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بي شك تحقق توسعه ملي، بدون توجه به مقوله توسعه روستايي امكان پذير نخواهد بود. از سوي   ديگر 
اجراي برنامه هاي توس��عه اي در مناطق روس��تايي را مي توان عاملي در بهبود ش��رايط زندگي افراد ساكن 
در روس��تاها و بويژه اقشار كم درآمد و آس��يب پذير و تالش براي خود اتكايي و توانمندسازي آنان در روند توسعه 

كالن كشور دانست.
در گذش��ته برنامه هاي اجرا ش��ده در عرصه توس��عه و عمران مناطق روس��تايي، صرفاً بر »توس��عه زيرساخت ها« 
متمركز بودند ولي نتايج برنامه هاي اجرا شده گوياي اين واقعيت بود كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق 
نمي ش��ود. روستا جامعه اي اس��ت كه داراي ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و اكولوژيكي است و تحقق 

توسعه پايدار روستايي نيز مستلزم توجه به تمامي اين ابعاد است. 
بي ش��ك عدم توفيق برنامه هاي عمران و توس��عه روس��تايي كش��ور عالوه بر بخش��ي نگري در برنامه هاي توسعه، 
معلول عوامل بس��يار متعدد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيس��ت محيطي بوده است. بسياري از انديشمندان و 
صاحب نظران توسعه روستايي، خالء موجود در زمينه مديريت روستايي و عدم وجود تشكيالت سازمان يافته جهت 
ادره امور عمومي روس��تا را مانعي جدي بر س��ر راه توسعه روستايي مي دانند. با استقرار مديريت روستايي، فرآيند 
توس��عه پايدار روستا تسهيل مي شود، بسترهاي الزم براي تحقق اهداف مورد انتظار دستگاه ها و نهادهاي مختلف 
متولي امور توسعه روستا فراهم مي شود، مشاركت مردم در برنامه هاي توسعه، واقعي و از پايين به باال خواهد بود 

و مردم محلي به بازيگران اصلي در صحنه ي توسعه روستا تبديل شده و ايفاي نقش مي نمايند. 
با تصويب قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور در سال 1377، مديريت امور عمومي در مناطق 
روستايي كشور مبناي قانوني يافته و تجربه اجرايي جديدي در عرصه مديريت روستايي كشور شكل گرفت. ماده 
10 اساس��نامه، تشكيالت و س��ازمان دهياري ها و س��اير قوانين و مقررات مربوطه وظايف متعدد و متنوعي را در 

راستاي اداره و حفظ توسعه پايدار روستا براي دهيار و دهياري برشمرده است. 
اكنون كه حدود 10 سال از تاسيس نهاد دهياري به عنوان متولي تحقق توسعه پايدار روستايي گذشته است قبل 
از هرچيز ضروري است با بازنگري عملكرد 10 ساله و شناسايي هوشمندانه ي نقاط قوت و ضعف آن مسير آينده ي 
اين نهاد را با درك صحيحي از واقعيات جامعه ي روس��تايي ترس��يم نماييم. وقت آن اس��ت كه از خود بپرسيم كه 
دهياري ها تا چه حد به اهداف مورد انتظار رس��يده اند و اگر در مواردي نتوانسته اند به نحو مطلوب عمل كنند چه 
موانعي بر س��ر راه آنها بوده اس��ت. نگرش روستائيان نس��بت به اين نهاد چيست و تاسيس دهياري را تا چه اندازه 
در توسعه و بهبود محيط زيست خود مفيد و موثر مي دانند و متقابال آيا ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و اكولوژيكي در جامعه روس��تايي به گونه اي هست كه زمينه هاي فعاليت دهياري در راستاي تحقق توسعه پايدار 
فراهم نمايد؟ آيا مردم به وظايف و مسئوليت هاي خود در قبال مديريت روستايي آگاهي و شناخت دارند يا صرفا 

نقش مطالبه گر را در قبال اين نهاد دارند؟ 
الزمه تدبير و دورانديش��ي در راهبري و مديريت نهاد دهياري در كش��ور اين اس��ت كه قبل از اتخاذ هر تصميم 
و سياس��تي در اين عرصه، پاس��خ صحيح و ش��فافي براي اين پرسش ها و ساير پرس��ش هاي مشابه داشته باشيم. 
هرچند كه رجاء واثق داريم كه اس��تقرار اين نهاد در روس��تاهاي كشور از ملزومات توسعه مناطق روستايي بوده و 
نقش موثري در تسريع خدمت رساني به جامعه روستايي، ارتقاي شاخص هاي زيست، انعكاس و پيگيري مسايل و 
مش��كالت روستا، مديريت امور عمومي و در يك كالم پر كردن خال مديريت روستايي در كشور داشته است. ولي 

درك صحيح واقعيات ما را در تداوم بهتر، پوياتر و بانشاط تر راه پيموده شده رهنمون خواهد بود.

به قلم مدیر مسئول
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بي ش��ك با اس��تقرار شوراهاي اسالمي شهر و روستا در كشور، »س��اخت اجتماعي« جامعه تقويت و قوام 
يافت��ه، عرصه عمومي و س��اخت اجتماعي داراي نقش مس��تقل و اثربخش گردي��ده و از تصدي گري هاي 
حاكميت بر س��اخت اجتماعي و اداره امور عمومي جامعه كاس��ته مي ش��ود. در اين راس��تا فراهم بودن بسترهاي 
حقوقي، قانوني ، سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي جامعه نقش به س��زايي در تقويت شوراهاي اسالمي و تحقق اهداف 

مورد انتظار خواهد داشت. 
قانون تش��كيل ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روس��تا، علي رغم فراز و فرودهايي كه از ابتداي تش��كيل شوراها پشت 
س��ر گذاش��ته، در حال حاضر اس��اس تاس��يس و تعيين نوع فعاليت ش��وراها در كشور به ش��مار مي آيد. به رغم 
محدوديت هاي قانوني كه به عقيده برخي از صاحب نظران، دس��ت اندركاران و متوليان امور ش��وراها، در اين قانون 
وجود دارد، هدف از تش��كيل ش��وراها اين بوده اس��ت ك��ه به عنوان نماينده مردم و يك��ي از اركان حاكميت و به 
عبارتي ديگر به عنوان حكومت هاي محلي، نقش همكاري و تاحدي نظارت بر فعاليت دستگاه هاي اجرايي دولتي 
را داشته باشند. همچنين شوراها عالوه بر فراهم نمودن زمينه  هاي جلب مشاركت مردمي در پيشبرد سياست هاي 

توسعه اي، وظيفه  نيازسنجي كمبودها، نارسايي ها و ارايه راهكارهاي مثبت و موثر را نيز عهده دار مي باشند. 
مديريت روستايي نيز در ايران از اوايل شكل گيري به گونه هاي متفاوتي نمود يافته و فراز و نشيب هاي فراواني را 
به لحاظ تش��كيالت و زيربناهاي قانوني داش��ته است. تا قبل از اصالحات ارضي )دهه 40( نظام مديريت روستايي 
كش��ور كدخدايي بود. با انجام اصالحات ارضي كدخدا به عنوان پديده اي اجتماعي در جامعه روس��تايي كه بالتبع 
داراي يكسري كاركردهايي نيز بود، از جامعه روستايي حذف شد ولي كاركردهاي آن همچنان در جامعه روستايي 
باقي ماند و هيچ جايگزين مناسبي براي مديريت روستايي انتخاب نشد. اگرچه شوراهاي اسالمي روستايي از سال 
1377 ش��كل گرفتند اما اين شوراها ماهيت اجرايي نداش��ته و كار اصلي آنها سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت 
و اجراي برنامه ها و رفع اختالفات اهالي اس��ت. با تصويب قانون تاسيس دهياري هاي خودكفا در روستاهاي كشور 
در س��ال 1377 مديريت امور عمومي در مناطق روس��تايي كشور مبناي قانوني يافته و تجربه اجرايي جديدي در 

عرصه مديريت روستايي كشور شكل گرفت.
با توجه به نوپا بودن نهاد شوراها و همچنين نهاد دهياري ها در كشور و ضرورت ارتباط و تعامل نزديك آنها، قبل 
از هر چيز الزم اس��ت اين دو نهاد با جايگاه قانوني و مديريتي خود آش��نا شده و وظايف، اختيارات و تعامالت بين 

يكديگر و مردم را به خوبي بشناسند. 
بي ش��ك موفقيت و نقش آفريني مديريت نوين روس��تايي در عرصه توسعه روس��تايي تا حد زيادي در گرو تعامل 
مثبت، سازنده و پوياي اين دو نهاد با يكديگر، مردم و دستگاه هاي اجرايي است. با توجه به آغاز فعاليت چهارمين 
دوره شوراهاي اسالمي روستا و آغاز تجربه جديد همكاري بين شوراها و دهياران منتخب، در اين شماره از ماهنامه 
به بررسي بايد ها و نبايدهاي تعامل شورا و دهياري و الزامات آن پرداخته ايم. اميد است مطالعه آن از سوي جامعه 
مخاطب ماهنامه )شورا و دهياري( بتواند ضمن تعريف سطح و حد و حدود تعامل في مابين، آثار و بركات اين امر 

را تشريع نموده و چارچوب هاي قانوني براي تعامل پايدار را ارايه دهد.

یــر
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اهـــــل نـظــــــر

تعامل شورا و دهياري؛ راهبردي دو سويه
با شكل گيري شورهاي اسالمي روستا و در پي آن استقرار نهاد دهياري به عنوان بازوي اجرايي شوراها، آينده ي توسعه روستا و پيشرفت 
و اعتالي مناطق روس��تايي بيش از هرچيز با تالش ش��ورا و دهياري و توانمندي آن ها در مديريت و راهبري صحيح برنامه هاي توس��عه در 
روستا گره خورده است. مديريت مطلوب مناطق روستايي نيز تا حدود زيادي در گرو تعامل مثبت، سازنده و موثر شورا، دهياري و مردم با يكديگر 
ارزيابي مي شود. با توجه به تقارن اين شماره از ماهنامه دهياري ها با شروع فعاليت چهارمين دوره شوراهاي اسالمي روستا، در ميزگرد اين شماره 

از ماهنامه با محوريت »تعامل شورا و دهياري« به گفتگو مي نشينيم با:
• محسن كوشش تبار، معاون امور دهياري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور

• حجت اهلل ورمزياري، دانشجوي دكتري توسعه روستايي و كارشناس دفتر زيربنايي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي
• مجتبي منصوري ارمكي، مسئول امور روستاها و دهياري هاي شورايعالي استآن ها

دهياري ه�ا: ضمن تش�كر از پذي�رش دعوت 
و قب�ول زحم�ت، به منظ�ور داش�تن تعريف 
مشترك از مفهوم تعامل، قبل از ورود به بحث 
بفرماييد كه به نظر شما منظور از تعامل مثبت 

و موثر شورا و دهياري چيست؟
كوش�ش تبار: قبل از هرچيز از فراهم ش��دن 
اين فرصت در اين مقط��ع زماني كه مصادف 
با شروع فعاليت چهارمين دوره ي شوراها مي 
باش��د، تش��كر و قدرداني مي كنم و اميدوارم 
مطال��ب مطرح ش��ده در اين ميزگ��رد براي 
ش��وراهاي اسالمي روس��تا و دهياران مفيد و 

موثر باشد.
 تعام��ل بر وزي تفاعل بوده و به معني ارتباط 
دوطرفه اس��ت، به گونه اي ك��ه يك طرف بر 
ط��رف ديگر تفوق ن��دارد، ش��رايط دو طرف 

يكس��ان اس��ت و هر دو طرف براي پيش��برد 
اهداف مشخص و مشترك تالش مي كنند. در 
حوزه روستايي، شكل گيري شوراهاي اسالمي 
روس��تا و دهياري ه��ا را مي توان به درس��تي 
نم��ادي از تحق��ق مردم س��االري دين��ي در 
جامعه دانست كه از طريق آن مردم مديريت 
خودشان و فضاي عمومي جامعه را در اختيار 
دارند و ش��ورا و دهياري به عنوان نمايندگان 
جامع��ه ي روس��تايي در چارچ��وب قوانين و 
مقررات جاري با يكديگر تعامل دارند و هدف 
مشترك آن ها نيز تحقق توسعه ي همه جانبه و 
پايدار روستا تعريف شده است. اين تعامل در 
چارچوب اسناد باالدست از قبيل ماده 100 و 
س��اير قوانين مرتبط در قانون اساسي كشور و 
قوانين پايين دست از قبيل قوانين و مقرارت 

جاري ش��ورا و دهياري تعريف و تعيين شده 
اس��ت. پس بنابراين مالك تعامل بين شورا و 
دهي��اري قوانين و ضوابط موجود اس��ت. اگر 
مردم، ش��ورا و دهي��اري در چارچوب قوانين، 
حد و حدود خود و اختيارات و وظايف خود را 
به خوبي بشناسند خواهيم توانست در انتظار 

تحقق تعامل تعريف شده باشيم. 
ورمزي��اري: من هم به نوب��ه ي خود از فرصت 
فراهم شده تشكر مي كنم. همان طور كه اشاره 
ش��د تعامل عبارت اس��ت از ارتباط دوس��ويه 
بي��ن دو ش��خص و يا گروه اع��م از حقيقي يا 
حقوق��ي. تعامل يك رابط��ه ي علت و معلولي 
يك طرفه نيس��ت بلكه يك رابطه ي دوسويه 
اس��ت كه در آن هر دو طرف ب��ر يكديگر اثر 
مي گذارند. در تعامل ش��ورا و دهياري نيز هر 

<<<< اسمعيل زيارتي نصرآبادي
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دو ط��رف متقابال بر يكديگر اثر گذاش��ته و از 
يكديگ��ر اثر مي پذيرن��د. تعامل به معني عدم 
وجود اختالف نظر و يا چشم پوش��ي به بعضي 
از تخلفات و اش��تباهات طرف مقابل نيس��ت، 
بلكه تعامل به معني نداشتن تفرقه و نداشتن 
اختالف در مقام اجراست. در يك كالم؛ تعامل 
ب��ه معني انجام صحيح كارهاي خوب اس��ت. 
چنين تعاملي بر فرآيند     توس��عه ي روس��تا 
بسيار اثرگذار بوده و سنگ هاي موجود بر سر 
راه پر فراز و فرود توسعه ي روستا را بر خواهد 
داش��ت و موجبات هم افزاي��ي توان و ظرفيت 
ش��ورا و دهياري در راس��تاي حل مس��ايل و 
مشكالت روستا را بيش از پيش فراهم خواهد 
نمود. در غي��ر اين صورت چنانچه تعامل موثر 
و مثبتي بين ش��ورا و دهياري نباش��د توان و 
ظرفيت شوراي اسالمي روستا بر خالف جهت 
هم بوده و يكديگر را خنثي خواهند كرد و در 
چنين ش��رايطي طبيعي است كه نبايد انتظار 

توسعه ي پايدار روستا را داشت.
منص��وري ارمكي: از اينكه بعداز گذش��ت 14 
س��ال از عمر ش��وراها، اين ماهنامه دغدغه ي 
آسيب شناس��ي مديريت محلي را داشته و در 
اين ش��ماره به آن پرداخته تش��كر مي كنيم و 

اين اقدام را به فال نيك مي گيريم.
همان ط��ور ك��ه ذكر ش��د، تعام��ل راهبردي 
دوس��ويه بي��ن نهاده��اي ش��ورا و دهي��اري 
اس��ت. فراموش نكنيم كه شورا و دهياري به 
م��وازات هم حركت مي كنند ولي موازي كاري 
نمي كنن��د. ب��ا يكديگر تعامل دارن��د ولي در 
وظاي��ف يكديگ��ر تداخ��ل ندارن��د. يك��ي از 
مهم ترين مولفه هاي موثر ب��ر پايداري و قوام 
تعام��ل، نظارت ب��ر عملكرد ش��ورا و دهياري 
اس��ت. اگر سيستم هاي نظارت قانوني بر شورا 
و دهي��اري و كنترل آن ه��ا جهت حركت در 
ريل قانون به درس��تي پيش بيني و اجرا شود، 
تعامل مثبت و موثر بين شورا و دهياري ايجاد 
شده و اين دو نهاد نقاط ضعف خود را پوشش 
داده و نقاط قوت خود را تقويت خواهند كرد. 
البت��ه ذكر اي��ن نكته را ض��روري مي دانم كه 
عالوه ب��ر تعام��ل ش��ورا و دهي��اري، تعامل 
دس��تگاه هاي اجرايي ب��ا اين دو نه��اد نيز از 
ضرورت و اهميت بسيار وااليي برخوردار بوده 

و بايستي مورد توجه جدي قرار گيرد. 
دهياري ه�ا: ب�ا توجه ب�ه تعريف ارايه ش�ده 
و  دهي�اري  و  ش�ورا  تعام�ل  درخص�وص 
مش�خصه هاي تعريف شده براي آن، بفرماييد 
ش�اخص و مقي�اس س�نجش تعامل ش�ورا و 
دهي�اري چيس�ت؟ يا ب�ه عب�ارت ديگر چه 
معيارهايي نشان مي دهند كه شورا و دهياري 
با يكديگر تعامل مثبت و موثر دارند يا ندارند؟

ورمزياري: اولين شاخص سنجش تعامل شورا 
و دهي��اري، انتخاب ف��رد ذي صالح، كاردان و 

توانمند، بدون توجه به مسايل قومي و فاميلي 
و . . . از س��وي ش��وراي اس��المي روستا براي 

تصدي سمت دهيار است.
 م��وارد ديگري همچون؛ هم��كاري و همدلي 
متقابل براي تشكيل جلسات شورا و دهياري، 
توجه به خ��رد جمعي و پرهي��ز از خودرايي، 
متوسط زمان اجرايي ش��دن مصوبات قانوني 
ش��ورا از سوي دهيار، توجه ش��وراي اسالمي 
روس��تا به نظرات دهيار در تصويب مصوبات، 
شفافيت در عملكرد مالي و تعداد گزارش هاي 
مال��ي منتش��ر ش��ده را مي ت��وان از ديگ��ر 
ش��اخص هاي مهم در س��نجش تعامل شورا و 

دهياري دانست.
منصوري ارمكي: به نظر من اگر تعامل مثبت 
و موثر بين شورا و دهياري 
وج��ود داش��ته باش��د،  آثار 
و ب��ركات آن را در تمام��ي 
روستا  توسعه ي  زمينه هاي 
بر  نمود.  بايستي مش��اهده 
همين اس��اس من معتقدم 
كه بهترين شاخص براي سنجش تعامل شورا 
و دهياري، ش��اخص هاي توس��عه ي روستا در 
ابعاد مختلف اجتماع��ي، اقتصادي، فرهنگي، 
اجتماعي، زيس��ت محيطي و نهادي مي باشد 
يعني اگر روس��تا در ابعاد ذكر ش��ده وضعيت 
بهتري پيدا كرد و توس��عه يافته تر شد، نشان 
مي دهد كه ش��ورا و دهياري در سايه ي تعامل 

توانسته اند منشاء اثر براي روستا باشند.
 

عالوه بر اينها مواردي از قبيل؛ تعداد مصوبات 
قانون��ي و غير قانوني ش��ورا، گ��زارش تفريغ 
بودجه دهي��اري، عملكرد عمران��ي دهياري، 
ميزان موفقيت در جلب مشاركت و خودياري 
اهالي و ميزان تخلفات قانوني شورا و دهياري 
مي تواند از ديگر ش��اخص هاي سنجش تعامل 

شورا و دهياري باشد. 
كوش��ش تبار: م��ن ضمن تاييد م��وارد مطرح 
شده از سوي دوستان، اين 
نكته را اضافه كنم كه يكي 
از مهم تري��ن ش��اخص هاي 
س��نجش تعام��ل ش��ورا و 
دهياري كه دوستان به آن 
اش��اره نكردند، ميزان دوام 
و قوام عم��ر خدمتي دهيار منتخب ش��وراي 
اس��المي روس��تا اس��ت. هرچه مدت خدمت 
دهي��ار در اين س��مت طوالني ت��ر و پايدارتر 
باش��د و تخلف��ات قانون��ي دهي��اري كمتر و 
قانون گرايي و برنامه محوري دهياري بيش��تر 
باشد، نش��ان  دهنده ي تعامل شورا و دهياري 
و داش��تن روحيه ي همكاري و كارگروهي در 
آن ها است. متاسفانه در دوره ي شش  ساله ي 
شوراهاي قبل در بعضي از روستاها شاهد عزل 

و نصب ه��اي مكرر، غير قانون��ي و حتي بعضاً 
غي��ر منصفانه ي دهي��ار بوده ايم كه در بعضي 
از م��وارد به تعويض 4 دهي��ار در طول مدت 
شش س��ال نيز انجاميده است. اينكه شوراي 
اس��المي يك روس��تا نتواند با دهيار منتخب 
خود كار كن��د و در مدت زمان كوتاهي دچار 
اختالف مي شوند نشان خوبي از تعامل نيست 
و ضربه ي اصلي آن را مردم و توسعه و آباداني 

روستا خواهد خورد.
 

دهياري ها: با توجه به تعريف ارايه ش�ده و 
شاخ�ص هاي مطرح شده 
در خص�وص تعامل ش�ورا 
مهم تري�ن  دهي�اري،  و 
و  تقويت كنن�ده  عوام�ل 
ي�ا تضعيف كنن�ده ي اين 

تعامل كدامند؟
از جدي تري��ن عوام��ل  كوش��ش تبار: يك��ي 
تضعيف كننده ي تعامل ش��ورا و دهياري عدم 
آش��نايي آن ها ب��ا حدود وظاي��ف و اختيارات 
قانوني است. بايستي ش��ورا و دهياري بدانند 
ك��ه كدامي��ك وظيف��ه ي سايس��ت گذاري و 
برنامه ري��زي و كداميك وظيف��ه ي اجرا را بر 
عه��ده دارند و خود را مل��زم به رعايت حدود 
و اختي��ارات يكديگر دانس��ته و در وظايف و 
اختيارات يكديگر دخالت نكنند. مس��لم است 
ك��ه بر اس��اس قوانين جاري يك��ي از وظايف 
ش��وراي اس��المي روس��تا نظارت بر عملكرد 
دهياري اس��ت ولي بايد مواظب باشند كه اوال 
اي��ن نظارت در چارچوب قانون انجام ش��ود و 
دوما اينكه منجر ب��ه دخالت در امور دهياري 

نشود.
يك��ي ديگر از موارد حائز اهميت در راس��تاي 
برق��راي تعام��ل، برنامه محور ب��ودن مديريت 
روستاس��ت. اگر تمامي اقدامات و برنامه هاي 
شورا و دهياري در چارچوب برنامه ي مشخص 
و م��دون ص��ورت پذي��رد ديگر دليل��ي براي 

اختالف و تنش وجود نخواهد داشت.
اگر شورا و دهياري، برنامه را ميثاق خود بدانند، 
بسياري از مسايل و مشكالت و اختالفات حل 
خواهد ش��د. البته فرهن��گ برنامه محور بودن 
در تمامي جامعه و در تمامي س��طوح بايستي 
نهادينه ش��ود. در تمام روستاها اعم از داراي 
دهياري يا فاقد دهياري، اقدامات بايس��تي در 

چارچوب برنامه ي توسعه ي روستا باشد. 
مديري��ت مناب��ع در روس��تا و بهره گي��ري از 
قابليت ها و ظرفيت نس��بي هر روستا بايستي 
مورد توجه ش��ورا و دهياري باش��د. به عنوان 
مثال تعداد قابل توجهي از روس��تاهاي كشور 
قابليت پذيرش گردشگران را دارند و بسته به 
شرايط روستا در برخي از فصول سال با حجم 
باالي��ي از گردش��گر روبرو هس��تند، مديريت 

كوششتبار:
يكي ديگر 

از موارد 
حائز اهميت 
در راستاي 

برقراي تعامل، 
برنامه محور 

بودن مديريت 
روستاست. اگر 

تمامي اقدامات و 
برنامه هاي شورا 

و دهياري در 
چارچوب برنامه ي 
مشخص و مدون 

صورت پذيرد 
ديگر دليلي براي 

اختالف و تنش 
وجود نخواهد 

داشت.
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روس��تا بايس��تي براي اين اي��ام برنامه ريزي 
مش��خص داشته باش��د و از اين فرصت براي 
توس��عه و عمران روس��تا بهره گيري نمايد. نه 
اينكه از گردش��گر فقط تبعات منفي از لحاظ 
پسماند و مسايل فرهنگي، اجتماعي و... براي 
روستا به يادگار بماند. شورا و دهياري بايستي 
ضمن شناس��ايي عارضه هاي ناش��ي از حضور 
گردش��گر، تمام عارضه ه��ا را مديريت كنند و 

تمامي تهديدها را به فرصت مبدل نمايند.
ش��ورا و دهياري بايس��تي با هوشمندي تمام 
امور روس��تا را رص��د كنن��د و همان طور كه 
قانون تعريف كرده، خودش��ان را اركان اصلي 
تصميم گي��ري، برنامه ري��زي و اجرا در فرآيند 
توسعه ي روس��تا بدانند. مس��ايل و مشكالت 
روس��تا و حتي كش��ور را به خوبي بشناسند و 
براساس قانون مجري مصوبات و سياست هاي 

دولت در روستا باشند. 
يك��ي ديگر از موارد مهم در افزايش تعامالت، 
پاسخگويي دهياري به شورا و شورا و دهياري 
به مردم است. چراكه در نتيجه ي پاسخگويي، 
اعتماد عمومي و به تبع آن مش��اركت مردمي 
افزاي��ش خواهد ياف��ت. امروزه انديش��مندان 
توس��عه معتقدند ك��ه م��ردم در تمامي امور 
و تمام��ي مراح��ل اجراي برنامه هاي توس��عه 
بايستي حضور و مشاركت فعال داشته باشند. 
به گونه اي كه مردم هم در مش��كالت روس��تا 
و هم در موفقيت هاي روس��تا بايستي حضور 
داشته و سهيم باشند. براساس قوانين جاري، 
ش��ورا و دهياري موظفند كه حداقل هر شش 
ماه يكبار به مردم گزارش عملكرد ارايه دهند 
و اي��ن از جمله حقوق ش��هروندي س��اكنين 
روس��تا محسوب مي ش��ود كه مديريت روستا 

بايستي به آن توجه داشته باشند. 
ورمزياري: يكي از م��وارد تاثير گذار در ميزان 
تعام��الت ش��ورا و دهياري 
دخال��ت دادن ي��ا ن��دادن 
گرايش��ات قومي، فاميلي و 
يا هر ن��وع گرايش رايج در 
تصميم گيري ها  در  روس��تا 
ك��ه  برنامه ريزي هاس��ت  و 
هم ش��ورا و هم دهياري بايستي به آن توجه 
داشته باشند. من پيشنهاد مي دهم كه شوراي 
اسالمي روس��تا در اولين اقدام خود كه همان 
انتخاب فردي ذي صالح به سمت دهيار است، 
حس��ن نيت خ��ود را به مردم ثاب��ت نموده و 
گرايش ه��ا و تعصبات خاص را كنار بگذارند و 
بر اساس شايسته ساالري و توانمندي دهيار را 
انتخاب كنند. در غير اين صورت س��نگ بناي 
عدم تعامل گذاش��ته خواهد شد و تبعات آن 
دامن شورا و دهياري و مردم روستا را خواهد 

گرفت.
نكت��ه ي ديگ��ر در اي��ن زمين��ه، حرك��ت در 

چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور است. 
ش��ورا و دهياري نبايد به دنبال گرفتن امتياز 
از يكديگر باش��ند بلكه فصل الخطاب بايستي 
قانون باش��د. اگ��ر همه قانون را بشناس��ند و 
به آن احترام بگذارند، بس��ياري از مس��ايل و 

مشكالت حل خواهد شد.
داش��تن س��عه ي صدر و قدرت تحمل باال نيز 
از ملزوم��ات كار در ش��ورا و دهياري اس��ت. 
باالخ��ره ماهيت كار در اين نه��اد با توجه به 
ارتباط با مردم و مس��ايل و مش��كالت متعدد 
آن ها به گونه اي اس��ت كه بايس��تي تحمل و 
صبر را س��رلوحه ي كارها ق��رار داد. دهيار از 
يك س��و بايد به ش��ورا و مردم پاسخگو باشد 
و از س��وي ديگر ب��ه دول��ت و حاكميت. اين 
شخصيت دوگانه ممكن اس��ت زمينه ي عدم 
تعام��ل را با هر ك��دام از آن ه��ا فراهم نمايد. 
ممكن اس��ت كه دولت بخواهد برنامه اي را در 
روس��تا اجرا نمايد كه مردم موافق آن نباشند 
و اي��ن موضوع چالش هايي را براي دهياري به 
وجود مي آورد. لذا اگر خواس��تار تعامل پايدار 
هستيم دس��تگاه هاي دولتي نيز الزم است به 
اين نكات توجه داشته باشند و زمينه ي ايجاد 

تعارضات را به حد اقل برسانند. 
از ديگر مواردي ك��ه مي تواند در ايجاد تعامل 
بين ش��ورا و دهياري موثر باش��د عبارتند از: 
ميزان آش��نايي ش��ورا و دهياري ب��ا مباحثي 
مثل مديريت تعاملي، برنامه ريزي، آش��نايي با 

قواني��ن،  توانايي با هم كاركردن و كار تيمي و 
گروهي، تقسيم وظايف و ... .

ذك��ر اين نكته را ض��روري مي دانم كه بخش 
قابل توجه��ي از تعامالت ش��ورا و دهياري با 
قواني��ن و مقررات ج��اري كش��ور در ارتباط 
اس��ت. مادامي كه در قوانين و مقررات جاري 

ش��ورا و دهياري ش��اهد تعارض��ات، خالهاي 
قانوني و تداخل در وظايف و اختيارات باشيم، 
نمي تواني��م انتظ��ار تعامل مثبت و س��ازنده 
بين ش��ورا و دهياري را داشته باشيم. جايگاه 
حقوق��ي ش��ورا و دهياري بايس��تي به خوبي 
تبيين ش��ود و دستگاه هاي مختلف آن ها را به 
عنوان مديريت محلي به رس��ميت شناخته و 
در چارچوب قوانين به آن ها پاس��خگو بوده و 

پيگير مطالبات آن ها باشند. 
منصوري ارمكي: يكي از موارد موثر در تعامل 
ش��ورا و دهياري، آموزش ش��وراهاي اسالمي 
به ويژه ش��وراهاي پايه مثل ش��وراي اسالمي 
روستا است. شورايعالي استان ها در اين زمينه 
معي��ن اس��تان ها را تعيي��ن و اب��الغ نموده و 
افرادي را نيز در اين زمينه آموزش داده است 
كه به ارايه ي آموزش هاي مرتبط به شوراهاي 
اسالمي در سطح استان مي پردازند. همچنين 
قبل از ش��روع به كار دوره ي جديد ش��وراها، 
يك س��ري ج��زوات آموزش��ي تح��ت عنوان 
»آنچه يك عضو شورا بايد بداند« تهيه شده و 
از طريق سايت شورايعالي استان ها در اختيار 

عالقمندان قرار گرفته است. 
همان طور كه اش��اره ش��د پراكندگي و تعدد 
و تداخ��ل وظايف از جمله مواردي اس��ت كه 
تعامل شورا و دهياري را دچار اشكال مي كند 
و بايستي در اين خصوص چاره انديشي شود. 

از جمل��ه موارد ديگر كه اين تعامل را تضعيف 

مي كند عبارتند از: عدم تامين منابع درآمدي 
پاي��دار براي ش��ورا و دهياري، ع��دم ارايه ي 
گزارش ش��فاف به مردم، ع��دم تدوين قانون 
جامع ب��راي دهياري و ش��ورا، ع��دم نظارت 
مستقيم و مستمر بر شورا و دهياري، استفاده 
ابزاري از ش��ورا و دهياري از س��وي برخي از 

كوشش تبار:
دهياري ها 
نيازمند قانوني 
پيشرو، مدرن 
و تحول آفرين 
هستند به 
گونه اي كه 
بتواند تحقق 
مردم ساالري 
ديني در مناطق 
روستايي را 
تضمين نمايد.
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دستگاه هاي دولتي و ... 
كوش��ش تبار: يك نكته ي اساسي در زمينه ي 
تعامل مثبت ش��ورا و دهياري اين اس��ت كه 
ش��وراي اس��المي روس��تا نبايد خود را صرفاً 
ش��وراي دهياري بداند، بلكه براساس وظايف 
تعريف ش��ده ش��وراي اسالمي روس��تا بوده و 
بايستي به تمام مس��ايل روستا و تمامي ابعاد 
توسعه ي روستا توجه داشته باشد كه دهياري 
نيز يكي از آن هاس��ت. بخش اندكي از وظايف 
ش��وراها در ارتب��اط با دهياري اس��ت ولي در 
عمل انگار ش��ورا ب��ه جز نظارت ب��ر عملكرد 

دهياري هيچ وظيفه ي ديگري ندارند.
دوستان اش��اره ي خوبي را به ضرورت داشتن 
قان��ون جامع براي دهياري نمودند. در س��ال 
گذش��ته اقدامات بس��يار خوبي در اين زمينه 
ص��ورت گرفت ولي متاس��فانه بن��ا به داليلي 
اي��ن طرح در صح��ن علني مجلس ش��وراي 
اس��المي راي نياورد. شوراهاي اسالمي روستا 
و دهياران از همين روزه��اي آغازين فعاليت 
بايستي مطالبات خود را در اين زمينه مطرح 
نماين��د. دهياري ه��ا نيازمند قانوني پيش��رو، 
مدرن و تحول آفرين هس��تند به گونه اي كه 
بتوان��د تحقق مردم س��االري ديني در مناطق 
روس��تايي را تضمين نمايد. تمامي مسئولين 
و متولي��ان ام��ر نيز بايس��تي در اي��ن زمينه 
اهتمام و توجه داشته باشند. اگر قانون جامع 
دهياري ها تصويب ش��ده بود و هم سو با آيين 
نامه ي اجرايي ماده 194 قانون برنامه ي پنجم 
كه دهيار را مدير ارش��د روستا تعيين نموده، 
ابالغ و اجرايي مي ش��د، شاهد تحوالت بزرگي 

در عرصه ي مديريت روستايي بوديم.
درچنين شرايطي كه بيش از 35000 شورا و 
بيش از 28500 دهياري در مناطق روستايي 
كش��ور اس��تقرار يافته اند، عدم وج��ود قانون 
جام��ع ب��راي اين نهاده��ا و به تب��ع آن عدم 
حمايت و پش��توانه ي قانوني از آن ها هشداري 
براي كشور مي باش��د كه بايستي به آن توجه 
جدي داش��ت. با ش��كل گيري اين دو نهاد در 
مناطق روستايي زمينه ي واگذاري امور مردم 
روس��تا به خودش��ان و تحقق مردم س��االري 
ديني فراهم شده اس��ت. اميدواريم مسئولين 
و سياس��ت گذاران و برنامه ريزان نيز متناسب 
و همراه و هم س��و با اين جريان گام برداشته و 
زمينه ي رش��د و بالندگي آن را بيش از پيش 

فراهم كنند.
ورمزياري: واقعيت اين اس��ت كه اگر ش��ورا و 
دهياري قوت بگيرند و مس��ايل و مش��كالت 
روس��تاييان در مح��ل، برنامه ري��زي و مرتفع 
ش��ود به نفع كش��ور، ق��واي س��ه گانه و نظام 
اس��ت. در حال حاضر بخش عمده اي از وقت 
و توان نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
صرف مرتفع ش��دن مسايل و مشكالت محلي 

و مرتبط با روس��تاهاي حوزه  ي انتخابيه است. 
اگر ش��ورا و دهياري قوت بگيرند و خودشان 
بتوانند مس��ايل و مشكالت روستا را در سطح 
محلي برنامه ريزي و مرتفع نمايند، نمايندگان 
نيز با آس��ودگي خاطر مس��ايل مل��ي را مورد 

توجه قرار مي دهند. 
در ده��ه ي 1330 قانوني تح��ت عنوان قانون 
ش��وراهاي كشاورزي داش��ته ايم كه بر اساس 
اي��ن قانون، ش��وراي كش��اورزي موظف بوده 
است كه مسايل و مش��كالت كشاورزان را به 
وزارت كش��اورزي منعكس نمايد و وزارتخانه 
مربوطه نيز 2 ماه فرصت داشته است تا پاسخ 
الزم را به اين ش��ورا اراي��ه دهد. اگر در موعد 
مقرر وزارت كش��اورزي پاسخ شوراي مربوطه 
را نداد، اين ش��ورا مي تواند موضوع را مستقيم 
از طري��ق هيات دولت پيگي��ري نمايد. با اين 
مثال به خوبي مشخص مي شود كه شوراهاي 
اسالمي روس��تا و دهياري ها با جايگاه واقعي 
خ��ود فاصله دارند و بايس��تي م��ورد توجه و 

حمايت قانوني قرار گيرند. 
دهياري ه�ا: چنانچ�ه تعامل مثب�ت و موثر و 
دوس�ويه ب�ر اس�اس تعاريف و ش�اخص هاي 
ذكر ش�ده از سوي ش�ما، بين شوراي اسالمي 
روستا و دهياري برقرار شد، چه آثار و بركاتي 
را ب�راي مردم و در يك كالم توس�عه پايدار و 

همه جانبه ي روستا خواهد داشت؟

كوش��ش تبار: بخش عم��ده اي از پاس��خ اين 
س��ئوال در پرس��ش هاي پيش��ين ارايه شده 
اس��ت. اگر دهياري و شورا را متولي توسعه ي 
پايدار و همه جانب��ه مي دانيم اين مهم محقق 
نخواهد ش��د مگ��ر با جامع نگري به مس��ايل 
و مش��كالت روس��تا، تعامل تمامي كنشگران 
اي��ن عرص��ه يعني م��ردم، ش��ورا و دهياري، 
برنامه ريزي مدون و منس��جم و بهره گيري از 
تمامي ظرفيت هاي طبيعي، انساني، اجتماعي 

و حتي فكري روستا. 

ورمزياري: اگر من ه��م بخواهم آثار و بركات 
تعامل شورا و دهياري را به اختصار بيان كنم 

عبارتند از: 
• ارتقاي اعتماد عموم��ي در جامعه اعم از 

مردم به مردم و مردم به شورا و دهياري
• توسعه و رونق اقتصادي روستا

• حفظ و نگهداري از منابع طبيعي و منابع 
پايه در روستا

• افزاي��ش ميل به ماندگاري در روس��تا و 
مهاجرت معكوس از شهر به روستا

• ارتقاي شاخص هاي توس��عه ي پايدار در 
تمامي ابعاد

• پويايي، سرزندگي و بالندگي روستا
منصوري ارمكي: عالوه بر موارد مطرح ش��ده 
از س��وي دوس��تان، تعامل ش��ورا و دهياري 
بركاتي همچون؛ توسعه و ارتقاي شاخص هاي 
فرهنگي و اجتماعي در روس��تا، كاهش يافتن 
مسايل قومي و قبيله اي در روستا و در نتيجه 
افزايش همدلي و اعتماد متقابل در روس��تا را 

به همراه خواهد داشت.
دهياري ها: در پايان چ�ه توصيه هايي را براي 
اعضاي چهارمين دوره ي ش�وراهاي اس�المي 
روس�تا و دهياران منتخب آن ه�ا در روزهاي 

آغازين فعاليتشان داريد؟ 
كوش��ش تبار: اعضاي شوراهاي اسالمي روستا 
و بخش��داران فرام��وش نكنند ك��ه دهياران 
س��رمايه هاي فكري و مديريتي كشور هستند 
ك��ه داراي تجربيات ارزش��مندي هس��تند و 
در مجم��وع دهياران سراس��ر كش��ور بالغ بر 
7 ميليون نفر س��اعت دوره هاي آموزش��ي را 
گذرانده اند و ش��رايط، ضوابط و س��اختارهاي 
موج��ود ب��راي پيگي��ري و ح��ل مس��ايل و 
مش��كالت روس��تا را به خوبي مي شناس��ند. 
پس برماس��ت كه نهايت ت��الش خود را براي 
حفظ و نگهداش��ت اين سرمايه هاي فكري به 
كار بگيري��م و از تغيير بي دليل و غيرضروري 
دهياران توانمند و كارآزموده جلوگيري كنيم. 
چراك��ه اي��ن س��رمايه هاي فك��ري مي توانند 
س��رمايه هاي انساني و سرمايه هاي مادي را به 
خدمت گرفته و توس��عه ي مناطق روستايي را 

تسريع نمايند.
يك��ي ديگ��ر از توصيه هاي من به ش��وراها و 
دهي��اران عزيز، صيانت از حقوق ش��هروندي 
ساكنين روستاست. آن ها به عنوان معتمدين 
مردم مكلفند حقوق آن ها را به خوبي بشناسند 
و آن را پاس بدارند. س��اخت و س��ازهاي غير 
مج��از را كنترل كنند، مالكيت افراد را محترم 
بدانند، از آلودگي هاي زيست محيطي، صوتي 
و . . . جلوگي��ري كنند و با معضالت اجتماعي 
و فرهنگي مقابله نمايند و در يك كالم محيط 
زيس��ت روس��تا را ب��ه محيطي پ��اك، امن و 

ايده آل براي زيست تبديل كنند. 
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اگر بخواهم ساير موارد را به اختصار بيان كنم 
عبارتند از:

- در انجام كليه ي امور از جمله در زمينه ي 
شرايط احراز سمت دهيار قوانين و مقررات 

جاري كشور را رعايت كنند.
- از ام��وال و دارايي هاي ش��ورا و دهياري 

حفظ و صيانت نمايند. 
- خدمت به مردم با داشتن روحيه ي ايثار 
و از خودگذش��تگي و مد نظر داشتن اينكه 
خدمت در ش��ورا افتخ��اري و بدون انتظار 

چشم داشت است.
- خود را عضوي از جامعه ي بزرگ شورايي 
كش��ور بدانند و تجربيات، ايده ها و نظرات 
خود را به س��اير ش��وراها و بويژه شوراهاي 

فرا دست منتقل نمايند.
- ش��وراها و دهياران نبايد وظايف خود را 
در زمين��ه ي عم��ران و خدمات روس��تايي 
بدانند در حالي كه يكي از مهم ترين خالء ها 
و دغدغه ه��اي مديريت روس��تايي در حال 

حاضر مسايل فرهنگي و اجتماعي است.
- براي خودكفايي و استقالل نهاد دهياري 
برنامه ريزي كنند و در اين زمينه از ظرفيت 
ش��ركت تعاون��ي دهياري ه��ا بهره گي��ري 

نمايند.
ورمزياري: من هم ب��ه اختصار توصيه هايي را 
براي ش��ورا و دهياري دارم كه اميدوارم با مد 
نظر قرار دادن آن ها موجبات توسعه ي روستا 

را بيش از پيش فراهم كنند:

اص��ول  از  خ��ود  تصميم گيري ه��اي  در   -
علم��ي تبعيت كنن��د و از ظرفيت هاي علمي 
دانش آموختگان روس��تا و افراد صاحب تجربه 

نهايت استفاده را ببرند.
و  ج��دي  بس��يار  را  تصميم گيري ه��ا   -
تاثير گ��ذار بدانند و س��اده از كنار آن عبور 

نكنند و آينده نگر باشند.
- حس��ن خلق و برخورد نيك��و با مردم را 

سرلوحه ي امور خود قرار دهند. 
- ب��ا بهره گي��ري از ظرفيت ه��اي دني��اي 
مجازي، روستا و قابليت هاي روستايشان را 

معرفي نمايند.
- ب��ر تغيير كاربري اراضي روس��تا نظارت 
كامل داشته باشند و اجازه ندهند با تغيير 
كارب��ري غير قانون��ي اراضي كش��اورزي، 

امنيت غذايي جامعه دچار مشكل شود.
- در براب��ر مردم پاس��خگو باش��ند و حتي 
فرات��ر از تكالي��ف قانون��ي خود ب��ه مردم 

گزارش دهند.
- از دخالت دادن مسايل قومي و قبيله اي و 
فاميلي در تصميم گيري ها خودداري كنند.

