمومی  کاربری  دارای 
محدوده ی روستا را برای دهیاری ها فراهم نمایند.

وزیر کشور در  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
 3 ماده ی  به  توجه  با  کرد: همچنین  اظهار  ادامه 
مدیر  به عنوان  نیز  بخشدار  مذکور،  آیین نامه ی 
مجموعه های روستایی بخش ذیربط معرفی شده 
و مسئولیت هدایت و نظارت بر عملکرد دستگاه ها 
اساس  بر  روستایی  مجموعه ی  محدوده ی  در  را 

اسناد مصوب مراجع قانونی ذیربط بر عهده دارد 
قانون  و می بایست گزارش عملکرد ماده ی 194 

برنامه پنجم توسعه کشور را ارائه نماید.
و  اهمیت  به  اشاره  با  همچنین  ارشادمنش 
در  ورزشی  فضاهای  توسعه ی  و  ایجاد  ضرورت 
اجرایی  آیین نامه ی  مطابق  نمود:  اظهار  روستاها 
ماده ی 194 قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور، 
با  است  شده  موظف  جوانان  و  ورزش  وزارت 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  همکاری 
مناطق محروم  و  روستایی  توسعه  مرکز  و  کشور 
زمینه ی بهره برداری از فضاهای ورزشی روستایی 
را فراهم نماید. ضمن این که دستگاه های اجرایی 
نیز مکلفند نسبت به توسعه ی فضاهای ورزشی در 

مناطق روستایی اقدام نمایند.
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  رییس 
اجرایی  آیین نامه ی  در  کرد:  تصریح  کشور 
توسعه  ساله  پنج  برنامه  قانون   194 ماده ی 
دستگاه های  سایر  تکالیف  تعیین  ضمن  کشور، 
همکاری  بر  روستایی،  توسعه  امور  در  مسئول 
و  دهیاری ها  با  مذکور  دستگاه های  هماهنگی  و 
شده  تاکید  نیز  روستا  در  عمومی  نهادهای  دیگر 
وزارت  تکلیف  به  می توان  آن جمله  از  که  است 
عرضه ی  به  کمک  در خصوص  کشاورزی  جهاد 
محصوالت و خدمات تولیدی مناطق روستایی در 
دائمی و فصلی  نمایشگاه های  و  بازارهای محلی 
با همکاری دهیاری ها و اتحادیه ها و شرکت های 
دهستان های  اولویت  با  روستایی  توسعه  تعاونی 

دارای قابلیت توسعه اشاره کرد.
ارشادمنش افزود: تشخیص و تایید دهیاری ها 
که  شهرها  در  ساکن  افراد  برخورداری  به منظور 
روستاهای  در  دائم  سکونت  و  بازگشت  متقاضی 
معکوس(  )مهاجرت  شهرها  حریم  از  خارج 
این  موضوع  حمایت های  دیگر  از  می باشند 

آیین نامه است.
وی اعطای تسهیالت احداث و یا مقاوم سازی 
مسکن  بنیاد  تکلیف  روستایی،  زمین  و  مسکن 
به  مربوط  عملیات  انجام  به  اسالمی  انقالب 
از  دیده  آسیب  مناطق  بافت  و  مسکن  بازسازی 
و  مردم  مشارکت  با  روستاها  در  طبیعی  سوانح 
جلوگیری  و  دهیاری  قبیل  از  عمومی  نهادهای 
پروانه  فاقد  یا  و  خالف  سازهای  و  ساخت  از 
موضوع  حمایت های  دیگر  را  دهیاری ها،  توسط 
آیین نامه ی اجرایی ماده ی 194 قانون برنامه پنج 

ساله توسعه کشور ذکر کرد.
ارشادمنش افزود: وزارت کشور نیز مکلف شده 
است ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه و تدوین 
اسالمی  شورای  فاقد  آبادی های  مدیریت  الگوی 
برای تحقق بند ج ماده ی 194 قانون برنامه پنجم 

توسعه کشور اقدام نماید.
شایان ذکر است به استناد ماده ی 194 قانون 
دولت مکلف شده  توسعه کشور  پنج ساله  برنامه 

در  روستاها  وضعیت  بهبود  به منظور  تا  است 
راهبری،  برنامه ریزی،  سیاست گذاری،  زمینه ی 
اجرایی،  دستگاه های  بین  هماهنگی  و  نظارت 
روستاییان  زندگی  کیفیت  و  درآمد  سطح  ارتقای 
بین  موجود  نابرابری های  کاهش  و  کشاورزان  و 
شهری،  جامعه ی  و  عشایری  روستایی،  جامعه ی 
حوزه ی  در  مختلف  اقدامات  از  را  الزم  حمایت 

روستایی کشور به عمل آورد.
قانونی  ماده ی  اجرایی  آیین نامه ی  این رو  از   
مذکور بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور در جوانب مختلف مباحث 
تصویب  به  وزیران  هیات  در  روستایی  توسعه 
رسید. این آیین نامه دارای 23 ماده و 12 تبصره 
اصطالحات  و  مفاهیم  تعریف  از  پس  و  می باشد 
مدیر  تکلیف  تعیین  به  نسبت  آن،  در  رفته  به کار 
در  و  روستایی  مدیر مجموعه های  و  روستا  ارشد 
ادامه وظایف دستگاه های مختلف مسئول در امور 
توسعه روستایی اعم از وزارتخانه های کشور، جهاد 
صنعت  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  سازندگی، 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  تجارت،  و  معدن  و 
ارتباطات و فناوری اطالعات و ورزش و جوانان، 
توسعه  مرکز  اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد 
میراث  سازمان های  محروم،  مناطق  و  روستایی 
آموزش  گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
ارائه  به تفکیک  سیما،  و  صدا  و  حرفه ای  و  فنی 

شده است.

اختصاص 939 میلیارد ريال 
ديگر از اعتبارات قانون 

مالیات بر ارزش افزوده به 
شهرداری ها و دهیاری ها

سازمان  انسانی  منابع  و  پشتیبانی  معاون 
اختصاص  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
 2 تبصره  ی  محل  از  دیگر  ریال  میلیارد   939
ماده ی 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع 
عوارض فرآورده های نفتی، سیگار و شماره گذاری 
در سال 1391 در وجه شهرداری ها و دهیاری ها 

خبر داد.

اخـبــــار دهـیـــاری هــا
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به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور، منوچهر فراقی با اعالم خبر 
فوق گفت: در مرحله ی آخر پرداخت اعتبارات فوق 
و  شهرداری ها  به  پرداختی  ریال  میلیارد   939 از 
کالنشهرها  شهرداری های  سهم  دهیاری ها، 
326 میلیارد ریال و سهم سایر شهرداری ها 401 
میلیارد ریال بود و 211 میلیارد ریال به دهیاری ها 

پرداخت شد.
محل  از   91 سال  در  گفت:  ادامه  در  وی 
ارزش  بر  مالیات  قانون   39 ماده ی   2 تبصره  ی 
ریال  میلیارد   5899 مبلغ  مجموع  در  افزوده 
وجه  در  آخر  مرحله ی  پرداخت  احتساب  با 

شهرداری ها و دهیاری ها واریز گردید.
فراقی افزود: بر این اساس از کل وجوه واریزی، 
شهرداری های  حساب  به  ریال  میلیارد   1182
کالنشهرها و 3535 میلیارد ریال به حساب سایر 

شهرداری های کشور واریز شده است.
وی همچنین از پرداخت 1182 میلیارد ریال از 

این اعتبارات به حساب دهیاری ها خبر داد.

نقشه های تیپ اجرايی پايگاه 
آتش نشانی روستايی به 

استانداری ها ابالغ شد
دهیاری های سازمان شهرداری ها  امور  معاون 
نقشه های  ابالغ  و  تهیه  از  کشور  دهیاری های  و 
به  روستایی  آتش نشانی  پایگاه  اجرایی  تیپ 

استانداری های سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
با  تبار  کوشش  محسن  کشور،  دهیاری های  و 
وحدت  ایجاد  راستای  گفت:در  فوق  خبر  اعالم 
برای  مشخص  چارچوب  و  نظام  ارائه ی  و  رویه 
ساخت و احداث پایگاه های آتش نشانی روستایی، 
نقشه های  دانشگاهی،  مراکز  از  یکی  با همکاری 
و  تهیه  روستایی  آتش نشانی  پایگاه  اجرایی  تیپ 
سازمان  سوی  از  پیشنهادی  نمونه های  به عنوان 
اجرا  جهت  کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها 
به کلیه ی معاونت های امور عمرانی استانداری ها 

ابالغ شد.
و  اصول  اساس  بر  نقشه ها  این  افزود:  وی 
منطبق  و  آتش نشانی  ساختمان های  چارچوب 
پایگاه  تیپ  پنج  در  کشور  مختلف  اقلیم های  با 
در  تسریع  هدف  با  و  شده  طراحی  مختلف 
تصمیم گیری و ساخت پایگاه های مذکور، عالوه بر 
نقشه های فاز یک، برخی از جزئیات فنی و اجرایی 

نیز طراحی و ارائه شده است.
کوشش تبار افزود: با امکان تاسیس دهیاری در 
بسیاری از روستاهای کشور، به استناد بندهای 30 
و 39 ماده ی 10 اساسنامه، تشکیالت و سازمان 
مناسبی  امکان  وزیران،  هیات  دهیاری ها مصوب 
برنامه های  تداوم  و  زمینه سازی  پیگیری،  برای 

جامعه ی  در  بحران  مدیریت  و  ایمنی  به  مربوط 
به  توجه  با  و  است  شده  فراهم  کشور  روستایی 
وسعت جامعه ی روستایی و شرایط خاص اقلیمی 
حفاظت  برای  الزم  تدابیر  اتخاذ  آن ها،  از  برخی 
سطح  در  ایمنی  افزایش  و  آتش سوزی  برابر  در 
زمینه  این  در  موثر  گامی  می تواند  روستاها 

محسوب شود.
فرامین  این  تحقق  به منظور  کرد:  اضافه  وی 
برای  برنامه  سه  تاکنون  برنامه ای؛  و  قانونی 
امور  معاونت  توسط  کشور  دهیاری های  تجهیز 
دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
تعداد  مجموع  در  که  شده  اجرا  و  تنظیم  کشور 
دهیاری های تجهیز شده به پایگاه های آتش نشانی 
روستایی به 331 دهیاری رسیده است که مطابق 
برنامه ریزی های صورت گرفته، این تعداد در پایان 

سال 92 به 461 پایگاه خواهد رسید.
برای مشاهده ی نقشه های مذکور می توانید به 
سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 

مراجعه کنید.