- در تدوين برنامه هاي توس��عه ي روس��تا 
مناف��ع عموم مردم را مد نظر قرار دهند نه 

افراد يا گروه هاي خاص را. 
منص��وري ارمك��ي: م��ن ه��م ضم��ن تاييد 
فرمايشات دوس��تان مواردي را در تكميل به 
اختص��ار بيان مي كنم كه اميدوارم ش��وراها و 
دهياران در مدت خدمت خود مد نظر داشته 

باشند. اهم اين موارد عبارتند از:
- به مسايل روستا نگاه بنيادي،  آينده نگر و 

جامع داشته باشند.
- ب��ه بحث درآمد پايدار و اس��تقالل مالي 

دهياري توجه جدي داشته باشند.
- اجراي طرح ه��ا و پروژه ه��اي نيمه تمام 

روستا را در اولويت كاري قرار دهند. 
- مقاوم سازي مسكن روستايي و استحكام 
بناه��ا و س��اختمان ها را در روس��تا جدي 

بگيرند.
- ب��ر بودج��ه ي دهي��اري نظ��ارت كامل 
داش��ته باش��ند و نحوه مصرف اعتبارات را 
در چارچوب آيي��ن نامه ي مالي دهياري ها 

كنترل نمايند.
- كارگروه ه��اي مش��ورتي تخصص��ي در 
زمينه هاي مختلف را تشكيل دهند و آن ها 

را جدي بگيرند.
- رونق اقتصاد روس��تا را در برنامه ي كاري 

خود قرار دهند.
- نگاهي جامع به مبلمان روس��تا و سيما و 

منظر روستا داشته  باشند.
دهياري ه�ا: ضم�ن تش�كر از فرصت�ي كه در 
اختي�ار ماهنامه قرار داريد و آرزوي س�المت 
و توفيق خدمت براي ش�ما،  اميدواريم نكات 
مطرح شده مورد استفاده ي اعضاي چهارمين 
دوره ي ش�وراهاي اسالمي روس�تا و دهياران 

سراسر كشور قرار گيرد. 
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مدیریت روستایی و چالش های پیش رو
حسين ايمانی جاجرمی

عضو هيات علمي دانش��كده ي علوم 
اجتماعي دانشگاه تهران

روستانشينی قديمي ترين شكل 
يكجانشينی  بر  مبتنی  سكونتی 
در تمدن بش��ری اس��ت. بنابراين روستاها 
را می ت��وان از كهن ترين الگوهای زيس��ت 
در فرهنگ ه��ای مختل��ف به ش��مار آورد. 
نگاهی به تاريخ جمعيتی ايران هم نش��ان 
می دهد ك��ه تا چند دهه ي پيش نس��بت 
جمعي��ت روس��تايی همواره ب��ر جمعيت 
شهری و عشايری غلبه داشته و زندگی در 
روس��تا الگوی غالب زيست در كشور بوده 
اس��ت. زندگی روس��تايی در ايران از منظر 
فرهنگی غنی و پر تنوع بوده و پر ش��ماری 
روستازادگان دانشمندی كه در اين كشور 
مصدر امور مهم دولت��ی و علمی بوده اند، 

گواه صادقی بر اين مدعاست. 
روس��تا كانون توليد، خدمات، حفظ ميراث 
ني��اكان، طبيعت دوس��تی و دانش اندوزی 
اس��ت و اداره ام��ور مختل��ف آن نيازمن��د 
سازوكار مديريت اس��ت. مديريتی كه بايد 
متناسب با تغيير شرايط و روزگار تحوالت 
الزم را در خ��ود ايجاد كرده و پاس��خ گوی 
مس��ووليت های سنگين توس��عه روستايی 
باشد. روس��تاها مانند هر پديده ي ديگر در 
طول س��ال ها تحوالت گوناگونی را از س��ر 
گذرانده اند و از جمله مديريت امور روس��تا 

تغييرات بسياری كرده است.
 م��ی توان از پنج گونه يا مدل اداره ي امور 
در روس��تاها نام برد كه به ترتيب تاريخی 

عبارتند از:
  كدخداي��ی ك��ه در آن ف��ردی ب��ا عنوان 
كدخ��دا از ط��رف مال��ك ي��ا مالكي��ن در 
روستاهای اربابی و يا از طرف خرده مالكان 
و س��اكنين روستا برای تمش��يت امور آن 
انتخاب ش��ده و وظيف��ه هماهنگی عناصر 
مختلف توليد و رس��يدگی به امور عمومی 
روس��تا مانند وضعيت حمام، قنات، جاده و 

... را انجام می داده است.
 انجم��ن ده، ك��ه ب��ا ورود انديش��ه های 
نوين ش��هروندی و دمكراسی حق انتخاب 
مس��ووالن اداره ام��ور عمومی در س��طوح 
مختل��ف از جمل��ه در س��طح روس��تا ب��ه 
ش��هروندان داده شد و بر اس��اس آن اداره 
امور عمومی روس��تا بر عهده انجمنی قرار 
می گيرد كه منتخب ساكنين روستا بود. 

 ش��ورايی، كه پ��س از پي��روزی انقالب 
اس��المی ايران تجربه شد و با همت جهاد 
س��ازندگی به عن��وان يك نه��اد برآمده از 
انقالب و انديش��ه ه��ای فراگير ش��يوه ي 
ش��ورايی اداره امور برخاسته از آرمان های 
از  بس��ياری  در  )ره(،  ام��ام  و  انق��الب 
روس��تاهای كش��ور به اجرا درآمد. در اين 
الگو اداره ي امور روس��تا بر عهده ش��ورايی 
گذاش��ته ش��د كه عموماً از جوانان انقالبی 

تشكيل می شد و عناصر سنتی قدرتمند در 
روس��تا مانند كدخدا و نمايندگان ارباب در 

آن جايی نداشتند. 
 خان��ه همي��ار، كه با توجه با مش��كالت 
ناش��ی از نبود عنصر اجرايی در س��ازوكار 
ش��ورايی از س��وی جه��اد س��ازندگی در 
تعدادی از روس��تاهای كشور تشكيل شد و 
مقصود از آن انجام امور اجرايی و پی گيری 
مصوبات شورا و نيز ايفای نقش رابط ميان 
روستا و ادارات دولتی و حكومتی بود. بنياد 
مس��كن انقالب اس��المی هم برای تسهيل 
انجام وظايف خود در روس��تا واحدی را با 

عنوان خانه عمران تشكيل داده بود.
 دهياری- شورای روستا، آخرين گونه ای 
است كه در تاريخ اداره امور روستا در حال 
تجربه اس��ت و از عمر آن چند سالی بيش 
نمی گ��ذرد. در اين مدل، قان��ون به وزارت 
كش��ور اجازه داده اس��ت كه س��ازمانی به 
نام دهي��اری با توجه ب��ه موقعيت محل و 
با درخواس��ت اهالی و به ص��ورت خودكفا 
با ش��خصيت حقوقی مس��تقل برای اداره 
امور روس��تاها تاس��يس كند. مطابق قانون 
ش��وراها، دهياری ها موظفند در چارچوب 
برنامه های ش��ورا فعاليت كنند و از وظايف 

مهم شورای روستا انتخاب دهيار است.
به نظر می رسد گونه دهيار- شورا برگرفته 
از تجربه اداره امور عمومی در شهرها باشد 
كه بر اساس آن در قالب نهاد مديريت شهر 
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دو سازوكار شهرداری و شورای شهر تعريف 
شده است. به ترتيبی مشابه برای مديريت 
روس��تايی ه��م ي��ك س��ازوكار تقنينی– 
نظارتی با عنوان ش��ورای اسالمی روستا و 
يك س��ازوكار اجرايی با نام دهياری وجود 
دارد ك��ه مهم ترين عناص��ر آن عبارتند از 
اعضای شورای روستا كه منتخب ساكنين 
روستا هستند و دهيار كه منصوب شورای 
مذكور اس��ت. البته در روستاهای بزرگتر و 
با درآمدهای بيش��تر اف��رادی هم با عنوان 
كاركن��ان دهي��اری به كار مش��غولند. اين 
شباهت های سازمانی سبب شده تا آخرين 
مدل مديريت روس��تايی وارث مش��كالت 
م��دل جاری مديريت ش��هری هم باش��د، 
مش��كالتی مانند تفكيك نشدن امور ملی 
از ام��ور محلی، تمركزگراي��ی اداره امور در 
تهران، كهنگی قوانين و تش��كيالت اداری 
نامناس��ب. با اين حال مديريت روس��تايی 
در مدت كوتاه عمر خود توانس��ته مش��كل 
بزرگ بی سامانی اداره امور عمومی روستا 
را حل كند و نتايج پژوهش های انجام شده 
هم نش��ان می دهد كه رضايت روستاييان 
از هنگام تاس��يس دهياری ها افزايش پيدا 

كرده است. 
با اين حال مش��كالت گوناگونی بر سر راه 
توسعه روستايی كش��ور مانند نبود تعريف 
و مش��خص نبودن جايگاه روستا در توسعه 
مل��ی، مس��اله ناپايداری درآمده��ا، تبديل 
پرشتاب روستاها به شهرها و مانند اين ها 
وجود دارد كه بايد مورد بررس��ی و مطالعه 
دقي��ق قرار گرفته و برای كاهش يا حل آن 

ها اقدامات جدی و موثر صورت گيرد. 

پيش��نهادهايی ك��ه می توان ب��رای بهبود 
مديريت روستايی مطرح كرد عبارتند از:

 ظرفيت ها و چارچ��وب های اداره امور 
متناسب با وضعيت روستاها متعدد شود و 
به ج��ای وضعيت تك چارچوبی موجود به 
روستاها اين فرصت داده شود تا با توجه به 
ويژگی های خود، چارچوب مناس��ب خود 
را انتخ��اب كنند. در تعريف چارچوب های 
اداره امور بايد عواملی مانند اندازه روس��تا، 
تركيب قوميتی، فرهنگ عمومی روس��تا و 
وضعي��ت جغرافياي��ی آن را در نظر گرفت. 
ب��رای مثال روس��تاهای كوچ��ك در حال 
حاض��ر از داش��تن دهياری و حتی ش��ورا 
محروم هس��تند، می توان برای اين دسته 
از روس��تاها مدل كميس��يونی اداره امور را 
تعريف كرد. در روس��تاهايی كه اختالفات 
قوم��ی و قبيله ای مانع كارآمدی ش��ورای 
روس��تا ش��ده اس��ت می ت��وان س��ازوكار 
هي��ات امنا انتصاب��ی را در نظر گفت. تنوع 
روس��تاهای كش��ور وجود تن��وع چارچوب 
ه��ای اداره ام��ور روس��تايی را الزامی می 

سازد.
 واگ��ذاری اختي��ار اداره امور در س��طح 
روس��تا به مديريت روستايی برای تشكيل 
مديريت واحد روستايی و ممانعت از تكرار 
تجربه مديريت پراكنده و ناهماهنگ شهری 
در روس��تاها. پرهي��ز از عوارض نامس��اعد 
اداره بخش��ی امور زمانی ميس��ر است كه 
مديريت��ی توانمند با وظيف��ه هماهنگی و 
تعريف دس��تور كار محلی در س��طح محل 
وجود داشته باشد. تمامی دستگاهی اداری 

و اجراي��ی كش��ور بايد مس��ووليت و توان 
مديريت های ش��هری و روستايی در ايفای 
اين وظيف��ه مهم را بپذيرند و كليه وظايف 
محل��ی و تصدی گ��ری خود را در س��طح 

روستا به مديريت روستايی واگذار كنند. 
 در همين چارچوب همانگونه كه فلسفه 
تش��كيل س��ازمان محلی بيان م��ی كند، 
مديريت روس��تايی بايد از اس��تقالل مالی 
و اداری برخوردار باش��د ت��ا بتواند خدمات 
عموم��ی را به روستانش��ينان با بيش��ترين 

كارايی و اثر بخشی ارائه كند.
 حركت به س��مت متنوع س��ازی منابع 
روس��تا.  اقتص��ادی  توس��عه  و  درآم��دی 
شوراهای روستايی و دهياری ها نبايد خود 
را مانند شهرداری صرفا دستگاهی خدماتی 
فرض كنند. در چارچ��وب نوين حكمرانی 
روس��تايی باي��د از مناب��ع و امكانات همه 
بخش های در قالبی ش��راكتی بهره گرفت. 
مديران روس��تايی بايد از هم��ه توان های 
بالقوه برای افزايش منابع درآمدی روس��تا 
بهره بگيرند. از وج��ود فرصت هايی مانند 
افزايش عالقمندی به گردش��گری طبيعی، 
كهن سالی جمعيت شهری، فزونی گرايش 
به مصرف مواد خوراكی طبيعی و پوش��اك 
سنتی و نظاير آن ها نبايد به سادگی غفلت 
كرد و بايد به خاصر سپرد كه دنيای امروز 
دنيای رقابت مي��ان عرصه های مختلف از 
جمله اجتماعات محلی برای توسعه بيشتر 

و به زيستی مردم است.
 مدي��ران روس��تايی بايد ب��ا همفكری و 
مش��اركت مردم روس��تا برای تهيه س��ند 
»چش��م انداز توسعه روس��تا« و ماموريت 
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همه فعاالن روس��تا تالش كنند. هر ساكن 
و فعال در روستا از بزرگ تا كوچك گرفته 
ت��ا كارمند و فرد عادی بايد در مورد آينده 
روس��تای خود دارای تصوير روش��ن و در 
مورد وظيفه خود برای رس��يدن به چش��م 
انداز تعريف شده آگاهی كامل داشته باشد. 
واقعيت آن اس��ت كه با تداوم روند موجود 
به زودی اث��ری از زندگی روس��تايی باقی 
نخواهد ماند بنابراين وظيفه هر عالقمند و 
دوستدار روستا در شرايط كنونی اين است 
كه برای حفظ ميراث زندگی روس��تايی با 

تمام وجود تالش كند.  
 برنامه پذيری از ويژگی های مهم توفيق 
س��ازمان های عموم��ی در دني��ای امروز 
اس��ت و بر عهده اعضای شوراهای روستا و 
دهياران است كه تمامی اقدامات و فعاليت 
ه��ای خ��ود را در چارچ��وب برنامه هايی 
جام��ع و دارای مقبولي��ت از س��وی مردم 
روستا انجام دهند. استفاده از سازوكارهای 
برنامه ريزی های مش��اركتی و متخصصان 
چني��ن برنامه ري��زی ها نق��ش مهمی در 

تحقق اين موضوع دارد. 

 مديران روس��تايی چه در عرصه ش��ورا 
و چ��ه در عرص��ه دهياری بايد با تش��كيل 
انجم��ن های همكاری در س��طوح محلی، 
منطق��ه ای و ملی به تبادل تجربه پرداخته 
و برای دفاع از منافع مش��ترك كه چيزی 
جز منافع روستاييان نيست در عرصه های 
وس��يع تر از روس��تاهای خود تالش كنند. 
تجربه های توس��عه در سراس��ر دنيا نشان 
می دهد كه نداش��تن صدا و نظر در عرصه 
های مهم تصميم گيری و سياست گذاری 
به معنای ناديده گرفتن منافع و محروميت 

از امكانات است. 
 معاون��ت ام��ور دهياری های س��ازمان 
ش��هرداری ه��ا و دهي��اری ها ب��ه عنوان 
پش��تيبان آموزش��ی و فنی دهياری ها بايد 
با برقراری تعامل گس��ترده با دانشگاه ها و 
مراكز آموزشی مختلف مانند سازمان فنی و 
حرفه ای و دانشكده های علمی –كاربردی، 
سياست توانمندی و ارتقای ظرفيت نهادی 
و انس��انی مديري��ت روس��تايی را فراه��م 
آورد. دس��تاورد اجرای اين سياس��ت بايد 
حضور شوراييان و دهياران آموزش ديده و 

توانمندی باش��د كه معيارهای عملكرد آن 
ها قانون مداری، ش��فافيت، پاسخ گويی و 

مشاركت است.
 مديريت روس��تايی بايد رويكرد انس��ان 
محور داشته باشد و در سياست ها و برنامه 
های خود بهبود كيفيت زندگی روستاييان 
را به عنوان رس��الت خ��ود تعريف كند. در 
پرت��و چني��ن رويك��ردی ك��ودكان، زنان، 
كهن س��االن، ناتوان��ان ذهنی و جس��می، 
ميراث فرهنگی و طبيعی اولويت های مهم 
را در پروژه ها و توزيع منابع تش��كيل می 

دهند.
اميد اس��ت كه در س��ايه عنايات پروردگار 
رحم��ان، مديران روس��تايی نقش��ی موثر 
و پويا در توس��عه كش��ور داش��ته باشند و 
برخالف گذش��ته به عنوان بازيگرانی فعال 
و موثر در صحنه سياس��ت گذاری و برنامه 

ريزی پيشرفت بكوشند.
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بررسی خالء های 
ظرفیتی 
دهیاری ها جهت  
افزایش کارایی 
آنها برای نیل به 
توسعه روستایی

رامين صفی ياری روشتی
كارش��ناس ارش��د جامعه شناس��ی 
توسعه روستايی - ت�وسعه اجتماعی

Ramin.safiyari@gmail.com

در وضعي��ت كنون��ی، مرتبط ترين 
س��اختار  در  موج��ود  نهاده��ای 
مديريتی جامعه روس��تايی كه حلقه اتصال 
بين دولت و مردم را برعهده دارند، دهياری 
و شورای اسالمی روستا می باشند. هر چند 
زمان زيادی از تش��كيل ش��ورای اسالمی 
روس��تا به عنوان نه��اد تصميم گير در رفع 
مسايل و مشكالت روس��تا و نهاد دهياری 
به عنوان بازوی اجرايی مديريت روس��تايی 
نمی گذرد اما مطالعه و بررسی ظرفيت های 
موج��ود اين دو نه��اد، مش��خص  نمودن 
خالء ه��ای آن ها و تالش در جهت رفع اين 
خالء ها می تواند جاي��گاه و كارايی آن ها را 
ارتقا داده و در دس��تيابی به اهداف توسعه  

نقش سازنده ای را به عهده گيرند. 
روس��تا  اس��المی  ش��ورای  حقيق��ت  در 
وظيفه ای در مسايل اجرايی روستا نداشته 
و تنها دهياری وظيفه اجرايی و حل مسايل 
و مشكالت در سطح روستا را بر عهده دارد. 
به  اين دليل بحث ظرفيت سازی و بررسی 
خالءهای ظرفيتی به مسايل اجرايی بيشتر 
از مس��ايل تصميم س��ازی و تصميم گيری 
می پردازد. ظرفيت بيش��تر جنبه اجرايی و 

عينی دارد كه می توان موانع و مش��كالت 
آن را در ح��وزه عمل و اجرا مورد بررس��ی 
قرار داد. مهم تري��ن دليل انتخاب دهياری 
جهت بررسی خالءهای ظرفيتی اين نهاد، 
قاب��ل ارزيابی ب��ودن عملك��رد آن و نمود 
بيرونی داش��تن اقدامات انجام شده توسط 

نهاد دهياری و دهيار است.  
در ح��ال حاض��ر بيش از هش��ت س��ال از 
تش��كيل س��ازمان دهي��اری  در بس��ياری 
از روس��تاهای كش��ور می گ��ذرد، با درك 
كاس��تی ها و نواقص اجرايی دهياری ها اين 
سازمان »ظرفيتی« برای توسعه روستاهای 
كشور بوده اس��ت كه در دهه های اخير در 
جهت توس��عه روستايی بس��يار ضروری و 
الزم می نمود. اگر تاس��يس نه��اد دهياری  
را »ظرفيت س��ازی« ب��رای ايجاد توس��عه 
در نقاط روس��تايی بداني��م؛ در آن صورت 
می ت��وان به اهمي��ت مس��ئله از جنبه ای 
متفاوت پرداخت. چرا كه ظرفيت س��ازی، 
تواناي��ي افراد، س��ازمان ها و جوامع محلي 
براي انجام وظايف، حل مس��ائل، تدوين و 
دس��تيابي به اهداف است. در اين پژوهش 
بيشتر به بررسی خالءهای ظرفيتی از چهار 

محور پرداخته خواهد شد. 
   1- خأل ظرفيتی قانونی؛ مس��ائلی چون 
عدم ش��فافيت ضواب��ط و آيي��ن نامه های 
مرتبط، وج��ود موانع قانون��ی در خصوص 
برخ��ی اقدامات و وج��ود تناقض در برخی 

قوانين ك��ه در موضوعات گوناگون موجب 
كن��دی ي��ا توق��ف اقدام��ات دهي��اری و 
تصميم گيری های شورای اسالمی روستايی 
می گ��ردد، اين م��وارد در زم��ره خأل های 

ظرفيتی قانونی جای می گيرند.
   2- خ��الء ظرفيتی مش��اركتی؛  مواردی 
چ��ون جلب مش��اركت م��ردم؛ در اولويت 
بن��دی، اج��را و ارزيابی طرح های روس��تا، 
همي��اری ب��رای انجام طرح ه��ای مصوب، 
خودياری مالی و بررسی موانع و مشكالتی 
ك��ه باع��ث كاه��ش عملكرد دهي��اری در 
توس��عه و بهبود شرايط روس��تا می شوند. 
مش��اركت از ضرورت ه��ای توس��عه پايدار 

روستايی محسوب می شود.
   3- خ��الء ظرفيتی آموزش��ی؛ ناش��ی از 
كمب��ود دانش، نگ��رش و مهارت خاص در 
حوزه های مختلف كه می توان با بهره گيری 
از ابزار های آموزش��ی  مناس��ب اين خأل را 
بر طرف نمود. آموزش در ظرفيت سازی از 
اهميت خاصی برخوردار اس��ت. آموزش و 
آشنايی با قوانين و انواع مديريت، چگونگی 
ارتباط با بخش��داری و مس��ئوالن دولتی و 
همچنين آموزش چگونگی ارتباط با مردم 
روستا و افزايش مشاركت آن ها، از مواردی 
اس��ت كه در ارتباط با خالء های آموزش��ی 

دهياران مورد بررسی قرار می گيرد.
   4- خ��أل ظرفيتی مالی؛ فقدان يا كمبود 
منابع مال��ی، محدوديت های دهياری ها در 

مقدمه

  1- اين مقاله چكيده فشرده ای است از پايان نامه كارشناسی ارشد كه زير نظر اساتيد راهنما دكتر حسين ايمانی جاجرمی و دكتر سيد احمد فيروزآبادی و استاد مشاوره 
دكتر مجيد عبداللهی به تاريخ پاييز 1390 در دانشگاه تهران دفاع شده است.

1
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تعريف منابع مالی جديد و عدم ش��فافيت 
مالی مديريت روس��تايی را در بر می گيرد. 
ناكارآم��دی  از مهم تري��ن عوام��ل  يك��ی 
دهياری ه��ا  فقدان منابع مالی، عدم امكان 
جذب اعتب��ارات يا نا آگاهی از ش��يوه های 

تأمين منابع پايدار می باشد.
اهداف  اين پژوهش را می توان چنين بيان 

كرد: 
   • ش��ناخت خالءهای قانونی، آموزش��ی، 

مالی و مشاركتی دهياری ها و دهيارها
   • اولوي��ت بن��دی خالءه��ای ظرفيتی و 

اهميت هر يك در كاركرد دهياری ها
  • اراي��ه راهكارهاي��ی در جه��ت بهب��ود 
وضعيت دهياری ها و كاس��تن از خالءهای 

موجود 
در ادامه س��عی خواهد شد به پرسش های  

زير پاسخی در خور داده شود:
در  موج��ود  ظرفيت��ی     1- خال ءه��ای 
چهار حوزه قانونی و س��اختار – كنش گر، 
مش��اركتی، آموزش��ی و مالی ب��ا توجه به 

يافته های اسنادی و ميدانی چيست؟
   2- اهمي��ت خال ءه��ای موجود در چهار 
كنش گ��ر،   – قانون��ی و س��اختار  ح��وزه 
مشاركتی، آموزشی و مالی مربوط به كدام 

حوزه است؟
   3- ب��رای افزايش كارايی دهياری ها  چه 
راهكارهاي��ی با در نظ��ر گرفتن خالءهای 

موجود می توان پيشنهاد كرد؟

چارچوب نظری
قبل از پاس��خگويی به س��واالت باال، ارايه 
تعريف��ی از ظرفيت و خالهای ظرفيتی می 
تواند به فهم بهتر مسئله كمك شايانی كند. 
بلوگر ظرفي��ت را چنين تعري��ف می كند: 
توانايی ه��ا، مهارت ه��ا، ادراك، نگرش ه��ا، 
ارزش ها، روابط، رفتارها، انگيزه ها، منابع و 
شرايطی كه افراد، س��ازمان ها، شبكه ها يا 
بخش های سيستم های اجتماعی گسترش 
يافته را توانمند می س��ازد تا در طول زمان 
ب��ه وظايفش��ان عمل ك��رده و ب��ه اهداف 
 ,Bolger( توس��عه ای خود دس��ت يابن��د
2000: 2(. ب��ه عب��ارت ديگ��ر؛ ظرفي��ت، 
تواناي��ي افراد، س��ازمان ها و جوامع محلي 
براي انجام وظايف، حل مس��ائل، تدوين و 
دس��تيابي به اهداف اس��ت. ظرفيت سازي 
به معناي ايجاد، بهره برداري و حفظ پايدار 
ظرفي��ت به منظ��ور كاهش فق��ر، افزايش 
خوداتكايي و بهب��ود ظرفيت زندگي مردم 
است. ظرفيت سازي متكي به منابع دروني 
جوامع محلي و تقويت قابليت ها و امكانات 
موجود است. هدف ظرفيت سازي، افزايش 
ق��درت انتخ��اب  و دامنه اختيارات، رش��د 
س��رمايه اجتماعي، خلق محيط هايي پويا 
و توان��ا، رفع تبعيض هاي اجتماعي و جهت 
بخش��يدن به رفتارهاي فردي و اجتماعي 

است )سهيل، 1384: 300(.
در مطالعه حاضر، نه��اد دهياری  به عنوان 

س��ازمان متولی توس��عه و ف��رد دهيار به 
عن��وان رهب��ر و مج��ری برنامه ه��ای نهاد 
دهياری در نظر گرفته شده است. ظرفيت 
دهي��ار كه ش��امل، توانايی ه��ا، مهارت ها، 
ادراك، نگرش ها، ارزش ها، روابط، رفتارها و 
انگيزه ها است و ظرفيت دهياری كه شامل 
قوانين، دستورالعمل ها، آيين نامه ها، حدود 
اختيارات و وظايف، منابع مالی و اعتبارات 
ساالنه و همچنين ميزان مشاركت و ارتباط 
ب��ا س��ازمان های ارايه كنن��ده خدمات در 
مناطق روستايی و مشاركت با اهالی روستا 

در خدمات رسانی بيشتر و بهتر می باشد.
با توجه به مفهوم ظرفيت در نهاد دهياری، 
رس��يدن به تعريف��ی از خالءهای ظرفيتی 
در ارتباط با دهياری ها كار س��ختی به نظر 
نمی رس��د. برای اين منظور ارايه تعريفی از 
دو مفهوم ظرفيت در دس��ترس )موجود( و 
ظرفيت مورد نياز )مطلوب( قبل از تعريف 
خالءهای ظرفيت��ی الزم و ضروری به نظر 

می رسد. 
ظرفيت در دسترس )موجود(در دهياری ها: 
به ظرفيتی اطالق می ش��ود كه در شرايط 
عادی در نهاد دهي��اری قابل حصول بوده 
و بتوان در جهت رس��يدن ب��ه اهداف و به 
اجرا درآوردن وظايف و مس��ئوليت ها مورد 
اس��تفاده ق��رار داد. اين ظرفي��ت از تمام 
جنبه ها مورد توجه بوده و ش��امل ظرفيت  
قانونی، مالی، مش��اركتی، نيروی انسانی و 

... می باشد. 

 

( )
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ظرفيت مورد نياز )مطلوب( در دهياری ها: 
ظرفيت الزم و مورد نياز برای انجام وظايف 
و مس��ئوليت های قانون��ی و ارايه خدمات 
عمومی به مردم روس��تا اس��ت كه ظرفيت 
مطلوب خوانده می ش��ود. ظرفيت مطلوب 
دارای جنبه ه��ای متفاوتی ب��وده كه برای 
رسيدن به اهداف، اين جنبه ها نيز بايد در 

وضعيت مطلوب قرار بگيرند. 
در نمودار زير مفهوم خالء ظرفيتی به زبان 
ساده تشريح ش��ده است. همان طور كه در 
نمودار ديده می ش��ود، دو محور ظرفيت و 
س��طح خدمات رابطه مستقيمی با يكديگر 
دارن��د. با افزايش س��طح خدمات، ظرفيت 
باالتری نيز مورد نياز می باش��د. به عبارت 
ديگر جهت ارايه خدمات بيشتر و بهتر بايد 
ظرفيت های موجود را افزايش داد. حال اگر 
ظرفيت در دس��ترس ك��ه مجموع ظرفيت 
درونی سازمان و ظرفيت بيرونی می باشد؛ 
ب��ا ظرفيت مورد نياز جه��ت ارايه خدمات 
بيشتر دارای اختالف باشد، به اين اختالف 
خالء ظرفيتی گفته می شود. بنابراين خالء 
ظرفيتی، اختالف بين ظرفيت موجود )در 
دس��ترس( و ظرفيت مطل��وب )مورد نياز( 

می باشد. 

 روش پژوهش
روش تحقيق در اين مطالعه روش تحقيق 
كيفي اس��ت. تحقيق كيف��ي، انجام عملي 
تحقي��ق در دنياي واقعي اس��ت و بس��يار 
ظريف و عميق مس��ائل را مورد شناس��ايي 
ق��رار می ده��د . ب��ا اس��تفاده از اين روش 
می توان پيچيدگي مسئله هاي اجتماعي را 
شناسايي كرد . همچنين با به كارگيری اين 
روش در تحقيقات مي توان هر چه بيش��تر 
شرايط را واقعي نمود و از شرايط تصنعي و 
غير واقعي )اتفاقي كه بيش��تر در تحقيقات 
كم��ي رخ مي دهد (، فاصله گرفت. )ازكيا و 

دربان آستانه، 1382: 295(
در مطالع��ه حاض��ر از روش ه��ای تحقيق 
و  ميدان��ی  تحقي��ق  روش  و  اس��نادی 
تكنيك ه��ای مطالع��ه و بررس��ی اس��ناد 
جزي��ی  و  كل��ی  مش��اهده  كتابخان��ه ای، 
اقدام��ات دهي��اری در روس��تاهای م��ورد 
مطالعه )روستاهای شهرستان بناب، استان 
آذربايج��ان ش��رقی(، مصاحبه های عميق 

استفاده شده است.
یافته های پژوهش

يافته های زير حاصل انج��ام مصاحبه های 
عمي��ق و گروهی ب��ا متخصص��ان علمی، 
اجراي��ی در ح��وزه دهي��اری و همچني��ن 

مصاحبه با دهياران و شوراياران روستاهای 
مورد مطالعه، به دست آمده است. يافته ها 
بر اس��اس چهار محور قانونی، مش��اركتی، 

آموزشی و مالی تنظيم شده است.
      * خالءه�ای ظرفيت�ی در بع�د  قانونی 

دهياری ها
   1- خ��الء در وضعي��ت حقوق��ی قوانين 

مربوط به دهياری
   2- خ��الء در س��طح تصوي��ب قوانين و 

بی توجهی به ويژگی های محلی
   3- خ��الء قواني��ن در قدرت بخش��ی به 

دهياری در سطح محلی
   4- خالء در اجرايی ش��دن قوانين و نبود 

ضمانت اجرايی مناسب
   5- خ��الء در ش��فافيت و صري��ح بودن 

قوانين 
   6- خالء در حمايت و پشتيبانی ساختار- 

كنش گر از دهياری و دهيار
     * خالءهای ظرفيتی در بعد مش�اركتی 

دهياری ها
   1- خالء در ساختار قدرت، نگاه دولت و 

دولت مردان به مشاركت مردم 
   2- خالء در ايجاد فرصت های مش��اركت 
از سوی دهياری و شورای اسالمی روستا 

   3- خالء در انگيزه و اعتماد مردم روستا 
برای مشاركت

   4- خالء در تلقی مردم روس��تا نس��بت 
به دهياری

   5- خ��الء در ارتباط و همكاری ش��ورا با 
دهياری

     * خالءه�ای ظرفيتی در بعد آموزش�ی 
دهياری ها

   1- خ��الء در نح��وه اراي��ه برنامه ه��ای 
آموزش��ی دهي��اران و نب��ود س��طح بندی 

مشخص
   2- خ��الء در انگي��زه دهي��اران جه��ت 

پيگيری  دوره ها و آموزش های مستمر
و  بخش��دار  آم��وزش  در  خ��الء   -3   
اعضای ش��ورای اس��المی روس��تا به عنوان 

تصميم گيران
   4- خالء در آموزش روستاييان 

     * خالءه�ای ظرفيت�ی در بع�د مال�ی 
دهياری ها

   1- خ��الء در مديري��ت اعتبارات جهت 
صرف در پروژه های ضروری

    2- خ��الء در اختي��ارات دهي��ار جهت 
استفاده از منابع و اعتبارت

   3- خالء در اخذ عوارض محلی و كسب 
درآمد

    4- خ��الء در ايجاد مناب��ع جديد مالی 

پايدار
   5- خ��الء در مي��زان س��رانه اعتب��ارات 

تخصيصی
در  ظرفيت�ی  خالءه�ای  س�اير   *      

دهياری ها
   1- خالء در امنيت شغلی دهياران

   2- خ��الء در انگي��زه ت��الش و فعالي��ت 
دهياران

نتیجه گیری
با توج��ه به يافته های پژوه��ش در ارتباط 
با خالءه��ای ظرفيتی دهياری ه��ا در بعد 
قانون��ی و س��اختار- كنش گ��ر می توان به 

موارد زير اشاره كرد.
 بررسی قوانين مربوط به دهياری ها نشان 
می ده��د كه نب��ود انس��جام بي��ن قوانين 
مصوب، كليت واحدی تحت عنوان قوانين 
مرب��وط به دهياری ها را نش��ان نمی دهد و 
هي��چ گونه نظم و ترتي��ب  و ارتباط خاص 
بين بخش ه��ای مختلف قواني��ن دهياری 
ديده نمی شود. در وظايف 48 بندی دهيار، 
بسيار از موارد غير شفاف و كلی بيان شده 
است و اش��تراك برخی از وظايف دهيار با 
وظايف ديگر ارگان ها  و سازمان ها منجر به 
موازی كاری و يا رها كردن وظيفه توس��ط 
ارگان های مرتبط ش��ده اس��ت. همچنين 
تصوي��ب قواني��ن دهياری در س��طح ملی 
بدون توجه به سطوح محلی باعث به وجود 
آمدن مش��كالت زيادی ب��رای دهياران در 
عرصه اجرايی گرديده است. از طرف ديگر 
بعضي از قوانين دهي��اری ضمانت اجرايی 
الزم را ندارند كه نبود ضمانت  اجرايی عماًل 
به معنی ناتوانی در پيگيری  امور اس��ت. به 
همين دليل تجديد نظ��ر و رفع خالءهای 
اجرايی در قوانين بعد از گذش��ت چندين 
سال امری الزم به نظر می رسد. بسياری از 
م��وارد قانونی دهياری ها در صورت تجديد 
نظ��ر با توجه ب��ه نيازها و تجربه به دس��ت 
آم��ده بعد از چندي��ن س��ال، می تواند در 
افزايش كارايی دهيار و دهياری موثر باشد. 
در وضعيت فعلی دهيار قدرت و پش��توانه 
قانون��ی الزم را ندارند و قوانين نتوانس��ته 
دهي��اری را به حدی حماي��ت كند كه در 
عرص��ه عمل ت��وان مديريت روس��تايی را 

داشته باشد. 
ج��دا از بح��ث قواني��ن، نقش س��اختار- 
كنش گ��ر در كاراي��ی دهي��اری و دهي��ار 
می تواند حائ��ز اهميت باش��د. در رابطه با 
خالء بعد ساختار- كنش گر، می توان گفت، 
قدرت و نفوذ دهياری در ساختار اداری در 
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حدی نيس��ت كه در پيگيری امور مربوطه 
موف��ق باش��د. دليل امر را می ت��وان جدی  
نگرفتن جايگاه دهياری در س��اختار اداری 
و عدم پش��تيبانی و حمايت مديران دولتی 
به خصوص در سطوح پايين تر )بخشداری 
و...( دانست. به عبارت ساده تر تا زمانی كه 
دهي��ار نفوذ الزم برای پيگيری  مش��كالت 
روس��تا را در س��اختار اداری نداشته باشد، 
ام��كان موفقيت آن كاه��ش خواهد يافت. 
در بيش��تر مواقع دهياران از ش��رايط غير 
حمايتی كنونی دلس��رد شده و انگيزه خود 
را ب��رای ادام��ه پيگيری ه��ا و كار مداوم از 

دست داده اند. 
خالءه��ای ظرفيتی در بعد مش��اركت های 
مردمی دهياری دارای اهميت زيادی بوده 
و در افزاي��ش كارايی و پايداری دهياری ها 

می تواند نقش پررنگی داشته باشد.
در ح��ال حاضر مش��اركت مردمی يكي از 
مهم ترين نيازهاي مديريت روستايی است. 
نگاه كلی به س��اختار مديريتی با توجه به 
تجربه 8 س��اله دهيار ها و بررس��ی ميدانی 
نش��ان می ده��د كه م��ردم در مش��اركت 
سياس��ی برای انتخاب ش��وراهای اسالمی 
روس��تا، نق��ش مؤث��ري دارن��د و مس��لماً 
مش��اركت آنان در س��اير موارد نيز بسيار 
حائز اهميت مي باشد. روستاييان، سازمان 
دهياری ها را ادامه دولت در روستا می دانند 
و انتظ��ار دارند كه بيش��تر ام��ور عمومی 
مربوط به روس��تا همچ��ون، تنظيف معابر، 
جمع آوری زباله، بهس��ازی معابر، نگهداری 
از تأسيس��ات عموم��ی و... را  دهي��اری به 

عنوان نماينده دولت به انجام برساند. 
بررسی وظايف دهيار نشان می دهد كه بايد 
به نقش م��ردم و مش��اركت مردمی توجه 
بيش��تري صورت پذيرد. با توجه به بررسی 
انجام ش��ده توس��ط نگارن��ده، در وضعيت 
كنونی دهياری و ش��ورای اسالمی روستاها 
هيچ فعاليتی جهت جلب مش��اركت انجام 
نمی دهن��د. در صورت��ی كه دهي��اری در 
بس��ياری از امور می تواند شرايط مشاركت 
را فراه��م ك��رده و م��ردم را در موقعي��ت 
مش��اركتی قرار ده��د. برگزاری جلس��ات 
ماهانه، نظرس��نجی و نيازس��نجی از تمام 
افراد ساكن روس��تا، ارايه گزارش ماهانه از 
عملك��رد و بيالن كاری به م��ردم و... تنها 
قس��متی از فعاليت ها اس��ت ك��ه می توان 

فرصتی برای مشاركت مردم مهيا كند. 
در چني��ن رون��دی نقش دهياری و ش��ورا 
جهت بهب��ود اعتماد نه��ادی بين مردم و 
دهياری بس��يار مهم تلقی می ش��ود. انجام 

فعاليت ه��ای فرهنگ��ی، اجتماعی، عمرانی 
و... در س��طح روس��تا در جه��ت رف��اه و 
آسايش روس��تاييان به همراه شفاف سازی، 
نظرس��نجی و... می توان��د وضعيت اعتماد 
نهادی و س��رمايه اجتماعی روس��تاييان با 
دهي��اری را بهب��ود بخش��د. از طرف ديگر 
بدون شورا، دهيار توانايی انجام بسياری از 
امور اجرايی در روستا را ندارد. بنابراين هر 
قدر ارتباط و همكاری س��ازنده بين ش��ورا 
و دهياری مس��تمر باشد، كارايی و عملكرد 

دهياری افزايش خواهد يافت.
يافته های پژوه��ش در خالءهای ظرفيتی 
مربوط به بعد آموزش��ی دهياری ها نش��ان 
می دهد كه بيش��تر دوره ها آموزش��ی برای 
دهي��اران الزم اس��ت ك��ه با نيازس��نجی 
دقيق ت��ري ص��ورت پذيرد و س��طح ارايه 
مباحث برای دهياران با توجه به تحصيالت 
و توانمندي هايشان متفاوت باشد زيرا همه 
دهي��اران از س��طح تحصي��الت يكس��انی 
برخوردار نيستند و به داليل مختلف ميزان 
ياد گيری، عالقه  و انگي��زه آنان با هم ديگر 
متفاوت اس��ت. بنابراين نيازی نيست همه 
دهي��اران در دوره ه��ای آموزش يكس��انی 
شركت كنند.  شايد كم اهميت ترين خالء 
در ارتباط ب��ا دهياری ها را بتوان خال ءهای 
مربوط به آموزش های رس��می دانست. به 
عبارتی در برنامه های آموزشی رسمی خالء 
مش��اهده نمی ش��ود اما در ارتباط با نحوه 
آموزش و برنامه ريزی های آموزشی، طريقه 
ارزيابی و اثربخش��ی برنامه ها در س��ازمان 

دهياری ها هنوز خالءهايی وجود دارد. 
عالوه بر خالء در ح��وزه آموزش دهياران، 
خالءهای آموزش��ی در حوزه بخش��داری، 
شورای اس��المی و مردم روستا از مواردی 
است كه كارايی و اثربخشی دهيار را تحت 
تأثي��ر ق��رار داده و موانع��ی را در موفقيت 
دهي��اران و دهياری ها ايجاد كرده اس��ت. 
مهم تري��ن خالء در اين ح��وزه عدم وجود 
آموزش و ناآشنايی شورای اسالمی و مردم 
روس��تا از قوانين و وظايف دهيار می باشد. 
اعضای ش��ورا به ط��ور ميانگين تحصيالت 
پايين ت��ری از دهي��اران داش��ته و با توجه 
ب��ه آموزش های ارايه ش��ده ب��ه دهياران، 
آن ها از نظر آموزش��ی و نگرشی توانمندي 
بيش��تري دارند. كمبود دانش و ناآش��نايی 
اعض��ای ش��وراهای اس��المی از قواني��ن و 
وظايف دهيار در برخي موارد باعث ش��ده 
ك��ه از دهيار انتظ��ار فرمانبرداری بی چون 
و چرا و انجام دس��توراتی خ��ارج از حيطه 
قانون داش��ته باشند. مردم روس��تا نيز به 

دليل عدم آش��نايی خيلي زياد با وضعيت 
دهي��ار و دهياری، انتظاراتی از دهيار دارند 
كه به هيچ وجه وظيف��ه قانونی وی نبوده 
و تص��ور می كنند كه تمام امورات روس��تا 
بدون مش��اركت آن ها بايد توس��ط دهيار 

صورت گيرد. 
از ديگ��ر يافته های پژوهش، ع��دم انگيزه 
دهيار در توجه به آموزش های ارايه ش��ده 
اس��ت. اغلب دهياران به خاطر مش��كالت 
و موانع��ی مانند عدم حمايت و پش��تيبانی 
نهاد ه��ای دولت��ی، بی توجهی دس��تگاه ها 
و  خواس��ته ها  ب��ه  مختل��ف  ارگان ه��ا  و 
پيگيری  ه��ای قانونی وی، تس��لط و تحكم 
بی دليل شورا، بی تفاوتی روستاييان نسبت 
ب��ه كارهای انجام ش��ده در مواردي، ناچيز 
بودن حقوق و مزايای دريافتی، عدم صدور 
گواهينامه معتبر برای دوره های گذرانده، 
ع��دم ارزش نهادن به دوره ه��ای گذرانده و 
عدم تش��كر و قدردانی م��ادی و غيرمادی؛ 
پيگي��ری  و  يادگي��ری  ب��رای  انگي��زه ای 

دوره  های برگزار شده ندارند.
واقعي��ت اين اس��ت ك��ه مناب��ع درآمدی 
بودج��ه و اعتبارات نقش بس��يار اساس��ی 
و تعيي��ن كننده ای در موفقي��ت مديريت 
روس��تايی و انجام بهينه و درس��ت وظايف 
دهياری ه��ا دارد. ام��ا يك��ی از چالش های 
دهياری ها مربوط به اعتب��ارت دريافتی از 
محل تجميع عوارض و درآمدهای كس��ب 
شده محلی است. خالء های موجود در بعد 
مال��ی دهياری ها با توجه به يافته ها به اين 

شرح است.
مهم ترين خ��الء در زمينه مالی دهياری ها 
مربوط به ميزان اعتبارت تخصيصی است. 
مي��زان اعتبارات تخصيص��ی به دهياری ها 
نس��بت به ش��هرداری های رقم پايين تري 
است. از طرف ديگر، اين اعتبارات اندك به 
خاطر برنامه ري��زی از باال و اجرا در پايين، 
صرف تصميمات اتخاذ شده بدون توجه به 
نيازه��ای محلی می ش��ود. دهيار در صرف 
مناب��ع مالی اختي��ارات بس��يار محدودی 
دارد كه آن هم به مرحله عمل درنمی آيد. 
دهيار در صرف اعتبارت مالی بيشتر درگير 

تشريفات اداری است.
دهيار ع��الوه بر اعتبارات حاصل از تجميع 
ع��وارض، می توان��د از مناب��ع مالی داخلی 
مانند اخ��ذ عوارض، هزين��ه ارايه خدمات 
و... درآمد كس��ب كند. ام��ا در اين ارتباط 
هم ظرفيت های موج��ود دارای خال ءهايی 
می باش��د. عدم اعتماد مردم به دهياری به 
طور كلی مانعی برای كس��ب درآمد توسط 
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دهيار است. اين وضعيت زمانی كه توانايی 
مالی روس��تاييان اج��ازه  پرداخت عوارض 
تعيين ش��ده توس��ط دهيار را نمی دهند، 
دچار مش��كل مضاعف می گردد. از عوامل 
ديگر در ناتوانی دهيار در كسب منابع مالی 
می توان به نبود الزام قانونی جهت پرداخت 

عوارض توسط روستاييان اشاره كرد. 
يك��ی از دغدغه های مورد تاكيد دهياران و 
برخی از مديران اجرايی، نبود امنيت شغلی 
دهياران می باش��د. با توجه به قوانين، شورا 
بدون هيچ محدودي��ت خاصی، اختيار تام 
در عزل و نصب دهي��ار دارد. اين وضعيت 
باعث ش��ده كه بيش��تر دهياران از امنيت 
شغلی خودشان شكايت داشته و اميدی به 
آينده شغلی خود نداش��ته باشند. بنابراين 
ع��دم امني��ت ش��غلی را می ت��وان يكی از 
خال ءهای موجود در نهاد دهياری ها اس��ت 
كه باعث كاهش كارايی و عملكرد دهياران 

می شود. 
از ديگر مش��كالت دهياران كه در عملكرد 
آنان موثر اس��ت، بی انگيزگ��ی و بی عالقه 
ب��ودن دهيار ب��ه خاطر ش��رايط حقوقی و 
مزاي��ای دريافتی اس��ت. وضعيت حقوق و 
بيمه دهياران در بيشتر روستاها نامطلوب 
بوده و با توجه به اين كه بيشتر دهياران به 
صورت تمام  وقت ام��ور مربوط به دهياری 
را پيگيری می كنند، امكان اش��تغال ديگر 
را ندارن��د. بنابراين دغدغ��ه گذران زندگی 
دهي��اران يكی از مش��كالت دهياران بوده 
كه در كاهش كارايی و انگيزه آن ها بس��يار 

مؤثر است. 
ب��ا توجه به نظر داوران و متخصصان حوزه 
دهياری، نق��ش خال ءهای موجود در چهار 
محور قانونی، مش��اركتی، آموزشی و مالی 
در افزايش كار آيی سازمان محلی دهياری، 
ب��ه ترتيب اهميت و اولويت عبارت اس��ت 
از: خالء های مش��اركتی، خالءهای قانونی 
و س��اختاری، خالءهای مال��ی و در نهايت 

خالءهای آموزشی.
از دي��د بيش��تر دهي��اران ب��ا توج��ه ب��ه 

انجام شده، خالءهای قانونی  مصاحبه های 
و س��اختاری، در اولوي��ت اول، خالءه��ای 
مالی، مش��اركتی و آموزش��ی در رتبه های 
بعدی قرار دارند. اين نشان از اهميت كمتر 
مشاركت در افزايش كارايی دهياری  از نظر 

دهياران است. 
بررسی حاضر نش��ان داد كه دهياری ها به 
عنوان ب��ازوی اجرايی مديريت روس��تايی 
دارای خالءه��ای ظرفيت��ی اس��ت كه اين 
خالءه��ا مانع كارك��رد مثب��ت دهياری ها 
در س��طح روس��تاها شده اس��ت. ظرفيت  
دهياری ها به خاطر خالءهای موجود، كم تر 
از ظرفي��ت مطلوب الزم ب��رای حضور در 
رأس قدرت مديريت روس��تايی است. تامل 
در يافته ه��ای پژوه��ش، بيانگر اين مطلب 
اس��ت كه خالءهای مش��اركتی و قانونی از 
اهميت و اولويت بااليی در افزايش كارايی 
دهياری ه��ا با توج��ه به وضعي��ت موجود 
ساختار متمركز قدرت دولتی برخوردار اند. 
به بيان ساده تر، بيش��تر موانع و مشكالتی 
ك��ه باعث ايجاد خالء در دهياری ها ش��ده 
است، مربوط به دخالت هاي انجام شده در 
ساختار مديريت روس��تايی، بی توجهی به 
نيازه��ا و ويژگی های محلی در برنامه ريزی 
توس��عه، اولويت دهی به شهرها و فراموشی 
روس��تاها و روس��تاييان، ع��دم توج��ه به 
دهياری ه��ا و دهي��ار و موفقي��ت آن در 
مديري��ت روس��تايی و... اس��ت. وضعي��ت 
موج��ود تا زمانی ك��ه دهياری  ب��ه عنوان 
نهادی غيردولت��ی و خودكفا، آن چنان كه 
در قانون آمده است، به جای تكيه بر مردم 
محلی به دولت مركزی وابسته باشد؛ ادامه 
خواهد يافت و اصالح آن جز با اجازه دولت 
مركزی مبنی بر تنفيذ اختيارت به مديريت 
محلی ممكن نخواهد بود. اما هما ن طور كه 
مطالعه حاضر نش��ان می ده��د، خالءهای 
مش��اركتی مهم ترين خالءهای موجود در 
افزايش عملكرد دهياری ها به شمار می رود. 
اس��تفاده از ظرفيت های محل��ی و بالفعل 
كردن مش��اركت مردمی توسط دهياری ها 

و شورای اسالمی روستا، می تواند موفقيت 
دهياری ه��ا را دو چندان كن��د. در صورت 
اتكای دهيار به مردم روس��تا، دستيابی به 
اس��تقالل مالی دهي��اری ، دريافت عوارض 
اهال��ی  مردم��ی، همي��اری و خودي��اری 
روستاها در اجرای پروژه های توسعه ای و... 

راحت تر خواهند بود. 
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س��پري  را  زي��ادي  تجربه ه��اي 
از  درس آم��وزي  ام��ا  كرده اي��م، 
آن ه��ا را ف��را نگرفته ايم  و باب��ت آن منابع 
مالي، انس��اني و حت��ي زمان هاي زيادي را 
از دس��ت داده ايم. هر دوره ي جديد كاري، 
كه آغاز مي ش��ود با ادع��اي بهره برداري از 
تم��ام ظرفيت هاي مادي و معنوي ش��روع 
مي كنيم اما چند گام بيش��تر نرفته ما هم 
مانند قدمايمان بهره مندي از ظرفيت ها را 
فراموش مي كنيم و به دانسته هاي خودمان 
استوار ش��ده و تاريخ جديدي را در تقويم 
اجرائي به ثبت مي رس��انيم. به قول معروف 
تجربه نشان داده اس��ت كه ما از تجربيات 

يكديگر استفاده نمي كنيم!
دوره ي چهارم ش��وراهاي اس��المي شهر و 
روس��تا آغاز شده اس��ت و بهترين فرصت 
براي بازنگري عملكرد دوره ي شش ساله ي 
دوره ي س��وم شوراهاي اس��المي است كه 
چه كردند، كجا درس��ت اقدام شد و كجا را 
بايد ما اص��الح كنيم. طي اين مدت چقدر 
منابع صرف آموزش و پرورش منابع انساني 
شده و وظيفه ي ما در دوره ي جديد شوراها 

براي تكميل اين زنجيره چيست؟
اگ��ر به خ��ود بگويم ديگ��ران رفتند كه ما 
آمدي��م پس ما هم خواهيم رفت تا ديگران 
بياين��د و فق��ط يادگار كاره��ا و خدمات و 
تصميمات خوب خواهد ماند آنوقت اس��ت 
ك��ه مي توانيم تصمي��م بگيريم ك��ه براي 
رضاي خدا و خلق خدا چگونه گام برداريم 

تا عاقبت امورمان خير باشد.
كار در ش��ورا كاريس��ت گروه��ي و داراي 
الزاماتي، اوال اعتقاد مي خواهد ثانيا اعتماد 
مي خواه��د و ثالث��ا اتف��اق مي خواهد. بايد 
اعتقاد داش��ته باش��يم ك��ه كار گروهي و 
تصميم شورايي يعني به اشتراك گذاشتن 
تفكرات مختلف و دسترسي به يك تصميم 

سنجيده تر، بايد اعتماد داشته باشيم كه در 
روي يك موضوع مورد تصميم منافع عموم 
و مصلحت جمع مد نظ��ر قرار مي گيرد. و 
در آخر اتفاق آرا و گذش��ت از نظر شخصي 
مهم ترين بخش آن است، بايد بدانيم جزيي 
از يك كل هستيم و در سياست گذاري مان 
كل را در نظر مي گيريم و از جزئي نگري و 

منافع شخصي و فاميلي بايد بگذريم.
عناصري كه مانع از هر تعامل درون و برون 
گروه��ي و عدم تعامل ش��ورا و دهياري يا 
ش��ورا و هر نهاد اجرايي ديگر مي ش��ود را 
ازس��ر راه بايد برداشت. شناخت از وظايف 
و قواني��ن مترت��ب ه��ر نه��اد مي تواند از 
دخالت هاي بي مورد و خارج از وظيفه نيز 

جلوگيري نمايد.
به طور خاص موانع بر س��ر راه تعامل شورا 
و دهياري ها را مي توان در سه بخش دسته 

بندي كرد:
1( عدم ش��ناخت از وظايف قانوني و عدم 

رعايت آن
2( عدم شناخت ش��خصيتي اعضاي شورا 

و دهياري 
3( ع��دم توجه ب��ه منابع عم��وم و اولويت 

دادن منافع شخصي
براي هر ك��دام از موارد ف��وق راهكارهاي 
اجرايي وج��ود دارد كه مي توان با تدبير از 
كند ش��دن فرايند پيشرفت امور جلوگيري 
نم��ود. ش��ركت در كالس هاي آموزش��ي، 
مهم تري��ن  م��راوده  و  مذاك��ره  مطالع��ه، 
راهكاره��اي مب��ارزه با اولي��ن مانع پيش 
روي تعام��ل ش��ورا و دهي��اري مي باش��د. 
شركت كردن در انواع كالس هاي آموزشي 
آش��نايي ب��ا قواني��ن و مقررات ش��وراها و 
دهياري ه��ا و وظاي��ف هر ك��دام به همراه 
مطالعه ي كت��اب و متون موج��ود در اين 
زمين��ه و مذاكره با صاحب��ان تجربه قبلي 

در س��طح شهرس��تان، اس��تان و كشور به 
هم��راه بازدي��د از تجربه هاي موفق س��اير 
ش��وراها و دهياري ها مي تواند در دسترسي 
به تعامل سازنده بين شوراها و دهياري ها 
موثر واقع ش��ود. شورا و دهياري هر كدام، 
خود را بايس��تي به قوانين مسلط و مجهز 
كنند. البته فقط آشنايي و تسلط بر قوانين 
كافي نيست بلكه رعايت كامل آنها بايد در 
تمام امور دهياري س��اري و جاري باش��د. 
بعضي ها فقط قانون را مي دانند و شايد هم 
متاس��فانه در جهت منفي، از آن اس��تفاده 
مي كنن��د. چنانچه خداي ناك��رده اعضاي 
شوراي اسالمي كه خودشان منتخب مردم 
هس��تند قانون را رعايت نكنن��د به اعتماد 
اجتماع��ي ضربه ي س��نگيني وارد خواهد 
ش��د كه جبران آن بس��يار س��خت خواهد 
بود و اگ��ر چنين اتفاقي بيافتد توس��عه و 
آباداني روس��تا لطمه ي س��نگيني خواهد 
ديد. شورا و دهياري بايد با عمل به قانون، 
قانون گرايي را نيز در روس��تا ترويج كنند. 
به قول مع��روف: »رطب خورده منع رطب 
كي كند؟«. پس مادامي كه شورا و دهياري 
خودشان عامل به قانون نباشند نمي توانند 
مروج��ان خوبي ب��راي قانون گرايي بوده و 
وظيف��ه ي قانوني خود در زمينه ي پيگيري 
سياس��ت ها و قوانين دولت در سطح روستا 

را به خوبي و به درستي اجرايي نمايند. 
 راهكار ديگ��ر براي غلبه ب��ر دومين مانع 
تعامل��ي بين ش��وراها و دهياري ش��ناخت 
الزم و كاف��ي از ش��خصيت و خصوصي��ات 
فردي اعضاي ش��ورا و دهي��اري از يكديگر 
اس��ت و ش��ورا و دهياري مي توانند در اين 
زمينه بسيار اثر بخش باشند. وقتي افراد از 
آستانه ي تحمل، توان كارشناسي، روحيه ي 
جمع گرايي و اجرايي همديگر خبر داش��ته 
باش��ند مي ت��وان از برخي پرخاش��گري ها 

چالش هاي 
شورا  و دهياري

اسماعيل كاوياني ساماني
سرپرست دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي
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و مقاومت هاي��ي كه مناف��ع جمع را تهديد 

مي نمايند جلوگيري كرد.
 وقت��ي قرار اس��ت 3 يا 5 نف��ر براي مدت 
4 س��ال دور هم بنش��ينند و براي توسعه 

و آبادان��ي روس��تا تصمي��م بگيرن��د، پس 
الزم اس��ت جهت پرهيز از بروز اختالف و 
چالش، قبل از هرچيز،  ساليق، گرايش ها، 
خصوصيات اخالقي، ديدگاه ها، طرز نگاه ها 
و تعصبات و . . . را به خوبي بشناس��ند و به 
آن احترام بگذارند. بايستي ياد بگيريم كه 
با هم بحث و گفتگو كنيم، نظرات يكديگر 
را نقد عالمانه كنيم ولي در نهايت تصميم 
درس��ت را بگيريم و به تصميم اتخاذ شده 
احت��رام بگذاري��م. تصميم اتخاذ ش��ده را 
تصميم ش��ورا بدانيم و ضمن احترام از آن 
دفاع كنيم. بس��يار اتف��اق خواهد افتاد كه 
تصميمات ش��ورا مخالف نظر شما يا ديگر 
اعضا باش��د ولي بعد از آنك��ه تصميمي به 
تصويب رسيد و اكثريت اعضا آن را تصويب 
كردند، شما نيز بايستي به نظر جمع احترام 
بگذاريد و آن را تصميم خودتان بدانيد. نه 
اينكه خداي ناكرده س��ر ناسازگاري داشته 
و مخالفت خود را ادامه دهيد و حتي بعضا 
جوس��ازي بر عليه سايرين انجام شود. اين 
را از اين بابت يادآور ش��دم كه متاسفانه از 
آنجا كه هن��وز فرهنگ كار گروهي آن طور 
كه بايد و ش��ايد نهادينه نش��ده اس��ت در 
دوره هاي قبل چه در ش��وراهاي شهري و 
چه در شوراهاي روس��تايي زياد شاهد آن 

بوده ايم. 
ش��وراها باي��د بدانن��د و بپذيرن��د كه كار 
ش��وراها و خدمت ب��ه مردمي با س��اليق،  

نيازه��ا، فرهنگ ه��ا و روحي��ات مختلف و 
  ً متعدد در محيط كوچك روس��تا كه اكثرا
نيز با يكديگر رابطه ي خويش��اوندي دارند، 
سختي ها و مش��كالت فراواني را به همراه 

دارد ك��ه بايد افراد منتخ��ب مردم خود را 
ب��راي همه ي آن ها آماده ك��رده و با تدبير 
كاره��ا را به نحو احس��ن مديري��ت كنند. 
داش��تن س��عه ي  ص��در در اي��ن زمينه از 

مهم ترين ويژگي اعضاي شورا مي باشد. 
ي��ك عضو ش��ورا بايد بداند ك��ه در مصدر 
امور با فراز ونش��يب هاي گوناگوني مواجه 
بوده و براي دستيابي به اهداف تشكيالت، 
س��ختي هاي فراواني در پي��ش دارد و اگر 
حوصل��ه و بردباري و بلند همتي را س��الح 
خود نس��ازد، در اث��ر فش��ارهاي جانبي و 
پيشامدهاي ناگوار حركت هاي غير مترقبه 
اي از خ��ود نش��ان م��ي دهد ك��ه اعتبار 
مديريت و مس��ئوليت او را زير س��وال مي 
برد. تصميم خودسرانه، لج بازي و خودرايي 
مان��ع موفقي��ت در روند كارها و توس��عه 
جامعه و پيشبرد اهداف فردي و اجتماعي 

خواهد شد. 
س��ومين راهكار ب��راي جلوگيري از چالش 
تعاملي ش��ورا و دهي��اري توجه و يادآوري 
روزانه  ي تعهد و عهدي اس��ت كه براي آن 
مردم، اعضاء ش��وراي اس��المي را انتخاب 
نمودن��د و آن تاكي��د بر مناف��ع عمومي و 
پرهيز از هر نوع منفعت طلبي ش��خصي و 
خانوادگي مي باش��د. هرگاه تصميمي براي 
منافع جمع گرفته شود قطعا مقاومت ساير 
اعضاء را نخواهد داش��ت و قابل دفاع در هر 

محكمه اي خواهد بود. 

عالوه بر عهدي كه با مردم بسته ايد در روز 
مراس��م تحليف نيز با خ��داي خويش عهد 
بس��ته ايد كه همواره مداف��ع حقوق مردم 
باشيد و رعايت عدل و انصاف را  در تمامي 
امور داشته باش��يد. به نظر من همين يك 
نكته اگر همواره مد نظر شوراها باشد كافي 
است و تمامي امور شورا را راهبري خواهد 
ك��رد. تصميمي خالف قانون و مغاير منافع 
مردم گرفته نخواهد ش��د، حي��ف و ميلي 
صورت نخواهد گرف��ت، ظلم و بي عدالتي 
انج��ام نخواهد ش��د، چال��ش و برخوردي 
نخواهد بود و . . .. اميدوارم همگي در وفاي 
به عهد كه در دين مبين اس��الم نيز به آن 
بس��يار تاكيد شده اس��ت موفق و سربلند 
باش��يم. حض��رت محم��د )ص( مي فرمايد 
كه »اگ��ر برادر مومن ش��ما س��ه خصلت 
داشته باشد به دوستي با او اميدوار باشيد؛ 
حي��ا، راس��تگويي و امانت��داري« اميدوارم 
كه همواره در زمره ي كس��اني باش��يم كه 

ديگران به دوستي با ما اميدوار باشند.  
و  ش��ده  اتخ��اذ  تصميم ه��اي  ح��ال 
سياس��ت گذاري ها كه با ش��ناخت از توان 
محدوديت ه��اي نهاد دهياري اتخاذ ش��ده 
باش��د در اج��را ني��ز قابل اق��دام خواهد و 
همچنين قابل نظارت و دفاع، اعضاء ش��ورا 
بايد ضمن شناخت فرصت هاي و تهديدها، 
نق��اط ضعف و ق��وت و مناب��ع موجود در 
دهياري، مس��ير روش��ني را براي اقدامات 
دهي��اري و جلب مش��اركت م��ردم فراهم 

نمايند.
در پايان يادآوري مي نمايم شورا، دهياري 
و هر نهاد سياس��ت گذاري و اجرايي ديگر 
براي خدمت به عموم جامعه تحت مديريت 
خودشان تا زماني مش��روعيت و مقبوليت 
خواهند داش��ت كه از مس��ير اصلي خارج 
نش��وند و ب��ه حاش��يه ها نپردازن��د وگرنه 
مش��روعيت خود را از دست خواهند داد و 
مورد بي مهري مردم قرار خواهند گرفت. و 

اين يعني پايان كار. 
فرام��وش نكني��م كه هيچ ي��ك از مردم با 
اعضاي شوراي اسالمي روستا و دهيار عهد 
اخوت نبسته اند و عهد و پيمان آنها با شما 
تنها تا زماني پايدار خواهد ماند كه شما در 
مس��ير منافع آنها برنامه ريزي كنيد، براي 
رضاي خدا و منافع آنها اقدام كنيد و دنبال 
مناف��ع ش��خصي، قومي و . . . نباش��يد. در 
غير اين صورت تجربه نش��ان داده است كه 
حتي خويشان و نزديكان نيز از شما دوري 
خواه��د كرد و در موضع مقابل ش��ما قرار 

خواهند گرفت
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با توجه به تقارن انتش�ار اين شماره 
از ماهنام�ه ي دهياري ها با ش�روع 
مسئوليت ايشان در س�مت معاون عمران 
و توس�عه امور شهری و روس�تايی وزارت 
كش�ور و به تبع آن رياست وي در سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور، با ايشان 
به گفتگو نشس�ته ايم تا مخاطبين ماهنامه 
ب�ا ديدگاه ها، برنامه ها و نظرات ايش�ان در 
حوزه مديريت روس�تايي كش�ور بيش�تر 

آشنا شوند. 
دهياری ه�ا: جناب آقاي خن�دان دل، قبل 
از هرچيز از ط�رف ماهنامه ي دهياري ها و 
جامعه ي مخاطب آن )دهياري هاي سراسر 
كش�ور(، انتصاب شايس�ته ي جنابعالي را 
تبريك ع�رض نم�وده و اميدواريم حضور 
ش�ما در اين مس�ئوليت به عنوان خادمي 
صد ي�ق و با كوله بار گران�ی از تجربه، نويد 
بخش نش�اط و تح�رك بي�ش از پيش در 
خان�واده ي مديريت ش�هري و روس�تايي 
كش�ور بوده و بش�ارت دهنده ي پويايي و 
افزايش فضای دان�ش و بينش در عرصه ي 
مديريت ش�هري و روس�تايي كشور باشد. 
قبل از اينكه پرس�ش هاي مد نظر رامطرح 
كنيم چنانچه جنابعالي نكته ي قابل ذكر در 

آغاز كالم را ضروري مي دانيد، بفرماييد.
<<  قبل از هر چيز وظيفه خود مي دانم به 
خاطر فراهم شدن اين فرصت از ماهنامه ي 
دهياري ه��ا تش��كر نماي��م و انج��ام اولين 
مصاحبه ي خود پس از پذيرش مس��ئوليت 
جديد، با حوزه ي روستايي و دهياري را به 

ف��ال نيك گرفته و امي��دوارم ماحصل اين 
گفتگو مورد توجه مخاطبان محترم ش��ما 

قرار گرفته و مفيد فايده باشد.
ب��ه جامع��ه ي ب��زرگ مديريت روس��تايي 
كش��ور كه مش��تمل ب��ر ح��دود 35000 
ش��وراي اسالمي روس��تا و حدود 28500 
دهياري اس��ت س��الم عرض نموده و براي 
تمامي خادمين عرصه ي مديريت روستايي 
كشور آرزوي توفيق و سربلندي در تمامي 
عرصه ه��ا بوي��ژه عرصه خدمت رس��اني به 
مردمان قانع، معتقد، ايثارگر و سخت كوش 
مناطق روس��تايي كشور را از خداي متعال 

دارم.
جامعه روستايي نقش به س��زايي در توليد 
و ش��كوفايي اقتصادي و خودكفايي كشور 
ايفا نم��وده و جايگاه وي��ژه اي را در عرصه 
س��كونتگاهي، امنيتي، سياسي و اجتماعي 
دارا مي باش��د. ولي واقعيت اين اس��ت كه 
علي رغ��م خدمات بس��يار ارزش��مند نظام 
مقدس جمهوري اسالمي ايران به ويژه در 
زمينه ي توسعه ي زيرساخت هايي همچون 
آب آشاميدني، برق، تلفن، راه و . . . همچنان 
جامعه روستايي با كمبودها و نارسايي هاي 
متع��دد مواجه اس��ت، هرچن��د كه ممكن 
اس��ت نوع اين نيازه��ا و كمبودها متفاوت 
با گذش��ته باشد. امروزه جامعه ي روستايي 
نيازمن��د خدم��ات اجتماع��ي و عموم��ي، 
توسعه ي فرهنگي، توسعه و رونق اقتصادي 
مناط��ق روس��تايي و افزاي��ش فرصت هاي 

ش��غلي و مس��ايلي از اين قبيل اس��ت كه 
در گذش��ته كمتر به آنها توجه شده است. 
روند روبه افزايش مهاجرت روس��تاييان به 
ش��هرها و توسعه حاشيه نش��يني شهري و 
مس��ايل و معض��الت متع��دد مرتبط با آن 
بويژه در دهه هاي اخي��ر علي رغم اقدامات 
گس��ترده در زمينه ي توسعه زيرساخت ها 
در اي��ن مناطق را مي توان معلول كمبودها 
و نارسايي هاي موصوف در جامعه روستايي 

كشور دانست.
ما اگر مي خواهيم روستايي در روستا بماند 
و همچنان موجبات استقالل و خودكفايي 
نظ��ام را فراهم نموده و ش��ادابي، نش��اط 
و بالندگي روس��تا حفظ ش��ود، بايس��تي 
استانداردهاي الزم براي زيست در مناطق 
روس��تايي را از ه��ر لح��اظ و در هر زمينه 
فراهم كنيم. بايس��تي براي كاهش فقر در 
مناطق روس��تايي، ارتقاي سطح و كيفيت 
زندگي روستاييان، ارايه خدمات عمومي و 
اجتماعي، ايجاد اشتغال و افزايش بهره وري 
آن��ان و در ي��ك كالم براي توس��عه پايدار 

روستايي برنامه ريزي كنيم. 
دهياري ه�ا: قب�ل از هرچي�ز ب�ا توج�ه به 
مس�ئوليت جنابعالي در توس�عه ي شهري 
و روس�تايي،  به نظ�ر جنابعالي توس�عه ي 
ش�هري و توسعه ي روس�تايي كدام يك بر 

ديگري مقدم است؟
<<  ب��ه طور كلي من معتقد به توس��عه ي 
متوازن ش��هر و روستا هستم و معتقدم كه 

درگفت وگو با معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور مطرح شد:

اولويت هاي مديريت روستايي 
                 در دولت تدبير و اميد

در پ��ي اس��تقرار دولت يازده��م، طي حكمي از س��وي عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزير كش��ور،                    
هوش��نگ خندان دل به س��مت معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روس��تايی وزارت كشور 
منصوب شد. خندان دل متولد سال 1336 در شهر مقدس مشهد، دارای 
مدرک كارشناس��ی ارشد در رش��ته ي برنامه ريزي سيستمها است. وی 
قبل از پذيرش اين مس��ئوليت، در س��مت معاون حمل و نقل و ترافيک 
شهرداری مشهد فعاليت داشته و پيش از آن نيز،  رئيس سازمان برنامه 
و بودجه استان سيستان و بلوچستان در سال های 1368 تا 1370 بوده 
اس��ت. همچنين وي به مدت 10 سال، در سمت رئيس سازمان برنامه و 
بودجه استان خراسان در سال های 1370 تا 1380 عهده دار مسئوليت 
بوده و مديركلی دفتر صنايع و معادن سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در فاصله ي سال های 

1380 تا 1386 از ديگر سوابق هوشنگ خندان دل مي باشد.

<<<< اسمعيل زيارتي نصرآبادي

ــو
ــگ

تـــ
گف
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اگر مي خواهيم به توس��عه ملي دست پيدا 
كنيم تمام نقاط اين س��رزمين بايستي در 
برنامه هاي توس��عه ديده شوند حتي مراتع 
و بيابان ه��ا، جنگل ه��ا و . . . پ��س اينك��ه 
بگوييم توس��عه ي شهري يا روستايي كدام 
بر ديگري مقدم است خيلي گفتار مناسبي 
نيس��ت. در توس��عه بايس��تي تمام نقاط و 
در تمام��ي جنبه هاي مختل��ف اجتماعي، 
اقتصادي، نه��ادي و اكولوژيك مورد توجه 
ق��رار گيرند. ولي واقعيت اين اس��ت كه از 
گذش��ته نگاه به توس��عه ي ش��هر و روستا 
متوازن نبوده اس��ت و روستاها كمتر مورد 
توجه بوده اند و گواه اين مدعا نيز ش��كاف 
موجود بين ش��هر و روستاست. اگر از ابتدا 
به مقوله هاي توس��عه ي شهري و روستايي 
به ط��ور مت��وازن و هماهنگ توجه ش��ده 
بود، امروز ش��اهد مهاجرت هاي بي رويه ي 
روس��تائيان به ش��هر،  خالي از سكنه شدن 
تعداد زيادي از روس��تاهاي كشور و به تبع 
آن مش��كالت حاشيه نش��يني در ش��هر ها 
و معض��الت اجتماعي و فرهنگ��ي متعدد 
و مرتب��ط ب��ا آن نبودي��م. البت��ه باتوج��ه 
به حج��م مس��ايل و مش��كالت جامعه ي 
روس��تايي و ضرورت رس��يدگي به مسايل 
و مش��كالت آنها، معتقدم كه بايس��تي در 
اين مقطع از زمان جهت رفع كاس��تي ها و 
عقب ماندگي هاي گذش��ته، توجه بيشتري 
با مسايل توس��عه ي روستايي داشته باشيم. 
به هر حال ح��دود 29% از افراد جامعه ي 
ما در مناطق روس��تايي زندگي مي كنند و 
ما موظفيم ضمن رس��يدگي به مس��ايل و 
مش��كالت آنها، شرايط زيست و سكونت را 
در ح��د قابل قبولي برايش��ان فراهم كنيم. 
يكي از مهم ترين ظرفيت هاي كش��ور براي 
تحق��ق اين مهم، ش��كل گيري و اس��تقرار 
35000 شورا و 28500 دهياري است كه 
مي تواند نقش به س��زايي در پيشبرد اهداف 
دولت در راس��تاي توسعه و عمران مناطق 

روستايي كشور داشته باشند. 
كالم،  آغ�از  در  جنابعال�ي  دهياري ه�ا: 
مديري�ت روس�تا را مش�تمل ب�ر ش�ورا و 
دهياري دانس�تيد. به نظر ش�ما هر يك از 
اي�ن دو نه�اد، چه نق�ش و جايگاهي را در 

عرصه ي مديريت روستايي دارند؟
<<  اجازه بدهيد نحوه رابطه و تعامل مردم، 
شورا و دهياري را با ذكر يك مثال تشريح 
كني��م. اگ��ر كل يك روس��تا را ب��ه عنوان 
يك ش��ركت س��هامي عام در نظر بگيريم، 
در اين ش��ركت، كليه ساكنين روستا جزء 
س��هامداران اين شركت محسوب مي شوند 
كه اين س��هامداران )مردم روس��تا( با راي 
مستقيم خود اعضاي هيات مديره)اعضاي 

شوراي اسالمي روستا( را انتخاب مي كنند. 
اين هيات مديره ني��ز وظيفه برنامه ريزي، 
سياس��ت گذاري و نظارت را عهده دار بوده 
و ي��ك نفر را به عنوان مديرعامل ش��ركت 
)دهي��ار( انتخ��اب مي نماي��د. مديرعامل، 
مج��ري مصوب��ات هي��ات مديره ب��وده و 
همواره بايستي پاس��خگوي اعضاي هيات 
مديره باش��د. اعضاي هيات مديره )اعضاي 
شوراي اسالمي روستا( نيز بايستي همواره 
پاس��خگوي تك ت��ك س��هامداران )مردم 

روستا( باشند. 
با تصويب قانون موسوم به قانون شوراها در 
س��ال 75، شوراهاي اسالمي روستا عماًل پا 
به عرصه مديريت روستايي كشور گذاشتند. 
ولي از آن ج��ا كه هدف قانون گ��ذار، ورود 
شوراها به امور اجرايي نبوده و صرفاً وظايف 
برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارتي را از 
جمله وظايف ش��وراهاي اس��المي دانسته 
اس��ت، از همان ابتدا خ��ال وجود يك نهاد 
اجرايي در كنار ش��وراي اسالمي روستا كه 
بتوان��د به عنوان بازويي اجرايي، مصوبات و 
برنامه  هاي ش��ورا را اجرايي نمايد، احساس 

مي شد. 
تا اين كه بر اساس اين ضرورت و به منظور 
مرتفع شدن خال موجود، در تيرماه 1377 
ب��ا تصويب قان��ون تاس��يس دهياري هاي 
خودكفا در روستاهاي كشور، نهاد دهياري 
رسماً پا به عرصه مديريت روستايي كشور 

گذاشت.
بدي��ن ترتي��ب در ح��ال حاض��ر ش��ورا و 
دهي��اري، مديريت روس��تايي را تش��كيل 
مي دهند و به طوركلي تحقق توسعه پايدار 
مناطق روس��تايي را عهده دار مي باشند. بي 
ش��ك انجام اين مهم مستلزم تعامل مثبت 
و س��ازنده بين آنهاست. شواهد موجود در 
مناطق روس��تايي كش��ور نيز حاكي از آن 
اس��ت كه در روس��تاهايي كه ش��ورا نقش 
و  خ��ود  سياس��ت گذاري  و  برنامه ري��زي 
دهياري نيز وظيفه ي اجرايي و پاسخگويي 
خ��ود را به درس��تي و در چارچوب قوانين 
و باتعامالت مثبت و س��ازنده اي با يكديگر 
انج��ام داده ان��د، توانس��ته اند منش��ا آث��ار 

ارزنده اي در توسعه روستا  باشند. 
دهياري ه�ا: جنابعال�ي ش�ورا و دهياري را 
متوليان تحقق توس�عه پاي�دار در مناطق 
روس�تايي معرف�ي نمودي�د. در حال�ي كه 
ح�دود 27 دس�تگاه و نه�اد در مناط�ق 
روستايي عهده دار وظايفي هستند. ارتباط 
و نقش اين دس�تگاه ها در فرآيندتوسعه ي 

روستا را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
<<  اي��ن نكت��ه بس��يار مهم و قاب��ل تامل 
اس��ت. دس��تگاه هاي متع��ددي در ابع��اد 

مختل��ف عمران��ي، خدمات��ي و فرهنگ��ي 
اجتماعي در روستاها وظيفه مند هستند از 
جمله ي اين دس��تگاه ها مي توان به وزارت 
نيرو، وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش 
پزشكي، كميته ي امداد امام خميني )ره(، 
بنياد مس��كن انقالب اسالمي، وزارت راه و 
شهرس��ازي و . . . اش��اره نمود. قرار نيست 
كه كليه ي دس��تگاه ها ب��ا آمدن دهياري و 
ش��ورا، كارهاي خود را تعطيل كنند. بلكه 
دهياري و ش��ورا متولي مديريت يكپارچه 
روستايي هس��تند و بايد از ظرفيت همه ي 
دس��تگاه ها در راس��تاي تحقق توس��عه ي 
پايدار روستا بهره بگيرند. به موجب قوانين 
موج��ود مديريت روس��تا نقش شناس��ايي 
و انعكاس مس��ايل و مش��كالت روس��تا به 
دستگاه هاي ذي ربط، پيگيري امور روستا، 
هماهنگي بين دس��تگاه ها جهت پرهيز از 
دوباره كاري ها، نظارت بر اجراي پروژه هاي 
آنه��ا و پيگيري امور آنها در س��طح محلي 
و تس��هيل گري ب��راي جلب مش��اركت و 

همكاري مردم و پيشبرد امور آنهاست. 
همان گونه كه در مناطق ش��هري در كنار 
مديريت شهري )شوراي شهر و شهرداري(، 
هريك از دستگاه ها وظايف و مسئوليت هاي 
خود را ضمن هماهنگي با مديريت شهري 
انج��ام مي دهن��د، در نقاط روس��تايي نيز 
همين گونه اس��ت و نبايد نقش دستگاه ها 
در مناطق روس��تايي با اس��تقرار ش��ورا و 
دهي��اري كم رنگ تر ش��ود. بلكه بايس��تي 
ب��ا بهره گيري از ظرفيت ش��ورا و دهياري، 
شناس��ايي واقع��ي مس��ايل و مش��كالت 
روس��تا، جلب مشاركت و همكاري اهالي و 
تسهيل گري ش��ورا و دهياري، روند ارايه ي 
خدمت از سوي دستگاه هاي مربوطه بيش 

از پيش تسريع شود. 
دهياري ه�ا: يكي از محوره�اي برنامه هاي 
وزي�ر كش�ور توج�ه ب�ه اقتص�اد محلي و 
توس�عه ي اقتص�ادي مناط�ق بوده اس�ت. 
جنابعالي نيز در فرمايشات خود بر ضرورت 
توجه به رونق اقتصادي و رونق اشتغال در 
مناطق روستايي تاكيد داشتيد. مهم ترين 
برنامه هاي جنابعالي در اين زمينه چيست؟

<<  در حال حاضر يكي از اولويت هاي نظام 
رونق اقتصاد ملي و اش��تغال است. پس هر 
ي��ك از دستگاه ها، س��ازمان ها و نهادها نيز 
مكلفند متناسب با وظايف و مسئوليت هاي 
خود، نقش خود را در اين راس��تا به خوبي 
و با حداكثر توان ايفا نمايند. وزارت كشور 
ني��ز با توجه به جاي��گاه خاص و حاكميتي 
اي��ن راس��تا  خ��ود نق��ش به س��زايي در 
مي تواندايفا كند. هرچند كه ش��هرداري ها 
و دهياري ها به طور مس��تقيم وظايفي را در 
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زمينه ي توسعه ي اقتصادي و رونق اشتغال 
در مناطق شهري و روس��تايي را عهده دار 
نيس��تند ولي بر خود تكلي��ف مي دانند كه 
براي تحقق اهداف نظام در اين خصوص از 

هيچ كوشش و تالشي دريغ نكنند. 
دهياري ه��ا مي توانند در اي��ن زمينه نقش 
تسهيل گر را براي كليه دستگاه هاي متولي، 
نهادهاي اجتماعي، سازمان هاي مردم نهاد 
و . . . ايف��ا كنن��د تا آنه��ا بتوانند راحت تر 

و س��ريع تر به اهداف مورد 
نظ��ر خ��ود دس��ت يابند. 
نقش  مي توانند  دهياري ها 
فرهنگ س��ازي  و  تروي��ج 
دولت  اقتصادي  برنامه هاي 
و نهادها را در سطح روستا 
عه��ده دار ش��ده و مردم را 
س��رمايه گذاري  به  تشويق 
و رون��ق اقتصادي روس��تا 
كنن��د. از جمله ي اين امور 
مي توان به تشويق و ترويج 
ايجاد صندوق هاي اعتباري 
خانوادگ��ي،  و  محل��ي 
تاسيس شركت هاي تعاوني 
توس��عه و . . . اشاره نمود. 

همچنين شورا و دهياري مي توانند با وضع 
مش��وق هايي همچ��ون تخفي��ف در صدور 
مجوزها، واگذاري امور قابل واگذاري و . . . 
ساكنين روس��تا را به سمت سرمايه گذاري 

تشوق و هدايت نمايند.  
دهياري ها: اولويت هاي كاري دولت تدبير و 
اميد در عرصه مديريت روستايي چيست؟

<<  يك��ي از اولويت ه��اي كاري ما، تقويت 
جايگاه و ش��ان و منزلت مديريت روستايي 
در دس��تگاه هاي مختلف و حت��ي در بين 
آح��اد جامعه اس��ت. اگر خواه��ان تحقق 
مديريت يكپارچه ي روس��تايي هس��تيم و 
دهيار را به اس��تناد آيين نام��ه ي اجرايي 
م��اده 194 قانون برنامه  ي پنجم، به عنوان 
مدير ارش��د روس��تا و ش��وراي اسالمي را 
نه��ادي تصميم گي��ر و برنام��ه ري��ز براي 
توسعه ي روستا مي شناس��يم، پس تمامي 
دس��تگاه هاي اجرايي، مردم و س��ازمان ها 
و نهاده��اي فع��ال در زمينه ي توس��عه ي 
روس��تا بايس��تي اين نقش و جايگاه شورا 
و دهياري را بشناس��ند، اختي��ارات قانوني 
آنها را به رس��ميت ش��ناخته،  آن ها را باور 
داشته باش��ند و وظايف قانون��ي خود را در 
قبال آنها به خوبي انجام دهند. متاس��فانه 
بعضي از دستگاه هاي اجرايي هنوز هم بعد 
از گذشت بيش از 10 سال از عمر دهياري 
و 14 س��ال از عمر ش��ورا آن طور كه بايد 
اين نهادها را به رس��ميت نمي شناس��ند و 

هم��كاري الزم را با آنها انج��ام نمي دهند. 
همچني��ن م��ردم نيز بايد نق��ش و جايگاه 
ش��ورا و دهي��اري و همچني��ن، تكاليف و 
وظايف خود را درقب��ال اين نهاد به خوبي 

بشناسند و به آن عمل كنند.
يك��ي ديگ��ر از اقدامات ضروري، انس��جام 
و س��اختاردهي به مديريت روس��تايي در 
سطوح مختلف ملي، استاني و محلي است. 
در س��طح ملي تاحدودي متولي راهبري و 

مديريت شوراهاي اسالمي روستا مشخص 
نب��ود و نوع��ي بالتكليف��ي حاكم ب��ود. با 
تش��كيل اداره كل امور ش��وراهاي اسالمي 
ش��هر و روس��تا در زير مجموعه ي معاونت 
عمران و توس��عه ي امور شهري و روستايي 
وزارت كش��ور اميدواري��م امور ش��وراهاي 
اس��المي روس��تا بيش از پيش ساماندهي 
ش��ود. همچنين راهبري ش��ورا و دهياري 
در ي��ك معاونت وزارت كش��ور ني��ز اميد 
س��اماندهي مطلوب تر امور مرتبط با ايندو 
نهاد و افزايش سطح تعامل شورا و دهياري 
را بيش��تر مي كن��د. همچني��ن در س��طح 
ملي الزم اس��ت تعامالت خ��وب و موثري 
را با ش��وريعالي اس��تان ها برقرار كنيم و از 
ظرفيت هاي متقاب��ل يكديگر براي اعتالي 
مديريت ش��هري و روس��تايي بهره گيري 
كنيم. در س��طح استان ها هم شكل گيري 
دفاتر امور روستايي و شوراها، نقش موثري 
در س��اماندهي امور داش��ته ك��ه با تقويت 
جايگاه و بهبود س��اختار اين دفاتر مي توان 
رون��د ام��ور را بهبود بخش��يد. در س��طح 
شهرس��تان و بخش نيز بايس��تي ساختار و 
تش��كيالت متناسب با ش��ورا و دهياري در 
فرمانداري ها و بخشداري ها شكل بگيرد.  