چهارمین دوره ی آزمون 
مکاتبه ای دهیاران سراسر 

کشور امسال برگزار می شود

برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  آموزشی  معاون   
و  شهرداری ها  سازمان  روستایی  و  شهری 
این  برنامه ریزی های  از  کشور  دهیاری های 
آزمون  دوره ی  چهارمین  برگزاری  برای  سازمان 
کشور  سراسر  دهیاران  حضوری(  )غیر  مکاتبه ای 

در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، مهندس حسین رجب صالحی 
به اجرای سه  با توجه  بیان مطلب فوق گفت:  با 
دوره آموزش مکاتبه ای دهیاران در سال های 88 
جاری  سال  دی ماه  کشور،  دهیاران  برای   91 تا 
چهارمین آزمون مکاتبه ای را با حضور بیش از 25 
به صورت  خدمت  حین  و  خدمت  بدو  دهیار  هزار 
و  روستایی  امور  دفاتر  همکاری  با  متمرکز،  غیر 
برگزار  کشور  سراسر  در  استانداری ها  شوراهای 

می نماییم. 
از  حاصل  تجربیات  به  توجه  با  افزود:  وی 

و  سواالت  طراحی  آزمون،  دوره  سه  برگزاری 
و  استانداری هاست  عهده ی  بر  آزمون  برگزاری 
تنها  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
منابع آزمون را تعیین و بر فرآیند کلی کار نظارت 

خواهد کرد.
غیر  مکاتبه ای  آزمون  گفت:  رجب صالحی 
امور  دفاتر  توسط  دهیاران  )استانی(  متمرکز 
روستایی و شوراهای استانداری ها تا پایان دی ماه 

سال جاری برگزار خواهد شد.
این آزمون  انجام  از  افزود: همچنین پس  وی 
با حضور  آزمون ملی  پایان سال  استان ها، در  در 
نفرات برتر استان ها توسط معاونت آموزشی مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور برگزار می گردد.

تهیه ی دستورالعمل  از  ادامه  در  رجب صالحی 
تعیین  به منظور  موضوع  این  به  مربوط 
چارچوب های اجرای مطلوب برنامه های آموزشی 
به  آن  ابالغ  و  کشور  سطح  در  حضوری  غیر 

استانداری ها خبر داد.
نیازسنجی های  به  توجه  با  کرد:  اضافه  وی 
مرکز  آموزشی  معاونت  توسط  گرفته  صورت 
مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی، عناوین 
آموزشی از کتابخانه ی دیجیتال دهیاری ها در نظر 
گرفته شده که شامل دو قسمت مقاالت و کتب 

آموزشی می باشد.
رجب صالحی گفت: در بخش مقاالت بیش از 
یک صد مقاله از چهل شماره ماهنامه ی دهیاری ها 
و جهت  طبقه بندی شده  گروه های تخصصی  در 
پنج  به همراه  جدید  خدمت  بدو  دهیاران  آموزش 
عنوان کتاب آموزشی تخصصی در اختیار استان ها 
همچنین  گفت:  خاتمه  در  است.وی  گرفته  قرار 
نظر  از  برتر  استان های  به عنوان  استان  پنج 
مرکز  آموزشی  معاونت  توسط  اجرایی"  و  "علمی 
مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور انتخاب و مورد 

تقدیر قرار خواهند گرفت.

فعالیت 814 شرکت تعاونی 
دهیاری ها با عضويت 

17هزار دهیاری
امور دهیاری های سازمان شهرداری ها  معاون 
سال  پایان  تا  کرد:  اعالم  کشور  دهیاری های  و 
فعال  دهیاری های  تعاونی  شرکت های  تعداد   91
در کشور به 814 تعاونی با عضویت بیش از 17 

هزار دهیاری رسیده است.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  کوشش تبار  محسن 
ایسنا گفت: افزایش تعداد دهیاری ها و شرکت های 
جدیت  و  موضوع  اهمیت  دهنده ی  نشان  تعاونی 
در  تعاونی ها  کمی  توسعه ی  در  استانداری ها 
ارتقای  سیاست های  راستای  در  روستایی  مناطق 
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کشور  توسعه  پنجم  برنامه ی  در  تعاون  سهم 
می باشد.

وی افزود: تعاونی های مذکور در سطح بخش 
صرفا  آن،  اعضای  و  شده  تشکیل  شهرستان  یا 
و  بوده  شهرستان  یا  بخش  همان  دهیاری های 
تولیدی  خدماتی،  عمرانی،  مختلف  زمینه های  در 
و اقتصادی مشغول به فعالیت می باشند. همچنین 
 71 تعداد  با  فارس  استان  موجود،  آمار  اساس  بر 
تعاونی  تعداد  بیشترین  دارای  تعاونی،  شرکت 

دهیاری در سطح کشور می باشد. 
کوشش تبار همچنین عنوان کرد که تقویت و 
توسعه ی شرکت های تعاونی دهیاری ها در راستای 
تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و 
اهداف برنامه پنجم و به منظور کاهش تصدی گری 
در بخش های دولتی و تحکیم مشارکت های مردم 
به  اجتماعی و کمک  و  اقتصادی  فعالیت های  در 
عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها، کمک 
دولت  خدماتی  و  عمرانی  برنامه های  اجرای  به 
مهاجرت  از  جلوگیری  و  روستایی  مناطق  در 

روستاییان به شهرها می باشد.
توسعه ی  و  تشکیل  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
منابع  ایجاد  جهت  در  موثری  گام  شرکت ها  این 
هزینه های  و  زمان  کاهش  و  پایدار  درآمدی 
اجرایی پروژه های عمرانی بوده و از طرفی باعث 
هم افزایی، اشتغال زایی و خودکفایی دهیاری های 

عضو می شود.
وی با اشاره به تازه تاسیس بودن این شرکت ها 
زمان  این  در  گفت:  آن ها  فعالیت  کوتاه  زمان  و 
اندک پیشرفت های چشم گیری را در عرصه های 
که  بوده ایم  شاهد  عمرانی  و  اقتصادی  تولیدی، 
رفاهی  و  اقتصادی  ارتقای سطح  به  منجر  نهایتا 

روستاها می شود.
از  که  نمود  اضافه  باید  افزود:  کوشش تبار 
تعاونی های  فعالیت  مثبت  اثرات  مهم ترین  جمله 
دهیاری ها در کشور می توان به افزایش بهره وری 
در  دهیاری ها  عمرانی  و  خدماتی  ماشین آالت 
قالب طرح تجمیع ماشین آالت و ساماندهی نظام 
انسانی  نیروی  تامین  طریق  از  دهیاری ها  مالی 

متخصص مالی برای دهیاری ها اشاره نمود.
اساسی  اقدامات  تشریح  در  همچنین  وی 
در  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
امور دهیاری ها گفت: در حمایت و تقویت تعاونی 
مواردی  به  می توان   1391 سال  در  دهیاری ها 
چون حضور بیش از 50 تعاونی دهیاری در سومین 
نمایشگاه جامع دستاوردهای شهری و روستایی در 
آبان ماه سال جاری در تهران، انعقاد تفاهم نامه ی 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  با  مشترک  همکاری 
در  تعاون  بخش  توسعه ی  خصوص  در  اجتماعی 
برگزاری  و  ماه  اسفند  در  روستایی کشور  مناطق 
اولین نشست ملی کارشناسان دهیاری های دفاتر 
امور روستایی و شوراهای استانداری ها با موضوع 

تعاونی  روی  پیش  موانع  و  چالش ها  بررسی 
دهیاری ها در اسفند ماه اشاره نمود.

ظرفیت  به  توجه  با  کرد:  تاکید  کوشش تبار 
موجود در این بخش و لزوم کاهش تصدی گری 
ارتقای سطح  دولت در مناطق روستایی کشور و 
محلی؛  پروژه های  اجرای  در  مردمی  مشارکت 
شرکت های  کیفی  و  کمی  توسعه ی  و  تقویت 
سازمان  کاری  اولویت های  از  دهیاری ها  تعاونی 
شهرداری ها و دهیاری های کشور می باشد. از این 
رو به دهیاری هایی که تاکنون در جهت تشکیل 
شرکت تعاونی اقدام ننموده اند توصیه می شود در 
سال جدید نسبت به این مورد اقدام نمایند تا شاهد 
رشد و شکوفایی روستاها و ارتقای سطح معیشتی 

روستاییان باشیم.

سیزدهمین جلسه ی کارگروه 
فرهنگی، اجتماعی و نیروی 

انسانی دهیاری ها تشکیل 
شد

فرهنگی،  کارگروه  جلسه ی  سیزدهمین 
روز  در  دهیاری ها  انسانی  نیروی  و  اجتماعی 
حضور  با  جاری  سال  اردیبهشت   9 دوشنبه 
معاون محترم امور عمرانی استانداری البرز، مدیر 
روستایی  خدمات  و  عمرانی  هماهنگی  دفتر  کل 
کشور،  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
مدیران دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری 
البرز، خراسان رضوی، مازندران، گیالن، اصفهان، 

یزد و هرمزگان برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
مقدم  خیر  با  جلسه  این  کشور،  دهیاری های  و 
شوراهای  و  روستایی  امور  دفتر  کل  مدیر 
روستاها  استان،  تشریح وضعیت  البرز،  استانداری 
حدادپور  آقای  توسط  البرز  استان  دهیاری های  و 
استانداری  امور عمرانی  معاون محترم هماهنگی 
متن  خصوص  در  ادامه  در  و  شد  آغاز  البرز 
خودکفا  دهیاری های  تاسیس  قانون  اصالحیه ی 
اساسنامه،  اصالحیه ی  متن  روستاهای کشور،  در 
تشکیالت و سازمان دهیاری ها و متن اصالحیه ی 
قانون شوراها که از سوی معاونت امور دهیاری ها 
و  گرفت  صورت  تبادل نظر  و  بحث  شده،  تهیه 
نظرات مطرح شده توسط اعضای کارگروه اعمال 
امور  دفاتر  کل  مدیران  جلسه ی  در  شد  مقرر  و 
تایید  جهت  استانداری ها  شوراهای  و  روستایی 

نهایی مطرح شود.
همچنین سید عیسی مهدوی مدیر کل محترم 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیالن 
کارگروه  این  رییس  به عنوان  اعضا  سوی  از 
با  کارگروه  بعدی  جلسه ی  شد  مقرر  و  انتخاب 
محور برنامه های فرهنگی و اجتماعی به میزبانی 

استانداری خراسان رضوی تشکیل شود.

برنامه ی  و  طرح  کارگروه  به  پیشنهاد  ارائه ی 
حماسه  سازوکارهای  تدوین  جهت  دهیاری ها 
اقتصادی و حماسه سیاسی در دهیاری ها از دیگر 

مصوبات این جلسه بود.