يكي از موانع و مشكالت مديريت روستايي،  
وجود تعارضات، خالءها و تداخل قوانين و 
مقررات آنهاس��ت. اصالح و انتظام قوانين و 
مقررات مديريت روس��تا )شورا و دهياري( 

نقش به س��زايي در پيش��برد امور،  كاهش 
اختالف��ات و . . . خواهد داش��ت. لذا يكي 
ديگر از اولويت هاي كاري ما اين اس��ت كه 
ضم��ن پااليش قوانين و مق��ررات موجود، 
پيگي��ري الزم را از طري��ق مراجع ذي ربط 
اعم از مجلس شوراي اسالمي،  هيات دولت 

و ساير مراجع داشته باشيم. 
بر اساس تعريف قانون گذار از نهاد دهياري 
در قانون تاس��يس دهياري ه��اي خودكفا، 
دهي��اري نه��اد عمومي 
خودكفا  دولت��ي،  غي��ر 
و ب��ا ش��خصيت حقوقي 
ولي  مي باش��د.  مستقل 
واقعي��ت اين اس��ت كه 
ت��ا  م��ا  دهياري ه��اي 
خودكفايي  به  رس��يدن 
و اس��تقالل مالي فاصله 
دارن��د و تا حدود زيادي 
وابس��ته به منابع دولتي 
هس��تند. بايستي ضمن 
برنامه ري��زي صحي��ح و 
بهره گي��ري از قابليت ها، 
ظرفيت ه��ا و مزيت هاي 
منطق��ه،   ه��ر  نس��بي 
دهياري ها به س��مت خودكفا ش��دن پيش 
روند و وابس��ته ب��ه منابع دولتي نباش��ند. 
ظرفيت ايجاد ش��ده در شركت هاي تعاوني 
دهياري ه��ا در ص��ورت راهب��ري صحيح 
مي توان��د فرصت مناس��بي در اي��ن زمينه 

باشد. 
توج��ه ويژه ب��ه ارتقاي خدم��ات نوين در 
مناط��ق روس��تايي ب��ا توجه به بن��د الف 
م��اده 194 قانون برنام��ه ي پنجم از ديگر 
اولويت ه��اي مديري��ت روس��تايي اس��ت. 
توس��عه ي خدمات��ي همچ��ون ايمن��ي و 
آتش نشاني، مديريت پس��ماند، ساماندهي 
گورس��تان و احداث بوستان هاي روستايي 
در قال��ب بس��ته ي خدمات نوي��ن كه جر 
دهي��اري، هي��چ متولي ديگري در كش��ور 
ندارند، مي تواند نقش به س��زايي در ارتقاي 
ش��اخص هاي زيس��ت و مطلوبيت سكونت 

مناطق روستايي داشته باشد. 
دهياري ه�ا: با توج�ه به اينك�ه چهارمين 
دوره ي ش�وراهاي اسالمي ش�هر و روستا 
ب�ه تازگي فعاليت خ�ود را آغاز نموده اند و 
همچني�ن دهياران نيز همكاري جديدي را 
با اعضاي اين دوره از ش�وراهاي اس�المي 
روستا تجربه مي نمايند، چه پيشنهادات و 

توصيه هايي را براي آنها داريد؟  
<<  امي��دوارم تجرب��ه ي جديد ش��وراها و 
دهياري ها قبل از ه��ر چيز براي خود آنها 
و بعد براي مردم روستا منشا آثار و بركات 
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ارزنده اي باشد. 
قب��ل از هرچي��ز از ش��وراهاي اس��المي و 
دهياري ها مي خواهم تا خود را به آش��نايي 
با قوانين و مقرارت ش��ورا و دهياري مجهز 
نماين��د. چ��ون بهترين مس��ير حركت در 
مديريت روستا، حركت بر روي ريل قوانين 
و مق��ررات اس��ت. اگر هر ي��ك از اعضاي 
شوراي اسالمي روستا و دهيار خود را مقيد 
به رعايت قواني��ن و مقررات بدانند، قدرت 
چانه زني آنها در دفاع از حقوق مردم و رفع 
مشكالت آنها افزايش يافته، اختالفات بين 
آنها كاهش، تعامالت افزايش و  امور روستا 
با س��رعت و كيفيت باالتري به س��رانجام 
خواهد رس��يد. اعتماد، مشاركت و همدلي 
مردم افزايش يافته و قانون گرايي در روستا 
ترويج خواهد شد. پس اولين توصيه ي من 
به مديريت روستا قانون گرايي در تمام امور 

است.
همچني��ن از اعضاي ش��وراهاي اس��المي 
روس��تا و دهياران مي خواهم تا برنامه محور 
باش��ند و هيچ اقدامي را خارج از برنامه ي 
مصوب انجام ندهن��د. همديگر را به برنامه 

محور بودن تش��ويق كنند و با برنامه ريزي 
و اولويت بندي صحيح مس��ايل و مشكالت 
روس��تا، نهاي��ت بهره گي��ري را از منابع و 
امكانات داش��ته باش��ند. به هيچ عنوان بر 
اساس آزمون و خطا عمل نكنند و با برنامه 
ريزي از ات��الف منابع و امكانات جلوگيري 
كنن��د. ل��ذا تنظي��م برنامه ي پنج س��اله ي 
دهياري و بودجه ي ساالنه و تصويب آن در 

مراجع مربوطه توصيه مي شود.
همچني��ن ض��روري اس��ت ك��ه اعض��اي 
ش��وراهاي اس��المي روس��تا و دهياران از 
طريق حضور در برنامه هاي آموزشي،  دانش 
و مهارت الزم را در زمينه ي مديريت روستا 
كس��ب نموده و توانايي هاي خود را در اين 

زمينه ارتقاء بخشند.
از اعض��اي ش��وراهاي اس��المي روس��تا و 
دهي��اران مي خواه��م كه ارتب��اط و تعامل 
خ��ود را با مردم در ه��ر حالت حفظ كنند 
و زمينه ي مش��اركت م��ردم در برنامه ها را 
افزاي��ش دهند. از بروز اختالف در مديريت 
روس��تا )اعضاي ش��ورا و دهيار( به شدت 
پرهيز كنند و با وحدت و همدلي عزم خود 

را  براي خدمت به مردم جزم نمايند. 
دهياري ها: ضمن تشكر از صبر و حوصله ي 
جنابعالي در اين گفتگو و آرزوي موفقيت و 
س�ربلندي براي جنابعالي كالم پاياني خود 
را خطاب  به دهياران و اعضاي ش�وراهاي 

اسالمي روستا بفرماييد.
<<  م��ن هم مجددا از فرصت فراهم ش��ده 
تش��كر مي كنم و اميدورام باهمت و تالش  
خادمين عرصه ي مديريت روستايي  شاهد 
تسريع فرآيند توسعه در مناطق روستايي و 
افزايش مطلوبيت س��كونتگاه هاي روستايي 
باش��يم. در پاي��ان ب��راي ش��ما و تمام��ي 
مخاطبي��ن اي��ن ماهنام��ه آرزوي عزت و 

سربلندي را دارم.  

ضروري است 
كه اعضاي 
شوراهاي 
اسالمي روستا 
و دهياران از 
طريق حضور 
در برنامه هاي 
آموزشي،  
دانش و 
مهارت الزم 
را در زمينه ي 
مديريت روستا 
كسب نموده 
و توانايي هاي 
خود را در اين 
زمينه ارتقاء 
بخشند.
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اگر من عضو شورای اسالمي روستا بودم . . . 
1- فرص�ت خدم�ت ب�ه م�ردم را 
موهبت�ي اله�ي و باالتری�ن افتخار 

خود مي دانستم
بي ش��ك خدمت به م��ردم در دین 
مبی��ن اس��الم از اهمی��ت و جایگاه 
واالی��ي برخ��وردار اس��ت. به طوري 
ک��ه از مجموعه ي تعالیم اس��المي و 
س��یره ي اولی��اي اله��ي )ع( چنین 
برداش��ت مي ش��ود که بعد از انجام 
واجبات، برترین وس��یله براي تقرب 
به خداوند متع��ال این خصلت نیکو 

مي باش��د. اولیاي خداوند همواره در 
خدمت مردم بودند و شخصاً در رفع 

حوائج آنان اقدام مي کردند.
مفاهی��م قرآن مجید به ما مي آموزد 
که آنچه به س��ود مردم باشد، پایدار 
و جاوید خواهد بود و آنچه سودمند 
نباشد مانند کف بر روي آب بزودي 
از می��ان مي رود و اث��ري از آن باقي 

نمي ماند.
پرس��یدند:  )ص(  خ��دا  رس��ول  از 
م��ردم کیس��ت؟  تری��ن  محب��وب 
فرمودند: آنکس ک��ه وجودش براي 

مردم سودمندتر باشد. 

ب��از در روایت��ي پیامب��ر اکرم )ص( 
فرمود: »بن��ده اي از بندگان خدا در 
اثر اینکه ش��اخه خاري را از سر راه 
مسلمین برداشت، اهل بهشت شد.« 
بنابراین اگر من با عضویت در شوراي 
اسالمي روستا مي توانستم این توفیق 
را پیدا کنم که مرجع حاجات مردم 
باش��م و بتوان��م گره��ي از امورات 
آن ها را باز کن��م، قبل از هر چیز از 
خداي متعال براي این توفیق تشکر 
مي کردم و تمام تالش خود را براي 
بهره گی��ري از این فرصت خدادادي 

را مصروف مي داشتم.

اگر من عضو 
شوراي 
اسالمي  روستا 
بودم . . .

اسمعيل زيارتي نصرآبادي
معاون دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه ي روستايي

به لطف خداوند، چهارمين دوره ش��وراهای اس��المی شهر و روستا پس از كش و قوس های فراوان در روز 12 شهريورماه سال جاري با 
اجرای مراسم تحليف در حضور مسئولين و مدعوين و برخی از اقشار مردم، آغاز بكار كردند و شوراهاي اسالمي شهر و روستا 14 ساله 

شدند. تجربه شوراها هرچند كه اندك است ولي مي تواند در صورت بهره گيري صحيح و هوشمندانه، چراغ راه آينده شوراها باشد. 
بي هيچ مقدمه و خارج از عرف نوشتارهاي معمول، مي خواهم به سراغ اصل مطلب بروم. تقارن اين ايام باعث شد كه با خود بيانديشم كه اگر 
من به عنوان يكي از اعضاي شوراي اسالمي روستا انتخاب شده بودم و افتخار حضور در اين نهاد را داشتم چه كار مي كردم. لذا به خودم اجازه 
دادم كه مطالب زير را بنويس��م و اميدوارم مورد توجه خانواده مديريت روس��تايي و بويژه اعضاي محترم شوراهاي اسالمي روستا قرار گيرد. در 
ضمن اگر نكاتي به نظر شما رسيد كه مي تواند نوشتار زير را كامل تر كند، لطف نموده و نظرات خود را به ماهنامه منعكس نماييد تا هم براي 
اينجانب مورد اس��تفاده باش��د و هم اگر توفيقي حاصل شد در ش��ماره ي ديگر ماهنامه اين نوشتار را تكميل كنم. اميدوارم اين نوشتار نكات و 

موارد قابل استفاده اي را در شروع فعاليت شوراها براي آن ها هديه نمايد. 
همچنين از آنجا كه مخاطبين اصلي ماهنامه، دهياران عزيز هس��تند ولي از آن ها تقاضا دارم كه اين ش��ماره از ماهنامه و بويژه اين صفحات را 
براي مطالعه در اختيار اعضاي محترم ش��وراي اسالمي روس��تا قرار دهند و يا در طي جلسه ي مشتركي موارد آن را بررسي و حتي مورد انتقاد 

قرار دهند و نظرات خود را منعكس نمايند. باشد كه اين مطالب مورد توجه و استفاده قرار گيرد.
با اين مقدمه خود را يكي از اعضاي محترم ش��وراي اسالمي روس��تا فرض نموده و سپس نكاتي را كه سعي مي كنم در طول مدت خدمت چهار 

ساله در شوراي اسالمي روستا مد نظر داشته باشم به نگارش در مي آورم. 

ش
ـوز

مـــ
آ
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2- قدردان اعتماد مردم بودم

یقینا اعتماد و اطمینان مردم روستا 
به منتخبین ش��وراي اسالمي روستا 
ارزش��مندترین  و  گرانقیمت تری��ن 
موهبت الهي اس��ت که نصیب آن ها 
شده است. لذا اگر من عضو شوراي 
اس��المي روس��تا ب��ودم ب��ه موجب 
توصیه هاي دیني و اخالقي، بر خود 
فرض مي دانس��تم که از این حسن 
اعتم��اد به نح��و شایس��ته تقدیر و 
تشکر نمایم. لذا با هماهنگي کلیه ي 
از  اعضاي ش��وراي اسالمي روس��تا، 
طریق انتش��ار اطالعی��ه، حضور در 
مس��اجد، درج در س��ایت ش��ورا و 
دهی��اري و یا به ه��ر طریق ممکن، 
مراتب س��پاس و قدرداني خود را به 
محضر مردم روس��تا اعالم مي کردم. 
همچنین با این اقدام تداوم همراهي 
و هم��کاري م��ردم در ط��ول مدت 
4 س��اله خدم��ت را از آن ه��ا تقاضا 
مي ک��ردم و نیاز خود به راهنمایي و 
مس��اعدت آن ها را صادقانه به آن ها 

اعالم مي کردم.
در ضمن، همیش��ه ای��ن نکته را مد 
نظر داش��تم که مردم ب��ا هیچ یك 
از اعضاي ش��وراي اس��المي روستا 
عق��د اخ��وت نبس��ته اند و در ای��ن 
میان عملکرد اعضاي شورا، خدمت 
صاقانه و سالمت آنهاست که محك 
افکار عمومی است و پایداري و قوام 
همراهي و همدلي مردم بسته به آن 

است. 
3- مراس�م تحلی�ف را مختص روز 
خاص�ي نمي دانس�تم و تكلیف آن 
را ت�ا آخری�ن روز ب�ر دوش خ�ود 

احساس مي کردم
اعضاي ش��وراهاي  مراس��م تحلیف 
اسالمي که به اس��تناد ماده 2 آیین 
نام��ه اجرایي تش��کیالت، انتخابات 
داخلي و امور مالي شوراهاي اسالمي 
 و نح��وه انتخ��اب دهی��ار )مص��وب 
1378/1/11 و اصالح��ات بع��دي( 
صورت مي گیرد، یکي از مراسم هاي 
بسیار خوب و سنت حسنه اي است 
که با اعتقادات و باورهاي ما تجانس 
اعض��اي  آن  در  مراس��مي که  دارد. 
ش��وراهاي اسالمي  مسلمان به کالم 

اهلل مجید و پیروان اقلیت هاي دیني 
رس��مي  نیز به کت��اب مقدس خود 
س��وگند ی��اد مي کنند ت��ا در حفظ 
امان��ت و انجام هرچه بهتر وظایف و 
خدمت به مردم کوشا باشند و قانون 
اساس��ی و س��ایر قوانین و مقررات 
کش��ور را در چارچ��وب وظای��ف و 
اختیارات خ��ود مراعات نموده و در 
هم��ه زمینه ها عدالت و انصاف را در 
نظر داش��ته و مادام که در ش��ورای 
اس��المی روس��تا عضویت دارند در 
رعای��ت صرفه و صالح و پیش��رفت 

امور روستا اهتمام نمایند. 
موارد ذکر ش��ده در این سوگندنامه 
بسیار مس��ئولیت آفرین، حساس و 
قابل تامل اس��ت. ل��ذا اگر من عضو 
شوراي اسالمي روس��تا بودم مراسم 
تحلیف را صرفاً یك مراسم تشریفاتي 
ندانس��ته و مف��اد آن را میثاق خود 
با م��ردم و خ��داي متعال دانس��ته 
و همواره خ��ود را ملزم ب��ه رعایت 
کام��ل آن مي دانس��تم. ب��ار تکلیف 
این س��وگندنامه را در تمامي  مدت 
خدمت و در تمامي  امور شورا بویژه 
در تصمیم گیري ه��ا، برنامه ریزي ها، 
اقدامات، ارایه نظرات و . . . بر دوش 
خود احس��اس مي کردم. شاید بهتر 
بود که متن کامل این س��وگندنامه 
را در دفتر ش��وراي اسالمي روس��تا 
نصب نمایم تا هر روز این مهم برایم 

یادآوري شود. 
4- ق�دردان زحم�ات اعضاي دوره 

قبل شورا بودم
ب��ه  ش��روع  ک��ه  اس��ت  طبیع��ي 
ش��وراهاي  دوره  چهارمی��ن  کار 
اسالمي روس��تا، ب��ه معن��ي خاتمه 
یافتن فعالیت دوره قبل شوراس��ت. 
اعضایي که ش��ش س��ال صادقانه و 
با تمام ت��وان خود براي پیش��رفت 
و اعت��الي روس��تاي ما کوش��یدند. 
هرچند که شاید برخي انتقادات هم 
به عملکرد آن ها وجود داشته باشد. 
ولي فراموش نکنیم که تغییر، هرگز 
به معنای نادیده انگاش��تن زحمات 
پیش��ینیان نیس��ت و اگر نقد ما از 
گذش��ته، به انصاف آراس��ته نباشد، 
امید نخواهیم داش��ت ک��ه عملکرد 

ام��روز م��ا م��ورد نق��د منصفانه ي 
آین��دگان ق��رار گی��رد. تغییر، رکن 
گریزناپذیر زندگی و عامل اساس��ی 
تداوم حیات و اعتالی س��ازمان ها و 

نهادهاست.
با این توضیح، اگر من عضو ش��وراي 
اسالمي روس��تا ب��ودم ب��ا اعض��اي 
سومین دوره شوراها آنگونه برخورد 
مي کردم که دوس��ت داشتم اعضاي 
پنجمین دوره شورا )شوراي بعدي( 
با م��ن برخ��ورد کنند. ل��ذا به نحو 
شایسته با هماهنگي اعضاي شوراي 
اسالمي روس��تا، طي مراسمي و یا به 
هر طریق ممکن،  از تالش و زحمات 
آن ه��ا تش��کر نم��وده و همراهي و 
مساعدت آن ها با شوراي جدید را از 
آن ها درخواس��ت مي کردم. عملکرد 
آن ه��ا را س��یاه نمایي نمي ک��ردم و 
انص��اف را در نق��د عملک��رد آن ها 
و  رعای��ت مي ک��ردم. محدودیت ها 
موان��ع عملکردي آن ه��ا را مد نظر 
قرار مي دادم و ش��ش س��ال خدمت 
افتخاري و بدون چشم داش��ت آن ها 

را از یاد نمي بردم.
و ش�یرین  تل�خ  تجربی�ات  از   -5
درس  ش�ورا  قبل�ي  دوره ه�اي 

مي گرفتم
به لطف خداوند سه دوره از فعالیت 
شوراهاي اسالمي  را در کشور تجربه 
نموده ایم و ش��وراهاي اس��المي 14 
ساله شده اند. به هر حال فعالیِن این 
عرصه داراي تجربیات تلخ و شیرین 
متعددي هس��تند که مي تواند چراغ 
راه م��ا در دوره  ي جدی��د ش��وراها 
باش��د. هرچند که متاس��فانه تجربه 
نش��ان داده اس��ت که م��ا کمتر از 
تجربیات یکدیگر اس��تفاده مي کنیم 
ابت��دا خودم��ان  از  را  و همه چی��ز 
تجربه مي کنیم و دانش و اندخته ي 
ذي قیم��ت تجربه را به راحتي مورد 
بي مهري و کم توجهي قرار مي دهیم. 
درحالي ک��ه مي توانیم با بهره گیري 
از تجربی��ات پیش��ینیان، کاره��اي 
صحی��ح آن ه��ا را با ق��درت و توان 
بیش��تر ادامه دهیم و از اش��تباهات 
آن ها درس گرفت��ه و آن ها را تکرار 
نکنیم. موانع کار و راهکارهاي برون 
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رفت از آن ها را بشناسیم و بیاموزیم. 
بر همین اساس اگر من عضو شوراي 
اسالمي روس��تا بودم ارتباط خود با 
اعض��اي دوره هاي قبل ش��ورا را نه 
در روزه��اي آغازی��ن کار و به طور 
صوري و ظاهري بلکه در طول مدت 
چهارسال و به طور واقعي و هدفمند 
برقرار نگاه مي داش��تم. لذا جلسات 
هم اندیش��ي با آن ها را تشکیل داده 
و از خدمات مشاوره اي آن ها همواره 

بهره مي گرفتم.
را  م�ردم  و  خ�ود  ارتب�اط   -6
حف�ظ  خدم�ت  روز  آخری�ن  ت�ا 

مي کردم
نکنی��م  فرام��وش 
مقدس  نظ��ام  ک��ه 
ي  ر جمه��و
اسالمي ایران، نظامي 
مبتن��ي   مردم��ي  و 
مردم س��االري  ب��ر 
دیني اس��ت و یکي 
از عوامل اس��تحکام 
و قوام نظ��ام، مردم 
و  م��ردم  هس��تند. 
روس��تاییان  بوی��ژه 
عزی��ز در س��ال هاي 
انق��الب  از  پ��س 
پش��تیبان  هم��واره 
نظ��ام بوده ان��د و در 
مختلف  عرصه ه��اي 
فرهنگي،  اجتماعي، 

سیاس��ي و حت��ي در عرصه آباداني 
و س��ازندگي، حض��ور چش��مگیر و 

هوشمندانه اي داشته اند. 
در دنی��اي ام��روز ک��ه ب��ا تغییرات 
سریع و گسترش روزافزون نیازهاي 
ش��کل گیري  اس��ت،  عمومي همراه 
براي  حرکت ه��اي جمع��ي م��ردم 
اداره ام��ور عموم��ي  جامع��ه )اع��م 
از ش��هر یا روس��تا( بی��ش از پیش 
به طوري ک��ه  مي ش��ود.  احس��اس 
رویکرده��اي جدید توس��عه نیز بر 
مشارکت مردمي تاکید فراوان داشته 
و توس��عه ي واقع��ي را ب��ه معن��اي 
مش��ارکت دادن م��ردم در تمام��ي 
مراحل برنامه هاي توسعه مي دانند. 

یکي از مصادیق دخالت دادن مردم 

در امور و مشارکت آن ها در اداره امور 
عمومي، ایجاد و تقویت سازمان هاي 
غیر دولتي از قبیل ش��ورا و دهیاري 
است. چرا که با شکل گیري این گونه 
سازمان ها، از یك سو بار سنگیني از 
دوش بخش دولتي بردا شته مي شود 
و از س��وي دیگ��ر ضمن ش��ناخت 
بهتر و دقیق تر مس��ایل و مشکالت، 
اجرایي تري  و  منطقي تر  راهکارهاي 
براي حل مسایل و مشکالت جامعه 
ارای��ه خواهد ش��د. همچنین توجه 
به این مه��م موجب تقویت فرهنگ 

خودباوري، مسئولیت پذیري، اعتماد 
و همدلي در جامعه مي شود.

با توجه به این که یکي از اساسي ترین 
اهداف شکل گیري شوراها به عنوان 
بسیج  دولتي،  عمومي غیر  س��ازمان 
مش��ارکت هاي  جل��ب  عموم��ي  و 
مردمي در فرآیند توس��عه روستایي 
بوده، الزم اس��ت که این نهاد آحاد 
م��ردم را با خ��ود هم��راه و همدل 
نم��وده و زمینه ه��اي بهره گیري از 
منابع انس��اني، اجتماعي و اقتصادي 
جامع��ه در فرآیند توس��عه را فراهم 

نماید. 
ش��وراي  عض��و  م��ن  اگ��ر  ل��ذا 
اسالمي روستا بودم به ضرورت حضور 
برنامه  هاي  تمامي مراح��ل  در  مردم 

توس��عه ي روس��تا )تعیین اهداف و 
اولویت ها، برنامه ریزي، اجرا، نظارت 
و ارزش��یابي( ب��اور داش��ته و هیچ 
برنامه اي را بدون مش��ارکت مردم و 
اخذ نظرات آن ها ش��روع نمي کردم. 
متولی��ان  از  بس��یاري  متاس��فانه 
مدیریت روستایي، مشارکت مردمي 
 را صرف��اً در مش��ارکت مال��ي آن ها 
در انجام پروژه ه��ا تعریف مي کنند، 
بدون اینکه ب��راي مردم حقي براي 
اظه��ار نظر در انجام ی��ا عدم انجام، 
چگونگي و فرآیند انجام و سایر امور 
و  پروژه ها  به  مربوط 
برنامه ها قایل باشند. 
درخص��وص  بح��ث 
و  مش��ارکت  ان��واع 
جل��ب  ش��یوه هاي 
و...  مردم  مش��ارکت 
ای��ن  حوصل��ه ي  از 
است  نوش��تار خارج 
ول��ي در ی��ك کالم 
در  مردم  مش��ارکت 
توسعه ي  برنامه هاي 
بایس��تي  روس��تا 
آگاهان��ه، خودجوش 
و  ب��وده  واقع��ي  و 
در پای��ان، رضای��ت 
را  کننده  مش��ارکت 
به همراه داشته باشد 
ت��داوم  زمینه ي  ت��ا 
فراه��م  مش��ارکت 

شود. 
را  شفاف س�ازي  و  صداق�ت   -7

سرلوحه امور شورا قرار مي دادم
بر اس��اس بن��د ج م��اده 68 قانون 
انتخ��اب  و  وظای��ف  تش��کیالت، 
شوراهاي اس��المي کشور و انتخاب 
شهرداران، شورا موظف است حداقل 
دو بار در س��ال و ب��ا 15 روز اعالم 
قبل��ي، گردهمایي عمومي تش��کیل 
داده و ضم��ن ارایه ي گ��زارش کار، 
پیشنهادات مردم را اخذ و مشارکت 
و خودیاري اهالي را براي پیش��برد 
امور روستا جلب نماید. همچنین به 
اس��تناد ماده 39 آیین نامه اجرایی 
تش��کیالت، انتخابات داخلی و امور 
مالی ش��وراهای اس��المی روس��تا و 
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)مصوبه  دهی��ار  انتخ��اب  نح��وه ي 
ش��ماره 52947/ت 21958ه مورخ 
اس��المي  ش��وراي   )1378/1/24
 روستا موظف است در پایان هر سال 
مال��ي، ترازنامه مالي خود و دهیاري 
را طبق فرم هاي ارس��الي از س��وي 
وزارت کش��ور جهت اط��الع عموم 

اهالي به طریق ممکن انتشار دهد.
ناگفته پیداست که شفاف سازي در 
امور شورا و دهیاري و اطالع رساني 
مداوم، مورد نظر و تاکید قانون گذار 
بوده اس��ت. بدیهي است اقدام شورا 
و دهی��اري در ای��ن خصوص ضمن 
جل��ب رضایت و مش��ارکت مردمی، 
حس اعتم��اد اجتماعی و همدلی را 
در اهالي روستا تقویت خواهد نمود. 
ش��وراي  عض��و  م��ن  اگ��ر  پ��س 
رس��م  ب��ه  ب��ودم،  اسالمي روس��تا 
امانت��داري و به منظور انجام تکلیف 
قانوني خ��ود، گزارش ه��اي مالی و 
همچنین گ��زارش عملکرد عمرانی، 
خدماتی و فرهنگی- اجتماعی شورا 
و دهی��اري را به ص��ورت ادواری و 
منظ��م )حداقل ش��ش ماه یك بار(، 
تهیه و جهت تنویر افکار عمومی به 
مردم اعالم مي کردم. در این راس��تا 
مي ت��وان از تریبون ه��اي مس��اجد، 
برگزاري گردهمایي، انتشار مکتوب 
گ��زارش عملکرد و نص��ب در معابر 
و اماکن عمومي، درج در نش��ریات 
محلي، انعکاس در س��ایت شورا و یا 

دهیاري و . . . بهره گیري نمود.
8- عالم و عامل به قانون بودم

آش��نایي و تسلط ش��ورا و دهیاري 
به قوانین و مق��ررات مرتبط، نقش 
به س��زایي در موفقی��ت و مطلوبیت 
عملک��رد آن ها دارد. عال��م بودن به 
قوانی��ن،  ق��درت چانه زني ش��ورا و 
دهی��اري در احق��اق حق��وق مردم 
در  آن ه��ا  مطالب��ات  پیگی��ري  و 
دس��تگاه هاي اجرای��ي و نهاده��اي 
مي ده��د،  افزای��ش  را  مختل��ف 
قاب��ل  فرصت ه��اي  و  ظرفیت ه��ا 
استفاده براي توسعه روستا را آشکار 
مي کن��د، از تداخ��ل در امور س��ایر 
دس��تگاه ها، جلوگیري و تعامالت را 
نظام مند مي نماید، اختالفات و سوء 

تفاهم ها را کاهش مي دهد و امور را 
شفاف و قابل دفاع مي نماید. 

ل��ذا اگ��ر من ب��ه عضویت ش��وراي 
اسالمي روستا در مي آمدم در اولین 
اق��دام، قوانین و مق��ررات مرتبط با 
وظایف ش��ورا و دهی��اري را با دقت 
مورد مطالعه و بررسي قرار مي دادم. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه تجربه ي 
نگارنده نش��ان مي ده��د که بخش 
عم��ده اي از اختالفات و چالش هاي 
ش��ورا و دهیاري در ادوار گذش��ته، 
ناش��ي از عدم اش��راف به قوانین و 
مقررات بوده است که ضمن مختل 
کردن روند توسعه ي روستا و تاخیر 
در خدمت رس��اني به مردم، تبعاتي 
از قبیل عزل دهیار، س��لب عضویت 
اعضاي شورا و یا حتي منحل شدن 
ش��وراي اس��المي روس��تا را در پي 

داشته است. 
همچنین یکي از کارکردهاي مثبت 
ش��ورا و دهیاري ترویج قانون گرایي 
و قانون مندي در بین اهالي روس��تا 
اس��ت که آث��ار بس��یار مثبت��ي را 
براي توس��عه ي روس��تا و در نهایت 
توسعه ي ملي به همراه دارد که ذکر 
آن در حوصله ي این نوشتار نیست. 
ش��وراي اس��المي به عنوان منتخب 
مردم، بایستي خود عامل به قوانین 
و مقررات باش��د. در غیر این صورت، 
چنانچه خداي ناکرده مردم روس��تا 
از منتخبین خود در محیط کوچك 
روستا قانون ش��کني و عدم التزام به 
رعایت قوانین را ببینند، متاس��فانه 
لطم��ه ي بس��یار س��نگین و جبران 
ناپذیري به اعتم��اد عمومي اهالي و 
کاهش همدلي و مش��ارکت در امور 
روستا وارد خواهد داشت که جبران 

آن بسیار سخت مي باشد.
ش��وراي  عض��و  اگ��ر  م��ن  ل��ذا   
اسالمي روس��تا بودم مي کوشیدم که 
هم عال��م و هم عام��ِل خوبي براي 

قانون باشم.
9- ب�ه تمامي ابعاد توس�عه روس�تا 

توجه مي کردم
و صاحب نظران  اندیشمندان  امروزه 
توس��عه، اعتق��ادي ب��ه توس��عه ي 
تك بع��دي ندارند. به عن��وان مثال 

افزایش صرف درآم��د و تولید را به 
معني توس��عه نمي دانند بلکه بر این 
اعتقادن��د که توس��عه جریاني چند 
بع��دي اس��ت و اگر قرار اس��ت که 
جامعه اي به توسعه برسد بایستي به 
تمامي ابعاد توسعه اعم از اجتماعي، 
)زیس��ت  اکولوژیک��ي  اقتص��ادي، 
محیطي( و نه��ادي به طور متوازن، 
هماهنگ و متعادل توجه ش��ود. به 
عبارت ساده تر، ابعاد مختلف توسعه، 
ب��ه منزل��ه ي اعضا و جوارِح انس��ان 
فرض مي شوند که بایستي متناسب 
با یکدیگر رش��د کنند ت��ا کاربرد و 
کارآی��ي الزم را داش��ته باش��ند. به 
همی��ن دلی��ل واژه های��ي همچون 
توس��عه مت��وازن و چن��د جانبه در 

ادبیات توسعه ورود یافتند. 
ش��کوهمند  انق��الب  پی��روزي  ب��ا 
آرمان ه��اي  ب��ه  بن��ا  اس��المي، 
محرومیت زدایي  و  عدالت گس��تري 
در  ارزن��ده اي  اقدام��ات  انق��الب، 
راس��تاي ارایه ي خدمات عمومي  و 
روستایي  زیرس��اخت هاي  توسعه ي 
انجام ش��د. ولي شواهد حاکي از آن 
بود که علي رغم خدمات ارایه شده، 
توسعه پایدار روستایي محقق نشد و 
همچنان ش��اهد مهاجرت بي رویه ي 
روس��تاییان به شهر، تخلیه روستاها 
و . . . بودیم. بس��یاري از محققین و 
صاحب نظران، دلیل این امر را توجه 
صرف مدیران و سیاس��ت گزاران امر 
توس��عه به »توس��عه زیرساخت ها« 
وعدم توجه به ابعاد متعدد و مختلف 
توسعه روس��تایي و غلبه ي نگاه هاي 
تك بعدي مي دانند. چرا که روس��تا 
جامعه اي اس��ت ب��ا ابع��اد مختلف 
اجتماع��ي، اقتص��ادي، فرهنگ��ي و 
اکولوژیکي و بي شك تحقق توسعه 
پایدار روستایي نیز مستلزم توجه به 

تمامي این ابعاد است. 
ش��وراي  عض��و  م��ن  اگ��ر  ل��ذا 
تمامي ابعاد  به  بودم  اسالمي روس��تا 
توس��عه روس��تا توجه مي ک��ردم و 
ضمن شناس��ایي مسایل و مشکالت 
روستا در هر بعد، براي مرتفع شدن 

آن ها برنامه ریزي مي کردم.
10- از ایج�اد تفرق�ه در مدیری�ت 
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روستا )ش�ورا و دهیاري( به شدت 

پرهیز مي کردم
با وق��وع تفرقه، اخت��الف و جدایی 
میان جمع متحدي همچون شوراي 
اس��المي  روستا، دوس��تی، وحدت، 
ب��رادری و صمیمی��ت ازمی��ان می 
رود. درواقع، هیچ عاملی به اندازه ي 
تفرق��ه، ب��رای ی��ك جم��ع متحد 
خطرن��اک نیس��ت. چرا که ب��ا بروز 
گذش��ت،  حرمت،  اموریچون  تفرقه 
وح��دت و ایث��ار ج��ای خ��ود را به 
بی حرمت��ی، دعوا، انتقام، درگیری و 

اختالف می دهند.
در  مه��م  بس��یار  ازعوام��ل  یک��ی 
گسترش و تداوم فقر و عقب ماندگی 
جوام��ع، وجود اخت��الف و درگیری 
می��ان آن هاس��ت. چراک��ه باوق��وع 
اخت��الف و ش��قاق درمی��ان آن ها، 
توانمندی، ابتکار و خالقیتش��ان به 
ش��دت کاهش می یابد و س��رمایه ها 
و امکاناتش��ان عمدتا در امور بیهوده 
هزینه می ش��ود و ان��واع معضالت، 
س��ختی ها و تنگدس��تی ها بر آن ها 

عارض می شود.
ب��ا ب��روز تفرق��ه، اف��راد از دی��دن 
خوبی ها، زیبایی ها و نقاط اش��تراک 
یکدیگر عاجز می شوند و به اختالف، 
جدایی و دش��منی تمایل بیش��تری 

پیدا می کنند. 
وجود جریان ه��ای فکری، فرهنگی، 
اعتق��ادی و قومي  و طایفه اي متکثر 
در یك روس��تا به مثاب��ه ي پذیرش 
تفرقه درمیان آنان نیست، بلکه عدم 
م��دارا، گفتگو و تعام��ل میان آنان 
اس��ت که زمینه های تفرقه را فراهم 

می کند. 
سعدی شیرین س��خن معتقد است 

که:
عبادت به جزخدمت خلق نیست                  

به تسبیح و سجاده و دلق نیست
اما باید پذیرفت که درمحیط اختالف 
وتفرق��ه ام��کان خدمت ب��ه خلق و 
بندگی خدا بسیار ضعیف تر می شود. 
ش��ورایي که خود در فضای اختالف 
به سر می برد، چگونه می تواند خادم 
مردم باش��د. یکی ازع��وارض منفی 
تفرق��ه، تبدی��ل خدمت ب��ه خیانت 

و دشمنی اس��ت. در محیط تفرقه، 
نفاق و ریا امری همگانی می شود.

ش��وراي  عض��و  م��ن  اگ��ر  پ��س 
اسالمي روس��تا ب��ودم نهایت تالش 
خود را براي افزایش وفاق و همدلي 
بین اعضاي ش��ورا و دهیاري به کار 
مي ب��ردم و از ه��ر اقدامي که به این 
وفاق و همدلي لطمه وارد مي کند و 
زمینه ایجاد تفرقه را فراهم مي کند 

به شدت پرهیز مي کردم.
11- ش�وراي اس�امي  روس�تا را به 

شوراي دهیاري تبدیل نمي کردم
ماده 69 قانون تش��کیالت، وظایف 
و انتخاب ش��وراهاي اسالمي کشور 
و انتخ��اب ش��هرداران، وظایف��ي را 
در ابع��اد مختل��ف ب��راي ش��وراي 
است.  نموده  تعیین  اسالمي روس��تا 
به گون��ه اي که می توان ش��وراهای 
اسالمی را به مجالس کوچك محلی 
تش��بیه کرد که کار قانون گذاری و 
تصوی��ب لوای��ح در س��طح محلی و 
نظ��ارت ب��ر عملکرد دس��تگاه های 
مرتبط ب��ا ح��وزه کاری را عهده دار 
هس��تند. بخش��ي از وظایف قانوني 
جمل��ه  از  اسالمي روس��تا  ش��وراي 
وظیفه عزل و نصب دهیار و نظارت 
ب��ر عملکرد دهی��اري را مي توان در 
ارتباط با نهاد دهیاري دانس��ت. اما 
متاس��فانه در س��ه دوره ي گذشته 
این نقش در حد قابل توجهی تنزل 
یافت��ه و ش��وراهاي اسالمي ش��هر و 
روس��تا عمال به شورای شهرداری یا 
دهیاری تبدیل ش��ده بودند. این در 
حالي اس��ت که ش��وراهاي اسالمي  
روستا در قبال بسیاري از دستگاه ها 
و نهاده��اي دیگ��ر نی��ز وظایفي را 
عه��ده دار هس��تند و فقط مس��ئول 

نظارت بر دهیاري نیستند. 
اگر من عضو ش��وراي اسالمي روستا 
بودم ارتباط و تعامل خود با دهیاري 
را صرف��ا در چارچ��وب قوانی��ن و 
مق��ررات ج��اري کش��ور تعریف و 
دنبال مي ک��ردم. انتظاراتي فراتر از 
قانون از دهیاري نداش��تم و در امور 
جاري این نهاد بي دلیل و غیرقانوني 
دخالت نمي کردم. نظارت قانوني بر 
عملکرد دهیاري را وظیفه، مسئولیت 

و مطالبه ي عموم اهالي مي دانس��تم 
ولي از دخالت غی��ر قانوني در امور 
دهیاري به شدت اجتناب مي کردم. 
اختافات موجود در روستا   -12
را ب�ا هوش�مندي کاه�ش مي دادم 
جایگزی�ن  را  همدل�ي  و  وف�اق  و 

مي کردم.
ام��روزه »س��رمایه ي اجتماعي« به 
عنوان یکي از پیش ش��رط  هاي الزم 
ب��راي توس��عه ي مناطق ش��هري و 
روس��تایي مطرح مي باش��د. سرمایه 
اجتماع��ی باع��ث انس��جام، اعتماد 
و  اطمین��ان  حس��ن  و  متقاب��ل 
همبس��تگی در بین شهروندان )اعم 
از روستانش��ین یا شهرنشین( شده 
و هرگون��ه کاه��ش در آن منجر به 
سیاس��ی،  مش��ارکت های  کاه��ش 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اقتص��ادی 
ش��هروندان می شود. س��رمایه، واژه 
آش��نایی اس��ت که بارها و بارها آن 
را شنیده ایم و شاید با تامل و تعقل 
و ی��ا س��اده و بی تف��اوت از آن گذر 
کرده ایم. ام��ا باید بدانیم س��رمایه، 
معن��ای گس��ترده تری از آنچ��ه ما 
می اندیش��یم، دارد. س��رمایه، فقط 
ش��امل مال و ثروت و پول و دارایی 
نمی شود بلکه توانایی ها، استعدادها، 
عالقه مندی ه��ا و حت��ی بینش یك 
فرد نیز جزو سرمایه های او به شمار 
می رود؛ سرمایه هایی که برای یافتن 
آن ه��ا باید درکی عمیق و بینش��ی 

وسیع داشت.
یکی از س��رمایه های مهم هر جامعه 
که از مولفه های اساس��ی و مؤثر در 
توس��عه و ثبات، پویایی و سرزندگی 
آن جامعه محسوب می شود، سرمایه 
اجتماعی است؛ س��رمایه ای که زیر 
بنای توس��عه فرهنگ��ی، اقتصادی، 
سیاس��ی ی��ك جامع��ه محس��وب 
مي ش��ود. اهمیت این س��رمایه، به 
میزانی است که از آن به عنوان ثروت 
نامرئی ی��ك جامعه ی��اد می کنند. 
هرگون��ه کاه��ش در آن، منج��ر به 
سیاس��ی،  مش��ارکت های  کاه��ش 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و اقتص��ادی 
ش��هروندان می ش��ود و همچنی��ن 
رش��د آس��یب ها و جرائم اجتماعی، 
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بی اعتم��ادی، ی��أس و ناامی��دی و 
احساس محرومیت نسبی و بسیاری 
از ناهنجاری ه��ا، نتیج��ه ي تقلی��ل 
سرمایه اجتماعی در بین شهروندان 

یك جامعه است.
مناط��ق  از  برخ��ي  در  متأس��فانه 
روس��تایي کشور مس��ایلي همچون 
وج��ود طوای��ف و اق��وام مختل��ف، 
محله ه��اي مختلف، لهجه یا گویش 
متف��اوت و . . . ب��ر اختالف��ات بین 
اهالي دامن زده و ضمن آس��یب به 
س��رمایه ي اجتماعي، فرآیند توسعه 
روس��تا را با آس��یب ج��دي مواجه 
مي کن��د. اعتم��اد متقابل م��ردم با 
م��ردم، م��ردم و ش��ورا و م��ردم با 
دهی��اري را دچ��ار آس��یب نموده، 
مش��ارکت اجتماعي، ابت��کار عمل، 
نش��اط و پویایی را کاهش مي دهند 
و ب��ه همین دلیل مانع��ي جدي بر 
س��ر راه توسعه ي روس��تا محسوب 

مي شوند.
اگر من عضو شوراي اسالمي  روستا 
برخورده��ا،  بودم، تمامي اقدام��ات، 
برنامه ها، تصمیم��ات و رویکردهاي 
ش��وراي اسالمي  روس��تا و دهیاري 
را ب��ه گونه اي برنامه ری��زي و انجام 
مي دادم که نه تنها به مسائل موجود 
دامن نمي زدم بلکه موجبات کاهش 
و ی��ا حذف اختالف��ات و جایگزیني 
همدل��ي و همراه��ي و صمیمیت را 
بیش از پیش فراهم مي کردم. بحث 
در این خصوص و راهکارهاي کاهش 
اختالفات اجتماعي مجال بیش��تري 
مي خواه��د که در ص��ورت امکان و 
اع��الم تمایل ش��ما )از طریق اعالم 
به ماهنامه( در شماره یا شماره هاي 
بعدي ماهنامه به صورت ویژه به آن 

خواهیم پرداخت.
تعامل با تمامي دستگاه هاي   -13
اجرایي را در برنامه کاري شورا قرار 

مي دادم
بر اس��اس وظایف تعیین شده براي 
ش��وراهاي اسالمي  روس��تا در ماده 
68 قان��ون تش��کیالت، وظای��ف و 
انتخاب ش��وراهاي اس��المي کشور 
و انتخ��اب ش��هرداران، در ارتب��اط 
ب��ا تعامل ب��ا دس��تگاه هاي اجرایي، 

پیش��نهاد  ارایه  همچ��ون؛  وظایفي 
براي رف��ع کمبودها، نارس��ایي ها و 
نیازهاي روس��تا به مقامات ذي ربط، 
نظارت و پیگی��ري اجراي طرح ها و 
پروژه هاي عمراني اخصاص یافته به 
روس��تا، همکاري با نیروي انتظامي 
جهت برقراري امنیت و نظم عمومي 
 و مواردي از این قبیل براي ش��وراي 

اسالمي  روستا تعیین شده است. 
البته برق��راري تعامل بین ش��ورا و 
دس��تگاه اجرایي، ع��الوه بر توجه و 
اهتمام ش��وراي اس��المي  روستا به 
این مهم، مستلزم پذیرش جایگاه و 
شانیت شورا توسط دستگاه اجرایي 
ذي رب��ط و الزام آن ب��ه همکاري و 
تعامل با ش��وراي اس��المي  روس��تا 
ب��ه عن��وان نماین��ده ي بخش��ي از 
جمعیت کش��ور مي باشد. مادامي که 
دس��تگاه هاي اجرایي، جایگاه واقعي 
شوراهاي اسالمي  روستا را نشناسند 
و خ��ود را مل��زم ب��ه هم��کاري و 
همراهي با آن ها در چارچوب قوانین 
و مق��ررات ج��اري کش��ور ندانن��د 
نمي ت��وان انتظ��ار برق��راري تعامل 

مثبت، موثر و سازنده را داشت. 
در حال حاضر 27 دس��تگاه اجرایي 
به طور مس��تقیم یا غیر مستقیم با 
مسایل روس��تا و برنامه هاي توسعه 
روس��تا در ارتباط ب��وده و وظایفي 
را در این راس��تا عهده دار هس��تند. 
در گام اول بایس��تي اعضاي محترم 
شوراي اسالمي روستا این دستگاه ها، 
وظایف آن ها و مسئولیت هایشان در 
زمین��ه توس��عه روس��تا را به خوبي 
بشناسند و در ادامه، ضمن شناخت 
ساختار و تشکیالت این دستگاه ها، 
زمینه برق��راري تعامل با بخش هاي 
ذي ذب��ط را برقرار نماین��د. انعکاس 
مس��ایل و مش��کالت روستا و مطلع 
کردن دس��تگاه اجرای��ي ذي ربط و 
پیگی��ري جهت حل آن ه��ا، فرآیند 
توسعه روستا را تسریع نموده و توان 
و ظرفی��ت مدیریت روس��تا را براي 
مرتفع نمودن مس��ایل و مش��کالت 

روستا ارتقاء مي بخشد. 
و  ب�ودم  برنامه مح�ور   -14
برنامه ری�زي را س�رلوحه تمام امور 

شورا قرار مي دادم
قبل از هرچیز این سئوال را از خود 
بپرسیم که چرا بایستي برنامه محور 
باش��یم و برنامه ریزي را مد نظر قرار 
دهیم. از آنجا که منابع در دسترس 
انسان اعم از منابع انساني، طبیعي، 
س��رمایه اي و . . . محدود هستند و 
از طرفي درخواست هاي نامحدودي 
داریم و همواره چیزهایي بیش��تر از 
آنچه که داری��م مي طلبیم، نیازمند 
یك برنامه ریزي و داش��تن برنامه ي 
دقیق و منظم هس��تیم ت��ا نیازهاي 
خود را با منابع در دسترس سنجیده 
و در ص��ورت ل��زوم اولویت بن��دي 
مناس��بي براي نیازهاي خود داشته 
باش��یم. پس به عبارتي ساده تر، اگر 
ما هیچ محدودیتي براي دسترس��ي 
ب��ه امکانات و منابع نداش��تیم، نیاز 
چنداني به برنامه ریزي هم نداشتیم.

برهمی��ن اس��اس ش��ناخت وض��ع 
موجود، تعیین وضع مطلوب، ترسیم 
اهداف و تعیین و انتخاب فعالیت ها 
و اقداماتي که زندگي تمام افراد یك 
اجتماع یا اهالي یك روستا را تحت 
تاثیر ق��رار مي دهد، باید براس��اس 
طرحي از پیش تعیین ش��ده انجام 
ش��ود که اصطالحاً ب��ه آن »برنامه« 
مي گوین��د و برنامه ریزی نیز عبارت 
است از تجسم و طراحی جریانی که 
ما را از وضع موجود به وضع مطلوب 
ب��ا بهره گی��ري صحی��ح از امکانات 

جامعه هدایت می کند.
ب��ه ط��ور کل��ي مهم تری��ن مزایاي 
برنامه ری��زي در مدیری��ت روس��تا 

عبارتند از:  
• افزای��ش احتم��ال تحق��ق اهداف 

توسعه پایدار روستایي 
• ایج��اد فرص��ِت اج��رای منظ��م 

تصمیم ها 
• صرفه ي اقتص��ادی و جلوگیري از 

اتالف منابع 
• انطباق با شرایط متغیر محیطی 

• استفاده صحیح از منابع 
• فراهم شدن ابزارهای کنترل 

• امکان سنجش میزان پیشرفت 
• ش��فافیت امور و آگاه��ی مردم از 
اهداف شورا و نقش خود در فرآیند 



4329شماره ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
توسعه 

• تقوی��ت کار گروهی و مش��ارکت 
جمعي

• کاه��ش زمان و ت��الش الزم برای 
دستیابی به اهداف 

• افزایش رضایتمندي روستائیان 
با این مقدمه اگر من عضو ش��وراي 
اسالمي روستا بودم برنامه محور بودم 
و برنامه ریزي را س��رلوحه تمام امور 
ش��ورا قرار مي دادم. براي تحقق این 
امر قبل از هر چیز ش��یوه ها و فنون 
برنامه ری��زي را مي آموخت��م ی��ا از 
راهنمای��ي و مش��اوره ي افراد مطلع 
بهره گی��ري نموده و با اس��تفاده از 
خرد جمعي ش��ورا، اهالي،  نخبگان 
و صاحب نظران روستا برنامه ساالنه 
و برنامه پنج س��اله توسعه روستا را 

تهیه مي کردم.
اولویت بن�دي  و  نیازس�نجي   -15
صحیح مسایل و مشكات روستا را 
مهم ترین بخش کار خود مي دانستم

اغل��ب مناط��ق روس��تایي کش��ور 
مملو اس��ت از مس��ایل و مشکالت 
و محدودیت ه��اي متن��وع در ابعاد 
زیرس��اختي،  عمران��ي،  مختل��ف 
فرهنگي، اجتماعي و . . . و از طرفي 
واقعیت آن است که امکانات و توان 
مدیریت روس��تا )ش��ورا و دهیاري( 
نیز در آن حد نیس��ت که بتواند به 
تمامي این مس��ایل و مشکالت غلبه 
و یا رسیدگي کند. همچنین همه ي 
مس��ایل و مش��کالت روس��تا نیز به 
یك ان��دازه ضرورت و فوریت ندارند 
یا ب��ه عبارتي دیگر برخي مس��ایل 
و مش��کالت نس��بت به برخي دیگر 
در اولویت ق��رار دارند. پس یکي از 
مهم تری��ن مهارت ه��ا و قابلیت هاي 
مدیریت روستا )شورا و دهیاري( را 
بایستي توان و قابلیت اولویت بندي 
صحیح، عالمانه و هوشمندانه مسایل 
و برنامه هاي توسعه روستا دانست. 

مهم نیست که شما چگونه به سختی 
براي رفع مشکالت تالش می کنید، 
بلکه مهم اولویت بندی کارها است که 
راه حلی برای خنثی سازی مشکالت 
است. همیشه قانون یا اصل 20/80 
که به اصل پارتو معروف است را در 

برنامه ریزي هایت��ان مد نظر داش��ته 
باشید. بر اساس این اصل 80 درصد 
از فعالیت های ما کمتر از 20 درصد 
در نتایج کارمان تاثیر دارند در حالي 
که غالبا ما تالش خود را به اش��تباه 
ص��رف همین 80 درص��د مي کنیم 
و از انج��ام 20 درص��د از مهم ترین 
فعالیت ها ب��از مي مانیم. پس اگر ما 
بتوانیم 20 از مهم ترین فعالیت هاي 
م��ورد نظر مدیریت روس��تایي را به 
درستي تش��خیص دهیم، با حداقل 
ت��الش مي توانیم حداکث��ر کارآیي 
و بهره ب��رداري را در ام��ور مدیریت 

روستا داشته باشیم.
البته در این راه بایستي حتما نظرات 
اهال��ي، ریش س��فیدان، معتمدین و 
نخبگان روستا نیز مورد بهره برداري 
قرار گیرد تا واقع بینانه ترین اولویت ها 

تعیین و هدف گذاري شوند.  
16- شایس�ته ترین ف�رد را ب�راي 
انتخ�اب  دهی�ار  س�مت  تص�دي 

مي کردم
یک��ی از وظای��ف اصل��ی ش��وراي 
اسالمي روس��تا که ش��اید بیشترین 
ارتب��اط را با مس��ایل و مش��کالت 
روستا، رفع نیازهاي روستا و ارایه ي 
خدم��ات عمومي به اهال��ي را دارد، 
انتخاب فردي ذي صالح به س��مت 
دهیار به عنوان مدیر اجرایی روستا 

و براي مدت 4 سال می باشد. 
قب��ل از هر چیز ش��وراي اس��المي 
این  الزامات قانوني  بایس��تي   روستا 
انتخاب را به خوبي بشناسد. در ماده 
تش��کیالت،  اجرایي  آیین نام��ه   49
انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي 
اسالمي  روستا و نحوه انتخاب دهیار 
)مصوب 1378/1/11( شرایط احراز 
س��مت دهیار در سه بخش؛ شرایط 
عمومي، ش��رایط اختصاصي و سایر 
ش��رایط، بیان شده اس��ت. شوراي 
اسالمي روس��تا مکلف است انتخاب 
خ��ود را با م��د نظر ق��رار دادن این 

شرایط انجام دهد. 
ع��الوه بر ش��رایط قانون��ي، طبیعتا 
دهی��ار ک��ه در ارتب��اط مس��تقیم 
باکلی��ه اهالي اس��ت بایس��تي یك 
سري شرایط نانوش��ته را نیز داشته 

باش��د. از جمله این شرایط مي توان 
به م��واردي همچ��ون امانت��داري، 
مردم داري، حس��ن خلق، مقبولیت 
عموم��ي، جای��گاه اجتماعي، تجربه، 
مدیری��ت، تدبی��ر، کارآزمودگ��ي و 
پایبندي به مس��ایل اخالقي و دیني 

اشاره نمود. 
با م��د نظر قرار دادن موارد نوش��ته 
و نانوش��ته، اگ��ر من عضو ش��وراي 
اسالمي روس��تا بودم، نهایت دقت را 
در انج��ام این وظیفه قانوني معمول 
مي داشتم و در این انتخاب صرفا به 
رضاي خداي متعال و صرفه و صالح 
م��ردم فک��ر مي کردم و به مس��ایل 
قومي، فامیلي، محله اي و مس��ایلي 
از این قبیل که متاس��فانه در بعضي 
از روستاها و حتي ش��هرها گریبان 
مدیریت شهري و روستایي را گرفته 
اس��ت توجه نمي کردم. اگ��ر دهیار 
قبل��ي کارنام��ه ي خ��وب و موفقي 
دارد، با توجه ب��ه تجربه و گذراندن 
دوره هاي آموزشي متعدد و شناخت 
متقابل ایشان و دستگاه هاي اجرایي 
مختلف و مواردي از این قبیل، سعي 
مي کردم حتي االم��کان او را مجددا 
در این س��مت ابقا کنم و تعصب بي 
مورد جهت برکناري او نمي داش��تم. 
مگر اینکه دهیار سابق کارنامه موفق 
و قابل قبولي نداش��ته و یا ش��رایط 
احراز سمت دهیار را نداشته باشد. 

در ه��ر ص��ورت یک��ي از مهم ترین 
ش��وراهاي  ب��ه  محول��ه  وظای��ف 
دهی��ار  انتخ��اب  اسالمي روس��تا، 
ذي صالح است که مي تواند نقش به 
سزایي در تحقق برنامه هاي شوراي 
اسالمي  روستا و در یك کالم توسعه 

روستا داشته باشد. 
17- در دوره هاي آموزشي شوراها 

با جدیت و عاقه شرکت مي کردم
واقعیت این است که در جهان امروز 
آنچ��ه بیش از هرچیز در توس��عه و 
بالندگي یك جامع��ه داراي اهمیت 
است، نیروي انساني است. به طوري 
آنچه  اقتصاددان��ان معتقدن��د  ک��ه 
درنهای��ت، خصوصیت روند توس��عه 
اقتص��ادي و اجتماعي ی��ك جامعه 
را تعیین مي کند منابع انس��اني آن 
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کش��ور اس��ت، نه س��رمایه یا منابع 
م��ادي دیگ��ر. ای��ن منابع انس��اني 
هس��تند ک��ه س��رمایه ها را متراکم 
مي س��ازند، ازمناب��ع طبیع��ي بهره 
برداري مي کنند، سازمان هاي اداري، 
اجتماعي، اقتصادي و سیاس��ي را به 
وجود مي آورند و توس��عه را به پیش 

مي برند.
آموزش به عنوان عامل اصلي افزایش 
بهره وري و درنهای��ت تحقق فرآیند 
توسعه، محس��وب مي شود و در این 
مرحله از تکامل اجتماعات بش��ري 
ک��ه دس��تاوردهاي عل��وم و فنون، 
عرصه ه��اي گس��ترده اي از حی��ات 
اجتماع��ي نوع بش��ر را ف��را گرفته 
اس��ت، کیفیت و می��زان توانمندي 
علم��ي  و تخصص��ي و مهارت ه��اي 
رفتاري و اجتماعي »نیروي انساني« 
ه��ر جامعه معی��ار اصل��ي داوري و 
شاخص عمده قابلیت آن جامعه در 
پیم��ودن راه بغرن��ج و پر پیچ و خم 

توسعه به حساب مي آید. 
در دنی��اي ام��روز بق��اء و بالندگي 
س��ازمان ها و به ویژه س��ازمان هایي 
ماموریت ه��اي  و  مس��ئولیت  ک��ه 
گسترده اي دارند در گرو بکارگیري 
نیروهاي متخصص، کارآمد و آموزش 
دیده اس��ت. مدیریت روس��تایي در 
نقطه تالق��ي س��ازمان هاي دولتي، 
و  اجتماعي  نهاده��اي  غیردولت��ي، 
اقتصادي، فرهنگي، سیاس��ي و توده 
مردم قرار مي گیرد. بنابراین کساني 
مدیری��ت  زیرمجموع��ه ي  در  ک��ه 
روس��تایي ق��رار مي گیرن��د، ضمن 
ای��ن که بای��د از تخص��ص و دانش 
فني کافي برخوردار باش��ند بایستي 
شایس��تگي هاي ف��ردي و اجتماعي 

الزم را نیز کسب کرده باشند.
خوش��بختانه دوره ه��ا و برنامه هاي 
آموزش��ي متعددي از قبیل آموزش 
غیرحضوري  و  حضوري، مکاتب��ه اي 
براي ش��وراهاي اس��المي روس��تا و 
دهیاري ه��ا به طور مرت��ب و منظم 
برگزار مي ش��ود که کمك ش��ایاني 
ب��ه ارتقاي دانش، بین��ش، نگرش و 
مهارت دهیاران و شوراهاي اسالمي 

کمك قابل توجهي مي کند. 
اگر من عضو شوراي اسالمي روستا 
بودم از تمام��ي فرصت ها و امکانات 
آموزشي فراهم شده نهایت استفاده 
را مي ب��ردم و با عالقه و جدیت آنها 

را دنبال مي کردم.
آم�وزش  و  س�ازي  فرهن�گ   -18
شهروندي را مورد توجه جدي قرار 

مي دادم
نگارنده معتقد اس��ت ک��ه اگر قرار 
باش��د یك روستا در مس��یر توسعه 
قرار گی��رد، تك تك س��اکنین آن 
روس��تا بایس��تي در خدمت توسعه 
روس��تا باش��ند. اعم از عضو ش��ورا، 
دهیار، کارگر، کش��اورز، زن، مرد و. 
. .. ه��ر کس به نوبه خود بایس��تي 
وظایف و مس��ئولیت هاي خود را به 
خوبي بشناسد، مسئولیت پذیر باشد 
و در قبال دیگران پاسخگو باشد. اگر 
چنین شد، مي توان به توسعه روستا 

بسیار امیدوار بود. 
امروزه روستاها با مسایل و مشکالت 
عدیده اي همچ��ون کاهش کیفیت 
محیط  زیس��ت و افزای��ش آلودگي، 
آلودگي بصري، کمبود منابع، رش��د 
نابس��اماني  اجتماعي،  آس��یب هاي 
و  فاض��الب  دف��ع  سیس��تم هاي 
زبال��ه، نابس��اماني مبلمان و س��یما 
و منظر روس��تا، نابس��اماني ش��بکه 
معاب��ر، کاه��ش کیفیت زیس��ت و 
رف��اه عمومي، مس��ائل س��کونتي و 
ناهنجاره��اي رفت��اري و . . . روبرو 
هس��تند که بدون داش��تن مدیریت 
روستایي کارآمد و شهروندان فعال، 
اثرگ��ذار و مس��ئولیت پذیر رفع آنها 

ممکن نیست.
 ام��روزه فقدان آموزش ش��هروندي 
کامال در مناطق روس��تایي مشهود 
بوده و ناآگاه��ي از فرهنگ و قواعد 
رفتاري زندگي در روستا، هزینه هاي 
زیادي را به اداره کنندگان روس��تا، 
محیط و س��اکنان روس��تا تحمیل  

مي کند.
سکونت در روستا، تعهداتي را براي 
مدیریت روس��تا )ش��ورا و دهیاري( 
و تکالیفي را بر س��اکنین روس��تا به 

هم��راه دارد که این مه��م، نیازمند 
توج��ه مدیریت روس��تا ب��ه ارایه ي 

آموزش هاي الزم به اهالي است. 
از جمل��ه کارکرده��اي آموزش هاي 
شهروندي و مشارکت هاي اجتماعي، 
جامع��ه  نیازه��اي  مشخص ش��دن 
در بی��ن س��طوح و اقش��ار جامعه، 
اجتماع��ي  توس��عه مش��ارکت هاي 
در راس��تاي توس��عه پایدار روستا، 
توجه  موجود،  شناخت ظرفیت هاي 
به س��رمایه هاي اجتماعي جامعه و 
رشد و اعتالي آن است. عالوه برآن 
مي توان به م��واردي همچون ایجاد 
تعلق اجتماعي در بین مردم، ایجاد 
و گسترش زندگي اجتماعي مطلوب 
در روستا، پي ریزي شالوده  اي محکم 
به منظور توسعه پایدار روستا، بهبود 
زیر ساخت هاي حل مشکالت روستا 

و...نیز اشاره کرد.
در کن��ار این ه��ا بهب��ود وضعی��ت 
اجتماع��ي، بهداش��تي و فرهنگ��ي ، 
حف��ظ محی��ط زیس��ت، به وج��ود 
آمدن ح��س مش��ارکت فرهنگي و 
اجتماعي در بس��تر جامعه، پیشبرد 
امور روستا به روش گروهي، مردمي 
 و مش��ارکت، تقویت نقش و جایگاه 
ش��ورا و دهی��اري در ن��زد اهال��ي، 
اس��تفاده بهین��ه از مناب��ع موجود، 
اعت��ال و ارتقاي هویت مش��ارکتي و 
براي پذیرفتن  توانمندسازي جامعه 
مس��ئولیت و شناسایي مشکالت، از 
دیگر کارکردهاي آموزش شهروندي 

است.
19- نظام پیشنهادات و انتقادات را 

راه اندازي مي کردم
تاریخ حیات بش��ر، ناظر و شاهد بر 
این حقیقت اس��ت ک��ه در مورد هر 
کاري که انس��ان در ط��ول زندگي 
خود انجام داده اس��ت همیشه این 
امکان وجود داش��ته که همان کار، 
به نحوي بهتر از آنچه صورت گرفته 
اس��ت نیز قاب��ل انجام بوده اس��ت. 
به ویژه هنگامي که ب��راي انجام هر 
کاري به ج��اي ی��ك اندیش��ه، یك 
عقی��ده، یك ق��درت تفک��ر و یك 
نی��روي ابداع و ابت��کار از مجموع یا 
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حاصل و نتیجه چن��د فکر،عقیده و 

ابتکار استفاده شود.
روش  ام��روزه  اس��اس  برهمی��ن 
مدیریت مش��ارکتي مورد توجه قرار 
گرفته است. از میان انبوه روش هاي 
مدیریت، مدیریت مشارکتي یکي از 
مدیریت  جدید  نسبتاً  رویکردهاي 
شناختن  رسمیت  به  با  که  است 
اهمیت نیروي انساني، تالش ميکند 
راهک��ارهایي ب�راي ح�ضور فعاالن�ه 
کلی�ه افراد در امور مدیریت را بیابد. 
اهمیت مدیریت مشارکتي به حدي 
است ک�ه ع�ده اي از صاحب نظ��ران 
آرماني  حکومتي  نظام  معتقدن�د 
در جهان آینده مبتني بر مشارکت 
و  نخبگان  نه  جامعه،  آحاد  کلیه 

برگزیدگان آنان ميباشد.
مشارکتي،  مدیریت  شیوه  در   
مفیدترین  از  یکي  پیشنهاد ها  نظام 
راهکارهای��ي اس��ت که در آن کلیه 
با  تا  ميیابند  را  امکان  این  اف��راد 
پی�شنهادهاي  و  نظرات  ارای��ه ي 
ارتق�اء  جه�ت  در  گ�امي  خ�ود 

عملک�رد بردارند.
پیشنه��اد مي شود اعض��اي شوراي 
اسالمي روستا نظ��ام پیشنهادات و 
انتقادات از شوراي اسالمي روستا را 
در سطح روستا به روش هاي مختلف 
گست��رش داده و هم��واره نظرات و 
پیشنه��ادات مردم را در برنامه ریزي 
و تصمیم گیري شورا دخالت دهند. 
از روش های��ي مثل نص��ب صندوق 
پیشنه��ادات و انتق��ادات در اماکن 
عموم��ي مث��ل مساجد، دفت��ر کار 
دهیاري و شورا گرفت��ه تا برگزاري 
مسابقات انش��اء نویسي و یا نگارش 
نام��ه به شورا و تشوی��ق آثار برتر و 
یا سایر م��وارد مشابه مي تواند نقش 
به سزای��ي در نهادینه ک��ردن نظام 
پیشنه��ادات و انتق��ادات در محیط 
ارایه  روستا داشته باشند. همچنین 
دهندگان نظرات و پیشنهادات باید 
به ای��ن اطمینان برسن��د که موارد 
مط��رح ش��ده از س��وي آنه��ا مورد 
بررس��ي و رسیدگي قرار مي گیرد تا 
ضمن ایج��اد اعتماد و دلگرمي، این 

فرآیند در روستا تداوم یابد. 
20- گروه ه�اي مش�ورتي ش�ورا و 

دهیاري را راه اندازي مي کردم
امروزه مشارک��ت مردم از آن جهت 
اهمی��ت دارد ک��ه به آن ب��ه منزله 
راهبردي جدید در توسعه نگریسته 
مي ش��ود و امید ب��ر آن است که با 
مردمي،  مشارکت  مؤث��ر  بکارگیري 
توسع��ه متع��ادل و پای��دار حاصل 
آید. نتای��ج و تأثی��رات راهبردهاي 
قبل��ي در توسع��ه،  تجرب��ه ش��ده 
منجر به ظه��ور راهبرد جدیدي در 
نام »توسع��ه مشارکتي«  توسعه به 
گردیده است ک��ه در سراسر جهان 
ب��ه آن توجه خاص��ي مي شود. اکثر 
متفک��ران و نظریه پ��ردازان توسعه 
ب��ر ای��ن عقیده اند ک��ه به کارگیري 
رهیافت ه��اي مشارکت��ي در توسعه 
ب��راي کشورهاي جه��ان سوم نه به 
صورت یك گزیدار بلکه یك ضرورت 
حتمي درآمده است. این بدان معني 
است که حی��ات کشورهاي در حال 
توسعه در رقابت با کشورهاي توسعه 
یافت��ه، بستگي ب��ه شناخت و درک 
اهمیت مشارکت مردمي و بکارگیري 
برنامه ریزي ه��اي  در  آن  درس��ت 

گوناگون دارد. 
ق��رن 21، به قرن اتاق ه��اي فکر و 
است��دالل عقالی��ي مع��روف است. 
یعني ب��ا اعتقاد به اینک��ه همه چیز 
را همگ��ان مي دانن��د ام��روزه غالبا 
مي کوشند تا در قالب اتاق هاي فکر 
از نظرات گروهي براي تصمیم گیري 

بهره گیري نمایند. 
ات��اق فک��ر مکان��ی است ک��ه برای 
پردازش اطالع��ات و خلق ایده هاي 
نو تشکیل مي ش��ود. اتاق فکر یکي 
از ابزارهاي موثر ب��راي حل مسائل 
و توسع��ه خالقی��ت اس��ت. مکاني 
است براي اندیشیدن به یك مسأله 
ی��ا موض��وع. اتاق ه��ای فک��ر مانند 
کانونی برای ب��روز و ظهور خالقیت 
و تولید و پ��رورش ایده ها مي باشند 
فراوان��ی  کارکرده��ای  دارای  و 
هستن��د. اتاق ه��اي فکر ب��ا ارائه ي 
مجموعه اي از تخصص ها و ایده های 

جدید، راهگش��ای شما در پی ریزی 
سیاست ه��ا و دستیاب��ی ب��ه اهداف 

متنوع خواهد بود. 
اتاق ه��ای فکر ب��ه دور از تنش هاي 
انعک��اس  و  تدوی��ن  ب��ه  رسم��ي، 
پیشنهاده��اي سازن��ده و خالقان��ه 
مي پردازن��د و ب��ا ن��وآوري، فضاي 
سیاست گ��ذاري و تصمیم گی��ري را 
از یکنواخت��ي خ��ارج مي کند. اتاق 
فکر دو نقش کلی��دی ایفا می کند، 
یکی تولی��د فکر و دیگ��ري ارائه ي 
مشاوره ي فکري براي حل مشکالت.

اتاق فکر به عنوان حلقه ي واسط بین 
اه��ل نظر و اهل عم��ل مي کوشد تا 
ارتباط��ی منطقی بی��ن آن ها برقرار 
کن��د. در چنی��ن شرایطی است که 
اتاق ه��ای فکر با ب��ه خدمت گرفتن 
کیفی تری��ن افراد ک��ه واجد شرایط 
ارائ��ه ي  ب��ه  ق��ادر  هستن��د،  الزم 
پیشنهاداتی در خصوص سیاست ها، 
استراتژی ه��ای بومی، مؤثر و عملی 
ب��ا باالترین ضریب نفوذ و اثرگذاری 

خواهند بود. 
با این نگ��اه، اگر م��ن عضو شوراي 
اسالمي روستا ب��ودم در زمینه هاي 
اقتص��ادي،  اجتماع��ي،  مختل��ف 
خدمات��ي، عمران��ي، زیست محیطي 
و . . . اق��دام ب��ه تشکی��ل اتاق هاي 
فکر ب��راي شوراي اسالم��ي روستا 
مي کردم. اف��راد صاحب نظر، صاحب 
تجرب��ه و مطل��ع در ه��ر زمین��ه را 
شناسای��ي و س��از و ک��ار برگزاري 
این جلسات را مشخ��ص مي کردم. 
در اتاق ه��اي فکر در درج��ه اول از 
استفاده  روست��ا  ساکنین  ظرفی��ت 
مي ک��ردم و عضویت آن ه��ا در اتاق 
فک��ر را در اولوی��ت قرار م��ي دادم 
چراکه بهترین دانش براي اتاق هاي 
فکر، دان��ش زیست در محیط است 
ک��ه ای��ن دان��ش فق��ط در اختیار 
ساکنی��ن روستا اس��ت. در درجه ي 
بعدي از افراد روستا که به هر دلیل 
در خارج روست��ا سکونت دارند ولي 
ظرفی��ت، تخص��ص و قابلیت ه��اي 
فکر  اتاق ه��اي  دارن��د،در  وی��ژه اي 

مدیریت روستا بهره مي گرفتم. 
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21- توج�ه ب�ه اقش�ار ضعی�ف و 
آس�یب پذیر روستا را بر خود فرض 

مي دانستم
اگ��ر با دقت بیشتري ب��ه رفتارهاي 
اجتماع��ي ساکنی��ن روست��ا توجه 
کنی��م، مي بینیم برخ��ي از افراد از 
نظر اجتماع��ی گوشه گیر و منزوی 
اجتماع��ی  ارتباط��ات  و  هستن��د 
کمت��ری دارن��د، در ام��ور دخالت 
نمي کنند، اج��ازه ي اظه��ار نظ��ر به 
خود نمي دهند و ب��ه عبارتي کمتر 
دیده مي شوند. ای��ن افراد غالبا فقرا 
و اقشار آسیب پذی��ر روستا هستند. 
در حقیقت عدم توانایی در برقراری 
ارتباطات اجتماع��ی و عدم توانایی 
همسوی��ی ب��ا گروه ه��ای مختل��ف 
اجتماع��ی و تنهایی، خ��ود بر فقر و 
ناپایداري شرای��ط زندگي این افراد 

دامن مي زند.  
ب��رای اینک��ه برنامه ه��ای توسعه ی 
روستا، به وی��ژه در جهت فقرزدایی 
و رف��ع محرومیت، کارآم��د باشند، 
و  گذشت��ه  رویکرده��اي  اص��الح 
استفاده از راهبرد نوین در این زمینه 
ضروری است. بایستي زمینه حضور 
و مشارک��ت کلی��ه اعض��اي جامعه 
به ویژه فقرا و اقش��ار آسیب پذیر در 
برنامه ه��اي توسع��ه بی��ش از پیش 
فراه��م ش��ود. بایستي فق��را به این 
ب��اور برسن��د ک��ه مدیری��ت روستا 
به آن ه��ا توج��ه دارد، نظرات آن ها 
ب��راي مدیریت روست��ا اهمیت دارد 
و مدیری��ت روستا خواستار حضور و 
مشارکت آن ها در برنامه هاي توسعه 
روست��ا مي باش��د. باید ب��راي آن ها 
حق انتخ��اب و حق اظهار نظر قائل 
شویم، زمین��ه مشارکت آن ها را در 
برنامه هاي فراهم کنیم، براي ارتقاي 
کیفیت زندگی آن ه��ا تالش کنیم، 
فرصت های برابر با دیگران، از حیث 
دسترسی به منابع، امکانات و منافع 
را برایش��ان فراهم کنی��م، مسایل و 
مشک��الت آن ها را پیگی��ري کنیم، 
شان و منزلت آن ها را پاس بداریم و 
نهایت��ا آن ها را از کنشگراني منزوي 
و گوشه گی��ر به کنشگران��ي فعال، 
اثر گذار، مشارکت کننده و مسئولیت 

 پذیر تبدیل نموده و از ظرفیت آن ها 
براي تسریع فرآیند توسعه ي روستا 

بهره گیري کنیم.
و  ریش س�فیدان  ظرفی�ت  از   -22
رهب�ران محلي نهایت اس�تفاده را 

مي بردم
یکي از مهم ترین ظرفیت هاي موجود 
در جامع��ه ي روستای��ي در راستاي 
پیشب��رد برنامه ها و اهداف توسعه ي 
روستا، بهره گیري از ظرفیت رهبران 
محلي، افراد پیشرو، معتمدین محل،  
روحاني روستا، ریش سفیدان و ذي 
نفوذان در مدیریت روستا مي باشد. 
شم��ا مي توانی��د ضم��ن بهره گیري 
از تجربیات و مش��اوره آن ها، موانع 
و مشک��الت اجتماع��ي پی��ش روي 
برنامه هایتان را با بهره گیري از نفوذ 
آن ها مرتفع نمایید و به عبارتي، این 
اف��راد مي توانند نق��ش تسهیل گر را 
براي برنامه هاي مدیریت روستا ایفا 
نماین��د. این افراد دارای ویژگی های 
مهارت��ي،  اجتماع��ي،  اخالق��ی، 
ریش سفی��دي،  پیش کسوت��ي، 
تحصیالتي و . . . هستند و به همین 
عل��ت این افراد در بی��ن مردم نفوذ 

زیادی دارند.
ای��ن رهب��ران محلی نق��ش بسیار 
مهم و برجست��ه ای در فعالیت های 
و  عمران��ی  اجتماع��ی،  سیاس��ی، 
کش��اورزی و باالب��ردن سط��ح رفاه 
عمومی دارند. بسی��اري از ساکنین 
روستا از ای��ن افراد الگو مي گیرند و 
یا از آن ها حرف شنوي دارند که این 
ویژگي مي تواند موفقیت برنامه هاي 
توسع��ه و مشارکت عمومي مردم در 
برنامه ه��ا را تضمی��ن نماید. الزم به 
ی��ادآوري است که هرچ��ه ترکیب 
جوان ت��ر  اسالمي روست��ا  ش��وراي 
باشن��د، بهره گی��ري از این ظرفیت 
نی��ز از ضرورت و اهمی��ت بیشتري 

برخوردار خواهد بود. 

كالم آخر:
در پایان امی��دوارم که مطالب گفته 
ش��ده که بیشتر سعي ش��د به زبان 
ساده و خودماني بیان شود و بیشتر 
انتق��ال تجربه بود تا بی��ان مطالب 
علمي صرف، م��ورد توجه دهیاران و 
اعضاي محترم شوراي اسالمي روستا 
قرار گی��رد. اگر توضی��ح بیشتر در 
مورد هر ی��ك از سرفصل هاي فوق 
را الزم و ض��روري مي دانی��د موارد 
را ب��ه ماهنام��ه دهیاري ها منعکس 
نمایی��د ت��ا در شماره ه��اي آتي به 
آن ه��ا بپردازی��م. اگ��ر م��واردي را 
ض��روري مي دانید که مورد توجه ما 
نبوده است و به تکمیل نوشتار فوق 
کمك مي کن��د حتما به ما منعکس 
نمایی��د. اگ��ر خودتان ه��م امکان 
نوشت��ن و انتقال تجرب��ه به دیگران 
را داری��د ب��راي ما ارس��ال کنید در 
ص��ورت بررس��ي و تایی��د، حتما به 
اسم خودت��ان در ماهنامه منعکس 
خواه��د ش��د. امی��دوارم روزه��اي 
خوب��ي را در چهارمین دوره شوراي 
اسالمي روست��ا و دهی��اري تجرب��ه 
کنی��د و ای��ن دوران منش��اء خیر و 
برکت براي خودت��ان و اهالي خوب 
و دوست داشتن��ي روستایتان باشد. 

بدرود و ایام خدمت به کام. 
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تعامل شورا 
و دهيـاري  
از منــظر 
قـــوانين

ميرزائي - كارشناس ارشد حقوق 
دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي

ب��ا عنايت ب��ه روابط انس��اني در 
جوامع مختل��ف و جايگاه قانوني 
افراد حقيقي و حقوقي مي توان به شناخت 
ارتباطات گوناگوني پرداخت. يكي از روابط 
قابل اش��اره، تعام��ل فيمابين افراد اس��ت. 
تعامل عبارت اس��ت از رفت��ار متقابلي كه 
اش��خاص حقيقي و حقوق��ي حاضر در يك 
گ��روه، تيم يا جامعه در جاي��گاه خود و به 
تناس��ب اقدام��ات و فعاليت ه��اي تعري��ف 
ش��ده با س��اير افراد گروه دارند؛ بر اساس 
نظري��ات جامعه شناس��ان به نظر مي رس��د 
متع��ادل نمودن رواب��ط، مي تواند در حفظ 
رفتار تعاملي تاثير به س��زايي داش��ته باشد 
و ع��دم رعاي��ت آن منجر به ع��دم توازن و 
ب��روز توقعاتي خ��ارج از چهارچوب معرفي 

شده باشد.
از آن ج��ا كه مديريت مناطق روس��تايي بر 
عهده ي شوراي اس��المي روستا و دهياري 
مي باش��د مي بايست با ايجاد تعاملي مثبت، 
در ص��دد تحق��ق وظاي��ف قانون��ي كه در 
مقررات تصري��ح گرديده و توس��عه پايدار 
روستا  باش��ند. در واقع اعمال قانون در يك 
راس��تا و پرهيز از ت��ك روي مي تواند منجر 
به ايجاد تعامل قانوني و س��ازنده بين شورا 

و دهياري شود.
جايگاه قانوني شوراها ي اسالمي روستا: 
شوراهای اسالمی به عنوان يكی از مهمترين 
اركاني اس��ت كه قانون اساس��ی جمهوري 
اس��المي در اصول 7، 100 ت��ا 106 به آن 
پرداخته، اين اصول تا س��ال 1375 مغفول 
مان��ده بود و ب��ا تصويب قانون تش��كيالت، 
وظايف و انتخاب ش��وراهاي اسالمي كشور 
و انتخاب ش��هرداران مصوب س��ال 1375 
ش��كل گيري ش��وراها رس��ميت ياف��ت. به 
موج��ب م��اده 68 قان��ون موص��وف كه به 
شرح وظايف و اختيارات شوراهاي اسالمي 
روس��تا پرداخته اين شوراها نيز مانند ساير 
ش��وراهاي اس��المي، می توانند با توجه  به  
مقتضي��ات  محلي زمينه س��از فرصت هايی 
براي مش��اركت مردم در توس��عه و آبادانی 
برنامه ه��اي  فرهنگ��ي،  روس��تا،  پيش��برد 
اجتماع��ي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداش��تي ، 
آموزش��ي  از طريق  همكاري  مردم  باشند و 
با بهره مندي ازتجربي��ات اعضا كه منتخب 
مردم مي باشند به اداره  امور روستا بپردازند. 
در واقع جهت تحقق مش��اركت همگان در 
اخ��ذ تصميمات و بهره گي��ري از تجربيات 
اف��راد آگاه و مطل��ع ب��رای برنامه ري��زی و 
پيش��برد روند توسعه روس��تايی در مناطق 
مختلف كشور، شوراهای اسالمی روستايی 

در سراسر كشور تشكيل گرديد.
پس از تشكيل شورا، مردم اقدام به انتخاب 
اف��رادی مي نمايند كه مي بايس��ت به مدت 

چهار سال به عنوان عضو شورا، مسئوليت و 
مديريت روستا را درساماندهي كليه ي امور 
آموزش��ی  اقتصادی، فرهنگی،  اجتماع��ی، 
و س��اير ام��ور رفاه��ی و عمرانی ب��ر عهده 
گيرند اين افراد مي بايس��ت نسبت به ساير 
اقش��ار مردم از احساس مسئوليت بيشتری 

برخوردار باشند. 
در حال حاضر مديريت روس��تايی ش��امل 
س��ه ركن مردم، ش��وراي اس��المي روستا 
و نه��اد عمومی غير دولتي دهياري اس��ت. 
ب��ا مش��اركت م��ردم و عملك��رد صحيح و 
منطبق بر قانون شورا و دهياري، برنامه ها و 
طرح های توسعه روستايی تدوين و به اجرا 
گذارده مي ش��ود و مي توان با نظارت دقيق، 

توسعه ي روستا را تسريع بخشيد.
جايگاه قانوني دهياري: 

ش��كل گيري واژه دهيار و دهياري اولين بار 
در بند م ماده 68 قانون تشكيالت، وظايف 
و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب 
ش��هرداران مصوب س��ال 1375، و ماده ي 
69 قان��ون مذكور نم��ود پيدا كرد و پس از 
آن با تصويب ماده واحده ي قانون تاس��يس 
دهياري هاي خودكفا در روس��تاهاي كشور 
در تير ماه 1377، توس��ط مجلس ش��وراي 
اس��المي، به وزارت كش��ور اجازه داده شد 
تا به منظور اداره امور روس��تاها، س��ازمانی 
به ن��ام دهياری با توجه ب��ه موقعيت محل 
با درخواس��ت اهالی و به صورت خودكفا با 
ش��خصيت حقوقی مستقل در اين روستاها 

مقدمه
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تأسيس نمايد. طبق همان قانون، دهياري ها 
به عنوان نهادهای عمومی غيردولتی معرفي 
شدند و چگونگي ساختار و تشكيالت آن ها 
ني��ز به طور مختصر در همان قانون اش��اره 
شد. به اس��تناد قانون موصوف، اساسنامه، 
تش��كيالت و س��ازمان دهياري ها در بهمن 
ماه 1380 به تصويب هيات وزيران رس��يد؛ 
كه پ��س از طرح كليات، به ش��رح وظايف 
دهيار، بودجه و امور مالي پرداخته اس��ت. 
جهت تبيين جزييات بيشتر و تشريح امور 
مالي و استخدامي دهياري ها هيئت وزيران 
مرداد ماه 1382 آيين نامه مالي دهياري ها 
و تي��ر م��اه 1383 آيين نام��ه اس��تخدامي 
دهياري ه��اي كش��ور را به تصويب رس��اند 
و جايگاه دهياري ه��ا را در مقررات تثبيت 

نمود. 
در راستاي اجراي قانون تاسيس دهياري ها 
تا كنون 28644 دهياري تاسيس شده كه 
وفق مق��ررات مذكور با همكاري ش��وراي 
اس��المي روس��تا وظايف قانوني خود را ايفا 

مي نمايند.
در اي��ن متن مي خواهيم ب��ه مفهوم تعامل 
بپردازي��م.  دهي��اري،  و  ش��ورا  فيمابي��ن 
مفهومي كه مبي��ن الزامات قانوني، وظايف 
و اختيارات شوراي روستا در قبال دهياري، 
وظايف دهياري در قبال ش��وراي روستا و و 
ظايف متقابل شورا و دهياري مي باشد، كه 

به تفكيك به طرح آن ها مي پردازيم:
لزوم تعامل ش��وراهاي اسالمي روستا با 

دهياري ها: 
بهره مندي از تجربي��ات و دانش اهل فن و 
اهل نظر، امري اس��ت كه عقال بر آن تاكيد 
نم��وده، آي��ات و رواي��ات دين اس��الم نيز 
حاكي از وجوب مش��ورت با اف��راد خبره و 
آگاه به مسايل روز مي باشد. پس از انقالب، 
مش��اركت مردم بيش��تر م��ورد توجه نظام 
جمهوری اس��المی ق��رار گرف��ت و همين 
امر باعث ش��د تا در قوانين نيز بر حس��ب 
تقسيمات كش��وري نهادهايي تحت عنوان 
»ش��وراهاي اس��المي« پيش بيني شود؛ تا 
پس از هماهنگ��ي با نهادهاي اجرايي، رفاه 
و آس��ايش ش��هروندان اعم از روس��تايي و 
ش��هري، كه از اهداف قانونگزار بوده است؛ 

سريع تر تامين شود. 
تش��كيالت دهياري ه��ا ني��ز در تعام��ل با 
شوراهاي اسالمي روس��تا و اجراي صحيح 
قواني��ن مي توانند خدمات بيش��تري را به 
جمعي��ت روس��تايي كش��ور اراي��ه نمايند. 
به منظ��ور زمينه س��ازي اراي��ه ي خدم��ات 
بهتر، بيش��تر از 10 س��ال است كه مجلس 
ش��وراي اسالمي قوانين و مقررات مرتبط با 
امور دهياري ها و ش��وراهاي اسالمي روستا 

را تصويب نموده ت��ا با اجراي صحيح آن ها 
توس��ط هر دو نهاد و هماهنگي در كليه ي 
امور مرتبط با روس��تا، رش��د و توس��عه ي 

روستاها تحقق يابد. 
تحق��ق مديريت صحيح فقط ب��ا همكاري 
و تعام��ل فيمابين ش��ورا و دهي��اري قابل 
دستيابي نمي باشد بلكه جلب مشاركت هاي 
مردمي و بهره مندي از تجربيات و شهروندان 
روس��تايي امكان دسترس��ي به اهداف فوق 
را آس��ان تر خواه��د نم��ود. همان گونه كه 
اش��اره شد به اس��تناد مفاد ماده 68 قانون 
تش��كيالت، وظاي��ف و انتخاب ش��وراهاي 
اس��المي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
سال 1375، شوراي اسالمي روستا وظايف 
و اختياراتي دارد كه پس از رسميت يافتن 
مل��زم به رعايت آن هاس��ت. يكي از وظايف 
شورا، جلب مشاركت هاي مردمي است كه 
مي توان يكي از وظايف مهم شوراها قلمداد 

نمود.
ش��وراي اس��المي روس��تا براس��اس ي��ك 
برنامه ري��زي دقي��ق و م��دون و ب��ا جلب 
مشاركت مردم مي تواند عملكردي منطبق 
با برنامه و اهداف تعريف شده داشته باشد؛ 
تش��كيل ش��وراها مي توان��د فرصت هاي��ي 
را فراه��م آورد ك��ه مش��اركت م��ردم در 
تصميم س��ازی ها، امكان پيگيری ش��كايات 
و مطالبات مرتبط مردمی، ارجح دانس��تن 
مناف��ع عموم��ی بر مناف��ع ف��ردی، طرح 
خواس��ته هاي روس��تاييان از مهمترين اين 
فرصت هاست و چنانچه به موقع و به صورت 
مناسب از اين فرصت ها استفاده شود ضمن 
جلب اعتماد عمومي روس��تاييان، توسعه و 
آبادانی روستا را نيز به همراه خواهد داشت. 
ش��وراها پ��ل ارتباطی بين م��ردم و دولت 
هس��تند و با انس��جام مديريتي با دهياري 
مي توانن��د به عن��وان عاملی ب��رای ارتقای 

سطح زندگی روستاييان باشند.
جل��ب  ب��ه  بخش��يدن  مص��داق  جه��ت 
بند ه��اي ج(،  روس��تاييان  مش��اركت هاي 
د(، ك(، ل( و ن( ذي��ل م��اده 68 قان��ون 
تش��كيالت، وظاي��ف و انتخاب ش��وراهاي 
اس��المي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
س��ال 1375، مبني بر تشكيل گردهمايي 
عمومي جهت ارايه ي گزارش كار و دريافت 
پيش��نهاد ها و پاس��خ به س��واالت و جلب 
مش��اركت و خود ياري مردم براي پيش��برد 
امور روس��تا، تبيين و توجيه سياس��ت هاي 
دولت و تش��ويق و ترغيب روستاييان جهت 
اجراي سياست هاي مذكور، ايجاد زمينه  ي 
مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت 
اجراي فعاليت هاي تولي��دي وزارتخانه ها و 
س��ازمان هاي دولتي؛ فراه��م نمودن زمينه 

مش��اركت و جلب همكاري مردم در جهت 
ايجاد و توس��عه نهاد هاي مدني، كتابخانه و 
مراك��ز فرهنگي، بهب��ود و ارتقاي فرهنگي 
اقش��ار مختل��ف به ويژه جوان��ان و بانوان و 
برنامه ري��زي در انجام خدم��ات اجتماعي، 
اقتصادي، عمراني، بهداش��تي، سواد آموزي، 
تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا 
و دان��ش بومي و س��اير امور ب��ا هماهنگي 
مراج��ع ذي رب��ط و ايجاد زمينه مناس��ب 
براي توس��عه اشتغال و جلب مشاركت هاي 
عموم��ي در جه��ت گس��ترش فعاليت هاي 
توليدي قابل اش��اره و استنادند؛ كه اهتمام 
در تحق��ق موارد ف��وق، موجبات توس��عه 
فرهنگي امور روستا را فراهم خواهد نمود. 