تاسیس 945 دهیاری جديد 
در فروردين92

امور دهیاری های سازمان شهرداری ها  معاون 
کرد: سقف جمعیتی  اعالم  دهیاری های کشور  و 
وزیر  موافقت  با  دهیاری ها  تاسیس  مجوز  صدور 
کاهش  جمعیت  نفر   200 یا  خانوار   40 به  کشور 

یافت. 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  کوشش تبار  محسن 
کرد:  اظهار  )ایسنا(،  ایران  دانشجویان  خبرگزاری 
شاخص اصلی صدور مجوز تاسیس دهیاری برای 
روستاهای کشور پیش از این دارا بودن 250 نفر 
جمعیت یا 50 خانوار و باالتر بود و در حال حاضر 
در بیش از 95 درصد روستاهای باالی 50 خانوار 
کشور نهاد دهیاری مستقر شده است. وی افزود: با 
توجه به درخواست های متعدد شوراهای اسالمی 
روستاها برای استقرار نهاد دهیاری در روستاهای 
کشور  وزیر  موافقت  با  جمعیت،  خانوار   50 زیر 
سقف جمعیتی صدور مجوز دهیاری به 40 خانوار 

یا 200 نفر جمعیت کاهش یافت.
فرآیند  راستا  همین  در  داد:  ادامه  کوشش تبار 
در  فوق  ویژگی  با  روستاهای  برای  مجوز  صدور 
سازمان  دهیاری های  امور  معاونت  کاری  اولویت 
و  گرفت  قرار  کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها 
طی فروردین ماه 92، درخواست های استانداری ها 
مورد بررسی قرار گرفت و با موافقت وزیر کشور، 
برای 945 روستا مجوز تاسیس دهیاری صادر شد.

دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  معاون 
کشور در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر 27 
کشور  روستایی  مناطق  در  دهیاری   165 و  هزار 
فعال بوده و روستاها از خدمات این نهاد مدیریتی 

بهره مند هستند.
کوشش تبار تاکید کرد: در صورتی که روستایی 
واجد شرایط جمعیتی برای مجوز تاسیس دهیاری 
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به  می تواند  روستا  آن  اسالمی  شورای  باشد، 
آمادگی  اعالم  امر  این  برای  اهالی  از  نمایندگی 
یا  بخشداری  به  را  خود  درخواست  و  کرده 

فرمانداری مربوطه اعالم کند.
جاری  سال  ماه  فروردین  طی  افزود:  وی 
کرمان،  استان  در  دهیاری   271 تاسیس  مجوز 
 134 غربی،  آذربایجان  استان  در  دهیاری   211
در  دهیاری   102 هرمزگان،  استان  در  دهیاری 
در  دهیاری   67 بویراحمد،  و  کهکیلویه  استان 
قزوین، 52  استان  در  دهیاری  فارس، 57  استان 
دهیاری در استان مازندران، 30 دهیاری در استان 
تهران و 21 دهیاری در استان های یزد، اصفهان و 

کردستان صادر شد.

تدوين پیش نويس 4 
دستورالعمل مديريت 

پسماند در حوزه ی شهری و 
روستايی در سال 1391

قانون  اجرایی  آیین نامه ی  راستای  در 
روستایی  و  شهری  حوزه ی  در  پسماند  مدیریت 
سال  طی  قانون  این  به  مربوط  دستورالعمل   4
مطالعات  مرکز  پژوهشی  معاونت  سوی  از   91
سازمان  روستایی  و  شهری  برنامه ریزی 
شهرداری ها و دهیاری های کشور تدوین شد که 

در مرحله ی تصویب نهایی می باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، عناوین این چهار دستورالعمل 

به شرح ذیل است:
راهبری  و  احداث  مکان یابی،  دستورالعمل   

مراکز دفن پسماندهای عادی
جمع آوری  و  ذخیره سازی  شیوه نامه ی   

پسماندهای عادی تفکیک شده از مبدا
روستاهای  در  خانگی  بیوکمپوست  تهیه ی   

کشور
پسماندهای  بازیافت  و  جداسازی  پردازش،   

روستایی

دستورالعمل آرم و لباس 
آتش نشانی دهیاری ها ابالغ 

شد
دهیاری های سازمان شهرداری ها  امور  معاون 
و دهیاری های کشور اعالم کرد: به منظور وحدت 
و  متحدالشکل  لباس  از  استفاده  لزوم  و  رویه 
آتش نشانی،  نیروهای  خدمت  هنگام  در  درجه 
دستورالعمل البسه خدمت آتش نشانان پایگاه های 
استانداری ها  به  اجرا  برای  روستایی  آتش نشانی 

ابالغ شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
با  کوشش تبار  محسن  کشور،  دهیاری های  و 
شامل  دستورالعمل  این  گفت:  فوق  مطلب  بیان 
ایستگاه،  محل  در  خدمت  لباس  مشخصات 
مامور  سربازان  خدمت  لباس  و  عملیات  لباس 
تایید  به  و  می باشد  روستایی  آتش نشانی های  به 

مراجع ذی صالح رسیده است.
روستاهای  فضای  کرد:  اظهار  ادامه  در  وی 
مزارع،  روستا،  کالبدی  بافت  از  تلفیقی  کشور 
محل  که  روستاست  حواشی  جنگل های  و  باغ ها 
این رو  از  اسکان، فعالیت و تولید تلقی می شود و 
یکی از خدمات عمومی و پایه ی موردنیاز و مهم 
روستاها، خدمات ایمنی و آتش نشانی است که با 
زمینه،  این  در  دهیاری ها  وظیفه مندی  به  توجه 
جمله  از  آتش نشانی  پایگاه های  تجهیز  و  احداث 
برنامه های  در  که  بوده  محوری  سیاست های 
آن  بر  نیز  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  و  ساالنه 

تاکید شده است.
پایگاه  تاکنون 331  اساس  این  بر  افزود:  وی 

آتش نشانی در روستاها تجهیز شده است.
مانند  نیز  ایران  در  این که  بیان  با  کوشش تبار 
آتش نشانی  نیروهای  دنیا،  کشورهای  اغلب 
روستاها  و  شهرها  در  نظامی  شبه  ساختار  با 
از  و  کرده  پیروی  تشکیالتی  سیستم  یک  از 
خدمت  هنگام  در  درجه  و  متحدالشکل  لباس 
به  توجه  با  این رو  از  افزود:  می نمایند،  استفاده 
آتش نشانی های  آرم  و  لباس  دستورالعمل  ابالغ 
وحدت  ایجاد  به منظور  کشور،  شهرداری های 
پایگاه های  برای  مذکور  دستورالعمل های  رویه، 

آتش نشانی روستایی نیز الزم االجرا می باشد.

راه اندازی موسسه آموزش 
عالی علمی- کاربردی 

مديريت شهری و روستايی
برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  آموزشی  معاونت 
و  شهرداری ها  سازمان  روستایی  و  شهری 
دهیاری های کشور در سال 1391 مجوز موسسه 
آموزش عالی علمی- کاربردی مدیریت شهری و 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  از  را  روستایی 

دریافت نمود.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور در همین راستا تاکنون بیش 
از 40 مرکز علمی – کاربردی وابسته به سازمان 
شهرداری ها و دهیاری ها راه اندازی شده و تعداد 10 
مرکز دیگر نیز در حال انجام مراحل کسب موافقت 
جهت راه اندازی می باشد. فرایند انجام امور تاسیس 
مدیریت  کاربردی  علمی-  عالی  آموزش  موسسه 

شهری و روستایی به شرح زیر می باشد:
و  علوم  وزارت  از  موسسه  مجوز  اخذ   

تحقیقات و فناوری
 معرفی اعضای هیات امنا به دانشگاه جامع 

علمی- کاربردی
عالی  آموزش  موسسه  اساسنامه  تهیه ی   

علمی- کاربردی مدیریت شهری و روستایی
 تعیین ساختار و تشکیالت موسسه

و  مالی  آیین نامه ی  پیش نویس  تهیه ی   
معامالتی موسسه

 اخذ تاییدیه وزیر و هیات امنا برای راه اندازی 
دانشگاه

و  علوم  وزیر  ابالغیه  نامه ی  و  مجوز  اخذ   
تحقیقات و فناوری

تاییدیه صورتجلسه  و  تصویب  مجوز  اخذ    
تاسیس دانشگاه از وزیر علوم و تحقیقات و فناوری

امور شوراها  و  دهیاری  رشته ی  اخذ مجوز   
از وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی کاربردی

دهیاران مزيت نسبی 
منطقه ی خود را برای جلب 

سرمايه گذار شناسايی و 
معرفی نمايند

امور دهیاری های سازمان شهرداری ها  معاون 
و دهیاری های کشور در جلسه ی کارگروه توسعه 
رسیدن  برای  گفت:  نیشابور  شهرستان  روستایی 
روستایی  مناطق  در  پایدار  درآمد  و  توسعه  به 
فرصت های  و  نسبی  مزیت  دهیاران  است  الزم 
و  کرده  شناسایی  را  خود  منطقه ای  و  راهبردی 
اقدامات  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  به همراه 

الزم را برای جلب سرمایه گذار انجام دهند.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
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و دهیاری های کشور، محسن کوشش تبار با بیان 
مطلب فوق گفت: دهیاری ها نهادهای عمومی و 
خدمت رسانی  و  فعالیت  با  که  هستند  دولتی  غیر 
توانسته اند جایگاه مناسبی در  یازده سال  در طی 
عرصه ی مدیریتی کشور برای خود کسب نمایند و 
بسیاری از فعالیت هایی را که دستگاه های اجرایی 
نتوانسته بودند در روستاها اجرا نمایند، به مرحله ی 
اجرا درآورده اند و بخش هایی از مشکالت روستا و 

روستاییان را برطرف نموده اند.
را  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  وی 
فصل الخطاب توسعه پایدار و درآمدزایی دهیاری ها 
دانست و با اشاره به تشکیل 814 شرکت تعاونی 
موثری  اقدام  را  تعاونی ها  این  دهیاری ها،تشکیل 
 44 اصل  کلی  سیاست های  تحقق  خصوص  در 
زمینه ی  در  پنجم  برنامه  اهداف  و  اساسی  قانون 
کاهش تصدی گری در بخش های دولتی و تحکیم 
و  اقتصادی  فعالیت های  در  مردم  مشارکت های 
پایدار،  درآمدی  منابع  ایجاد  جهت  در  اجتماعی 
عمرانی  و  فنی  پروژه های  اجرای  و  اشتغال زایی 

روستاها ذکر کرد.
وزارت  برنامه های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی   
حمایت  روستایی،  مدیریت  حوزه ی  در  کشور 
تقویت  و  تعاونی ها  این  راه اندازی  از  پشتیبانی  و 

تعاونی های فعال می باشد.
در این جلسه حسن اسدالهی معاون فنی و امور 
عمرانی فرماندار نیشابور ضمن ارائه ی گزارشی از 
عمرانی  و  فنی  اقتصادی،  اجتماعی،  قابلیت های 
شهرستان نیشابور از فعالیت 240 دهیاری در این 

شهرستان خبر داد.

43 دوره ی آموزشی ملی 
در سال 91 برای دهیاران 

تشکیل شد
برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  آموزشی  معاونت 
و  شهرداری ها  سازمان  روستایی  و  شهری 
دهیاری های کشور از تشکیل 43 دوره ی آموزشی 
سال  طی  دهیاران  برای  متمرکز  به صورت  ملی 
1391 از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 

کشور خبر داد.
شهرداری ها  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
نفر   1210 دوره ها  این  در  کشور،  های  دهیاری  و 
شرکت نموده و در کل 416 هزار و 240 نفر ساعت 
آموزش در سطح ملی برای دهیاران ارائه شده است.
همچنین   91 سال  طی  گزارش  این  اساس  بر 
به صورت غیر متمرکز 440 دوره ی آموزشی استانی 
برای دهیاران برگزار شد که در این دوره ها 8556 
نفر  و در کل 350 هزار و 796  نموده  نفر شرکت 
غیر  به صورت  استانی  سطح  در  آموزش  ساعت 

متمرکز برای دهیاران ارائه گردیده است.
المپیاد  اولین   91 سال  طی  است  ذکر  شایان 

برگزار  حضوری  غیر  به صورت  دهیاران  علمی 
گردید، که در این المپیاد 400 نفر شرکت نموده و 
در کل 3200 نفر ساعت آموزش غیر حضوری برای 

دهیاران ارائه گردید.