وظايف قانوني شوراي اسالمي روستا در 
قبال دهياري: 

به منظور رفع معضالت روستا و روستاييان، 
كاهش تنش ها و اعتراضات و دس��تيابي به 
توسعه ي پايدار، ش��ورا موظف است ضمن 
تنظي��م رواب��ط متقابل با دهياري و س��اير 
ارگان ه��اي مص��ّرح در قان��ون، بر اس��اس 
قواني��ن موضوعه و مق��ررات مربوطه عمل 
نمايد؛ خروج از چ��ار چوب ضوابط موجب 
خواهد شد تا به اس��تناد ماده ي 81 قانون 
تش��كيالت، وظاي��ف و انتخاب ش��وراهاي 
اس��المي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
س��ال 1375، موجبات انحالل شورا فراهم 

شود.
قوانين و مقرراتي ك�ه مي توان به طور 
مش�خص، در تش�ريح وظاي�ف قانوني 
ش�ورا در قب�ال دهياري، دهي�اري در 
قب�ال ش�ورا و وظايف متقابل ش�ورا و 
دهياري به آن ها اش�اره نمود به ش�رح 

ذيل مي باشد: 
1- قان�ون تش�كيالت، وظاي�ف و انتخ�اب 
انتخ�اب  و  كش�ور  اس�المي  ش�وراهاي 
ش�هرداران مص�وب خ�رداد م�اه 1375 و 
اصالحات بع�دي آن، )كه از اين پس قانون 

شوراها خوانده مي شود.(
2- قانون تاسيس دهياري هاي خود كفا در 
روس�تاهاي كش�ور مصوب تير ماه 1377، 
)ك�ه از اي�ن پس قان�ون تاس�يس خوانده 

مي شود.(
س�ازمان  و  تش�كيالت  اساس�نامه   -3
و   1380 م�اه  بهم�ن  مص�وب  دهياری ه�ا 
اصالح�ات بع�دي آن، )از اين پس با عنوان 

اساسنامه آورده مي شود.(
4- آيين نامه مالی دهياری ها مصوب مرداد 
م�اه 1382 و اصالح�ات بع�دي آن، )از اين 

پس آيين نامه مالي خوانده خواهد شد(
5- آئين نامه اجرائی تش�كيالت، انتخابات 
داخل�ی و ام�ور مالی ش�وراهای اس�المی 
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روس�تا و نح�وه ي انتخ�اب دهيارمص�وب 
مص�وب فروردي�ن م�اه 1378 و اصالحات 
بع�دي آن، )از اين پس با عن�وان آيين نامه 

اجرايي مطرح مي شود.(
دهياري ه�اي  اس�تخدامي  آيين نام�ه   -6
كش�ور مصوب تير م�اه 1383، )ب�ا عنوان 

آيين نامه استخدامي مطرح خواهد شد(
طب��ق جداول ذيل نيز م��واد قانوني هريك 

اشاره خواهد شد: 

6 
 

  وظايف قانوني شوراي اسالمي روستا در قبال دهياري اهم
  قانوني ي ماده محتواي يا متن  قانوني ي ماده رديف

1  
 قانون 68 ي ماده

  شوراها

  . سالمي روستانظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي ا) بند الف
  . ربط ها و نيازها به مقامات ذي ي پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي ارايه) بند ب
  .حكم صدور جهت بخشدار به يمعرف و مربوط نامه نييآ اساس بر سال چهار مدت يبرا اريده سمت به صالح يذ يفرد انتخاب) بند م
  .گردد يم اعالم عزل حكم صدور جهت بخشدار به و شود يم انجام مربوط نامه نييآ اساس بر روستا ياسالم يشورا ياعضا تياكثر يرأ با اريده عزل – تبصره

2  
 مكرر 82 ي ماده

3   
  شوراها قانون

نمايند يا به  دخالتها آنها و مؤسسات وابسته به  ها و يا شركت ها، شهرداري و عزل كاركنان دهياري نصبشوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در 
تابعه  هاي سازمانها، شهرداري ها، شركت ها و مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياري و ها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره آن

   .باشد ممنوع مي
وابسته به آن را نخواهند داشت و هاي ها و شركت معامله با دهياري، شهرداري، سازمان حق انجام ها به هيچ وجه  درجه يك آن اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان-1تبصره  

  . گردد ارسال ميصالح صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي غيرايندر. باشد ها ممنوع مي هرنوع قرارداد با آن انعقاد 
در صورت . باشد ميهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع  شهرداري، مؤسسات و شركت امكانات شوراها، دهياري،ها و ه شخصي از اموال، دارايي هرگونه استفاد- 2تبصره  

  .اقدام خواهد شدارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختالف استان
 به انتخاب شورا به عنوان ياري از كاركنان دهيكيش از سه ماه به طول انجامد، يد بيد كه نبايار جديتمه خدمت او، تا انتخاب دها خايا استعفا يار ي دهين بركناريدر فاصله ب اساسنامه 8 ي ماده  3

  .دينما يفه مي انجام وظياريسرپرست ده

4  
 16 ي ماده

  .رديگ يق بخشدار صورت ميار با موافقت شورا از طري دهيت و مرخصي و ماموريصدور احكام حقوق  اساسنامه

5  
 15 ي ماده
  مالي نامه آيين

 اريده از مركب ياريده معامالت يعال ونيسيكم عهده به مناقصه ترك موارد در عمل نحوه اي و محدود مناقصه ، مناقصه در عمده معامالت به مربوط يشنهادهايپ به يدگيرس
  .باشد يم روستا ياسالم يشورا دييتأ و اريده شنهاديپ به موردنظر معامله در مطلع و ريبص افراد از نفر كي و ياريده يمال مسؤول و

6  
 26 ي ماده
 و نامه آيين

  آن ذيل هاي بند

 اجياحت رد،يگ يم قرار جارهياست و اجاره معرض در عرفاً كه يگريد واموال اءياش نوع هر اي يفن آالت نيماش اي هينقل لهيوس اي نيزم اي ساختمان نمودن اجاره به ياريده هرگاه
  : شد خواهد اقدام ريز شرح به كند، دايپ

 لهيوس به آنها نيتر باصرفه از فقره سه حداقل د،يخر يمتصد لهيوس به يكاف تجسس و قيتحق از پس باشد، داشته متفاوت و متعدد رينظا اجاره مورد كه يدرصورت - الف
  .شد خواهد يمعرف و نييتع بها استعالم

 عقد و معامله انجام. آمد خواهد عمل به مالك با يمقدمات توافق و مذاكره باشد، ياريده لزوم مورد ينيمع نيزم اي ملك اجاره اي شدبا نداشته متعدد رينظا اجاره مورد اگر -ب
 االجاره مال كه يتصور در و ياريده معامالت يعال ونيسيكم بيتصو با نكند، تجاوز الير6.000.000 مبلغ از ساالنه االجاره مال كه يصورت در مورد هر در اجاره قرارداد
  . گرفت خواهد صورت روستا ياسالم يشورا بيتصو با باشد، مذكور ازمبلغ شيب ساالنه

7 
 

7  
 28 ي ماده
  مالي نامه آيين

 كه يصورت در و شود يداميپ ياريده مانكارانيپ با كه را ياختالفات اريده شنهاديپ به بنا تواند يم روستا ياسالم يشورا باشد، ياريده صرفه و صالح به كه يياستثنا موارد در
 الير ونيليم ده از شيب اختالف مورد  مبلغ كه يموارد در لكن ند،ينما فصل و حل يداور به ارجاع اي و سازش قيطر از نباشد، شتريب الير ونيليم  ده از اختالف مورد مبلغ
 داور موارد گونه نيا در و بود خواهد ريپذ امكان ياستاندار بيتصو و روستا ياسالم يوراش دييتأ و اريده شنهاديپ با يداور به ارجاع اي سازش قيطر از اختالف رفع باشد،

  .برسد ياستاندار دييتأ به ديبا مشترك داور و ياختصاص

8  
 29 ي ماده
  مالي نامه آيين

 مخارج زانيم و مبلغ برآورد با همراه شود انجام يمال سال در ديبا كه ياقدامات و ها تيفعال و خدمات هيكل آن در كه يمال جامع برنامه كي از است عبارت ياريده ساالنه بودجه
  . اجراست قابل روستا ياسالم يشورا بيتصو از پس و شود يم ينيب شيپ آنها انجام نهيهز نيتأم يبرا الزم يدرآمدها و

9  
 33 ي ماده
  مالي نامه آيين

 فيوظا ، التيتشك قانون به باتوجه را مراتب است موظف اريده نكند، عمل بودجه  غيتفر و بودجه مورد در خود يقانون فهيوظ به مقرر موعد رأس در روستا يشورا كه يدرصورت
  .دينما كشوراعالم وزارت و ياستاندار اي يفرماندار اي يبخشدار به مورد برحسب شهرداران انتخاب و كشور ياسالم يشوراها انتخابات و

10  
 52 ي ماده
 و مالي نامه آيين
  آن ذيل صرتبا

  :از است عبارت آن سوم ي مرحله كه شود مي انجام سه در ها ياريده حساب يزيمم و يدگيرس ماده اين اساس بر
  .  خواهدگرفت انجام فوق ماده " ب" بند در مذكور  حسابرسان گزارش و يمال يها گزارش يبررس قيطر از روستا ياسالم يشورا لهيوس به يينها يدگيرس -پ

 ياسالم يشورا و كشور وزارت شود،  مشاهده المال تيب ليوم فيح و استفاده سوء احتمال حسابرسان گزارش در كه يموارد در: است آمده ماده اين ذيل 1 بصرهت در همچنين
  . دينما اعالم يقانون صالح مراجع به مستدل مدارك با را مراتب است مكلف آن يقانون مقام قائم اي روستا 

11  
 نامه آيين11 ي ماده

  استخدامي
 منعقد ياريده حساب يذ و اريده نيب كه يقرارداد موجب به و نييتع روستا ياسالم يشورا مصوب اعتبارات چارچوب در و كار قانون مقررات براساس اريده يايمزا و حقوق

  .شد خواهد پرداخت شود يم

12  
 12 ي ماده

  .رديگ يم صورت بخشدار اطالع با و روستا ياسالم ياشور موافقت با اريده يمرخص و تيمأمور استخدامي نامه آيين

13  
 13 ي ماده

 استخدامي نامه آيين
 يشورا توسط ها، ياريده و ها آن به وابسته يها سازمان و ها يشهردار ، يردولتيغ  يعموم ينهادها ، يدولت مؤسسات و ها سازمان ها، وزارتخانه مستخدمان از يكي كه يدرصورت
  .كند موافقت او تيبامأمور است مكلف ينيگزيجا امكان درصورت متبوع اداره ، مستخدم شخص تيرضا صورت در شود، انتخاب اريده  سمت يتصد يبرا روستا ياسالم

14  
 13 ي ماده
  اجرايي نامه آيين

ن يي بخش تعي شورايمناسب بوده و با هماهنگد در مكان مشخص وي دفاتر، اسناد و مدارك شورا باين مكان نگهداريجلسات شورا، همچنلي و محل تشكياريمحل ده
  .شود

15  
 27 ي ماده
  اجرايي نامه آيين

 جلسه يشورا موظف به برگزارل جلسه،يزمان، دستور كار و ضرورت تشكل جلسه، مشتمل بريربط براي تشك  دهيار، بخشدار و فرماندار ذييصورت درخواست كتبدر
  .باشد يالعاده م فوق

16  
 39 ي ماده
  .ق ممكن انتشار دهدي به طرياهال ارسالي از وزارت كشور جهت اطالع عموميها  را طبق فرمياري خود و دهيي مال ، ترازنامهيهر سال مالانيد در پايشورا با  اجرايي نامه آيين
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17  
 45 ي ماده

 و اجرايي نامه آيين
  آن ذيل ي تبصره

  .شود ن ميينامه با تصويب شورا تأم نيين آي ا36 از محل بودجه ماده يانه ويماهباشد و حقوق  يوقت م   تمامياريار در سمت دهيت دهيفعال

ن ي تأميها ه راهي بخش و ارايوقت، با توافق شورا كار تماماز بهيباشد و در صورت ن يوقت م مهيار نيت دهيت، فعالي نفر جمع1500ه كمتر از يانتخابيها در حوزه - تبصره
  .باشد يمريپذ  امكانيحقوق و

18  
 46 ي ماده
  اجرايي نامه آيين

ق يتواند به عنوان مأمور به خدمت از طر يباشد، ماز داشتهيار ني سمت دهي تصديا وابسته به دولت براي و ي دولتيها شاغل در دستگاهيچنانچه شورا به وجود فرد
  .دينما از سازمان متبوع درخواستيبخشدار

19  
 47 ي ماده
  اجرايي نامه آيين

ار انتخاب و به منظور صدور حكم و كارت يبه عنوان ده راينامه، فرد نيين آي ا49 با توجه به مفاد ماده يت قانونيروز پس از آغاز دوره فعال15ظف است ظرف مدت شورا مو
  .دينماي محل معرفي به بخشدارياريده

20  
 48 ي ماده
  اجرايي نامه آيين

باشد،  ي مياريار دهيرمنقول كه در اختيغ، منقول وي، جنسي نقديها ييها و دارا هي سرماي مصوبات شورا و حفظ و نگهدارياجرا،ياريي ده شورا حق نظارت بر حسن اداره
  .داردنه آن راين حساب درآمد و هزيهمچن

21  
 و 4، 3، 2بندهاي 

 52 ي ماده 5
  اجرايي نامه آيين

:رسد يمانير به پايار در موارد زيخدمت ده

 اسالمي روستايص شورايار به تشخيدهط احراز سمتيك از شراياز دست دادن هر -2
شورا توسطياريقبول استعفاء از سمت ده-3
)ت مقررات مربوطهيرعابا( شورا يت اعضاي اكثريار با رأيعزل ده-4
ص شورايا نداشتن عذر موجه، به تشخيبدون كسب مجوز از شورا و  روز15شتر از يعدم حضور در محل خدمت ب-5
  

22  
 نامه آيين ماده

  اجرايي

ار يس شورا، موارد را به صورت واضح به دهيابتدا توسط رئ داشته باشند،يراديا اي اعتراض و ياريات دهيا عمليار ي شورا نسبت به عملكرد دهياعضاا چند نفر ازيك يچنانچه 
ار ابالغ خواهد يس شورا سئوال را كتباً به دهيرئصورت نيال مطرح خواهد شد كه در ات مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سئويصورت عدم رعا خواهند داد؛ دريتذكر كتب

ا يده و يار از حضور استنكاف ورزيچنانچه ده. باشد يمالعاده شورا و پاسخ به سئوال ا فوقي يار موظف به حضور در جلسه عاديابالغ، دهكرد و حداكثر ظرف ده روز پس از
 را يديار را بركنار كند و فرد جديت مطلق اعضا، دهي اكثريتواند با رأ يرد و شورا ميگ ي قرار مي موضوع مورد بررسيگري جلسة دينشود، طدهص دايكننده تشخ پاسخ قانع
  .ديانتخاب نما

وظايف و اختيارات دهياري در قبال   
شوراي اسالمي روستا: 

   دهي��ار پ��س ازآن ك��ه طب��ق م��اده 49 
آيين نام��ه اجرايي، تباص��ر و بندهاي ذيل 
آن انتخاب ش��د، موظف است ضمن ايفاي 
وظاي��ف من��درج در ذيل م��اده 69 قانون 

ش��وراها، كلي��ه بند ه��اي ذيل م��اده 10 
اساسنامه، تش��كيالت و سازمان دهياري ها 
مص��وب بهمن م��اه 1380 را رعايت نمايد. 
م��اده 10 وظايف تفصيلي دهيار و دهياري 
جهت اداره و حفظ توس��عه پايدار روستا و 
بر اساس قانون شوراها و با رعايت قوانين و 

مقررات مربوط در 48 بند به تفصيل مطرح 
نموده اس��ت. تع��داد بس��ياري از بندها به 
همكاري و تعامل تنگاتنگ دهياري با شورا 

اشاره دارد كه اهم آن ها عبارتند از: 
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  وظايف قانوني دهياري در قبال شوراي اسالمي روستا اهم
 رديف قانوني ي ماده  قانوني ي ماده محتواي يا متن

  روستا يشورا مصوبات ياجرا -
 69  ماده1بند 

  قانون شوراها
1  

 ي و امور رفاهي، آموزشي، فرهنگي، بهداشتي، عمراني، اقتصادي اجتماعيها ييازها و و نارساي و شناخت كمبودها، نيه شورا در خصوص بررس كمك ب-2بند 
  .م و اقدام الزيزير ربط جهت اطالع و برنامه ياد شده و ارائه آن به مسئوالن ذي يها نهي در زمي و عملي اصالحيشنهادهايها و پ ه طرحيروستا و ته

  .افته به روستاي اختصاص ي عمرانيها  طرحي اجرايريگ ي با شورا در جهت پي مشاركت و همكار-4بند 
  . مصوبات شوراي اجرا-9بند 
  .اري درخواست شده به شورا در موعد مقرر توسط دهيها  ارسال گزارش-15بند 
  . شورايتقاضا به سواالت در صورت ييار در زمان و مكان مقرر و پاسخگوي حضور ده-16بند 
  .ي شورا و رونوشت آن به بخشداري براياري دهيها تيـ ارسال گزارش ماهانه فعال17بند 
  .ير مراحل قانوني سايب و طي بخش به منظور تصوي اسالمي شورا و ارائه آن به شورايه تعرفه عوارض با همكاريـ ته18بند 

  .بيمم و اصالح آن به شورا جهت تصو و متياريم و ارائه بودجه ساالنه دهيـ برآورد، تنظ21بند 

  .ب شورايا به نام روستا با تصويـ اهدا و قبول اعانات و هدا22بند 

ح ي و تسطي شكسته و خطرناك واقع در معابر و اماكن عموميوارهايق و رفع خطر از بناها و ديل و حري حفظ روستا از خطر سير الزم براي اتخاذ تداب-30بند 
  .قع در معابر بر اساس مصوبات شورا وايها ها و چاله چاه

 بند يها در جهت اجرا  آنيع در اجراي تسري مناسب برايشنهاد راه كارهايها به شورا و بخشدار و پ  طرحيكيزيشرفت فيا عدم پيشرفت يـ گزارش پ40بند 
  .قانون شوراها) 68(ماده ) هـ(

 واقع در روستا به منظور ي اراضين كاربريي الزم و تعيشنهادهايه پي روستا و تهيح هاد طريه و اجرايربط در جهت ته ي ذيها  با دستگاهيـ همكار41بند 
  . ضوابط مصوب مربوط با موافقت شوراي و اجرايها در طرح هاد گنجاندن آن

 خواروبار و ي و فراخوانيرزان بخش و روستا نسبت به اي اسالميمات شوراي تصمي اجناس و اجرايمت بر رويـ مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه ق42بند 
  .ربط ي ذي مراجع قانوني از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن ها با هماهنگيري و جلوگياج عموميمواد مورد احت

نان روستا الزم ه ساكي كليده، پس از اعالم براي بخش رسي اسالميد شوراييب شورا و تاي دارد و به تصوي كه جنبه عمومياري مقررات دهيـ اجرا45بند 
  .ه استيالرعا

  .ر مراحل الزمي بخش جهت سي اسالميها به شورا ه آني و ارايسات روستا به شورا جهت بررسي معابر و اماكن و تاسيشنهاد نامگذاريـ پ46بند 

بندهاي مرتبط 
 10ي  ذيل ماده

  اساسنامه
2  



4337شماره ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
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مه اسفندماه همان سال به بودجه يد و شورا موظف است حداكثر تا ني شورا ارائه نما را بهياري ماه هر سال بودجه سال بعد دهيان ديار مكلف است تا پايده
  . دي ابالغ نماياريان اسفند ماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهيد و قبل از پاي و در مورد آن اظهارنظر نمايدگي رسيشنهاديپ

 اظهارنظر و ي براياري دهيشنهاديا اصالح بودجه پيه متمم ي آن نسبت به ارايقضا و قبل از انياز در طول سال ماليتواند در صورت ن يار مي ده-1تبصره 
  .دي به شورا اقدام نماييب نهايتصو

 را حسب اظهارنظر به شورا ارائه و شورا موظف است ياري دهي ماليها غ بودجه و صورتيمه خردادماه سال بعد تفريار مكلف است حداكثر تا ني ده-2تبصره 
 .ديار ابالغ نماي به دهي اتخاذ و مراتب را جهت اقدام الزم قانونيم مقتضينظر و تصم غ بودجه شورا اعالمي و تفري ماليها رماه نسبت به صورتيان تيحداكثر تا پا

 19ي  ماده
اساسنامه و 
  تباصر ذيل آن

3  

 تواند يم  ياريده نباشد، جا كي طور به خود يبده متما پرداخت  به قادر يمؤد كه يموارد در.  ستين عوارض از يناش خود مطالبات طيتقس به مجاز ياريده
  افتيدر رسد، يم مربوط يروستا ياسالم يشورا بيتصو به اريده شنهاديپ به كه يدستورالعمل مطابق ماهه  شش و يس حداكثر اقساط با را خود مطالبات

  . ودب خواهد يمؤد يها يبده هيكل هيتأد به موكول حساب مفاصا صدور حال هر در. دينما

 38ي  ماده
  نامه مالي آيين

4  

 ين روز شروع به كار رسميم و در اوليتنظ راياري شورا و دهيها ييه اموال و داراي از كلي خود، صورت كامليت قانونيدوره فعالانيار موظف است در پايده
  .ديارسال نماربط ي ذي روستا، بخش و بخشداري اسالميورا از آن را به شييها د و نسخهيل نمايد تحويجد، طبق صورتجلسهيد، آن را به ويار جديده

 44ي  ماده
 نامه اجرايي آيين

5  

ار و ي بر حضور دهي شورا مبنيد و در صورت تقاضاي آن ارسال نمايمقرر براه و در موعدي مورد درخواست شورا را تهيها ار موظف است گزارشيده
  .ديقدام نماسئواالت در رأس موعد و محل مقرر ا بهييپاسخگو

 54ي  ماده
 نامه اجرايي آيين

6  

 55ي  ماده  .طور مكتوب ارسال نمايد را براي بخشداري بههاي دهياري را براي شورا و رونوشت آن دهيار موظف است گزارش ماهانه فعاليت
 نامه اجرايي آيين

7  
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  مقررات قابل احصا در خصوص وظايف متقابل شورا و دهياري    

 ي ماده  قانوني ي ماده محتواي يا متن
 رديف  قانوني

 ذيل 3تبصره   .  اسالمي روستا خواهد رسيدامور روستا با پيشنهاد دهيار به تصويب شورايها و اعتبارات مورد نياز اداره  بودجه دهياري
  قانون تاسيس

1  

 و موافقت شوراي اسالمي –شود   كه در اين اساسنامه شورا ناميده مي–محدوده خدماتي هر دهياري بنا به پيشنهاد مشترك دهيار و شوراي اسالمي روستا 
  .ربط و تاييد استاندار قابل اجرا است هاي ذي شود و پس از كسب نظر از دستگاه بخش يا جانشين قانوني آن ها تعيين مي

 1ي  ماده
  سنامهاسا

2  

 17ي  دهما  .شود هاي مصوب شورا با رعايت مقررات مربوط انجام مي هرگونه برداشت از وجوه و اعتبارات دهياري در قالب بودجه مصوب ساالنه و طرح
  اساسنامه

3  

 5ي  ماده  .باشند يم شورا يمعرف و نتخابا به روستا  ياسالم  يشورا ندهينما و ياريده يمال مسؤول ار،يده از مركب معامالت ونيسيكم ياعضا
  نامه مالي آيين

4  

 شود داده صيتشخ يضرور مناقصه فاتيتشر ترك اگر و شود انجام محدود مناقصه اي و يعموم دهيمزا اي مناقصه فاتيتشر با يكل طور به ديبا عمده معامالت
  :شد خواهد انجام ريز قيطر به

  .روستا ياسالم يشورا بيتصو و اريده موجه و مستدل شنهاديپ به بنا باشد، ييجز معامالت نصاب برابر 25 از كمتر معامله زانيم كه يدرصورت -الف
 دييتأ و روستا ياسالم يشورا بيتصو و اريده وموجه مستدل شنهاديپ به بنا باشد، ييجز معامالت نصاب برابر 50 تا 25 از معامله زانيم كه يدرصورت -ب

  . بخش يشورا
 دييتأ و روستا ياسالم يشورا بيتصو و اريده وموجه مستدل شنهاديپ به بنا باشد، شتريب ييجز معامالت نصاب برابر 50 از معامله زانيم كه يصورت در -پ

  .  ربط يذ استاندار موافقت و بخش يشورا
 و راه وزارت اي و كشور يزير برنامه و تيريمد سازمان توسط منتخب طيشرا واجد كاران مقاطعه فهرست نيب از ياريده محدود، مناقصه مورد در -1 تبصره
  . نمود خواهد رادعوت طيشرا واجد مؤسسه اي شركت شش حداقل يترابر

  .شود يم نييتع روستا  ياسالم يشورا بيتصو با محدود مناقصه از استفاده موارد -2 تبصره

 7ي  ماده
نامه مالي،  آيين

بندها و تباصر 
  ذيل آن

5  

 بودجه سال هر ماه يد انيپا تا است مكلف اريده و گردد ميآنهاتنظ از كي هر نهيهز و مختلف يتهايفعال و فيوظا و ها برنامه براساس ديبا ها ياريده بودجه
 آن مورد در و يدگيرس يشنهاديپ بودجه به سال همان ماه اسفند مهين تا حداكثر است موظف شورا و دينما هيارا روستا يشورا به را ياريده بعد سال

  .دينما ابالغ ياريده به اجرا جهت را مصوب بودجه اسفندماه انيپا از قبل و اظهارنظر 
 و اظهارنظر يبرا ياريده يشنهاديپ بودجه اصالح اي متمم هيارا به نسبت آن يانقضا از قبل و يمال سال طول در ازين صورت در تواند يم اريده -تبصره
  .دينما اقدام روستا يشورا به يينها بيتصو

 31ي  ماده
نامه مالي  آيين

  آن و تبصره
6  

  7 32ي  ماده ريت انيپا تا حداكثر است موظف شورا و دينما هيارا شورا به را ياريده يمال يها صورت و بودجه غيتفر بعد سال ماه خرداد مهين تا حداكثر است مكلف اريده

13 
 

 -1 تبصره. دينما ابالغ ياريده به يقانون الزم اقدام جهت را مراتب و اتخاذ يمقتض ميتصم و رنظ اعالم شورا  بودجه غيتفر و يمال يها صورت به نسبت ماه
 به است موظف اريده.  است يمال مسؤول و اريده عهده به بودجه غيتفر ميتنظ نيهمچن و آن ياجرا حسن در مراقبت و ياريده بودجه ميتنظ تيمسؤول
 بودجه غيتفر اي و بودجه در مندرج اقالم درباره الزم حاتيتوض يادا منظور به شورا جلسات در روستا ياسالم ياشور به بودجه غيتفر اي بودجه شنهاديپ محض
  .ابدي حضور
  .باشد كمتر ساالنه بودجه درصد شصت از دينبا يعمران اعتبارات زانيم -2 تبصره
  .برسد مصرف به روستا همان محدوده در منحصراً ستارو يشورا نظارت با ديبا رسد، يم بيتصو به بودجه در كه ياعتبارات -3 تبصره
  دينما ارسال كشور وزارت و ياستاندار به  بيتصو از بعد روز ده تا حداكثر را بودجه غيتفر و بودجه از يا نسخه است مكلف ياريده -4 تبصره

نامه مالي  آيين
هاي  و تبصره

  ذيل آن

 مشمول هيتأد زمان در كننده پرداخت نكهيا اي و عوارض درمحاسبه اشتباه بروز صورتدر چنانچه يول است ممنوع ياريده خدمات يبها اي عوارض استرداد
 اي د،تماميبنما ريناپذ اجتناب را خدمات يبها اي عوارض استرداد و گردد محرز يمؤد عوارض پرداخت شمول عدم كه يليدال با اي و نبوده عوارض پرداخت

 سال به مربوط مذكور خدمات يبها اي عوارض كه يروستادرصورت ياسالم يشورا بيتصو و اريده شنهاديپ با خدمات يبها اي و يافتيدر عوارض از يقسمت
 موظف ياريده و گردد يم  پرداخت يمؤد به الحساب يعل صورت به باشد، گذشته سنوات به مربوط كه يودرصورت مربوط يدرآمد فيرد محل از باشد، يجار
  .دينما منظور يقطع نهيهز به بيازتصو پس و پادار موضوع با مرتبط نهيهز فيرد در را وطمرب اعتبار بودجه اصالح و متمم در است

نامه  آيين ماده
  مالي

8  

 يدارا رايده يمال اقدامات هيكل قبال در اريده اتفاق به و شود يم  منصوب روستا ياسالم يشورا دييتأ و اريده شنهاديپ به بنا ياريده يمال امور مسؤول
  . باشند يم مشترك تيمسؤول
 دستورات در يتناقض يمال مسؤول كه يدرصورت و بوده  يمال مسؤول عهده به مربوط يدستورالعملها و يمال مقررات و نيقوان ياجرا حسن بر نظارت -تبصره
 مستندات ذكر با يكتب طور به اريده چنانچه. دينما زارشگ اريده به را مراتب ديبا د،ينما مشاهده ادشدهي مقررات و نيقوان با ياريده طرف از شده صادر
 يقانون مقام قائم اي روستا ياسالم يشورا اطالع به را مراتب ديبا يول باشد يم آن ياجرا به مكلف يمال مسؤول رد،يبپذ را شده صادر دستورات تيمسؤول يقانون
  .دينما يم منعكس ربط يذ ياستاندار به يقانون اقدامات يريگيپ جهت را مراتب ، موضوع دييتأ صورت در شده ادي يشورا. برساند آن

 41 ماده
نامه مالي  آيين

ي  و تبصره
  ذيل آن

9  

  ياسالم يشورا بيتصو و اريده شنهاديپ با ياريده نام به يبانك حساب افتتاح. گردد مفتوح كشور مجاز يبانكها شعب نيكترينزد در يستيبا ياريده يبانك يها حساب
  .دبو خواهد ريپذ امكان روستا

نامه  آيين ماده 
  مالي

10  

 گريد حساب در استفاده يبرا حساب كي در متمركز وجوه از استفاده باشد، مجزاداشته يبانك يحسابها ياختصاص و يعموم مختلف يها تيفعال يبرا ياريده كه يموارد در
  .گردد معلوم ديبا دهش ادي وجوه برگشت زمان مذكور موافقتنامه در و است روستا ياسالم يشورا موافقت به منوط

نامه  آيين ماده
  مالي

11  

 موقع در و رديگ صورت بخش ياسالم يشورا دييتأ و روستا ياسالم يشورا بيوتصو اجازه با ديبا ها ياريده اساسنامه) 13 (ماده) 3 (بند به باتوجه ياريده التيتسه افتيدر
 وهيش و التيتسه مدت و سود و بود خواهد ياختصاص اي و يعموم يدرآمدها محل از كه را آن استرداد تيفيك و نييتع آن مصرف مورد ، يمال التيتسه از استفاده

  .شود عمل آن طبق بر و مشخص بازپرداخت

 48ي  ماده
  نامه مالي آيين

12  

 كه يدرصورت و است ياريده عهده به آنها به نسبت اشخاص تصرف و تجاوز از يريجلوگ و عموم استفاده يبرا آن ساختن ايمه و آماده و ياريده  يعموم اموال از حفاظت
 ده ياختصاص اموال جزء روستا  ياسالم  يشورا صيتشخ به گردد، سلب آن از يعموم استفاده تيقابل كه دهند تيموقع و حالت رييتغ ينحو به ده  يعموم اموال از يبعض

  .شود يم محسوب و منظور

 54ي  ماده
  نامه مالي آيين

13  

بودجه دهیاری ها   و اعتبارات مورد نیاز اداره امور روستا با پیشنهاد دهیار به تصویب شورای اسالمی روستا خواهد رسید
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14 
 

دستور كار جلسه از او جهت شركت، دعوت بعمل آورده و دهيار موظف به تواند طي دعوتنامه كتبي و با تعيين زمان و ز به حضور دهيار در جلسات، شورا مينيادر صورت
  .باشد ميشركت در جلسه مزبور

 25 ماده
نامه  آيين

  اجرايي
14  

ضوابط و مقررات مربوطه وي را عزل تذكر كتبي دهد و در صورت تكرار مجدد توبيخ و يا بر طبقتواند به دهيار  جلسه شورا ميدر صورت خودداري دهيار از شركت در
  .نمايد

 26 ماده
نامه  آيين

  اجرايي
15  

 جلسه شورا موظف به برگزاريزمان، دستور كار و ضرورت تشكيل جلسه،ربط براي تشكيل جلسه، مشتمل بر صورت درخواست كتبي دهيار، بخشدار و فرماندار ذيدر
  .باشد العاده مي فوق

 27 ماده
نامه  آيين

  اجرايي
16  

دهيار در مقابل حفظ و نگهداري آن مسئول باشد و اعضاي شورا و از منقول و غيرمنقول به ترتيب تحويل اعضاي شورا و دهيار ميتمامي اموال شورا و دهياري اعم
   .باشند مي

 41 ماده
نامه  آيين

  اجرايي
17  

قابل ا كرايه دادن اماكن متعلق به دهياري با تصويب دوسوم كل اعضاء و طي ضوابط قانونييهاي الزم براي شورا و دهياري ه اموال منقول و اجاره مكانخريد يا فروش كلي
  .اسالمي بخش صورت گيرددوسوم اعضا و طي مراحل فوق بايد با توافق شوراي باشد و خريد يا فروش اموال غيرمنقول شورا و دهياري عالوه بر تصويب اجرا مي

 42 ماده
نامه  آيين

  اجرايي
18  

.استباشد و انتخاب مجدد وي بالمانع كار رسمي چهار سال مي مدت خدمت دهيار از زمان صدور حكم شروع به
  .  دهيار موظف است حداكثر يك هفته پس از پايان خدمت از سمت كارت و حكم خود را تسليم شورا نمايد-تبصره

نامه  آيين ماده
  اجرايي

19  

نتیجه گیری
بديهي اس��ت در نتيجه ي تعامل مثبت 
و موثرش��ورا و دهياري و با اجراي به 
موقع و دقيق قوانين و مقررات توسط 
هر دو نهاد و بهره گيري از مش��اركت، 
اهال��ي روس��تا  همدل��ي و همراه��ي 
مي ت��وان آباداني و عمران روس��تا را 

تضمين نمود.
آشنايي و اشراف به قوانين و مقررات، 
ضم��ن جلوگي��ري از ب��روز اختالف��ات 
ق��درت  دهي��اري،  و  ش��ورا  مي��ارن 
چانه زني مديريت روس��تا در دفاع از 
حق��وق و مطالب��ات اهال��ي را افزايش 
داده و به نوعي ترويج قانون گرايي در 
محيط روس��تا خواهد بود. الزم اس��ت 
ش��وراهاي اسالمي روس��تا و دهياران 
خود قوانين جاري كش��ور را بشناسند 
و در روس��تا نيز عامل به آن باش��ند. 
اميد است شاهد افزايش روزافزون 
خان��واده ي  در  همراه��ي  و  همدل��ي 

مديريت روستايي كشور باشيم. 
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ام��روزه به اعتقاد هم��ه ي صاحب نظران 
و متخصص��ان، فراگيري علوم به صورت 
دان��ش عمومي و كس��ب مهارت ه��اي الزم در 
زمينه هاي تخصصي ب��ه صورت خاص به عنوان 
يك ض��رورت اجتناب ناپذير از اهميت بااليي در 
امر توس��عه جوامع برخوردار اس��ت. اين اهميت 
از آن جا اس��ت كه انسان تنها از طريق آموزش 
مي توان��د تواناييه��اي خ��اص و نامح��دود خود 
را از بالق��وه ب��ه فع��ل در آورد. همچنين ايجاد 
يك سازمان موفق و نظام اداري مطلوب ، كارآمد و 
پاسخگو تا حدود زيادي از طريق آموزش مبتني بر 
اس��ت   آينده ميس��ر  و  پاس��خ به نيازهاي امروز 
و رون��د پرش��تاب تحوالت درتمامي ابعاد زندگي و 
جوامع موجب شده اس��ت تا آم��وزش از اهمي��ت و 

جايگاه خاص برخوردار گردد.
امروزه نيروي انساني مهم ترين عامل مولد است، 
در گذشته اعتقاد بر اين بود كه سرمايه و منابع 
مادي روند توس��عه اقتص��ادي و اجتماعي يك 
جامع��ه را تعيين مي كند ام��ا در جهان كنوني 
منابع انس��اني كارآمد در اي��ن امر تاثير اصلي را 
دارد. منابع انساني كارآمد باعث افزايش سرمايه، 
بهره برداري از منابع مختلف جامعه و پيش��رفت 
روزافزون مي گردد؛ به عبارت ديگر منابع انساني 
پيشبرد جامعه در راستاي توسعه ملي را تضمين 
مي كند. جامعه يا س��ازماني كه نتواند مهارتها و 
دانش منابع انس��اني خود را توسعه دهد و از آن 
در پيش��برد اهدافش به نحو مؤثري بهره برداري 
ننمايد، قادر نيس��ت در ساير بخش هاي توسعه 
ني��ز گام بردارد. از اينروس��ت ك��ه توجه به بعد 
نهادي و آموزش نيروي انساني به عنوان يكي از 
ابعاد مهم توس��عه پايدار مورد توجه برنامه ريزان 
در حوزه ه��اي مختل��ف مي باش��د و هزينه هاي 
آموزش��ي نه به عنوان هزينه ه��اي مصرفي بلكه 

جزء هزينه هاي سرمايه گذاري قلمداد مي شود.
ش��وراهاي اسالمي شهر و روس��تا، شهرداري ها 
و دهياري ه��ا نيز به عنوان س��ازمان هاي محلي 
و نهاد ه��اي عموم��ي غير دولت��ي از اي��ن قاعده 
مس��تثني نبوده و آم��وزش منابع انس��اني اين 
مجموعه ه��ا هم��واره م��ورد تاكي��د نهاد ه��اي 
قانون گ��ذار، برنامه ري��ز و س��ازمان هاي متولي 
امور مديريت ش��هر و روستا بوده است. از جمله 
در بن��د 7 م��اده 78 قانون تش��كيالت ، وظايف و 
انتخ��اب  و  انتخاب شوراهاي اسالمي كش��ور 
 ش��هرداران ، ش��وراي عالي اس��تان ها موظف به 
برنامه ري��زي براي آموزش اعضاي ش��وراي هاي 

اس��المي شده اس��ت. يكي از اه��داف متصور در 
تش��كيل س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور نيز آم��وزش كاركن��ان ش��هرداري ها و 
دهياري ها بوده اس��ت. همچني��ن در آيين نامه 
اس��تخدامي  آيين نام��ه  دهياري ه��ا،  مال��ي 
اجرايي تش��كيالت ،  آيين نام��ه   و  دهياري ه��ا 
انتخابات داخلي و امورمالي شوراهاي اسالمي روستا 
و نحوه انتخاب دهي��ار بر لزوم آموزش دهياران و 

كاركنان دهياري تاكيد شده است.

الزامات آموزش شوراهاي اسالمي و دهیاران:
 ب��ا توج��ه به م��وارد پي��ش گفت��ه و وظايف و 
اختي��ارات قانوني، آموزش ش��وراهاي اس��المي 
روستا و دهياران در زمينه هاي متنوعي ضروري 
و مورد نياز است. همچنين با توجه به دوره چهار 
س��اله فعاليت ش��وراها و دهياري ها و تغيير در 
تركيب آن ها تكرار اين آموزش ها اجتناب ناپذير 
است. از اينرو آموزش منابع انساني مديريت هاي 

روستايي در سه قالب زير قابل انجام است:
1- آموزش بدو خدمت

ب��ا توجه به اينكه  اعضاي ش��ورا و دهيار در بدو 
انتخاب اغلب با قواني��ن، مقررات و نحوه اجراي 
آن آش��نايي ندارند الزم است آموزش هاي اوليه 
در خصوص وظايف و مس��ووليت هاي محوله در 
كوت��اه مدت به آن ها ارائه ش��ود. اين آموزش ها 
مي تواند ش��امل مواردي ش��ود كه در شروع كار 
مورد نياز اس��ت. اه��م اين موارد ب��راي اعضاي 

شوراي اسالمي مي تواند شامل موارد زير باشد:
<<  آش��نايي با وظايف شوراي اسالمي روستا در 

قوانين جاري
<<  آش��نايي با  شرايط احراز سمت دهيار، نحوه 

انتخاب و تعيين دهيار
<<  آشنايي با امور مالي شوراهاي اسالمي

<<  آش��نايي با نح��وه تاييد و اج��راي مصوبات 
شوراي اسالمي

اه��م محورهاي آموزش��ي ب��دو خدم��ت براي 
دهياران مي تواند شامل موارد زير باشد:

<<  آش��نايي با حدود وظايف و اختيارات شوراي 
اسالمي روستا 

<<  آش��نايي با ش��رح وظايف دهي��ار در قوانين 
جاري و اساسنامه

<<  آشنايي با قوانين مرتبط با امور توسعه روستا
<<  آش��نايي به وظايف و حدود اختيارات س��اير 

دستگاه هاي فعال در امر توسعه روستا
<<  آش��نايي با امور مالي، سلسله مراتب اداري، 

مكاتبات، امور پرسنلي و اداري
<<  آش��نايي با اصول و ش��رايط عق��د قرار داد و 

پيمان

2- آموزش حين خدمت
آموزش ضمن خدمت به آموزشي گفته مي شود 
كه پس از انتخاب فرد به عنوان ش��ورا يا دهيار 
ارائ��ه مي ش��ود و هدف از آن آماده س��ازي افراد 
براي اجراي بهتر مسئوليت ها و بهبود توانايي ها 
و مهارت هاي آنان است. اين آموزش ها مي تواند 
ش��امل كليه وظايف و مس��ووليت هاي قانوني و 
نحوه تعامل با ساير بخش ها و دستگاه هاي فعال 
در روس��تا و نيز بهره گيري از تجربيات پيش��ين 
افراد در اين س��مت در روس��تا يا ساير روستاها 

باشد.
اهم محورهاي آموزش��ي براي اعضاي ش��وراي 

اسالمي مي تواند شامل موارد زير باشد:
<<  آش��نايي با اص��ول برنامه ري��زي و مديريت 

روستايي
<<  معرفي طرح هاي توس��عه روس��تايي و نحوه 

تعيين نيازها و  اولويت هاي اجرايي
<<  اص��ول و روش ه��اي جل��ب مش��اركت هاي 

مردمي
<<  قوانين، اصول و معيارهاي وضع عوارض

<<  آش��نايي ب��ا قوانين مربوط ب��ه نصب و عزل 
دهيار

برنامه ه��اي  تدوي��ن  اص��ول  ب��ا  آش��نايي    >>
ميان م��دت) پنجس��اله( و كوتاه مدت )بودجه( و 

نحوه تصويب آن ها
<<  آش��نايي با طرح ها و پروژه هاي روس��تايي و 

اصول نظارت و پيگيري اجراي آن ها
آموزش هاي حين خدمت براي دهياران مي تواند 

شامل موارد زير باشد:
<<  نحوه تعامل با شوراي اسالمي روستا و اجراي 

مصوبات شورا
<<  آشنايي با اصول توسعه پايدار و حفظ محيط 

زيست و نگهداري از منابع طبيعي
<<  آش��نايي ب��ا طرح هاي توس��عه روس��تايي، 

طرح هادي، طرح هاي آماده سازي اراضي 
<<  آشنايي با اصول بهداشت روستا و شيوه هايي 

جمع آوري و دفع پسماند روستايي
<<  آش��نايي با اصول، ضوابط و قوانين ساخت و 

ساز روستايي و صدور پروانه ساخت بنا
<<  آشنايي با مباني برنامه ريزي هاي كوتاه مدت، 

اصول تدوين بودجه و برنامه يكساله دهياري
<<  آش��نايي با شيوه هاي جلب مشاركت مردمي 

در اجراي برنامه ها و طرح هاي دهياري
<<  آش��نايي امور مال��ي، وصول عوارض و تامين 

منابع درآمد پايدار
<<  آشنايي با نحوه عقد قرارداد ، اجراي طرح ها 
و پروژه هاي عمراني و نظارت بر امور پيمانكاران

مقدمه

آموزش؛ 
اشكان جعفركريمي محور تعامل شورا و دهياري

معاون دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي
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<<  آش��نايي نح��وه بهره گي��ري از ظرفيت هاي 

طبيعي، تاريخي و فرهنگي روستا و تقويت آن
<<  آش��نايي با اصول مديريت بحران و شناسايي 

آسيب هاي احتمالي و راهكارهاي مقابله با آن
3- آموزش هاي عالي مرتبط با وظايف

در اين نوع آموزش فرد با حضور در موسس��ات 
آموزش عالي و ش��ركت در دوره ها در رشته هاي 
مرتب��ط، ضمن آش��نايي ب��ا مباح��ث نظري و 
توس��عه روس��تايي نحوه به كارگيري روش هاي 
برنامه ري��زي، توس��عه و مديري��ت روس��تايي را 
فراگرفت��ه و در انجام وظايف به كار مي بندد.اين 
آموز ش ها به خص��وص براي دهياري هاي درجه 
س��ه به باال ضرورت بيشتري داشته و از شرايط 
الزم براي احراز اين س��مت محس��وب مي شود. 
كليه رش��ته هاي مرتبط با برنامه ريزي و توسعه 
روس��تا در اين زمره قرار مي گيرند.در اين ميان 
رشته مديريت روس��تايي و شورا كه به تازگي و 
با توجه به نياز جامعه بزرگ مديريت روس��تايي 
در موسس��ات آموزش عالي ايجاد شده است نيز 
ب��راي ارتقا س��طح علمي مديران روس��تايي در 

انجام وظايف بسيار موثر خواهد بود.