تفاهم نامه ی همکاری مشترک 
سازمان شهرداری ها و 

دهیاری های کشور و وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

در خصوص توسعه ی 
تعاونی ها در مناطق 
روستايی امضا شد 

سازمان  مشترک  همکاری  تفاهم نامه ی 
شهرداری ها و دهیاری های کشور و وزارت تعاون، 
و  برنامه ریزی  زمینه ی  در  اجتماعی  رفاه  و  کار 
تعاونی  شرکت های  تشکیل  به منظور  بسترسازی 
روستایی  مناطق  در  دهستان  فراگیر  و  دهیاری ها 
اصل  کلی  سیاست های  تحقق  راستای  در  کشور 
توسعه  پنجم  برنامه  اهداف  و  اساسی  قانون   44
کشور و به منظور کاهش تصدی گری در بخش های 
اجتماعی  عدالت  گسترش  اشتغال،  ایجاد  و  دولتی 
اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ی  توانمندسازی  و 
روستایی با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاون 

امضا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور، این تفاهم نامه به منظور تحکیم 
و  اقتصادی  فعالیت های  در  مردمی  مشارکت های 
و  خودکفایی  به  کمک  روستایی،  مناطق  اجتماعی 
در  تسهیل  دهیاری،  نهاد  اقتصادی  بنیه ی  تقویت 
دهیاری ها،  پروژه های  اجرای  و  خدمات  ارائه ی 
فراگیر  تعاونی های  توسعه ی  برای  بسترسازی 
تعاونی  بخش  سهم  ارتقای  به  کمک  و  دهستان 
حمیدرضا  امضای  به  ملی  اقتصاد  درصد   25 به 
وزارت  عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  ارشادمنش 
کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
تعاون  امور  معاون  حسینی نیا  غالمحسین  و  کشور 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است.
و  اجتماعی  عدالت  گسترش  اشتغال،  ایجاد 
جامعه ی  کم درآمد  و  متوسط  اقشار  توانمندسازی 
روستایی با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاون، 
کمک به عمران و آبادانی و رشد اقتصادی روستاها، 
خدماتی  و  عمرانی  برنامه های  اجرای  به  کمک 
دولت خدمت گزار در مناطق روستایی و جلوگیری از 
مهاجرت روستاییان به شهرها از جمله اهداف انعقاد 

این تفاهم نامه است.
تعاون  امور  معاونت  تفاهم نامه  این  به موجب 
الزم  اقدامات  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
را در زمینه ی فرهنگ سازی و آشنایی دهیاری ها و 
روستاییان با روند تشکیل تعاونی و مزایای تعاونی 
اجرای  و  مناسب  آموزش های  ارائه ی  طریق  از 

حمایت های  و  می دهد  انجام  ترویجی  برنامه های 
برای  تفاهم نامه  موضوع  تعاونی های  از  را  الزم 
تامین منابع مالی مورد نیاز طرح های دارای توجیه 
اقتصادی آن ها در قالب پرداخت تسهیالت و سایر 

کمک های قابل ارائه به عمل خواهد آورد.
انجام حمایت های الزم در راستای شکل گیری، 
و  تفاهم نامه  موضوع  تعاونی های  تقویت  و  توسعه 
همچنین تامین نیازها و فراهم نمودن فرصت های 
الزم برای آن ها و پرداخت تسهیالت بانکی تحت 
اختیار استان ها به تعاونی های موضوع تفاهم نامه با 
تعاون  امور  معاونت  تکالیف  از دیگر  اولویت خاص 
این  اجرای  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 

تفاهم نامه است.
این معاونت همچنین اقدامات الزم را در زمینه ی 
برگزاری جشنواره ها و همایش های آموزشی، علمی 
موضوع  تعاونی های  با  ارتباط  در  تخصصی  و 

تفاهم نامه اجرا خواهد کرد.
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  همچنین 
با  تفاهم نامه  این  مفاد  تحقق  به منظور  کشور 
کشور  سراسر  دهیاری های  ظرفیت  از  بهره گیری 
اقدامات مختلفی را شامل هماهنگی و همکاری در 
اجرای  برای  مناسب  فضای  نمودن  فراهم  راستای 
برنامه های ترویجی و برگزاری کالس ها و دوره های 
آموزشی الزم جهت تشکیل و راه اندازی شرکت های 
تعاونی در صورت امکان و کمک به فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی مناسب در سطح روستا پیرامون توسعه 

و تقویت بخش تعاون انجام می دهد.
سازماندهی  و  ترغیب  شناسایی،  به  کمک 
روستا  در  تعاونی  ایجاد  جهت  کار  جویای  جوانان 
فراهم  بخش،  این  ظرفیت های  از  بهره گیری  و 
و  پروژه ها  اجرای  جهت  الزم  زمینه های  نمودن 
طریق  از  دهیاری ها  خدماتی  و  عمرانی  اقدامات 
و  قوانین  رعایت  با  دهیاری ها  تعاونی  شرکت 
مساعدت  و  همکاری  و  دهیاری ها  جاری  مقررات 
در راستای تکمیل آمار و اطالعات مورد نیاز بخش 
تعاون در محدوده ی روستا از دیگر تکالیف سازمان 

شهرداری ها و دهیاری های کشور است.
این  مفاد  اجرای  و  هماهنگی  به منظور  ضمنا 
تفاهم نامه و رفع موانع و اجرایی شدن مفاد آن در 
سطوح شهرستان، استان و ملی کمیته هایی تشکیل 

خواهد شد.

کاشت نهال به مناسبت 
يک دهه فعالیت دهیاری ها 
در هفته منابع طبیعی در 

روستاها
 معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور اعالم کرد: دهیاران سراسر 
نظیر  جاری  سال  طبیعی  منابع  هفته  در  کشور 
هفته  سایر دستگاه ها،  سال های گذشته هم پای 
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منابع طبیعی را با اجرای برنامه های ویژه ای در 
دهیاری  و هر  گرامی می دارند  روستایی  مناطق 
به مناسبت یک دهه فعالیت دهیاری ها در کشور 

یک نهال به نام دهیاری خواهد کاشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
با  کوشش تبار  محسن  کشور،  دهیاری های  و 
بیان مطلب فوق گفت: در اسفند ماه هر سال با 
توجه به اهمیت حفظ و نگهداری منابع طبیعی 
و فضای سبز روستایی برنامه های اجرایی هفته 
به  اجرا  برای  و  تدوین  دهیاری ها  طبیعی  منابع 
واحد های ذی ربط ابالغ می  شود و در سال جاری 
و  حفظ  زمینه ی  در  فرهنگ سازی  به منظور  نیز 
صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق 
منابع  هفته  اجرایی  برنامه های  رئوس  روستایی، 
دهیاری ها  به  روستاها  در  جاری  سال  طبیعی 

ابالغ شد. 
سطح  افزایش  برای  برنامه ریزی  افزود:  وی 
مرتبط  پروژه های  افتتاح  روستایی،  سبز  فضای 
و  آموزشی  برنامه های  اجرای  روستاها،  در 
ترویجی و استفاده از ظرفیت و توان تشکل های 
منابع  و  زمینه ی محیط زیست  در  فعال  داوطلب 
طبیعی جهت افزایش سطح مشارکت مردمی از 
منابع  هفته  در  که  است  برنامه هایی  مهم ترین 
طبیعی سال جاری با محوریت دهیاری ها به اجرا 

در می آید.
معاون امور دهیاری ها در ادامه با بیان این که 
برگزاری هرچه باشکوه تر هفته منابع طبیعی در 
روستاها از مهم ترین برنامه های دهیاری ها است، 
افزود: رئوس برنامه های پیشنهادی این هفته به 
استانداری ها ابالغ شد و دریافت و غرس نهال در 
این هفته در دهیاری ها از طریق هماهنگی های 
از  استان ها  طبیعی  منابع  کل  اداره  با  الزم 

برنامه های اصلی است. 
روز  مراسم  برگزاری  افزود:  کوشش تبار 
در  محلی  مسئوالن  حضور  با  درختکاری 
دهیاری ها و کاشت یک نهال به نام دهیاری به 
مناسبت یک دهه فعالیت دهیاری ها در کشور از 
مناطق  در  طبیعی  منابع  هفته  برنامه های  دیگر 

روستایی است.

بهره برداری  یا  افتتاح  برای  برنامه ریزی  وی 
برای  برنامه ریزی  و   روستایی  بوستان های  از 
زمینه ی  در  تخصصی  نشست های  و  سخنرانی 
منابع طبیعی و فضای سبز در دهیاری ها را دیگر 

برنامه های این هفته ذکر کرد.

اولین نشست ملی پیرامون 
شرکت های تعاونی 

دهیاری ها در استان 
سیستان و بلوچستان 

برگزار شد
توسعه ی  پیرامون  ملی  نشست  نخستین 
شرکت های تعاونی دهیاری ها 14 و 15 اسفند ماه 
گردید. برگزار  چابهار  شهرستان  در  گذشته   سال 
برگزار  متوالی  روز  دو  در  که  نشست  این  در 
دفتر  کل  مدیر  شهریور  حسین  علی  دکتر  شد، 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدماتی  تعاونی های 
سرپرست  کاویانی  اسماعیل  مهندس  اجتماعی؛ 
روستایی  مدیریت  توسعه ی  و  برنامه ریزی  دفتر 
کشور؛  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان 
روستایی  امور  دفتر  کل  مدیر  مهرنیا  مهندس 
و  بلوچستان  و  سیستان  استانداری  شوراهای  و 
 کارشناسان استان ها از سراسر کشور حضور داشتند.
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  گزارش  به 
این گردهمایی در روز دوشنبه 14 اسفند  کشور، 
ماه آغاز گردید که در ابتدا مهندس مهرنیا ضمن 
خیر مقدم و خوش آمدگویی گزارشی کلی پیرامون 
وضعیت روستاها و شرکت های تعاونی دهیاری ها 
داد. ارائه  بلوچستان  و  سیستان  استان  سطح   در 
در ادامه کارشناس دفتر امور روستایی و شوراهای 
استان سیستان و بلوچستان به نمایندگی از سایر 
از مسائل و موانع پیش روی  استان ها، به برخی 
توسعه ی شرکت های تعاونی دهیاری ها پرداخت. 
بانکی، مشکالت  و تسهیالت  مالی  منابع  کمبود 
عدم  و  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  ساختاری 
و  سازمان ها  با  شرکت ها  این  مناسب  تعامل 
که  بود  مواردی  مهم ترین  از  اجرایی  نهادهای 