آموزش؛ پایه تعامل دهیار و شوراي اسالمي روستا

همانگونه كه مشاهده مي شود وظايف شوراهاي 
اسالمي روس��تا و دهياران در بسياري موارد به 
هم نزدي��ك بوده و اين امر ممكن اس��ت باعث 
بروز برخي تداخالت در انجام وظايف ش��ود. اما 
با تعمق در فلسفه شكل گيري آن ها و دقت نظر 
در قوانين مش��خص مي ش��ود كه حيطه وظايف 
شوراهاي اس��المي برنامه ريزي، سياست گذاري 
و نظ��ارت ب��ر اج��راي فعاليت دهياري اس��ت 
درحاليك��ه وظاي��ف دهياري در زمين��ه اجراي 
برنامه ه��ا، طرح هاي عمراني و خدماتي و اجراي 
مصوبات شورا در چارچوب قوانين است. آموزش 
مدي��ران روس��تايي درخصوص وظاي��ف محوله 
مي توان��د ضمن جلوگي��ري از تداخل وظايف به 
هم افزايي ش��ورا و دهياري كمك نموده و زمينه 
جلب حداكثري مشاركت مردمي را فراهم نمايد. 
دراينصورت است كه اجراي طرح ها و برنامه هاي 
مورد نظر با س��رعت و س��هولت بيشتري انجام 
خواهد پذيرفت. همچنين با توجه به نقش مردم 
در موفقي��ت اجراي برنامه ه��ا، آموزش عمومي 
ش��هروندان و آش��نا س��اختن آن ها با وظايف و 
اختيارات ش��ورا و دهياري ني��ز در كنار آموزش 
مديران روس��تايي در اجراي اين برنامه ها مهم و 

تاثيرگذار خواهد بود.
آم��وزش و آگاهي بخش��ي در زمينه ه��اي زير 
مي توان��د ب��ه تعامل موثرت��ر دهياريو ش��وراي 

اسالمي روستا بيانجامد:
* آموزش قوانين و مقررات

يك��ي از مهم تري��ن زمينه هاي بروز مش��كل در 
رواب��ط ش��ورا و دهياري عدم آگاه��ي از حيطه 

وظاي��ف قانون��ي، اختي��ارات و وظاي��ف متقابل 
است. آگاهي دقيق از حدود وظايف و اختيارات 
و آم��وزش قوانين و مق��ررات موضوعه مي تواند 
مديران روستايي را در انجام امور ياري رسانده و 

از اتالف زمان و منابع جلوگيري نمايد.
* آموزش امور مالي و اداري

از ديگ��ر مس��ايلي ك��ه مي تواند تعامل ش��ورا و 
دهياري را بهبود بخش��د آگاهي دقيق از مسايل 
مال��ي و اداري و ضوابط و مقررات مربوط به آن 
مي باش��د. دهياري ب��راي انجام كلي��ه امور نياز 
به مصوبه ش��ورا دارد. ش��وراي اس��المي روستا 
نيز مي بايس��ت در چارچ��وب قوانين و مقررات، 
مصوب��ات و اولويت ه��اي طرح ه��ادي، برنام��ه 
پنجس��اله دهياري و بودجه ساليانه پيشنهادات 
دهي��اري را بررس��ي و به تصويب برس��اند. اين 
مصوب��ات پ��س از تاييد بخش��داري الزم االجرا 
ش��ده و براي طي مراحل اجرا به دهياري ابالغ 

خواهد شد.
* آموزش امور فني - عمراني و خدماتي

آگاه��ي اجمال��ي از ام��ور فن��ي و عمراني هم 
دهياري ه��ا را در انج��ام وظايف كمك مي نمايد 
و هم ش��وراي اسالمي روس��تا را در اين مهم با 
دهياري هم س��و خواهد نمود. آشنايي با فرآيند 
صدور پروانه ساختمان، پيشنهاد تغيير كاربري، 
تفكيك اراضي، پروژه هاي پيشنهادي طرح هاي، 
بهس��ازي معاب��ر، بهداش��ت روس��تا و مديريت 
پسماند، مديريت بحران و ... نحوه عمل دهياري 
در ام��ور فني-عمراني و خدماتي را براي ش��ورا 
روشن نموده و امكان برنامه ريزي براي اين امور 
را ك��ه جزء وظايف مهم دهياري اس��ت ميس��ر 

مي سازد.
* آموزش عمومي شهروندان

از مهمتري��ن مس��ائلي ك��ه انج��ام آن تعامل و 
همكاري ش��وراي اسالمي روس��تا و دهياري ها 
را مي طلبد آموزش عمومي ش��هروندان و جلب 
مش��اركت آنان در اجراي طرح ه��ا و پروژه هاي 
روس��تايي اس��ت. بي ش��ك بدون حض��ور موثر 
م��ردم، پروژه هاي عمراني و خدماتي روس��تا در 
مرحله اجرا، بهره برداري و نگهداري به موفقيت 
نخواهن��د رس��يد.اجراي طرح هادي روس��تا به 
عنوان س��ند توس��عه بدون مش��اركت مردم در 
آزادس��ازي معاب��ر و همكاري آن ها ب��ا دهياري 
به اجرا نخواهد رس��يد. بسياري از امور خدماتي 
روستا از جمله مديريت پسماند و فرهنگ سازي 
جه��ت كاهش توليد و تفكيك از مبدا، توس��عه 
و نگهداري فضاهاي سبز چندمنظوره، پرداختن 
به امور فرهنگي در روس��تا، فرهنگ سازي براي 
پرداخت عوارض س��طح روس��تا، بسط فرهنگ 
رعايت ض��واط و اص��ول مهندس��ي در احداث 
س��اختمان و ...از جمله اموري هستند كه بدون 
تعام��ل تنگاتن��گ ش��ورا و دهي��اري و آموزش 

عمومي شهروندان به انجام نخواهد رسيد.

سخن آخر
با توجه به مطالب ارائه ش��ده و آغاز به كار دوره 
چهارم ش��وراهاي اس��المي روس��تا و انتخاب و 
انتصاب دهياران  فرصت پيش رو زمان مغتنمي 
اس��ت ب��راي برنامه ريزي م��دون جهت آموزش 
دهياران و اعضاي ش��وراي اس��المي روستاها تا 
ضمن آشنايي آنان با وظايف و اختيارات قانوني 
زمينه الزم براي همكاري و تعامل هرچه بيشتر 
اين دو نهاد ايجاد ش��ود. زيرا همانطور كه گفته 
ش��د از مهمتري��ن عواملي كه مديريت روس��تا 
و توس��عه هم��ه جانب��ه آن را موجب مي ش��ود 
هم��كاري اين دو بال مديريت روس��تايي يعني 
ش��وراي اس��المي به عنوان نهاد سياس��ت گذار، 
برنامه ريز و ناظر و نهاد دهياري به عنوان مجري 
و نيروي محركه توس��عه روس��تايي است. آنجه 
اين دو نهاد را ياري مي رس��اند ت��ا ضمن انجام 
وظايف خود با ش��ناخت از قوانين و مقررات در 
كار ديگري اخالل وارد نكنند »آموزش« اس��ت. 
از اينرو مي طلبد تا مس��وولين و متوليان ملي و 
استاني در اين برهه توجه ويژه اي به امر آموزش 
مديريت روس��تايي مبذول داش��ته و در اس��رع 
وقت نس��بت به اجراي دوره هاي آموزش��ي بدو 
خدمت و برنامه ريزي براي آموزش حين خدمت 
مديران روستايي همت گمارده تا شاهد موفقيت 

روزافزون اين نهاد باشيم. 

•    اكبري،ص��ادق و عبداله��ي، مجيد، مجموعه 
قوانين ده و دهياري  1390

•    ش��ريعتمداري، مهدي؛ ضرورت آموزش در 
بهس��ازي نيروي انس��اني و توس��عه آن درهزاره 

سوم، 1387 
•    نحاس��ي، مهين؛ بررس��ي نق��ش آموزش در 
توس��عه نيروي انس��اني، پايان نامه كارشناسي 
ارش��د به راهنمايي دكتر محمد رس��ول گلشن 
فومني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

1380
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پرسشهای حقوقی
شماره 43 ماهنامه دهياري ها 

1- اگر ش��وراي اس��المي روس��تا در موعد قانوني مقرر، 
دهي��ار قبلي را ابقا يا دهيار جديد را معرفي نكرد و امور 

دهياري با ركود مواجه شد، تكليف چيست ؟
پاس��خ: به اس��تناد ماده 47 آئين نامه اجرائی تش��كيالت، 
انتخابات داخلی و امور مالی ش��وراهای اس��المی روستا و 
نحوة انتخ��اب دهيارمص��وب 1378/01/11 و اصالحات 
بعدي آن، ش��ورا موظف ش��ده تا ظرف مدت 15 روز پس 
از آغ��از دوره فعاليت قانونی، ف��ردی را با رعايت ماده49 
هم��ان آيين نام��ه، ب��ه عنوان دهي��ار انتخاب و ب��ه منظور 
ص��دور حك��م و كارت دهياری به بخش��داری محل معرفی 
نمايد؛ عدول از اين وظيفه منجر به پيشنهاد انحالل شورا 
خواه��د بود چراكه م��اده 81 قانون تش��كيالت، وظايف و 
انتخابات ش��وراهای اسالمی كش��ور و انتخاب شهرداران 
مص��وب 1375 و اصالح��ات بع��دي آن تصري��ح مي دارد: 
»هرگاه ش��ورا اقدامات��ی بر خالف وظايف مق��رر يا مخالف 
مصالح عمومی كش��ور و يا حي��ف و ميل و تصرف غير مجاز 
در اموال��ی كه وصول و نگه��داری آن را به نحوی به عهده 
دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت 
انحالل ش��ورا به هيأت حل اختالف استان ارجاع می گردد 
و هي��أت مذكور به ش��كايات و گزارش ها رس��يدگی و در 
صورت احراز انحراف هر يک از ش��وراهای روس��تاها، آن 
را منحل می نمايد«. الزم به ذكر است در صورتي كه شورا 
به انحالل اعتراض داش��ته باش��د مي تواند طبق تبصره ي 
م��اده ي مذكور ظرف يكماه از تاريخ ابالغ رأی دادگاه صالح 
ش��كايت نماي��د و دادگاه مكلف اس��ت خ��ارج از نوبت به 
موضوع رس��يدگی و رأی قطعی ص��ادر نمايد. نكته مهم و 
قابل توجه اينكه چنانچه شورا نسبت به عزل دهيار فعلي 
و انتخاب سرپرس��ت يا دهيار جدي��د تصميم گيري نكند 

دهيار فعلي به كار خود ادامه خواهد داد.
2- اگر ش��وراي اس��المي دوره چهارم روس��تا، با برخي از 
مصوبات ش��وراي دوره ي س��وم مخالف باش��د يا خواستار 
ايجاد تغييراتي در مصوبات ش��وراي اس��المي قبلي باشد، 

چگونه بايد عمل كند؟

پاس��خ: مصوب��ات ش��وراي قب��ل كه ب��ا رعاي��ت ضوابط و 
تش��ريفات قانون��ي تصويب و اب��الغ ش��ده و مواعد الزم 
جهت قطعي ش��ده آنها گذشته باش��د الزم االجرا هستند 
و چنانچه ش��وراي بعدي ب��ه هر دليلي مخل��ف اجراي آنها 
باش��د يا بخواهند در آنها تغييراتي ايجاد نمايند بايس��تي 
در چارچ��وب مقررات قانوني موض��وع اصالح مصوبات ياد 
ش��ده را در دستور كار ش��ورا قرار دهند و پس از ايجاد 
تغييرات الزم )يعني تغييراتي كه تصميم گيري در آنها در 
حيطه صالحيت ش��ورا باشد( آن را با اكثريت آراء تصويب 
نماين��د. بديهي اس��ت پس از ارس��ال مصوب��ه به مراجع 

ذيصالح قانوني وصول اعتراض قابل اجرا مي باشند.
3- ب��ا توجه ب��ه اين كه فرآين��د گزينش دهي��ار به طول 
مي انجامد در اين فاصله شورا مجبور به انتخاب سرپرست 
براي دهياري مي باش��د. براس��اس قوانين موجود شوراي 
اس��المي بايس��تي يكي از كارمندان دهياري را به عنوان 
سرپرس��ت انتخاب كند، حال كه اكث��ر دهياري ها كاركنان 

ديگري ندارند تكليف چيست؟
پاس��خ: همان گونه كه در ماده 8 اساس��نامه تش��كيالت و 
سازمان دهياری ها مصوب 80/11/21 تصريح شده »در 
فاصل��ه بين بركناری دهيار يا اس��تعفا يا خاتمه خدمت او، 
ت��ا انتخاب دهيار جديد كه نبايد بيش از س��ه ماه به طول 
انجامد، يكی از كاركنان دهياری به انتخاب شورا به عنوان 
سرپرس��ت دهياری انجام وظيفه می نمايد«؛ همان طور كه 
در بخش��نامه ي ش��ماره ي 15241 م��ورخ 90/6/2 دفتر 
حقوقي سازمان تصريح ش��ده با فرض اينكه شورا به هر 
دليل��ي موافق با ادامه كار دهيار فعلي نباش��د و دهياري 
نيز كارمند ديگري نداش��ته باش��د شورا مي تواند شخص 
واجد ش��رايط ديگري )اعم از دهيار منتخب يا غير آن( را 
بعنوان سرپرس��ت دهياري انتخاب نماي��د. چنانچه به هر 
دليلي انتخاب سرپرست ممكن نشود بايستي دهيار قبلي 

تا صدور حكم دهيار جديد به كار خود ادامه دهد.
4- اگر مس��ئول امور مالي دهياري به عنوان سرپرس��ت 
انتخاب شود، در اين صورت دو امضاء چک بانكي و اسناد 
مالي دهياري ها به نام يک نفر)مس��ئول امور مالي(خواهد 

بود. آيا اين موضوع وجاهت قانوني دارد؟
پاس��خ: با عنايت به اطالق ماده ي 8 اساس��نامه تش��كيالت 
ش��وراي   ،80/11/21 مص��وب  دهياری ه��ا  س��ازمان  و 
اس��المي روس��تا مي تواند يكي از كاركن��ان دهياري را به 
عنوان سرپرس��ت دهياري انتخاب نماي��د، لذا با توجه به 
اين كه مس��ئول امور مالي ني��ز يكي از كاركن��ان دهياري 
اس��ت، انتخاب وي به عنوان سرپرس��ت دهي��اري منطبق 

حسين نجفي
مديركل دفتر حقوقي و امور قراردادها
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با اختيار مذكور خواهد بود؛ بديهي اس��ت مس��ئول امور 
مالي كه به عنوان دهيار انتخاب ش��ده است، حسب مورد 
در مح��ل خود به اعتبار سرپرس��ت يا مس��ئول امور مالي 
مب��ادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد و اجتماع اين دو وصف 
در يک ش��خص به عنوان سرپرس��ت دهياري و مسئوليت 
ام��ور مالي، نافي اعمال نظارت ه��اي مالي مقرر بر دهياري 
نخواهد بود و انتخاب وي جهت سرپرس��تي دهياري فاقد 

منع قانوني است.  
5- ش��وراي روس��تاي ما س��ه نفره اس��ت و 2 نفر از آنها 
خواس��تار انتخ��اب يک نفر به عنوان دهيار هس��تند ونفر 
ديگ��ر مخال��ف اس��ت از عضوي��ت خ��ود به همي��ن دليل 
انص��راف داده اس��ت؛ طب��ق قان��ون ش��خص علي الب��دل 
جايگزين مي شود. شخص علي البدل هم انصراف مي دهد 
و بدين صورت شوراي اس��المي روستاي ما در آغاز راه از 
رس��ميت مي افتد. حال براي انتخاب دهيار و ايفاي س��اير 

وظايف قانوني، تكليف چيست ؟
پاس��خ: براي پاسخ به س��وال فوق ابتدا بايستي مقررات 
قانون��ي ناظر بر اين مورد را بررس��ي نمائي��م ابتدا مطابق 
ماده 8 اصالحي قانون ش��وراها در صورت استعفا، فوت يا 
س��لب عضويت هر يک از اعضای ش��ورای اسالمي روستا، 
عضو علی البدل به ترتيب آرا جايگزين می ش��ود. س��پس 
مطاب��ق ماده 31 هم��ان قانون »در صورتي ك��ه هر يک از 
ش��وراها به علت فوت، استعفاء يا س��لب عضويت اعضای 
اصل��ی و علی الب��دل فاقد ح��د نصاب الزم برای تش��كيل 
جلس��ه گ��ردد، انتخابات مي��ان دوره ای همزم��ان با اولين 
انتخاب��ات سراس��ری در موع��د مق��رر برگزار می ش��ود.« 
بنابراين نكته مهم و اساسي در اينجا اين است كه ببينيم 
آيا ش��وراي ما با وجود دو عضو رسميت دارد ياخير ؟ زيرا 
چنانچ��ه مطاب��ق قانون ش��ورا نتواند با دو عضو تش��كيل 
جلس��ه دهد هي��چ دليلي ب��راي انحالل آن وج��ود ندارد. 
مطابق ماده 15 اصالحي قانون ش��وراها جلس��ات شوراها 
با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي يابد و در ما نحن غير 
ش��وراي موضوع سوال دو سوم الزم براي رسميت يافتن 
را داراست و مي تواند به كار خود ادامه دهد و به تبع آن 

با دو راي مثبت دهيار را انتخاب نمايد.«
6- آيا افراد بازنشس��ته مي توانند ب��ه عنوان دهيار پاره 

وقت انتخاب شوند؟ 
پاسخ:  مطابق ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم 
بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1384، هر نوع 
بكارگيري افراد بازنشس��ته در وزارتخانه ها، مؤسس��ات 
دولت��ي و كليه دس��تگاهها، مؤسس��ات و نهادهاي عمومي 
غير دولتي و مؤسس��ات و ش��ركتهاي وابسته و تابع آنها و 
هر دس��تگاهي كه ب��ه نحوي از انحاء از بودجه كل كش��ور 
اس��تفاده مي نمايد، جز با تصوي��ب هيأت وزيران تحت هر 

عنوان ممنوع مي باشد. 
7- آيا اعضاي شوراي اسالمي روستاي مي توانند بستگان 

درجه 1 خود را به عنوان دهيار انتخاب نمايند؟

پاس��خ:  بواس��طه عدم وجود منع صري��ح  قانوني، انتخاب 
دهيار از ميان بستگان منعي ندارد...

8- آيا اگر ش��وراي روس��تا در موعد مقرر دهيار جديد را 
انتخ��اب و يا دهيار قبلي را ابقا نكرد مي توان دهيار قبلي 

را ابقا شده تلقي نمود؟
پاس��خ: همان گونه كه قبالً اشاره شد ش��ورا موظف است 
ظ��رف مهل��ت 15 روز پس از رس��ميت يافت��ن، اقدام به 
انتخ��اب دهي��ار نماي��د. در صورتي كه نظر ش��ورا تداوم 
خدمت دهيار قبلي است مي بايست موضوع را مطابق ماده 
49 آيين نامه اجرائی تش��كيالت، انتخاب��ات داخلی و امور 
مالی شوراهای اسالمی روستا و نحوة انتخاب دهيارمصوب 
1378/01/11 و اصالح��ات بع��دي آن، مص��وب و جهت 
صدور حكم و كارت به بخش��داري محل معرفي نمايد. لذا 
صرف عدم انتخ��اب دهيار جديد و عدم عزل دهيار قبلي 
وانتخاب سرپرست را نمي توان به معناي ابقاء دهيار قبلي 
قلم��داد نمود ولي ت��ا انتخاب دهيار جديد يا سرپرس��ت 

دهياري، دهيار فعلي به كار خود ادامه خواهدداد.
9- در روس��تايي ب��ا دهياري درجه ي 3، ف��ردي با مدرك 
تحصيلي ديپلم به مدت 4 س��ال در س��مت دهيار فعاليت 
داشته، آيا شوراي جديد مي تواند اقدام به انتخاب مجدد 

وي نمايد يا خير؟
پاس��خ: با عنايت به تبصره ي ذيل بند 2 شرايط اختصاصي 
مندرج در ماده 49 آيين نامه موصوف، جهت احراز س��مت 
دهيار در صورت عدم وجود فرد با تحصيالت فوق ديپلم در 
دهياري هاي درجه  3 و 4، شوراي اسالمي روستا مي تواند 
با موافقت بخش��دار مربوط، فردي را ب��ا تحصيالت ديپلم 
متوسطه با داشتن حداقل دو سال سابقه ي كار اجرايي در 
دس��تگاه هاي اجرايي براي تصدي س��مت دهياري انتخاب 
نماي��د. بنابراين پس از دوره ي خدمت وي به ش��رط عدم 
وجود فرد ديگري با مدرك فوق ديپلم و تاييد بخش��دار، 

انتخاب مجدد وي بالمانع است.
10- دهياري روس��تاي ما درجه ي 4 مي باش��د و علي رغم 
انتخاب فردي براي تصدي س��مت دهيار توس��ط ش��وراي 
روستا و معرفي به بخشداري جهت صدور حكم، بخشداري 
از صدور حك��م و كارت امتناع ورزيده و اصرار دارد فرد 
ديگ��ري را ب��ا نظر خود و ش��وراي بخش، به عن��وان دهيار 

معرفي نمايد. ايا اين امر جايگاه قانوني دارد؟
پاس��خ: انتخ��اب دهي��ار واجد ش��رايط از وظايف ش��وراي 
اس��المي روستاس��ت و ش��وراي بخش و بخش��دار، فاقد 

صالحيت و جايگاه قانوني دراين خصوص هستند 



سرداران سازندگي درودگاه

  

روس��تاي درودگاه ب��ا جمعيت بالغ بر س��ه هزار و 500نفر در قال��ب 920 خانوار از توابع بخش س��عدآباد 

شهرستان دشتستان است و در فاصله 75 كيلومتری شرق بوشهر قرار دارد و از روستاهاي بزرگ استان 

بوش��هر مي باشد. اين روستا به دليل وجود دو اثر تاريخي ثبت ش��ده به نام هاي امامزاده قطب الدين حيدر)مكان 

مذهبي( و بردك سياه)كاخ زمستاني كوروش و داريوش هخامنشي( درآن، جزء روستاهاي هدف گردشگري است. 

موقعيت جغرافيايي اين روس��تا به صورتي است كه در حدفاصل دو رودخانه شاهپور و دالكي) دو رودخانه داراي 

آبهاي شور و شيرين( قرار دارد و در محل تالقي اين دو رودخانه كه جايي در انتها روستاي درودگاه است، منظره ي 

زيبايي را از طبيعت بكر منطقه در انظار گردش��گران طبيعت قرار مي دهد. طي س��ال هاي اخير دهيار اين روستا با 

هدف ارائه ي خدمات به مردم و ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي تالش هاي زيادي در منطقه كرده است. در اين 

جا به بهانه ي آغاز فعاليت دوره ي چهارم شوراهاي اسالمي شهر و روستا پاي صحبت هاي سيد مجتبي عسكري دهيار 

روستاي درودگاه نشسته و از نحوه تعامالت وي با شورا آگاه مي شويم.

زهرا ديم كار 
كارشناس دفتر برنامه ريزي 

و مديريت توسعه روستايي

كاخ زمستاني كوروش و داريوش هخامنشي در روستاي درودگاه امامزاده قطب الدين حيدر در روستاي درودگاه
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خودتان  معرفي  دهياري ها: ضم�ن 
بفرمايي�د كه چند س�ال اس�ت در 
مقام دهيار مشغول انجام وظيفه به 

مردم روستا هستيد؟
اينجان��ب س��يد مجتب��ي عس��كري، 32 
س��ال س��ن دارم. داراي مدرك كارداني و 
دانش��جوي دوره ي كارشناس��ي كامپيوت��ر 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد برازجان مي باشم 
و مدت 10 سال است كه افتخار خدمت در 
دهياري روس��تاي درودگاه را دارم. در سال 
92 در روز خليج فارس بعنوان دهيار نمونه 
گردشگري كشور از دس��ت رييس جمهور 

وقت لوح تقدير دريافت نمودم.
دهياري  ه�ا: اطالع�ات مختص�ري در مورد 

روستاي درودگاه بفرماييد؟
اين روس��تا با جمعيتي بال��غ بر3500 نفر، 
دومين روستاي بزرگ شهرستان دشتستان 
و استان بوشهر اس��ت. از لحاط جغرافيايي 
اين روس��تا در حد فاص��ل بين دو رودخانه 
ش��اهپور و دالكي واقع شده است كه يكي 
از روس��تاهاي مهم هدف گردشگري استان 
محس��وب مي شود. شغل اغلب مردم روستا 
كشاورزي و باغباني است و اين روستا جزو 
روس��تاهاي مهاجرپذير اس��تان مي باش��د. 
روس��تاي درودگاه ب��ا اهداء 16 ش��هيد، 5 
آزاده و بيش از 50 نفر جانباز سهم بسزايي 
درش��كل گيري انق��الب اس��المي و دف��اع 

مقدس داشته است.
دهياري ها: دهي�اري درودگاه از چه زماني 
تاس�يس ش�ده و در اين دهياري چند نفر 
بعن�وان هم�كار با ش�ما مش�غول فعاليت 

هستند؟
اي��ن دهياري از س��ال 1382 با اخذ مجوز 
تاس��يس از وزارت كش��ور كار خود را آغاز 
ك��رده و 4 نف��ر پرس��نل در آن مش��غول 

خدمت رساني مي باشند.
دهياري  ها: اعضای ش�وراي اسالمي روستا 
چن�د نف�ر هس�تند و ميانگي�ن س�ني و 

تحصيالتي آن ها چقدر است؟ 
اعضاي شوراي اسالمي روستاي درودگاه 5 
نفر مي باش��ند كه ميانگين تحصيالت آنها 
ليس��انس است و ميانگين س��ني آنان 35 

سال مي باشد.
دهياري  ها: قس�متي از اقدامات و كارهايي 
ك�ه در س�طح روس�تا انج�ام داده اي�د كه 
مي توان بعنوان موفقيت هاي كاري شما در 

نهاد دهياري ها از آن نام برد را بفرماييد؟
اح��داث پارك بازي كودكان، احداث فضاي 
س��بز در سه نقطه از روس��تا، احداث سالن 
ورزش��ي، اح��داث خان��ه ي ق��رآن، احداث 
خانه ي عالم، احداث س��اختمان دهياري و 
پايگاه آتش نش��اني، احداث زمين فوتبال، 

اج��راي ط��رح آس��فالت در 15 ه��زار متر 
مربع از معابر روس��تا، شن ريزي و تسطيح 
كوچه ه��اي روس��تا، اح��داث كان��ال دفع 
آب هاي س��طحي، احداث ميدان ش��هداء، 
قس��متي از فعاليت هاي دهي��اري درودگاه 
مي باش��د كه با همكاري و مس��اعدت هاي 
ش��وراي اس��المي روستا طي س��ه دوره ي 

گذشته صورت گرفته است. 
دهياري ه�ا: درخصوص چند پ�روژه كه در 
سطح روس�تا با توجه به اقليم و جغرافياي 
داري�د  انج�ام  منطق�ه در دس�ت  خ�اص 

توضيحاتي بفرماييد؟
همانط��ور كه گفته ش��د با توج��ه به اقليم 
منطق��ه و موقعيت جغرافيايي روس��تا كه 
بي��ن دو رودخانه آب ش��ور و آب ش��يرين 
قرار گرفته اس��ت در مح��ل تالقي آنها كه 
اصطالحاً پرتگاه ساحلي لقب دارد، دهياري 
از محل اعتبارات واگذار شده اقدام به ايجاد 
پارك س��احلي نموده اس��ت كه اين پروژه 
بس��يار هزينه بر اس��ت وكار آن هنوز تمام 
نشده اس��ت و تا كنون زير سازي آن انجام 
شده و اميد است با تامين اعتبارات الزم كار 
اين پروژه به اتمام برس��د. ايجاد اين پارك 
نق��ش ارزنده اي درجذب گردش��گر منطقه 

خواهد داشت. 
همچنين از ديگ��ر پروژه هاي مهم دهياري 
ك��ه مي توان بعن��وان پ��روژه ي كار آفريني 
خ��اص در منطقه به آن اش��اره نمود ايجاد 
دو كارگاه اصل��ي و پن��ج كارگاه كوچ��ك 
بس��ته بندي خرم��ا در منطقه اس��ت كه از 
پروژه ه��اي مش��اركتي دهياري ب��ا فردي 
حقيقي در روستا مي باشد و تقريباً بين سه 
تا هفت ماه از س��ال ح��دود 270 الي280 
نفر از زنان روس��تا در آن مش��غول فعاليت 

مي باشند.

يك��ي ديگر از پروژه هاي مه��م دهياري در 
منطقه كه با مش��اركت يك��ي از هيات هاي 
ع��زاداري روس��تا ص��ورت گرفته مس��قف 
كردن يكي از اراضي مس��طح روستا جهت 
تعزيه خواني است كه البته الزم بذكر است 
تعزيه خواني در اين منطقه و بطور خاص در 
روستاي درودگاه از قدمت زيادي برخوردار 
اس��ت و با توجه به رويكرد فرهنگي توسعه 

و زنده نگه داش��تن فرهنگ بومي و محلي، 
دهياري درودگاه نسبت به ايجاد اين محل 
با همكاري هيات روس��تا اقدام نموده است 
كه در س��ال 91 نيز بصورت نمادين در روز 
تاسوعا و عاشورا بهره برداري از آن آغاز شد.
دهياري  ها: چند طرح اجرا نشده در روستا 

داريد؟ 
ط��رح و اجراي آس��فالت چندي��ن خيابان 
روس��تا، اج��راي ط��رح نيمه تم��ام پارك 
س��احلي روس��تا، طرح و اجراي راه و جاده 

بين باغات تا مركز بخش سعد آباد. 

دهياري  ها: از نگاه يك دهيار بهترين روش 
خدمت به مردم چيست؟ 

از ديد بنده بهترين روش خدمت به مردم، 
خدمت صادقانه و ع��دم خيانت به مردمي 
است كه به ما اعتماد كرده و زمام امور را به 
ما سپرده اند بنده از جان خودم براي مردم 
روستا گذشتم و اين موضوع باعث پيشرفت 

و موفقيتم شده است. 
دهياري  ه�ا: در طي كار در دهي�اری با چه 

مشكالتی رو به رو بوده ايد؟ 
مسائل و مشكالت در اين راه با توجه به نو 
پ��ا بودن دهياري زياد اس��ت اما آن چيزي 
كه بيش��ترين نمود را دارد كمبود اعتبارات 
دهي��اري و ع��دم امنيت ش��غلي براي يك 
دهيار اس��ت و همچنين يك دهيار با توجه 
به اينكه باالترين مقام اجرايي روس��تا است 
مي بايس��ت 24 س��اعته در خدم��ت مردم 
روس��تا انجام وظيفه نمايد و حتي خدماتي 
را ارائه نمايد كه ش��ايد بت��وان گفت كه از 
محدوده ي 48 ش��رح وظيف��ه اي كه براي 
يك دهيار در قانون ديده ش��ده اس��ت نيز 
خارج شود. به هر حال كار در روستا ايجاب 
مي كند كه يك دهيار بصورت تمام وقت به 
مردم روستا خدمت رس��اني و انجام وظيفه 

نمايد.

نخلستان سبز روستاي درودگاه

انجام پروژه هاي عمراني در 
روستاي درودگاه
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دهياري  ها: ش�ورای اسالمی روستا تا كنون 

چه اقدامات عمده اي انجام داده است؟ 
درودگاه  دهي��اري  و  اس��المي  ش��وراي   
همواره مي كوش��ند تا بر اس��اس قوانين و 
مق��ررات جاري كش��ور، تقس��يم وظيفه ي 
منطقي و قانوني داش��ته باش��ند. بر اساس 
قوانين ش��وراي اس��المي روس��تا وظيفه ي 
برنامه ريزي، نظ��ارت برعملكرد دهياري را 
دارد. دهي��اري نيز خ��ود را ملزم به رعايت 
قوانين و مقررات دانسته و مجري مصوبات 
قانوني ش��وراي اس��المي روس��تا مي باشد. 

شوراي اس��المي روستا بودجه 
س��االنه دهي��اري را كه مالك 
عمل ما در س��ال مي باش��د به 
تصويب رس��انده و ب��ر نحوه ي 
اج��راي آن از س��وي دهياري 
ديگ��ر  از  مي كن��د.  نظ��ارت 
اساس��ي  ابتكارات  و  اقدام��ات 
درودگاه  روس��تاي  در  ش��ورا 
مي ت��وان به موارد ذيل اش��اره 
كارگروه هايي  تش��كيل  ك��رد: 
در س��طح روستا در زمينه هاي 
مختل��ف فرهنگ��ي، اجتماعي، 
عمراني و...، تش��كيل تشكالت 

دانش��جويي در ابتداي كار شورا، 
همكاري با دهي��اري در تمامي زمينه هاي 
توسعه روستا، همدلي تمام اعضاي محترم 
ش��ورا ب��ا يكديگر جهت تحق��ق يك هدف 
واح��د و آن ارتق��اء س��طح روس��تا و رفع 
كمبودها و نواقص موجود كه ان ش��اء اله با 
تدبير و انديشه خوب و نوگرايي كه در اعضا 
ديده مي ش��ود ي��ك دوره ي موفق از لحاظ 
تعامل دهياري و ش��ورا و خدمت رساني به 

مردم روستا را داشته باشيم.
دهياري  ها: تعامل شورا و دهياري را مديون 

چه چيزي هستيد؟
ن��گاه مثب��ت انديش و غي��ر ب��د بينانه ي 
اعضا  ي ش��ورا،كار كردن را بس��يار آسان و 
ش��يرين مي كند. جوان بودن و هم س��ن و 
سال بودن اعضاي ش��ورا و دهيار نيز باعث 
افزايش همدلي و تعامل ش��ده اس��ت. اين 
تعام��ل را مديون بزرگ منش��ي و همدلي 
تمامي اعضاي محترم ش��ورا چه آنهايي كه 
در دوره هاي قبل بودند و چه اعضاي جديد 
كه همه از دوستان اينجانب مي باشند و جا 
دارد كه در اينجا از تك تك آنان تش��كر و 

قدر داني نمايم.
دهياري  ها: با توجه به سن جنابعالي واعضاء 
محترم ش�وراي روس�تا كه از قش�ر جوان 
روستا مي باش�يد بفرماييد كه چطور مردم 
روس�تا به ش�ما اعتماد كردن�د و بر عكس 
س�نت هاي حاكم در جوامع روستايي ايران 
اين بار بجاي ريش س�فيدان سكان هدايت 

روستا را به شما سپردند؟
ب��ا توجه به دي��دگاه جوانگراي��ي در جهان 
امروز اين روس��تا نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده و ريش س��فيدان با اعتماد به جوانان 
و جوان��ان ني��ز ب��ا راهنمايي و مش��اوره با 
ريش سفيدان توانستند اعتماد آنان را براي 
در دست گرفتن سكان هدايت روستا جلب 
نمايند البته خود من در س��ن 24 س��الگي 
وارد اين عرصه شدم و شايد در ابتداي كار 
جو حاكم خيلي خوشايند نبود اما با سعي و 
تالش و جلب اعتماد مردم و ريش سفيدان 

با لح��اظ عل��م و دانش امروزي روس��تاي 
درودگاه در مسير توسعه وارد گرديد.

دهياري  ها: تعامل و همكاري ش�ما با مردم 
چگونه بوده اس�ت بنظر شما توقعات بحق 
م�ردم را تا چه حدي توانس�ته ايد برآورده 

كنيد؟
مردم با حضور پر ش��ور در انتخابات شورا و 
انتخاب اعضاي ش��وراي اسالمي دوره هاي 
پيش��ين روس��تا نش��ان دادند كه كارهاي 
انجام ش��ده در گذشته را ديده اند و شورا و 
دهياري توانس��ته است اعتماد آنان را جلب 
نمايد. هرچند كه هنوز مشكالت زيادي در 
روستا وجود دارد كه اميد است با همكاري 
و مس��اعدت ش��ورا و دهي��اري و همچنين 
اهالي روس��تا اين مش��كالت مرتفع ش��ود. 
اهالي روس��تاي درودگاه توقع بااليي دارند 
كه به نظر من اين حق مس��لم آنها است و 

نشانه بيداري مردم روستا است.
دهياري  ها: چه توقعی از مسئوالن داريد؟ 

به طور كلي هر كس��ي در قبال مس��ئوليت 
خود بايستي پاسخگو و متعهد باشد. همان 
طور كه ما مسئولين دس��تگاه هاي اجرايي 
مختل��ف را به گرمي پذيرا هس��تيم، انتظار 
داري��م كه آنها ني��ز دهياري و ش��ورا را به 
رسميت بشناس��ند و بدانند كه ما دهياران 
بعنوان س��رداران س��ازندگي در روس��تاها 
پيگير حقوق بحق مردم روس��تا هس��تيم. 
دهياران مس��ر به پيگيري وعده مسئولين 

براي توسعه روستاها هستند. 
دهياري  ه�ا: ب�ا توجه ب�ه آغ�از چهارمين 
دوره ي ش�وراها، آيا برنامه و چش�م اندازي 
ب�راي كارهاي فرهنگ�ي و عمراني داريد و 

اولويت هاي كاريتان چيست؟ 
دريك جامع��ه، اقدام��ات فرهنگي معموال 
در س��ر لوحه ي وظايف يك مس��ئول قرار 
مي گي��رد ك��ه اين قاع��ده براي روس��تاي 
درودگاه ني��ز همينط��ور اس��ت. اقدام��ات 
فرهنگي انجام ش��ده در روس��تاي درودگاه 
جزو شاخص ترين اقداماتي بوده كه تا كنون 
در اين روس��تا انجام ش��ده است و 
بدون ش��ك از اين پس نيز همانند 
قب��ل ش��ورا و دهي��اري برنامه ها و 
مراس��مات ويژه و مناس��بتها را در 
طول س��ال انج��ام داده و اقدام در 
روس��تا  فرهنگي  توس��عه ي  جهت 
را در دس��تور كار خود قرار داده و 
در اجراي آن س��عي و اهتمام ويژه 

مي نمايد.
دهياري  ه�ا: ب�ا توجه ب�ه جامعه ي 
ايده الي ك�ه در نظر داريد درودگاه 

را در كجاي راه مي بينيد؟
از  يك��ي  درودگاه  روس��تاي     
روستاهايي  است كه در مسير توسعه 
قرارگرفته اس��ت و حتي شايد بتوان گفت 
كه مي بايست جايگاه باالتري را نيز تاكنون 
بدست مي آورد وليكن بدليل يكسري موانع 
و مش��كالت هنوز تا رس��يدن ب��ه جايگاه 
آرماني و ايده آل متناس��ب با شان اهالي آن 
فاصله داش��ته و تالش و كوشش روز افزون 

شورا و دهياري را طلب مي نمايد.
دهياري  ها: ماندگارترين جمله؟ 

دهي��اران س��رداران س��ازندگي روس��تاها، 
دريابيدشان.

دهياري  ها: حرف آخر؟ 
با تش��كر از ش��ما عزيزان و دست اندر كاران 
ماهنامه دهياري ها، واقعا وقتي اين ماهنامه 
منتش��ر و بدس��ت دهياران مي رس��د اميد 
دهياران براي آينده اي بهتر بيشتر مي شود. 
در اينجا از همه كس��انيكه به نوعي مشوق 
و مش��اور و همفك��ر خدمتگزار خودش��ان 
بودند تش��كر و قدردان��ي مي نمايم ولي در 
اين ده س��ال هيچ كس به اندازه مادرم، يار 
و غمخ��وارم در تمامي س��اعاتي كه بخاطر 
سختي ها و ناماليماتي كه با آن روبرو بودم 
نب��وده اس��ت و ج��ا دارد در اينجا همه ي 
افتخارات زندگيم را به ايش��ان با بوس��يدن 

دستانشان هديه دهم.

      ساخت سالن ورزشي در روستاي درودگاه



43شماره ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 46

نمونه اي از تعامل مردم، دهياري و شورا

ر؛ 
ص

مـ
ق

مش��كالت  از  بس��ياری  ام��روزه 
بهداش��تی كش��ورهای در ح��ال 
پيشرفت، عدم برخورداری از آب آشاميدنی 
س��الم اس��ت. از آنجايی كه محور توسعه ي 
پايدار، انسان سالم اس��ت و سالمت انسان 
در گرو بهره مندی از آب آشاميدنی مطلوب 
می باش��د بدون تامين آب سالم جايی برای 
س��المت مثبت و رفاه جامعه، وجود ندارد. 
آب از دو بع��د بهداش��تی واقتص��ادی حائز 
اهميت اس��ت. از بعد اقتص��ادی به حركت 
درآورن��ده چ��رخ صنع��ت و رون��ق بخش 
فعاليت كش��اورزی اس��ت. از بعد بهداشتی 
آب ب��ا كيفيت، تضمين كننده ي س��المت 

انسان است. 
در حال حاضر بيش از يك ميليارد انس��ان 
در جوامع در حال توس��عه دسترسی كافی 
به منابع آب س��الم ندارند و در حدود 2/5 
ميليارد انس��ان ني��ز در سراس��ر جهان در 
جوامعی زندگی می كنند كه سيس��تم های 
سالم سازی آب آشاميدنی در آن ها يا به قدر 
كافی وجود ندارد و يا به لحاظ كاربردی به 
قدر كافی پيشرفته نيستند و از اين رو خطر 
ابتالء به بيماری های عفونی ناشی از مصرف 
آب آلوده وجود دارد. در منشور حقوق بشر 

نيز دسترس��ی به آب س��الم يكی از حقوق 
اساسی انسان به شمار رفته است. در اهداف 
هزاره سازمان ملل متحد، به صراحت بيان 
ش��ده اس��ت كه ت��ا س��ال 2015 ميالدی 
دولت ه��ای مركزی موظفند كه تعداد افراد 
محروم از منابع سالم آب را به نصف كاهش 

دهند.
در كشور پهناور ما ايران در حال حاضر آمار 
موجود در وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي نشان می دهد كه 100 درصد مردم 
ش��هرها و 98 درصد مردم روستاها به آب 
آش��اميدنی بهداشتی، س��الم و ضدعفونی 
ش��ده دسترس��ی دارند ولي اين دسترسي 
در بخش قابل توجهي از روس��تاهاي كشور 
به صورت ارس��ال آب شرب سالم از طريق 
تانكرهاي سيار اس��ت. هرچند در بسياري 
از اينگونه روس��تاها ش��بكه لوله كشي آب 
نيز وج��ود دارد ول��ي به داليل��ي از قبيل 
س��ختي و نامطبوع بودن آب، مردم ناچارند 
آب آش��اميدني خود را با پرداخت مبلغي از 

تانكرهاي آب سيار تأمين كنند.  
توزيع آب ش��رب به صورت سيار هرچند به 
عنوان يك راه حل فوري و قابل دس��ترس 
ش��ايد بتواند به طور موقت مش��كل تأمين 
آب ش��رب روس��تاهاي داراي مش��كل را 
برطرف نمايد ولي به داليل متعدد از قبيل 

عدم دسترس��ي مطلوب و مس��تمر، ايجاد 
هزينه ه��اي جانبي و. . . نمي تواند به عنوان 
يك راهكار دائم و هميش��گي مورد استفاده 
قرار گيرد. متأس��فانه در سال هاي اخير به 
دليل كمبود بارش و كاهش ش��ديد منابع 
آب، به ويژه در مناطق مركز، شرق و جنوب 
كشور، آمار روستاهاي قرار گرفته در شبكه 

ارسال آب با تانكر افزايش يافته است.
روس��تای قمصر از توابع بخش كهريزك در 
شهرس��تان ری با جمعيت ح��دود 7500 
نفر، يكي از روس��تاهايي است كه علي رغم 
برخ��ورداري از آب لوله كش��ي به داليلي از 
قبيل: س��ختی فراوان و بدم��زه بودن آب، 
اهالی روس��تا حدود 25 سال است كه آب 
ش��رب خود را از تانكرهای سيار خريداری 
و تأمي��ن می كنن��د، اين موض��وع به دليل 
مس��ائلي كه براي اهالي روستا به خصوص 
بانوان و س��المندان ايجاد مي كرده سال ها 
به عنوان يكي از مش��كالت مهم و مطالبات 
جدي اهالي از مس��ئولين مطرح بوده است. 
براين اس��اس دهياری روس��تا با همكاری 
ش��ورای اس��المی روس��تا با اين هدف كه 
خدمات بهينه ای در جهت تأمين آب شرب 
تا داخل منازل و با يك كنتور مس��تقل به 
اهالی روستا خدمت رس��انی نمايد اقدام به 
تهي��ه و اجراي طرحي تحت عنوان »تأمين 
آب شرب تصفيه ش��ده براي روستا« نمود 
كه با بهره برداری از آن منازل روستا داراي 
دو لوله كشي و كنتور مجزا، آب شرب و آب 

مقدمه

حسن قدياني 
كارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي
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مصرفي شده و يكي از مشكالت مهم اهالي 
پس از 25 سال با همكاري شوراي اسالمي 
و مش��اركت خوب م��ردم روس��تا از ميان 
برداشته ش��ده است. اين طرح در سال 90 
در سومين جشنواره ملي طرح هاي برگزيده 
روستايي به داليلي از قبيل نوآوري، تعامل 
خوب دهياري و ش��ورا و مش��اركت جدي 
مردم روس��تا توانست حائز رتبه دوم گردد. 
لذا بر آن ش��ديم تا طي گفتگويي با دهيار 
دلس��وز و فعال روس��تا جناب آقاي جليل 
راستگويان، خوانندگان گرامي ماهنامه را از 
چگونگي اجراي اين پروژه مهم و گس��ترده 

در روستا مطلع نماييم.