مورد اشاره قرار گرفت.
مهندس  هم اندیشی،  این  ادامه ی  در 
برنامه ریزی و توسعه ی  کاویانی سرپرست دفتر 
و  شهرداری ها  سازمان  روستایی  مدیریت 
بیان  با  را  خود  سخنان  کشور  دهیاری های 
و  دهیاری ها  تعاونی  شرکت های  پیشینه ی 
شرکت ها  این  تشکیل  ضرورت  و  اهمیت 
نمود. آغاز  کشور  روستاهای  سطح   در 

سازمان  سیاست های  به  اشاره  ضمن  وی 
دهیاری های  تشکیل  قانون  تحقق  جهت  در 
از شرکت های  خودکفا، به تشریح لزوم حمایت 
ملی  تولید  افزایش  جهت  در  دهیاری ها  تعاونی 
با  روستاها  همه جانبه ی  توسعه ی  تحقق  و 

محوریت نهاد دهیاری پرداخت.
تعاونی های  دفتر  کل  مدیر  شهریور،  دکتر 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  خدماتی 
تعاونی  شرکت های  نقش  اهمیت  به  ابتدا  در 
ضمن  و  پرداخت  جهان  کشورهای  اقتصاد  در 
تاریخی  سابقه ی  جهانی،  آمارهای  ارائه ی 
داد. قرار  بررسی  مورد  را  شرکت ها   این 
مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی در ادامه ی سخنان خود به 
ظرفیت های موجود در قوانین و مقررات مرتبط 
پرسش های  به  و  نمود  اشاره  تعاون  بخش  با 

مطرح شده پاسخ داد.
کارشناسان  سخنان  از  پس  دوم،  روز  در 
امور  کل  مدیر  گزارش ها؛  ارائه ی  و  استان ها 
و  سیستان  استانداری  شوراهای  و  روستایی 
بلوچستان مهم ترین مسائل و پیشنهادات مطرح 
شده را بیان نمود که از میان موانع مطرح شده 
عدم  پیمانکاری،  رتبه ی  نداشتن  به  می توان 
تخصیص تسهیالت، عدم دسترسی به هنگام به 
دستورالعمل ها و بخشنامه های موضوعی در این 

حوزه و معافیت های مالیاتی اشاره نمود.
تهیه و تدوین برنامه ی توسعه ی شرکت های 
تعاونی دهیاری ها، بازنگری و اصالح اساسنامه ی 
برگزاری همایش های منطقه ای  این شرکت ها، 
و ... نیز از مهم ترین پیشنهادات مطرح شده در 

این گردهمایی دو روزه بود.
از دهیاری های  نیز حاضران جلسه  پایان  در 
توابع  از  رمین  روستای  و  تیس  روستای 

شهرستان چابهار بازدید کردند.

معاون امور دهیاری های 
سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور از 

روستای گردشگری خرو 
علیا بازديد کرد

مرکزی  بخش  در  علیا  خرو  روستای 
کوهستانی  منطقه ای  در  و  طبس  شهرستان 
و  تاریخی  جاذبه های  وجود  است.  شده  واقع 
طبیعی از جمله ابنیه ی تاریخی، مناظر دیدنی و 
چشمه های آب گرم و سرد موجب گردیده تا هر 
ساله گردشگران زیادی به این روستا سفر کنند.

معاون امور دهیاری ها، با توجه به حجم زیاد 
گردشگران در روستای خرو علیا؛ وضعیت ارائه ی 
را  روستا  محیط  نظافت  همچنین  و  خدمات 
مناسب ارزیابی کرد و از ابتکار عمل بخشداری، 
شورای اسالمی و دهیاری روستا در اخذ عوارض 
تقدیر نمود. وی تاکید کرد دهیاری ها در سراسر 
منابع  توسعه ی  راستای  در  می بایست  کشور 
درآمد پایدار پیش روند و از ظرفیت های موجود 

در جهت توسعه ی پایدار روستا استفاده کنند.
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و  است  جوانمردی  و  تالش  همت،  مردم  این  قاموس  در  دهیاری ها: 
گرمی دستانشان حکایت از مهمان نوازی ایرانی دارد. اتحاد مردم این 
خطه از میهن اسالمی زبانزد عام و خاص است و کسی نیست که از رشادت های 
آنان در 8 سال دفاع مقدس از مرز و بوم ایران اسالمی بی خبر باشد. امروز هم 
اتحاد و همدلی میان این مردمان همان است که سی و چند سال پیش بود، اما 

با ظاهری دیگر؛ این بار در همکاری ها و تالش ها برای آبادانی روستا.
این جا ینگیجه است؛ روستایی در بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان از استان 
کردستان، روستایی که همدلی در آن موج می زند و اعتماد و مشارکت مردم با 
جا  روستا همه  مردم  بگیرد.  دیگر  بویی  و  رنگ  روستا  تا  موجب شده  دهیاری 
حاضرند و در کنار دهیار، او را در انجام امور روستا یاری می دهند؛ از اطفای حریق 
تا مدیریت پسماند و برگزاری  از محیط زیست گرفته  جنگل مریوان و حفاظت 

جشنواره ها و مراسم سنتی در روستا.
زمانی که از آقای آزادیان، دهیار روستا خواستیم تا چگونگی و نحوه ی اجرای 
صحبت های  در  کند،  بیان  برایمان  را  روستا  در  مختلف  برنامه های  و  طرح ها 
ایشان اقدامی نبود که بدون حضور اهالی انجام شده باشد. در برخی از فعالیت ها 
همه ی اهالی اعم از زن و مرد، کوچک و بزرگ حضور داشتند و در برخی دیگر 
تنها مردان یا زنان مشارکت می کردند.مشارکت و اعتماد اجتماعی موجود میان 
به دلیل  روستا  اهالی  با  دهیار  نزدیک  رابطه ی  عالوه بر  ینگیجه  روستای  اهالی 
دهیار  اقدامات  از  یکی  داشت.  وجود  دهیاری  فعالیت های  در  که  بود  شفافیتی 
روستای ینگیجه در جهت افزایش اعتماد و جلب مشارکت اهالی روستا، برگزاری 
نمایشگاه تصاویر مربوط به اقدامات و طرح های انجام شده توسط دهیاری بود 

که به شیوه ای مبتکرانه در فضای باز برگزار شد.

شفافیتدرامور؛سازوکاریموثردرجهتافزایش
مشارکتاجتماعی

 روستای ینگیجه 

برگزاری نمایشگاهی از تصاویر 
مربوط به فعالیت های دهیاری 
به منظور جلب مشارکت اهالی

ش تـصــويـــری
گــزار
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برگزاری نمایشگاهی از تصاویر مربوط 
به فعالیت های دهیاری به منظور 
شفاف سازی فعالیت های دهیاری

رنگ آمیزی و نصب سطل های زباله 
توسط اهالی روستا

رنگ آمیزی و نصب سطل های زباله 
توسط اهالی روستا

آشیانه سازی برای پرندگان توسط اهالی روستا در جهت جذب گردشگر
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آشیانه سازی برای پرندگان توسط اهالی روستا در جهت جذب گردشگر

برگزاری کالس های آموزشی 
برای اهالی روستا در موضوعات 

گوناگون

آتش سوزی 
جنگل 
مریوان
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بسیج اهالی روستا به همراه 
دهیار برای مهار آتش در جنگل

برگزاری جشنواره غذاهای سنتی روستای ینگیجه

کتابخانه ی 
روستای 

ینگیجه
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 گردآوری و برگردان: امین طاهرخانی
 taherkhani@dehyariha.com

گردشگری روستایی بر مشارکت در سبک 
روستا  هر  و  دارد  تمرکز  روستایی  زندگی 
گردشگری  مقصد  یک  می تواند  بالقوه  به صورت 
محسوب شود. در این نوع گردشگری هدف شناختن 
فرهنگ، میراث روستا و آن چه در ادبیات شفاهی آن 
با کمی تسامح می توان  البته  موجود است، می باشد. 
طبیعت روستا را نیز جزئی از میراث روستا محسوب 

نمود.
ماشینی شدن کشاورزی از جمله عواملی بود که 

به شهرها  روستایی   فعال  تا جمعیت  گردید  موجب 
مهاجرت کنند و به این ترتیب شمار شهرنشینان روز 
به روز افزایش یافت تا به امروز که این بخش بزرگ 
و  روستاییان  زندگی  با سبک  دارد  تمایل  از جمعیت 
روش های تولید محصوالت متنوع روستا، آشنایی پیدا 
کند و میل به دانستن و شناختن، محرک او شد تا به 
مبدا -یعنی روستا- سفر کند. همین روند موجبات رشد 
و تقویت گردشگری روستایی را فراهم نمود، به ویژه 
در دهه های اخیر گردشگری روستایی به عنوان منبع 
روستاییان  معیشت  ارتقای سطح  باعث  پایدار  درآمد 
که  روستاهایی  ساکنین  برای  امر  این  و  است  شده 

به دلیل شرایط طبیعی فاقد امکان کشاورزی هستند و 
یا محصوالت کشاورزی آنان از کیفیت کافی برخوردار 
 نیست جایگاه مهم تری را به خود اختصاص داده است.

و  کهن  فرهنگ  و  تاریخ  به دلیل  هندوستان  کشور 
همچنین نوع معیشت مردم، دارای تجربه های مفیدی 
در حوزه ی گردشگری روستایی است. این کشور دارای 
بیش از هفت میلیون روستا است که حدود 70 درصد از 
جمعیت هندوستان را در خود جای داده است. گوناگونی 
نژادها، تنوع آیینی و فرهنگ های فراوان و گوناگون تا 
حدی است که صدها زبان و هزاران گویش و لهجه 
بیش  آن  ایاالت  برخی  در  دارد.  این کشور وجود  در 
از بیست زبان در میان مردم جایگاهی مشابه با زبان 

رسمی )انگلیسی و هندی( را دارند.
هر ساله در هندوستان  مسابقه ای برگزار می شود 
هند  گردشگری  صنعت  برترین های  آن  طی  که 
معرفی می شوند. امتیازدهی بر اساس نتایج نظرسنجی 
تلویزیونی CNBC AWAAZ صورت  شبکه ی 
 )Hodka( می گیرد. در سال 2008، روستای هودکا
مشارکت  پایه ی  بر  درآمدزایی  طرح  برترین  به خاطر 
محلی به عنوان یکی از برترین مقصدهای گردشگری 

این کشور معرفی شد.
هودکا یکی از روستاهای ایالت گجرات هندوستان 
و  آب  و  گرفته  قرار  کویری  منطقه ای  در  که  است، 
هوایی گرم و خشک دارد. پیشینه ی فرهنگی غنی، 
هنر و صنایع دستی شگرف و تاریخ کهن این منطقه، 
روستا  این  گردشگری  پیش  از  بیش  رونق  موجب 

گردیده است.
هودکا در سال 2004 مورد توجه برنامه ی پیشرفت 
و  گرفت  قرار   )UNDP( متحد  ملل  توسعه ی  و 
همچنین به عنوان یکی از روستاهای برگزیده از سوی 
جمله  از  شد.  معرفی  هندوستان  گردشگری  وزارت 
سیاحت  و  سیر  روستا،  این  جاذبه های  معروف ترین 
نفره  چند  تورهای  قالب  در  که  است  شتر  با  شبانه 

به همراه یک نفر راهنمای بومی صورت می گیرد.
سبک خاص معماری خانه های روستا که برآمده 
و  خاص  ظاهری  است،  اهالی  مهارت  و  ذوق  از 
متفاوت به روستا بخشیده، که می تواند عاملی برای 
ساخت  در  هودکا،  مردم  باشد.  گردشگران  جذب 
روستا  طبیعت  در  موجود  مصالح  از  خود،  خانه های 
استفاده کرده اند. خانه ها از خاک و ریگ ساخته شده 
و رنگ های به کار رفته در سر تا سر روستا از طبیعت و 

بررسی تجربه ای موفق در روستای هودکا 
برنده ی برترین طرح درآمدزایی بر پایه ی مشارکت محلی 
در صنعت گردشگری روستایی هندوستان

درآمدزایی بر پایه ی گردشگری روستایی 
در هندوستان

ت جـهــانــی
تـجـــربـیــا

ماهنامه پژوهشي ،آموزشي و ترويجي شماره 41  66

info@Dehyariha.com



به روش سنتی توسط مردم تهیه شده است. دیوارهای 
خانه  سقف  ساخت  برای  گیاهان  از  استفاده  و  گلی 
موجب شده تا در فصل های گرم سال، فضای داخل 
خانه خنک باشد و در زمان سرما، گرمای خانه حفظ 
شود. دیوارها، درب منازل و همچنین فضای داخلی به 
زیبایی با صنایع دستی و رنگ های متنوع تزیین شده 
است و تصاویر متنوعی با معانی خاص بر روی آن ها 

نقش بسته است.
معموال گردشگران به همراه یکی از بومیان روستا 
می توانند با گشتی در روستا با نحوه ی زندگی مردم 
دستی،  صنایع  تولید  فرآیند  نزدیک  از  و  شوند  آشنا 
صنایع  و  قالب دوزی  کنند.  مشاهده  را  چرم  به ویژه 
دستی از جنس چرم از جمله سوغات این روستاست 
که حتی در شهرهای بزرگ هندوستان نیز به فروش 

می رسند.
ساخت زنگوله در ابعاد مختلف، ترسیم نقش های 
روش  با  کوزه  رنگ آمیزی  و  پارچه  روی  بر  متفاوت 
 محلی از دیگر صنایع دستی منطقه محسوب می شوند.
زنان روستا غالبا قالب دوزی و گل دوزی می کنند که 
درب  آویز  به عنوان  آن ها،  از  بخشی  فروش  عالوه بر 
نیز   ... و  دام، کیف  زنگوله ی  پوشاندن  خانه،  ورودی 
مورد استفاده قرار می گیرد. مشاهده ی فرایند تولید و 
حتی یادگرفتن رشته های بومی و صنایع دستی روستا 
و در مجموع مشارکت در سبک زندگی روستایی بسیار 
این همان  استقبال گردشگران واقع می شود و  مورد 
خصیصه ای است که گردشگری روستایی را از انواع 

دیگر، متمایز می کند.
اما آن چه هودکا را به مقصدی شگفت انگیز برای 
اقامتگاهی است  تبدیل می کند  گردشگران روستایی 
که توسط  اهالی روستا و به شکل کامال بومی بنا شده 
است. شام سرحد )Shaam-e-Sarhad( نام این 
اقامتگاه رویایی است که در میان کویر واقع گردیده و 
ساالنه پذیرای گردشگرانی از دورترین نقاط دنیا است. 
در این محل امکانات برای اسکان گردشگران در چادر 
 )bhunga( پونگا  نام  به  خانه هایی  در  و همچنین 

فراهم است.
با  گل  از جنس  سنتی  معماری  با  خانه ای  پونگا، 
آن ها  در  بومیان  که  است  گیاهان  از  پوشیده  سقفی 
فضایی  در  اگرچه  گلی  کلبه ی  این  می کنند.  زندگی 
روستایی قرار دارد، اما می توان امکانات یک هتل را در 
آن یافت. مهندسی بی نظیر آن موجب می شود تا گرما 

و سرمای هوا به داخل خانه نفوذ نکند و کلبه در فصول 
زمان  در  و  داشته  مطبوع  و  هوای خنک  سال،  گرم 
باشد. تخت خواب،  سرما دارای هوایی معتدل و گرم 
خاک  از  همگی   ... و  صندلی ها  و  میز  زمین،  کف 
روستاییان  توسط  که  رنگ هایی  با  و  شده اند  ساخته 
شده اند. تزیین  گردیده،  تهیه  سنتی-  روش   -به 
در پونگا آیینه کاری ها بر سطح دیوار خودنمایی می کند 
و از خطوط و شیارهای آن معلوم است که کار دست و 

اثری ارزشمند است.
محلی  غذاهای  طبخ  با  نیز  اقامتگاه  آشپزخانه ی 
را  ایالت گجرات تجربه ی زندگی در روستا  و خاص 
تکمیل می کند و آن را به خاطره ای فراموش نشدنی 
تبدیل می کند. گردشگران می توانند در چادر نیز اقامت 
کنند که از لحاظ راحتی و امکانات چیزی کم از پونگا 

)خانه های بومی( ندارد.
آسمان  روستا،  این  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
صاف و محیطی بدون آلودگی نوری است که باعث 
گردیده گردشگران زیادی برای دیدن ستاره ها عازم 
کنند.  سپری  آن جا  در  را  شب  و  شوند  روستا  این 
برای  طبیعت گردان  از  بسیاری  ساله  هر  همچنین 
روستای  و  می کنند  منطقه سفر  این  به  پرنده نگری، 
هودکا را برای اقامت انتخاب می کنند. این ها همگی 
بالقوه ای بوده که جز با تالش و همت  ظرفیت های 
اهالی روستا به چنین فرصتی برای نمایش فرهنگ 
نمی شد،  تبدیل  پایدار  درآمدی  منبع  ایجاد  و  روستا 
البته در این میان حمایت هایی از سوی سازمان های 
ملی و فراملی نیز صورت گرفته است، اما در مجموع 
همدلی  و  مشارکت  با  که  بودند  روستا  مردم  این 
امروز  ایجاد کرده اند و  را  یکدیگر چنین مجموعه ای 
می شوند. بهره مند  آن  از  مفید  سازوکاری   به عنوان 
اقامتگاه شام سرحد )Shaam-e-Sarhad( توسط 
اهالی روستا و با مشارکت آنان بنا شده است و شورایی به 
 نام شورای گردشگری روستا اداره ی آن را بر عهده دارد.
پروژه ی گردشگری روستای هودکا با ارتقا و تقویت 
فرهنگ بومی و در جهت گسترش گردشگری ایجاد 
منبع  به  دستیابی  پروژه  این  اجرای  از  هدف  گردید. 
درآمدی پایدار برای ارتقای سطح معیشت روستاییان 
بود. البته به غیر از آثار اقتصادی، گسترش گردشگری 
جمله  از  که  بود  نیز  اجتماعی  ابعاد  دارای  هودکا  در 
و  بومی  فرهنگ  تقویت  حتی  و  تداوم  به  می توان 
نمود. اشاره  بومی  رشته های  و  صنایع  آن   به دنبال 

نمونه هایی  بهترین  از  سرحد  شام  روستایی  اقامتگاه 
است که هم افزایی و همدلی اهالی یک روستا را نمایش 
می دهد. در این روستا،گردشگران از ساده ترین امکانات 
می برند  لذت  روستایی  زندگی  در سبک  مشارکت  و 
آگاهی، شناخت  را تجربه می کنند.   از آن  و بخشی 
نسبت به فرهنگ، اشتغال، درآمدزایی، هویت بخشی و 
... همگی از دستاوردهای انسجام و همکاری است که 

میان اهالی روستای هودکا وجود دارد.
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زهرا دیم کار
کارشناس دفتر برنامه ریزی و توسعه 

مدیریت روستایی
zahradeimkar@ymail.com

آمدن  به وجود  ارکان  از  یکی  جمعیت 
جغرافیای  کنار  در  که  است  کشورها 
کشور  یک  قدرت  افزایش  باعث  می تواند  مناسب 
شود. جغرافیا یک عامل تقریبا ثابت و تغییرناپذیر در 
کشور  یک  جمعیت  حالی که  در  است  زمان  طول 
تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد و در طول زمان 
می تواند در معرض تغییرات فراوانی قرار بگیرد. نرخ 
در  مهم  شاخص  دو  باروری  نرخ  و  جمعیت  رشد 

تعیین جمعیت هر کشور می باشند.
اعظم  وزیر  به  ایران  در  اولین سرشماری منظم 
ناصرالدین  صدراعظم  سپهساالر  حسین خان  میرزا 
داده  نسبت  شمسی  هجری   1288 سال  در  شاه 
مورد  در  زمان  آن  در  تنظیمات  مجلس  می شود. 
سرشماری خانوارها و اشخاص در روستاها مصوب 
کرد: "تمامی ساکنان روستا باید شمرده شوند؛ اهالی 
چه  بالغان  و  کودکان  مردان،  و  زنان  غریبه ها،  و 
ثروتمندان،  خولت،  در سن  چه  و  باشند  گهواره  در 
نشین ها،  کوچ  تجار،  کشاورزان،  زمین،  مالکان 
کارگران، غیر کشاورزها، خارج ها، افراد معلول، شل 
یتیمان، ساکنین  بیوه ها،  و یک چشمه، زن و مرد، 
فرد  هر  سن  و  شغل  ورودها.  تازه  و  روستا  قدیمی 
باید مشخص و ثبت شود. سن آن ها نیز تا جایی که 
ممکن است باید پرسیده و ثبت شود؛ اگر این ممکن 
نیست سن آن ها باید تخمین زده شود. هیچ کسی از 

این فرمان استثنا نیست."
نفوس  نخستین سرشماری عمومی  این حال  با 
توسط   1335 سال  در  علمی  به صورت  مسکن  و 
سرشماری  طبق  بر  شد.  انجام  ایران  آمار  مرکز 
سال 1335 جمعیت کشور 18 میلیون و 954 هزار 

و 704 نفر بوده است که از این تعداد کمی بیش از 
6 میلیون نفر شهرنشین و کمی بیش از 12 میلیون 
درصد  آمار 32  این  بوده اند. طبق  نشین  روستا  نفر 
کشور  جمعیت  درصد   68 و  شهری  کشور  جمعیت 

نیز روستایی بوده اند.
در سال  1345، از کل جمعیت کشور که بیش 
از 25 میلیون و 700 هزار نفر بوده است، 38 درصد 
یا  و  روستایی  مناطق  در  درصد   64 و  شهرنشین 

به صورت غیر ساکن و عشایری زندگی می کردند.
در سال 1355، سهم جمعیت روستایی کشور به 
جمعیت  سهم  عوض  در  و  یافت  تقلیل  درصد   53
یافت. جمعیت  افزایش  شهری کشور به 47 درصد 
هزار   709 و  میلیون   33 حدود  سال  این  در  کشور 

نفر بود.
اتخاذ  از  پس  سال  چند  یعنی   ،1365 سال  در 
افزایش  هدف  با  کشور  در  اوالد  افزایش  سیاست 
و  میلیون   49 از  بیش  به  کشور  جمعیت  جمعیت، 
این اساس رشد معمول 7  بر  نفر رسید.  445 هزار 
الی 8 میلیون نفری هر دهه به یک باره به افزایش 

حدود 16 میلیون نفر طی ده سال منجر شد. جالب 
این جاست که در این میان افزایش جمعیت با اتخاذ 
سیاست جدید در شهرها دو برابر روستاها بوده است. 
در آمار سال 65 روستانشینی در کشور برای نخستین 
ترتیب که  بدین  از شهرنشینی می شود؛  دهه کمتر 
 54 حدود  و  روستاها  در  جمعیت  درصد   46 حدود 
درصد جمعیت در شهرها زندگی می کردند. این روند 
موجب اجرای سیاست معکوس ترویج کاهش اوالد 

در کشور شد.
در سال 1375، جمعیت کشور با 11میلیون نفر 
آن  61درصد  که  رسید  نفر  میلیون   60 به  افزایش 
را شهرنشینان و 39 درصد را روستانشینان تشکیل 

می دادند.
و  میلیون   70 کشور  جمعیت   ،1385 سال  در 
نفر اعالم شد که 68 درصد آن  472 هزار و 846 
جامعه ی  را  آن  از  درصد   32 و  شهری  جمعیت  را 

روستایی تشکیل می داد.
در سال 1390، که در نهایت جمعیت کشور 75 
میلیون و 149 هزار و 669 نفر اعالم شد، 72 درصد 

جدول تحوالت درصد رشد جمعیت شهری و روستایی ایران به  تفکیک سال سرشماری

درصدجمعیت روستاییدرصدجمعیت شهریکل جمعیتسال سرشماریردیف
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ش آمـــــــاری
گــــــزار
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را جمعیت شهری و 28 درصد را جامعه ی روستایی 
تشکیل می داد.

اخیر،  دهه ی   3 در  شده  ارائه  آمار  به  توجه  با 
کاهش جمعیت روستایی همواره 6 الی 7 درصد بوده 
است. )سال 55 تا سال 65 حدود 7درصد، سال 65 تا 
75 حدود 6 درصد و سال 75 تا 85 حدود 7 درصد( 
جمعیت  کاهش  نرخ  گفت  می توان  اساس  این  بر 
متوسط  به  نسبت  اخیر  سال   5 در  کشور  روستایی 

30 سال گذشته سه برابر شده است.)نمودار یک(
جمعیت   ،90 سال  سرشماری  آمار  آخرین  طبق 
نفر   669 و  هزار   149 و  میلیون   75 به  کشور 
هزار   185 و  میلیون   21 در  تعداد  این  که  رسیده 
خانوار  بعد  سرشماری  این  دارد.  در  قرار  خانواده 
در  که  بوده  نفر   3.5 خانواده(  هر  جمعیت  )متوسط 
است. بوده  نفر  چهار  رقم  این   85  سرشماری سال 
 1.62 از  جمعیت  1390رشد  سال  سرشماری  در 
نسبت  و  است  یافته  کاهش  به 1.29 درصد  درصد 
 72 ترتیب  این  به  هم  روستایی  به  شهری  زندگی 
درصد جمعیت شهری و 28 درصد جمعیت روستایی 
در  جمعیت شهری  افزایش  نشان گر  این  که  است؛ 
کشور  جمعیت  سرشماری،  این  طبق  است.  کشور 
امید به  به سمت میانسالی پیش می رود و شاخص 
زندگی در کشور نیز افزایش پیدا کرده است. طبق 
سرشماری سال 85 تعداد روستاهای کشور 63499 
و طبق سرشماری رسمی سال 90 تعداد روستاهای 
حدود  واقع  در  که  می باشد  روستا   61724 کشور 
شده  کاسته  کشور  روستاهای  کل  از  روستا   1775

است.) نمودار 2(
کشور،  کل   90 سال  سرشماری  به  توجه  با 
جمعیت کل در استان های بوشهر، البرز و هرمزگان 
آمار  به  نسبت  درصد   13 و   15  ،16 به ترتیب 
است  داشته  افزایش  کشور   1385 سال  سرشماری 
و  گیالن  لرستان،  اردبیل،  استان های  مقابل  در  و 
کمترین  درصد،   5 و   4  ،4  ،3 با  ترتیب  به  همدان 
افزایش جمعیت را نسبت به سرشماری سال 1385 

داشته اند.)نمودار 3(
مشخص  کشور،  کل   90 سال  سرشماری  طی 
در  کشور  استان های  روستایی  جمعیت  گردید 
استان های کردستان، اردبیل و مرکزی به ترتیب 14، 
13 ،12 درصد سیر نزولی نسبت به آمار سرشماری 
سال 1385 کشور داشته است و در مقابل استان های 
بلوچستان  و  سیستان  و  هرمزگان  بوشهر،  کرمان، 
جمعیت  افزایش  درصد   7  ،8  ،8  ،31 به ترتیب 
 1385 سال  سرشماری  آمار  به  نسبت  را  روستایی 

داشته است. )نمودار 4(
منابع:

- پایگاه اینترنتی اطالعات مرکز آمار ایران
- ترجمه از پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد در 

خبرگزاری ها 27 آبان 1384
- مصاحبه رییس مرکز آمار ایران – خبرگزاری 

فارس 22 مهر 1390

سال 1390
سال 1385

نمودار 2-

نمودار 3-

نمودار 4-
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با  »روستانت«  ایران  روستایی  شبکه 
مورد  خدمات  و  اطالعات  ارائه ی  هدف 
نیاز روستاییان، مدیران و عالقه مندان، از حدود دو 
سال قبل فعالیت داشته و توانسته است سرویس ها 
منظور  این  به  نیل  برای  را  متعددی  امکانات  و 
فعالیت  محدودیت  به  توجه  با  نماید.  راه اندازی 
کشور،  روستایی  حوزه ی  در  یکپارچه  و  مجازی 
و  پیشرو  سایت های  از  یکی  را  روستانت  می توان 
از  برخی  ادامه  در  دانست.  زمینه  این  در  موفق 
مهم ترین بخش های این پایگاه معرفی شده است:

 اطلس و نقشه های روستایی
این بخش یکی از سرویس های شبکه روستایی 
نقشه های  اطالعاتی  بانک  دارای  که  است  ایران 
امکان  و  است  کشور  آبادی های  و  دهستان ها 
جستجوی این نقشه ها را فراهم می کند. در بخش 
نقشه ی آبادی ها، نقشه ی محیطی روستا و نقشه ی 
تهیه گردیده  ماهواره  توسط  روستایی که  راه های 

نقشه ی  بخش  در  است.  شده  داده  نشان  است 
نقشه ی  راه ها،  نقشه ی  نوع  سه  می توان  آبادی ها 
ماهواره ای و نقشه ی ترکیبی هر آبادی، که ترکیبی 
با  نمود.  مالحظه  را  است  قبلی  نقشه ی  دو  از 
نقشه ها  این  بزرگنمایی تصویر در  ابزار  از  استفاده 
با وضوح  را  آبادی و راه های آن  می توان نقشه ی 
باالیی مشاهده کرد. نقشه ی دهستان ها نقشه های 
ترسیمی است که بر اساس داده های آماری سال 
از  شده اند.  تهیه  ایران  آمار  مرکز  توسط   1385
روستانت می توانیم  نقشه های سایت  بانک  طریق 
نسخه ی باکیفیت فایل نقشه ی دهستان مورد نظر 

را بر روی کامپیوتر ذخیره کنیم.

 بانک اطالعات روستاهای 
کشور

ایران  روستایی  شبکه  سرویس های  دیگر  از 
که  است  کشور”  روستاهای  اطالعات  “بانک 
اطالعات آماری جمعیت و تعداد خانوار روستاهای 

کشور را طی سال های 85 و 90 در اختیار کاربران 
قرار می دهد. با وارد کردن نام استان، شهرستان، 
شده  مشخص  محل های  در  دهستان  و  بخش 
می توانیم نام روستاها را از بانک اطالعاتی جستجو 
هریک  به  مربوط  آماری  داده های  سپس  و  کرده 
به  مربوط  آماری  اطالعات  نماییم.  مالحظه  را 
سال  سرشماری  اطالعاتی  بانک  در  روستا  هر 
وضعیت  سواد،  سطح  روستا،  جمعیت  شامل   85
امکانات  وجود  عدم  یا  وجود  روستا،  در  اشتغال 
اداری،  و  مذهبی  ورزشی،  فرهنگی،  آموزشی، 
از  روستا  وضعیت  آبادی،  راه  و  سکونت  وضعیت 
می باشد.   ... و  درمانی  و  بهداشتی  امکانات  لحاظ 
در  اطالعاتی  حاوی  همچنین  داده ها  بانک  این 
موقعیت  روستا،  شکل گیری  تاریخچه ی  خصوص 
مشاغل،  دستی،  صنایع  و  سوغات  جغرافیایی، 
و  باغی  و  زراعی  محصوالت  هوا،  و  آب  وضعیت 
روستای  صورتی که  در  می باشد.  روستا  طبیعت 
مورد نظر جزء روستاهایی باشد که توسط سازمان 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
شده  شناخته  گردشگری  هدف  روستای  به عنوان 
شامل  روستا  گردشگری  اماکن  اطالعات  است، 
نیز  تاریخی موجود در روستا  جاذبه های طبیعی و 

در این بخش نمایش داده می شوند.

 جستجوگر کتاب روستایی
از  یکی  روستایی  کتاب  اطالعاتی  بانک 
شبکه  طریق  از  که  است  اطالعاتی  بانک های 
روستایی ایران در اختیار فعاالن حوزه ی روستایی 
در  است.  شده  داده  قرار  حوزه  این  عالقمندان  و 
از  بیش  اطالعات  و  عناوین  اطالعاتی  بانک  این 
گروه های  در  روستا  با  مرتبط  کتاب  جلد   1500
کتاب  جستجوگر  است.  شده  جمع آوری  مختلف 
روستایی امکان جستجوی کتاب ها را به دو روش 
فراهم  پیشرفته  جستجوی  و  ساده  جستجوی 
به  که  ساده  جستجوی  روش  برخالف  می سازد. 
انجام می گیرد،  کتاب  عنوان  وارد کردن  وسیله ی 
و  گروه  می توان  پیشرفته  جستجوی  روش  در 
وارد  نیز  را  مترجم  و  نویسنده  نام  کتاب،  زیرگروه 
کرده و عملیات جستجو را انجام داد. در این بخش 
عنوان  جلد،  تصویر  مانند  کتاب ها  از  اطالعاتی 
سال  انتشارات،  مترجم،  نام  نویسنده،  نام  کتاب، 
قیمت،  صفحات،  تعداد  تیراژ،  چاپ،  نوبت  انتشار، 

قطع و خالصه ی محتوای کتاب وجود دارد.

 مجالت روستایی
پرکاربرد  بسیار  اطالعاتی  بانک های  از  یکی 
شده،  جمع آوری  ایران  روستایی  شبکه  در  که 
شده  منتشر  مجالت  کلیه ی  در  موجود  محتوای 
بخش  این  در  است.  کشور  روستایی  حوزه ی  در 
مجالت روستایی در گروه های مختلفی مانند گروه 
شیالت،  گیاه شناسی،  زراعی،  علوم  کشاورزی، 

پـايـگــاه اطـالع رسـانی
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جنگل و مرتع، علوم باغبانی، دامداری، پژوهشی، 
دامپزشکی و نشریه دهیاری ها تفکیک شده اند. در 
این بایگانی در حدود 100 عنوان مجله در قالب 
بیش از 1650 مجلد وجود دارد. مطالب هر مجله 
در قالب فایل های pdf هستند که به راحتی قابل 
مطالعه و ذخیره بر روی کامپیوتر هستند. در این 
شامل  مجله  هر  از  شناسنامه ای  همچنین  بخش 
و  سردبیر  مسئول،  مدیر  امتیاز،  اطالعات صاحب 
شماره  شامل  مجله  مسئولین  با  ارتباطی  راه های 

تلفن، نشانی و پست الکترونیکی ارائه شده است.

 حسابرس روستا
نرم افزار حسابداری “حسابرس روستا” نرم افزاری 
است که از طریق شبکه روستایی ایران به صورت 
این  است.  گرفته  قرار  دهیاران  اختیار  در  رایگان 
به دهیاران،  امور حسابداری،  انجام  نرم افزار جهت 
شوراهای اسالمی روستا و فعاالن حوزه ی روستایی 
روستانت  اینترنتی  پایگاه  می کند.  کمک  کشور 
نسخه ای از نرم افزار حسابرس روستا را جهت دانلود 
مرکز  است. همچنین  داده  قرار  کاربران  اختیار  در 
در  کاربران  سواالت  پاسخ گوی  نرم افزار  پشتیبانی 

خصوص روش استفاده از نرم افزار می باشد.

 صدای مشاور روستایی
مشاوره ی  مرکز  یک  روستایی  مشاور  صدای 
به صورت  را  خود  خدمات  و  است  غیرحضوری 
فراگیر به روستاییان کشور ارائه می دهد. از جمله 
مشکالت  حل  و  آگاه سازی  مرکز  این  اهداف 
ایجاد  همچنین  و  روستاییان  اجتماعی  زندگی 
نهادهای  و  روستاییان  بین  ارتباطی  کانال های 
عالوه بر  مشاور  صدای  درواقع  می باشد.  خدماتی 
راه حل های  ارائه ی  و  سواالت  به  پاسخ گویی 
مشکالت  حل  برای  تخصصی  و  کارشناسانه 
ارتباط  جهت  ارتباطی  پلی  به عنوان  روستاییان، 
میان مسئولین و روستاییان عمل می نماید. روش 
ارتباط  به صورت  مرکز  این  با  روستاییان  ارتباط 
از  می توانند  روستاییان  است.  اینترنتی  و  تلفنی 
طریق خط تلفن 44954002-021 با مرکز تماس 
حاصل نموده و سواالت خود را مطرح کنند. شبکه 
را  ارتباط  این  برقراری  امکان  نیز  ایران  روستایی 
به صورت ارسال و دریافت ایمیل برای روستاییان 

فراهم آورده است.

 آژانس عکس روستایی
مسلما معرفی توسط تصویر یکی از روش های 
یا  و  مکان  معرفی  جهت  جذاب  و  گویا  ساده، 
موضوعی است که قرار است به دیگران شناسانده 
یکی  »روستانما«  روستایی  عکس  آژانس  شود. 
دیگر از خدمات شبکه روستایی ایران است که این 
امکان را برای معرفی روستاها، اماکن و موضوعات 
آورده  فراهم  کشور  روستایی  حوزه ی  با  مرتبط 

تصویری  آلبوم های  عکس  آژانس  این  در  است. 
مختلفی قرار گرفته است که در هر یک از آن ها 
و توضیح مختصری  نام عکاس  در کنار تصاویر، 
نیز از موضوع تصویر ارائه شده است. در این پایگاه 
آلبوم های تصاویر روستایی به تفکیک موضوع قرار 
به راحتی  می توانند  کاربران  و  است  شده  داده 

تصاویر مورد عالقه ی خود را ذخیره نمایند.

 وبالگ های روستایی
و  روستایی  وبالگ های  اطالعاتی  بانک 
بانک های  دیگر  از  دهیاری ها  وبالگ های 
وب  که  است  ایران  روستایی  شبکه  اطالعاتی 
معرفی  به  را  مطالبی  که  وبالگ هایی  و  سایت ها 
یا  و  داده اند  اختصاص  کشور  روستاهای  از  یکی 
ایجاد  روستا  اسالمی  شورای  و  دهیاری  توسط 
است.  کرده  معرفی  را  می شوند  مدیریت  و  شده 
در این بخش وبالگ های دهیاری های هر یک از 
استان های کشور به صورت مجزا قرار گرفته است 
از استان ها می توانیم لیست  انتخاب هر یک  با  و 
آدرس  به همراه  را  مربوطه  استان  وبالگ های 
وبالگ مشاهده نماییم. این بخش لینکی را جهت 
دسترسی به هر یک از وبالگ های معرفی شده در 
سایت برقرار می کند. همچنین وبالگ نویسانی که 
به تازگی برای دهیاری و یا روستای خود وبالگی 
ایجاد نموده اند می توانند با ثبت مشخصات روستا 
و آدرس وبالگ خود از فرم طراحی شده در این 
بخش، این بانک اطالعاتی را به روز رسانی نمایند.

 پیام رسان روستا
روستاپیام اولین سامانه ی پیامک روستایی است 
که امکان ارسال و دریافت پیامک را برای کاربران 
فراهم می سازد. روستاپیام سرویس های متعددی را 
برای استفاده ی روستاییان، دهیاران، مدیران امور 
ارائه  کشور  روستایی  حوزه ی  فعاالن  و  روستایی 
از کاربران  برای هر یک  این سامانه  می دهد. در 
آن ها  تا  می شود  تعیین  اختصاصی  مدیریتی  پنل 
اختیارشان  در  که  ابزارهایی  از  استفاده  با  بتوانند 
قرار می گیرد ارسال و دریافت پیامک ها را مدیریت 
سامانه  این  امکانات  و  ابزارها  از  برخی  کنند. 
عبارتند از: ابزار “ارسال سریع” برای فرستادن آنی 
پیامک به یک یا چند مخاطب، دریافت پیام های 
امکان  سامانه،  مجازی  شماره ی  به  شده  ارسال 
پوشه بندی برای تفکیک و دسته بندی پیامک ها و 
دفترچه تلفن جهت دسته بندی مخاطبان در قالب 

گروه های مختلف.

 هواشناسی روستا
بخش  روستانت  پایگاه  سرویس های  از  یکی 
»هواشناسی روستا« است که در آن، دما، رطوبت 
و  روستاها  از  یک  هر  روز  هر  هوای  وضعیت  و 
قابل  روز  هر  کمینه ی  و  بیشینه  دمای  همچنین 

و  هوا  وضعیت  سرویس  این  است.  مشاهده 
بیشترین و کمترین دمای سه روز آینده ی روستا را 
نیز پیش بینی می کند. در این بخش انواع مختلف 
وضعیت هوا به همراه تصاویر گرافیکی ارائه شده 
با  هوا  نوع  از  آگاهی  عالوه بر  می توان  که  است 
هوای  وضعیت  از  تصاویر  این  به  کوتاه  نگاهی 
آینده  روزهای  هوای  احتمالی  وضعیت  و  امروز 

اطالع یافت.
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توابع  از  سنجابی  آباد  حسن  روستای  سالم.   :916  ....028
شهرستان دلفان استان لرستان با جمعیتی بالغ بر هزار نفر در 3 کیلومتری شهرستان 

فاقد گاز شهری است؛ در صورتی که روستاهای هفتاد کیلومتری گاز دارند. از مسئولین تقاضا 
می کنم فکری به حال این مردم بکنند. از همکاری نشریه تشکر می نمایم. دهیار-نوربخش

607....917: با سالم. ماهنامه دهیاری ها در استان کهکیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران بخش مرکزی 
به دست ما نمی رسد. چرا؟ فردین معصومی-امور مالی دهیاری.

879....914: باسالم. فارسی هستم؛ دهیار روستای کرکان از توابع بخش مرکزی شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی. 
روستای 2200 نفری ما فاقد نقشه ی طرح هادی است. لطفا پیگیری نمایید.

659....917: با عرض سالم. محمد جوادزاده هستم. دهیار روستای کاشی از توابع بخش لیردف واقع در استان هرمزگان. روستای 
ما دارای جمعیتی بالغ بر 700 نفر است که فاقد ماشین آالت زباله می باشد. در ضمن در حال حاضر طرح هادی در روستای ما اجرا می شود 

که با توجه به وسعت زیاد روستا، به هیچ وجه پاسخ گو نیست. لطفا به گوش مسئولین برسانید.
881....912: باسالم. اینجانب جالل مرادی دهیار روستای کبودگنبد بخش سلطانیه شهرستان ابهر استان زنجان هستم. درخواست ارسال 

مجله دهیاری ها را دارم تا اطالعاتی از روند دهیاری ها داشته باشیم. باتشکر
713....937: باسالم. روستای کاروانه از توابع بخش مرکزی شهرستان بروجرد دارای مشکالتی من جمله اجرا نشدن طرح هادی روستایی، 
نداشتن خانه ی بهداشت روستایی، نبود پل بر روی رودخانه ی روستا و اجرایی نشدن گازکشی به روستا می باشد. لطفا به گوش مسئولین ذیربط 

برسانید.
747....918: با سالم. کیوان امانی هستم؛ دهیار روستای بوریدر از توابع شهرستان سروآباد از استان کردستان. روستای ما در محور 

جاده ی سروآباد-کامیاران قرار گرفته است. با توجه به عرض کم جاده، هر چند وقت یک بار شاهد تصادفات دلخراش هستیم. لطفا به 
گوش مسئولین برسانید. باتشکر

526....918: با سالم و خسته نباشید. حسنعلی میرزایی دهیار روستای دشت مورت سفلی از بخش گهواره شهرستان داالهو 
در استان کرمانشاه هستم. خواهشمندم به گوش مسئولین برسانید که برای دهیاران کارت شناسایی صادر کنند. در بسیاری 

از ادارات دولتی جایگاه دهیار را نمی شناسند.
254....917:   باسالم. از ریاست محترم سازمان شهرداری ها و دهیاری ها انتظار داریم تا حداقل یک بار 

هم که شده دیدار دهیاران با رهبر معظم انقالب را مهیا نموده تا دهیاران از نزدیک معظم له را 
زیارت نمایند. باتشکر – محمدرضا حسینی دهیار بوستان استان کهکیلویه و بویراحمد

پای صحبت شما 
بـــا مـخــــاطـــبــیــــن
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