دهياري ها: ش�ما با اجراي طرح »تأمين آب 
شرب تصفيه ش�ده براي منازل روستا« در 
روس�تاي خودت�ان و ارائه آن به س�ومين 
جشنواره ملي طرح هاي برگزيده روستايي، 
حائ�ز رتب�ه دوم ش�ديد لطف�ًا مختص�ري 
درخصوص اهمي�ت و ضرورت طرح و نحوه 

اجراي آن در روستا توضيح بفرماييد؟
آب مصرفي روس��تا توسط ش��ركت آبفای 
روستايی شهرستان ری از طريق لوله كشي 
به منازل تأمين می ش��د كه دارای  س��ختی 
ف��راوان و طعم و مزه بوده و اهالی روس��تا 
ساليان سال بود ) حدود 25 سال ( كه آب 
ش��رب خود را از تانكرهای سيار خريداری 
و تأمي��ن می كردند و اي��ن موضوع موجب 
تضييع هزينه و وقت بس��يار از مردم روستا 
مي ش��د و چون تانك��ر آب معموالً بين روز 
اق��دام به توزيع آب ش��رب می نم��ود، نبود 
آقايان در طول روز در منازل نيز مش��كالت 
عدي��ده ای را جهت حمل آب تا منزل برای 
خانم ه��ا ايجاد می نم��ود، از طرفي با توجه 
به رش��د و توسعه ی روس��تا امكان اين بود 
كه تانكرهای س��يار نتوانند به طور مناسب 
جوابگوی اهالی روستا در جهت تأمين آب 

آشاميدنی باش��ند. لذا دهياری با همكاری 
شورای اس��المی روستا و مش��اركت مردم 
روس��تا و با اين هدف كه خدمات بهينه ای 
در جهت تأمين آب ش��رب تا داخل منازل 
و با يك لوله كش��ي مجزا و كنتور مس��تقل 
به اهالی روس��تا ارائه نمايد، اقدام به اجراي 
پروژه ی تأمين آب شرب تصفيه شده نمود 

كه پس از بهره برداری از آن در حال حاضر 
آب ش��رب تصفيه شده به صورت لوله كشي 

تا داخل منازل روستا رفته است.
دهياري ه�ا: بازه ي زمان�ي و نحوه ي اجراي 

طرح چگونه بوده است؟
درخصوص بازه ي زمان��ي و نحوه ي اجراي 
طرح، جلس��ات متعددي با اعضای شورای 
اسالمی روس��تا و پيمانكاران واجد شرايط 
برگ��زار گردي��د تا اينك��ه در تيرماه 1387 
عمليات اجرايی پروژه آغاز و لوله و اتصاالت 
پس از حفاری و نصب تا داخل منازل انجام 
شد، طول لوله كشي حدود 14 كيلومتر در 
سطح روس��تا می باش��د و هم اكنون كليه 
1200خان��وار اهال��ي روس��تا از اين طرح 
بهره مند مي باش��ند. هزينه ي اجراي پروژه 
نيز بالغ بر 450 ميليون تومان برآورد شده 
بود كه واقعاً تأمين چنين بودجه اي در توان 
دهياري به هيچ عنوان نبود ولي به حول و 
قوه الهي با مشاركت و همكاري جدي مردم 
روستا توانستيم مبلغ 320ميليون تومان را 
تأمي��ن نماييم الباقي ني��ز از طريق جذب 

سرمايه گذار تأمين و پروژه در حداقل زمان 
ممكن اجرا و به بهره برداري رسيد.

دهياري ه�ا: در توضي�ح هايت�ان پيرامون 
اجراي طرح به تعامل خوب شوراي اسالمي 
روستا به كرار اشاره كرديد لطفًا درخصوص 
نحوه اين تعامل و همكاري بيش�تر توضيح 

فرماييد؟ 
همانگون��ه كه اطالع داري��د دهياري بازوي 
اجرايي ش��وراي اس��المي روس��تا مي باشد 
بدون ش��ك اگر تعامل و همكاري مس��تمر 
و مطلوب��ي بين اي��ن دو نهاد برقرا نباش��د 
امور روس��تا ب��ه خوبي پيش نم��ي رود در 
نتيجه موجب بي اعتمادي و دلسردي اهالي 
مي گردد. ب��ه حمداله چه در دوره ي جديد 
شوراي اسالمي روس��تا و چه در دوره هاي 
قب��ل، تعامل و همكاري بس��يار خوبي بين 
دهياري و ش��وراي اسالمي روستاي قمصر 
ب��وده و هم اكنون ني��ز ادامه دارد تك تك 
اعضاي ش��ورا با دلسوزي و حس مسئوليت 
بس��يار درخصوص مش��كالت روس��تا تمام 
هم و غ��م خود را ب��راي رف��ع كمبودها و 

ي قمصر
ب روستا

ب شر
ي تصفيه خانه آ

ي داخل
نما
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معضالت روس��تا گذاش��تند و هميشه يار و 
مددكار دهي��اري در اجراي كليه طرح هاي 
عمراني و خدماتي روس��تا بودند به طوري 
كه ش��وراي اسالمي دوره ي قبل اين روستا 
به عنوان شوراي اسالمي نمونه معرفي شد 
ك��ه واقعاً موج��ب افتخار ب��راي دهياري و 
اهالي روس��تاي قمصر مي باشد. جا دارد در 
اين فرصت از اعضاي دلسوز و فعال شوراي 
اسالمي روس��تا به ويژه رئيس محترم شورا 

صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
دهياري ه�ا: در توضي�ح هايت�ان پيرامون 
اجراي طرح به تعامل خوب شوراي اسالمي 
روستا به كرار اشاره كرديد لطفًا درخصوص 
نحوه اين تعامل و همكاري بيش�تر توضيح 

فرماييد؟ 
همانگون��ه كه اطالع داري��د دهياري بازوي 
اجرايي ش��وراي اس��المي روس��تا مي باشد 
بدون ش��ك اگر تعامل و همكاري مس��تمر 

و مطلوب��ي بين اي��ن دو نهاد برقرا نباش��د 
امور روس��تا ب��ه خوبي پيش نم��ي رود در 
نتيجه موجب بي اعتمادي و دلسردي اهالي 
مي گردد. ب��ه حمداله چه در دوره ي جديد 
شوراي اسالمي روس��تا و چه در دوره هاي 
قب��ل، تعامل و همكاري بس��يار خوبي بين 
دهياري و ش��وراي اسالمي روستاي قمصر 
ب��وده و هم اكنون ني��ز ادامه دارد تك تك 
اعضاي ش��ورا با دلسوزي و حس مسئوليت 
بس��يار درخصوص مش��كالت روس��تا تمام 
هم و غ��م خود را ب��راي رف��ع كمبودها و 
معضالت روس��تا گذاش��تند و هميشه يار و 
مددكار دهي��اري در اجراي كليه طرح هاي 
عمراني و خدماتي روس��تا بودند به طوري 
كه ش��وراي اسالمي دوره ي قبل اين روستا 
به عنوان شوراي اسالمي نمونه معرفي شد 
ك��ه واقعاً موج��ب افتخار ب��راي دهياري و 
اهالي روس��تاي قمصر مي باشد. جا دارد در 

اين فرصت از اعضاي دلسوز و فعال شوراي 
اسالمي روس��تا به ويژه رئيس محترم شورا 

صميمانه تشكر و قدرداني نمايم.
دهياري ها: مشاركت مردم روستا در اجراي 
اين طرح و ساير پروژه هاي دهياري چگونه 

بوده است؟
به جرأت مي توانم ادعا نمايم اگر مشاركت 
و همكاري خوب مردم روس��تا نبود اجراي 
چني��ن طرح عظيم��ي تحت هي��چ عنوان 
امكان پذي��ر نبود. به طور كل رمز موفقيت 
شوراي اس��المي و دهياري روستاي قمصر 
اعتم��اد، مش��اركت و همراهي مس��تمر و 
جدي اهالي روس��تا مي باش��د. در خصوص 
طرح »تأمين آب ش��رب تصفيه شده براي 
منازل روس��تا« نيز به طوري كه در ابتداي 
صحبت هايم ع��رض كردم تأمي��ن مخارج 
پ��روژه از محل اعتبارات دهياري باتوجه به 
هزينه ي باالي آن، واقعاً بدون كمك خوب 
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نماي كلي و ساختمان تصفيه خانه آب شرب روستاي قمصر

ي روستا
ب تصفيه شده برا

ب شر
ي طرح  تأمين آ

ت مردم روستا در اجرا
 مشارك

 مشاركت مردم روستا در اجراي طرح »تأمين آب شرب تصفيه شده براي روستا«

مردم روستا امكان پذير نبود. پس از تصميم 
براي اجرای طرح و اعالم آن به اهالی، بسيار 
مورد استقبال مردم خوب روستا اعم از زن 
و م��رد، پير و جوان واق��ع گرديد به طوري 
كه واگ��ذاري زمين و تأمين بخش عمده ي 
هزينه ي احداث س��اختمان تصفيه خانه آب 
و س��اير هزينه ه��اي جانبي توس��ط مردم 
خوب روس��تا انجام شد. بسياري از كارهاي 
اجرايي ط��رح از قبيل حفاری مس��يرهاي 
لول��ه های آب، حمل لول��ه و لوله گذاری به 
داخل مس��يرهاي حفاری ش��ده و مراحل 
آس��فالت آن ها نيز توس��ط مردم خوب به 

خص��وص جوان��ان غيرتمند روس��تا انجام 
شد. اين حس��ن نيت و مشاركت تنگاتنگ 
اهالي با شوراي اس��المي روستا و دهياري 
هميشه باعث دلگرمي و انگيزه بيشتر براي 

خدمت رساني بهتر بوده است.
دهياري ه�ا: عالوه ب�ر برخ�ورداري منازل 
روس�تا از لوله كش�ي آب آش�اميدني ساير 

فوايد اين پروژه چه بوده است؟
استفاده از پساب تصفيه خانه در كشاورزي، 
يك��ي از مهم ترين فواي��د جانبي اين پروژه 
بوده اس��ت. ب��ه طوري ك��ه در حال حاضر 
آبياري بخش��ي از اراضی كش��اورزی روستا 

از پس��اب صورت مي گيرد. تأمين س��المت 
روستاييان و جلوگيری از هزينه های درمان 
بيماري هاي��ي كه قباًل به دليل اس��تفاده از 
آب آلوده در روس��تا ش��ايع ب��وده و ايجاد 
اش��تغال دائم برای حداقل 6 نفر از جوانان 
روستا نيز برخي از فوايد ديگر اجراي طرح 

بوده است. 
دهياري ه�ا: ضمن تش�كر از اينك�ه در اين 
گفتگو ش�ركت كرديد در پايان براي ش�ما 
و ش�وراي اس�المي و اهالي خوب روستاي 
قمص�ر س�المتي و موفقي�ت را از خداوند 

بزرگ مسئلت مي نماييم.



خوزنين؛ 
اشکان جعفرکریمینگاهی جامع به توسعه

روستاي خوزنين با جمعيتی بالغ بر 
سه هزار نفر، مركز دهستان خوزنين 
از توابع بخش رامند شهرس��تان بوئين زهرا 
در اس��تان قزوين واقع شده است. دهياري 
روس��تاي خوزنين از همان ابتداي تأسيس 
قان��ون دهياريها ج��زء اولي��ن دهياريهاي 
اس��تان قزوين می باشد كه در سال 1378 
با هدف خدماترسانی بهتر به اهالی تأسيس 
گرديد و ب��ا همكاري و تعامل خوبی كه در 
اين مدت با شوراي اس��المی روستا داشته 
توانس��ته اس��ت خدمات قابل توجهی ارائه 
نمايد و با توجه به ش��اخصهاي مربوطه در 
ح��ال حاضر جزء دهياريه��اي داراي درجه 
5 اس��تان قزوين محسوب ميش��ود. دهيار 
روس��تا آقاي علی اكبر نصيري، كارشناس 
علوم سياس��ی است و با استفاده از ظرفيت 
8 نف��ر نيروي انس��انی و ت��وان تجهيزاتی 

ش��امل يك دس��تگاه خاور، يك دس��تگاه 
ماشين آتشنش��انی، يك دستگاه بيلبكهو و 
يك دستگاه ماشين نيسان اقدامات مهمی 
از قبيل جدولگ��ذاري بيش از 80 درصد از 
معابر روس��تاي خوزنين، اح��داث 3 پارك 
محل��ه و نيز فضايی براي بازي و اس��تفاده 
كودكان، اجراي طرح مميزي امالك روستا، 
س��اماندهی گرمابه روستا و تبديل كاربري 
آن ب��ه فرهنگس��را، س��اماندهی فاض��الب 
روس��تا، احداث آش��يانه خودرو آتشنشانی، 
راهاندازي كارگاه توليد جدول و موزاييك، 
ساخت 70 دهنه پل فلزي و سيمانی، جمع 
آوري مكانيزه زباله با خريد 50 عدد سطل 
زباله گالواني��زه و اقدامات فرهنگی از قبيل 
برگزاري دورههاي فرهنگی براي نوجوانان، 
برگزاري مراس��م مذهبی، ساماندهی گلزار 
شهدا و برپايی نمايشگاه بهاره و ساماندهی 

بازار روز روس��تا و بس��ياري اقدامات ديگر 
نام ب��رد. همچنين اين دهي��اري همكاري 
مناس��ب و مستمري با س��اير دستگاههاي 
فعال در امر توس��عه روس��تايی داشته و در 
گازرسانی، مقاوم س��ازي مسكن روستايی 
و آبرس��انی به روس��تا اقدام��ات موثري را 
انجام داده است. ش��وراي اسالمی روستاي 
خوزنين در س��ال 1390 به عنوان شوراي 
اس��المی نمونه��ي اس��تان معرف��ی ش��ده 
اس��ت. در ادامه به معرف��ی تصويري برخی 
از اقدام��ات دهياري خوزني��ن ميپردازيم. 
اطالع��ات تفصيل��ی تري از اين روس��تا در 
 WWW.DEHYARIKHUZNIN.IR
گفتنی اس��ت س��امانه اطالع رس��انی اين 
دهياري به آدرس اختيار عالقه مندان قرار 

ميدهد.
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نمايی از دفتر شوراي اسالمی و دهياري خوزنين

نمايی از بوستان مادر كه در سال 1391 احداث و مورد بهره برداري قرار گرفته است

كارگاه توليد مصالح بتونی دهياري خوزنين
نمايی از غسالخانه خوزنين كه توسط دهياري خوزنين در سال 1390 احداث گرديده است

نمايی از مسجد جامع خوزنين

نمايی از مسجد جامع خوزنين
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جمع آوري زباله به صورت مکانيزه با همکاري شركت تعاونی دهياران اميد رامند

نمايی از حضور مردم در راهپيمايی 22 بهمن ماه

نمايی از فرهنگسراي شهداي خوزنين )حمام باستانی( روستا كه در سال 1388 با همکاري سازمان ميراث فرهنگی استان قزوين بازسازي گرديد

برگزاري كالسآموزشورزشتکواندو براي جوانان روستا در محل سالن ورزشی شهداي خوزنين

نمايی از بلوار شهداي شمالی روستا

نمايی از موزاييککاري پياده روهاي روستا با محصوالت كارگاه دهياري خوزنين

نمايی از وسايل ست ورزشی نصب شده در بوستان آزادي

نمايی از حضور مردم در چهارشنبه بازار
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مع��اون ام��ور دهياريهاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
گف��ت : 2125 پ��روژه عمران��ي، خدماتي 
و فرهنگ��ي در هفت��ه دولت از محل س��ر 
توزيع  اجراي��ي  دس��تورالعمل  فصل ه��اي 
اعتبارات متمرك��ز دهياري ها و كمك هاي 

مردمي توسط  دهياري ها افتتاح شد. 
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور، محسن 
كوشش تبار با بيان مطلب فوق اظهار كرد: 
تعداد كل پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها 
در مناطق روس��تائي به لحاظ نوع، ش��امل 
س��اماندهي گورس��تان، گلزار شهدا، اماكن 
ورزش��ي و فرهنگي، پارك و فضاي س��بز، 
احداث ساختمان، بهس��ازي معابر، هدايت 
آب هاي س��طحي، اماكن مذهبي، بهداشت 
محي��ط و پس��ماند، ايمني و آتش نش��اني 

مي باشد.

وي افزود: بيش��ترين تع��داد آن مربوط به 
بهسازي معابر با تعداد 877 پروژه ) معادل 
41 درصد كل پروژه هاي افتتاحي(است كه 
اين پروژه ها طيف وسيعي از انواع پروژه هاي 
خ��رد مقي��اس، مانند اج��راي طرح هادي، 
احداث پل، آس��فالت معابر، روشنايي معابر 

و ... را در بر مي گيرد.
كوش��ش تب��ار همچني��ن گفت: پ��س از 
آن بيش��ترين پروژه ه��ا مربوط ب��ه احداث 
ب��ا  مرتب��ط  تاسيس��ات  و  س��اختمان ها 
و  اداري، عمران��ي  فعاليت ه��اي مختل��ف 
خدماتي مي باش��د ك��ه اي��ن پروژه ها نيز 
شامل س��اختمان دهياري و خانه بهداشت 

و ... است. 
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه 
اظهار نمود: ميزان كل اعتبارات هزينه شده 
ب��راي انجام پروژه هاي ف��وق بيش از 848 

ميلي��ارد ريال بوده كه با توجه به تعداد كل 
پروژه هاي مذكور به طور ميانگين براي هر 
پروژه مبلغ حدود 400 ميليون ريال هزينه 

شده است. 
كوش��ش تبار اف��زود: بيش��ترين اعتبارات 
صرف پروژه هاي بهس��ازي معابر و در رتبه 
بعدي صرف احداث ساختمان هاي موردنياز 

شده است.
حاض��ر  ح��ال  در  گف��ت:  پاي��ان  در  وي 
دهياري ه��ا ب��ه عنوان يك نه��اد مردمي و 
نيز به عنوان تنها متولي روستاها در سطح 
محلي با توجه ب��ه برخورداري از تجهيزات 
و ماش��ين آالت مناس��ب آمادگي دارند تا با 
كمترين هزين��ه و كوتاهترين زمان ممكن 
ب��ا اس��تفاده از نيروها و امكان��ات بومي در 
انجام تمامي طرح ه��اي عمراني، خدماتي 
و فرهنگي دستگاه ها مشاركت جدي داشته 

باشند.

تعداد دهياري هاي كش��ور تا پايان 
و  ه��زار   28 م��رز  از  ش��هريور92 
600 گذش��ت. اس��ماعيل كاوياني ساماني، 
سرپرس��ت دفت��ر برنامه ري��زي و مديريت 
توس��عه روس��تايي ضمن اع��الم اين خبر 
افزود س��قف جمعيتي صدور مجوز تاسيس 
دهي��اري ها ب��ه 30 خان��وار ي��ا 150 نفر 
جمعيت كاهش ياف��ت و با اين روند تعداد 
روستاهاي داراي مجوز تاسيس دهياري تا 
پايان ش��هريورماه 92 ب��ه 28 هزار و 644 

رسيد.
كاويان��ي در ادام��ه اظه��ار كرد: ش��اخص 
اصلي صدور مجوز تاس��يس دهياري براي 
روس��تاهاي كشور تا زمستان 91 دارا بودن 
250 نفر جمعيت يا 50 خانوار و باالتر بود 
ك��ه با توجه به اس��تقرار نه��اد دهياري در 
بي��ش از 95 درصد روس��تاهاي باالي 50 
خانوار و درخواس��ت هاي متعدد شوراهاي 
اسالمي روس��تاها براي استقرار دهياري در 
روس��تاهاي زير 50 خان��وار جمعيت و بهر 
مندي اين روستاها از خدمات و مزاياي اين 
نهاد مديريتي ، سقف جمعيتي صدور مجوز 
دهي��اري به 40 خانوار يا 200 نفر جمعيت 

كاهش يافت.
وي اف��زود: از زمس��تان س��ال 91 فرآيند 
صدور مجوز براي روستاهاي با ويژگي فوق 
در اولويت كاري معاونت امور دهياري هاي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
قرار گرفت و طي بهار 92 درخواس��ت هاي 
اس��تانداري ها مورد برس��ي قرار گرفت و با 
موافقت وزير كش��ور براي بيش از يك هزار 

روستا مجوز تاسيس دهياري صادر شد.
كاويان��ي در ادام��ه اعالم كرد: ب��ا توجه به 
اينكه ط��ي چند ماه گذش��ته ب��راي اكثر 
روس��تاهاي40 خانوار يا 200 نفر جمعيت 
كش��ور مجوز تاس��يس دهياري صادر شد 
اس��تان ها  از  زي��ادي  درخواس��ت هاي  و 
براي اس��تقرار نهاد دهياري ارس��ال شد، با 
ارزيابي ه��اي ص��ورت گرفته مقرر ش��د كه 
شاخص اصلي صدور مجوز تاسيس دهياري 
براي روستاهاي كش��ور به دارا بودن 150 
نف��ر جمعيت يا 30 خانوار تغيير يابد و اين 

موضوع به استانداري ها ابالغ شد.
 وي ب��ا بي��ان اينكه صدور مجوز تاس��يس 
دهياري در روس��تاهاي مزب��ور هم اكنون 
در دس��تور كار اين دفتر قرار گرفته، گفت: 

با اين روند تعداد روس��تاهاي داراي مجوز 
تاس��يس دهياري تا پايان ش��هريور ماه  از 

مرز  28 هزار و 644 گذشت.
وي اف��زود: در صورتي كه روس��تائي واجد 
ش��رايط جمعيت��ي ب��راي تاس��يس مجوز 
دهياري باش��د، شوراي اس��المي آن روستا 
مي تواند به نمايندگي از اهالي روس��تا براي 
اين امر اع��الم آمادگي كند و درخواس��ت 
خود را به بخش��داري يا فرمانداري مربوطه 

اعالم نمايد.
ش��ايان ذكر اس��ت طي تابس��تان جاري و 
در پي درخواس��ت هاي اس��تانداري ها براي 
تاس��يس دهي��اري در مناطق روس��تاني، 
وزارت كش��ور ب��ا تاس��يس دهي��اري در 
دو  اردبيل)ط��ي  اس��تان  روس��تاي   194
آذربايجان  اس��تان  مرحله(،171روس��تاي 
ش��رقي،54 روس��تاي اس��تان قزوين، 35 
روستاي استان بوشهر، 444 روستاي استان 
كردستان،80 روس��تاي استان مركزي،70 
روستاي استان اصفهان،60 روستاي استان 
البرز،28 روستاي اس��تان خراسان شمالي، 
15روستاي اس��تان يزد،20روستاي استان 

قم موافقت نمود.

2125 طرح عمراني، خدماتي و فرهنگي در هفته دولت 
توسط دهياريها افتتاح شد

تعداد دهياري هاي كشور تا پايان شهريور92 از مرز 28 هزار و 600 گذشت

ـبار
ــــ

ــــ
اخـ
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تهيه بانك اطالعات تعداد پروانه هاي 
دس��تور  در  دهياري ها  س��اختماني 
كار معاون��ت ام��ور دهياري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري ه��اي كش��ور قرار 

گرفته است.
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور،  با توجه 
به ل��زوم جم��ع آوري و به هنگام س��ازي 
اطالع��ات تع��داد پروانه ه��اي س��اختماني 
صادر ش��ده توس��ط دهياري ه��ا، معاونت 
امور دهياري هاي س��ازمان ش��هرداري ها و 
دهياري هاي كشور با هماهنگي دفتر برنامه 
و بودجه معاونت توس��عه منابع و پشتيباني 
س��ازمان، نس��بت به ايجاد فرم جمع آوري 
اطالعات مربوط به پروانه هاي س��اختماني 
در قال��ب س��امانه بودج��ه ش��هرداري ها و 

دهياري هاي كش��ور و تهيه بانك اطالعات 
مذكور اقدام نموده است.

به اس��تناد بند 11 ماده 69 قانون وظايف، 
تش��كيالت و انتخابات ش��وراهاي اسالمي 
كش��ور و انتخاب ش��هرداران، مصوب سال 
1375 و اصالح��ات بعدي آن، صدور مجوز 
اح��داث بن��ا و تأسيس��ات در روس��تاها بر 

عهده ي دهياري ها مي باشد.
در گام اول مي بايس��ت كليه بخش��داري ها 
نس��بت به ثبت تعداد پروانه ي س��اختماني 
ص��ادر ش��ده از س��وي دهياري هاي بخش 
تابع��ه ط��ي س��ال هاي 90 و 91  در قالب 
بودج��ه ي   س��امانه  در  ايجادش��ده  ف��رم 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور به نشاني

 budget.imo.org.ir 
حداكثر تا تاريخ دهم مردادماه سال جاري 

اقدام نمايند.
باتوجه به قابليت هاي س��امانه مذكور،  الزم 
اس��ت بخش��داران به گون��ه اي برنامه ريزي 
نماين��د ك��ه ب��راي س��ال 1392 ني��ز در 
دوره هاي زماني شش ماهه اول )منتهي به 
پايان شهريور( و شش ماهه دوم )منتهي به 
پايان اس��فندماه( اطالعات الزم در سامانه 

ثبت شود. 
مس��ئوليت صح��ت م��وارد ثبت ش��ده در 
س��امانه ي مذكور ب��ر عهده بخش��داران و 
مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراهاي 
استانداري هاس��ت و بر اين اساس ضرورت 
دارد باتوجه به اهميت موضوع، دقت الزم و 
كافي براي ثبت اطالعات مربوطه در سامانه 

توسط مسئولين محترم صورت پذيرد.   

تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان 
سازمان ش��هرداري ها ودهياري هاي 
كش��ور و س��ازمان امداد و نجات كشور در 
راس��تاي اه��داف كالن نظ��ام در خصوص 
ارتقائ سطح آمادگي و ايمني در جامعه از 
طريق استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود 
و توان عملياتي ارگانها، نهادها و سازمانهاي 
مردمي و داوطلب محور كش��ور و با عنايت 
به لزوم پاس��خگويي س��ريع و منس��جم به 
حوادث و نجات جان افراد در معرض خطر 
در كوتاه تري��ن زمان در مناطق روس��تائي، 

امضا شد.
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور ، محسن 
كوش��ش تبار مع��اون ام��ور دهياري ه��اي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
ب��ا اع��الم خبر ف��وق اف��زود: ب��ا عنايت به 
ظرفيت بوج��ود آمده طي تأس��يس بيش 
از 28 هزار دهياري در روس��تا هاي كشور، 
براس��اس تفاهم نامه مذكور مقرر گرديد در 
هنگام وقوع حوادث در روستاها، دهياري ها 
باتوجه به وظايف ذاتي خود با سازمان امداد 
و نجات كشور به عنوان متولي اصلي ارائه ي 
خدمات ام��داد و نجات و رئي��س كارگروه 
تخصصي ام��داد و نجات و آموزش همگاني 
كش��ور، همكاري الزم را داشته و واحدهاي 

امدادرسان را در اين خصوص ياري كنند.
وي در ادامه اظه��ار كرد: طي تفاهم نامه ي 

مذكور سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور موظ��ف گردي��ده اس��ت از طريق 
استانداري ها و دهياري ها اقداماتي از قبيل 
ارائه ي اطالع��ات جمعيت��ي، جغرافيايي و 
نقش��ه راه هاي مواصالتي درون ش��هري و 
روس��تايي و آمار و اطالعات م��ورد نياز در 
خص��وص دهياري ها را جهت برنامه ريزي و 
راه اندازي گروه هاي امداد و نجات روستايي 
در اختيار جمعيت هالل احمر شهرستان ها 

قرار دهد.
كوش��ش تبار افزود: س��ازمان شهرداري ها 
و دهياري ه��اي كش��ور همچنين در زمينه 
معرفي اف��راد داوطلب متقاض��ي دوره هاي 
آموزش��ي امدادي، انجام عمليات پشتيباني 
و ني��ز در ص��ورت نياز ارائ��ه ي تجهيزات و 
امكانات لجس��تيكي در اختي��ار دهياري ها 
ب��ه منظور انتق��ال اق��الم الزم و نيروها در 
عمليات ه��اي ام��دادي ب��ه جمعيت هالل 
احمر شهرس��تان اقدام��ات الزم را به عمل 

خواهد آورد.
وي در ادامه گفت: همچنين به منظور انجام 
عملي��ات امداد و نجات در حوادث محلي و 
منطقه اي، زمينه هاي الزم جهت در اختيار 
گذاشتن فضاي مناس��ب در روستاها براي 
اردوگاه هاي اسكان اضطراري و دپوي اقالم 
امداد و نجات به منظور بكارگيري در زمان 

اضطرار در روستاها را فراهم نمايد.
كوشش تبار همچنين در خصوص تكاليف 

سازمان امداد و نجات در اين تفاهم نامه نيز 
گفت: س��ازماندهي و بكارگي��ري نيروهاي 
آموزش دي��ده ي روس��تايي در عمليات هاي 
جس��تجو و نجات و چادرزني و توزيع اقالم 
غذايي و زيس��تي در هنگام بروز حوادث و . 
. . ، هم��كاري و در اختيار قراردادن امكانات 
و تجهيزات امدادي در برنامه هاي آموزشي 
و آمادگ��ي س��ازمان امداد و نج��ات براي 
روس��تائيان و دهياران و اعضاي ش��وراهاي 
اسالمي روستاها، از جمله وظايفي است كه 
طي تفاهم نامه ي مذكور بر عهده ي سازمان 

امداد و نجات گذاشته شده است.
وي اف��زود: تجهيز فضاهايي ك��ه از طريق 
دهياري هاي كشور در اختيار قرار مي گيرد 
به امكانات مورد نياز براي اسكان اضطراري 
به منظور اس��تفاده در زم��ان بروز حوادث ، 
ص��دور كارت عضوي��ت داوطلب��ي ب��راي 
دهياران، اعضاي ش��وراهاي اسالمي روستا 
و روس��تائيان آموزش ديده در زمينه امداد 
و نج��ات و تجهي��ز آن��ان در قالب تيم هاي 
عمليات��ي به ل��وازم اوليه ام��داد و نجات و 
پيگيري الزم جه��ت تامين هزينه هايي كه 
در زمينه امداد و نجات توسط دهياران براي 
امداد و اس��كان اضطراري از جمله خدمات 

ابتدايي زندگي درخواست مي گردد. 

س�اختماني  پروانه ه�اي  اطالع�ات  بان�ك 
دهياري ها تهيه مي شود

تفاهم نامه همكاري مش�ترك سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و سازمان امداد و 
نجات كشور به منظور توانمندسازي فعاليت هاي امداد و نجات در روستاها امضا شد
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به منظور هدايت، راهبري و آموزش 
دهياري ه��ا در موض��وع مديري��ت 
پس��ماندهاي روستايي و با توجه به اهميت 
و ض��رورت موضوع حفظ محيط زيس��ت و 
ساماندهي پسماند روس��تايي؛ شيوه نامه ي  
پردازش، جداس��ازي و بازيافت پسماندهاي 
عادي در مناطق روستايي كشور كه توسط  
دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
تهيه و تدوين ش��ده اس��ت از سوي معاون 
عمراني وزير كش��ور به اس��تانداري ها ابالغ 

شد. 
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور،  مجيد 
عبداللهي مديركل دفتر هماهنگي عمراني 
و خدمات روس��تايي ضم��ن اعالم اين خبر 
گفت: شيوه نامه ي مذكور در راستاي اجراي 
مفاد قانون مديريت پسماندها و بويژه مواد 
4، 5 و 6 آئين نام��ه اجراي��ي اي��ن قانون و 
به منظور حفظ محيط زيس��ت روستاهاي 
كش��ور تدوين ش��ده و پس از بررس��ي در 

كارگروه ه��اي تخصصي و اخذ نظرات دفاتر 
امور روس��تايي و ش��وراهاي استانداري ها و 
نيز دس��تگاه هاي ذي ص��الح و با هماهنگي 
و همكاري س��ازمان حفاظت محيط زيست 

نهايي و ابالغ شده است.
وي افزود: اين ش��يوه نامه ش��امل 14 ماده 
ب��وده و مح��دوده ي اجراي��ي آن تمام��ي 
روس��تاهاي تحت مديري��ت دهياري ها در 

سطح كشور مي باشد.
عبداللهي همچنين اظهار كرد: ش��يوه هاي 
جداس��ازي و تفكيك پس��ماندها در مبدأ و 
مقصد؛ پردازش، ذخيره سازي و جمع آوري 
پس��ماندهاي تفكيك ش��ده و نيز چگونگي 
بازياف��ت اج��زاي م��ورد نظ��ر در زبال��ه ي 
روس��تايي از جمله م��وارد مطروحه در اين 

شيوه نامه مي باشند.
وي اف��زود: ع��الوه ب��ر آن م��اده 11 اي��ن 
شيوه نامه بر آموزش مردم توسط دهياري ها 

تأكيد دارد.
مذك��ور  ش��يوه نامه ي  ك��رد:  اضاف��ه  وي 
همچنين شامل سه فرم براي مستندسازي 

و گزارش دهي سيس��تم پردازش و بازيافت 
پسماندهاي روستايي است.

عبدالله��ي در پاي��ان گف��ت: تفكي��ك از 
مب��دأ، پ��ردازش و بازيافت اجزاي خش��ك 
پسماندهاي روس��تايي عالوه بر درآمدزايي 
براي مديريت هاي اجرايي پس��ماند؛ باعث 
كاهش حجم زباله هاي حمل ش��ده توسط 
دهياري ه��ا به محل هاي دف��ع و در نتيجه 
كاهش انتقال مواد آالينده به محيط زيست 
خواهد ش��د ك��ه اين امر در نهايت س��بب 
كاهش هزينه هاي اجرايي سيستم مديريت 
پس��ماندهاي جام��د در مناطق روس��تايي 

مي گردد.

مع��اون امور دهياري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
گفت: به موج��ب بخش��نامه ي معاون اول 
رئيس جمهور، مديران دفاتر امور روستايي 
و ش��وراهاي اس��تانداري ها مكلف شدند در 
جلس��ات ش��وراي برنامه ريزي و توسعه ي 

استان ها شركت نمايند.
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، محسن 
كوش��ش تبار با بيان مطل��ب فوق گفت: بر 
اس��اس بخشنامه ي ش��ماره 40768 مورخ 
1392/02/24 معاون اول رياست جمهوري 
در خص��وص »بهب��ود ش��رايط زندگ��ي و 
افزايش سطح درآمد روس��تاييان به منظور 
ارتقاي ش��اخص هاي توس��عه روس��تايي از 
طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و 
كميته هاي شهرس��تاني« مديران كل دفاتر 
امور روس��تايي و ش��وراهاي اس��تانداري ها 
مكلف شدند بطور فعال در جلسات شوراي 

برنامه ريزي و توسعه استان شركت نمايند.
وي افزود: مديران كل دفاتر امور روس��تايي 
و شوراهاي اس��تانداري ها در اين جلسات 
پيگي��ر موضوعات��ي همچون تعيين س��هم 
روس��تاها از اعتب��ارات تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه اي، تس��هيالت بانكي و كمك هاي 
فني و اعتباري، در اولويت قراردادن تامين 
اعتب��ار پروژه ه��اي نيمه تم��ام و مصوبات 

سفرهاي استاني هيئت دولت هستند.
كوش��ش تبار، تامين تس��هيالت مورد نياز 
جهت توس��عه ن��اوگان حمل و نق��ل بار و 
مسافر در روستا، تهيه برنامه مدون به منظور 
پوشش 100درصد بيمه روستاييان و عشاير 
و جلب س��رمايه گذاري در مناطق روستايي 
به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته را از ديگر 
موضوعاتي برش��مرد كه مديران كل دفاتر 
امور روستائي و ش��وراهاي استانداريها مي 

توانند در جلسات مذكور پيگيري نمايند.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 

كش��ور،  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
حض��ور مدي��ران  كل دفاتر امور روس��تايي 
و ش��وراهاي اس��تانداري ها در جلسات اين 
ش��ورا را در بهبود شرايط زندگي و معيشت 
روس��تاييان موثر دانست و افزود:  با حضور 
اي��ن مدي��ران در ش��وراي برنامه ري��زي و 
توسعه اس��تان فرآيند هاي تصميم گيري و 
تخصي��ص اعتبارات بيش از گذش��ته باعث 
جهت گيري هاي روستايي خواهد شد كه در 
تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي استاني 
منافع جامعه ي روس��تايي را بيش از پيش 

لحاظ خواهد شد.
كوشش تبار در ادامه اظهار اميدواري نمود 
كه مديران دفاتر امور روستايي و شوراهاي 
اس��تانداري ها با بهره گيري از اين ظرفيت، 
ضمن حضور مجدانه و مس��تمر در تمامي 
جلس��ات ش��وراي برنامه ريزي و توسعه ي 
اس��تان روند برنامه هاي توسعه روستايي را 

تسريع نمايند.

ش�يوه نامه پردازش، جداس�ازي و بازيافت پسماندهاي عادي در 
مناطق روستايي كشور ابالغ شد

از سوي معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد: 
حضور مديران كل دفاتر امور روستايي و شوراها در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان
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مع��اون امور دهياری های س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های كشور 
در گف��ت و گو با خبرگ��زاري فارس گفت: 
اگر دهيار به طريق غيرمنطقی حذف شود 
يك سرمايه فكری را كنار گذاشته ايم و بايد 
از اول سنگ بنای رشد و تعالی يك نيروی 

انسانی را در قامت دهيار بنهيم.
محس��ن كوش��ش تبار در اي��ن گفت وگ��و 
، درب��اره آغ��از به كار ش��وراهای اس��المی 
روستاهای كش��ور اظهار داشت: هيچ كدام 
از نهادهای مردمی به گستردگی شوراهای 
اس��المی روس��تاها نيس��تتند و ارتباطات 
تنگاتنگ��ی از لحاظ اجتماع��ی، فرهنگی و 

اقتصادی با مردم دارند.
وی با اش��اره ب��ه اينكه بي��ش از 34 هزار 
شورای اسالمی روستا در كشور آغاز به كار 
كرده اس��ت گفت: شوراهای اسالمي شهر و 
روستا نمادی از مردم ساالری دينی هستند 
و مردم در مديريت محل زندگی خود نقش 

مؤثری دارند.
كوشش تبار يادآور شد: برقراری تعامل بين 
مردم، شورا و دهياری ها برای معاونت امور 
دهياری ها بسيار مهم است و هر چقدر اين 
تعامل بين اين س��ه گروه افزايش پيدا كند 
تعام��ل بين حاكميت و م��ردم نيز افزايش 
می يابد و اين موضوع الزمه توس��عه پايدار 

برای مديريت روستايی است.
س��ازمان  دهياری ه��ای  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداری ها و دهياری های كش��ور درباره 
تغيي��ر دهي��اران در دوره چهارم ش��ورای 
روس��تا اظهار داش��ت: نگرانی هاي��ی را در 
پ��ی تغييرات دهياران داري��م چرا كه افراد 
جدي��دی در بعض��ی از روس��تاها به عنوان 
دهي��ار فعاليت خ��ود را آغ��از می كنند كه 
ش��ايد با وظايف و اختيارات اين مسئوليت 
آش��نا نباش��ند و موجب كند ش��دن ارائه 

خدمت به شهروندان روستايی شوند.
كوش��ش تبار يادآور ش��د: متاس��فانه بعضا 
دهيارانی كه آگاهی و تجربه الزم را در چند 
سال گذشته در مسند دهيار كسب كرد ه اند 
تحت تأثير برخی از ساليق شخصی، قومی 
و س��ليقه ای حذف می ش��وند كه اين اقدام 
ض��رر جبران ناپذي��ری در ح��وزه س��رمايه 

انسانی مديريت روستايی دارد.

معاون امور دهياری ها سازمان شهرداری ها 
و دهيار ی های كش��ور با اش��اره ب��ه اينكه 
حفظ و حراس��ت از ام��وال دهياری ها بايد 
مورد توجه قرار بگيرد بيان داشت: دهياری 
يك نهاد غيردولتی اس��ت و اين نهاد با يك 
تعامل بين ش��ورای اسالمی روستا، دهيار و 

مردم مديريت می شود.
وی گفت: در چند س��ال گذش��ته دهياران 
7 ميليون نفر س��اعت آم��وزش ديده اند تا 
بتوانند به خوبی از عهده ي مس��ئوليت های 

روستا برآيند.

كوش��ش تبار اف��زود: يك دهيار در روس��تا 
حدود 47 وظيفه را بر عهده دارد و با توجه 
به ماده 194 برنامه پنجم و مجموعه قوانين 
دهياران در روس��تاها مدير ارشد روستايی 

محسوب می شوند.
س��ازمان  دهياری ه��ای  ام��ور  مع��اون 
كش��ور  دهياری ه��ای  و  ش��هرداری ها 
خاطرنشان كرد: شوراهای اسالمي روستا و 
دهياران بايستي آموزش های الزم را ببينند 
و تعام��ل بين اين دو برای پيش��برد اهداف 

توسعه روستايی بايد زودتر شكل بگيرد.
وی خاطرنشان كرد: يكی از دغدغه های ما 
اين اس��ت كه با توجه ب��ه فعاليت  28 هزار 
و 500 دهيار در كش��ور ك��ه آخرين حلقه 
بين حاكميت و مردم به عنوان مدير ارش��د 

روستايی محسوب می شوند.

وی ب��ا ش��اره به اينك��ه دهي��اران يكی از 
سرمايه های فكری كشور محسوب می شوند 
گف��ت: يك��ی از موضوع��ات ج��دی حفظ 
س��رمايه فك��ری اس��ت، دهياران��ی كه در 
س��اختار مديريتی آشنا هس��تند، روابط را 
می شناس��ند و آموزش های الزم را در امور 

مختلف اداری ديده اند.
كوش��ش تبار خاطرنش��ان ك��رد: ش��ورای 
اسالمی روس��تا، بخش��داران و فرمانداران 
مسئول حفظ اين سرمايه ي فكری هستند 
و اگر دهي��ار به طري��ق غيرمنطقی حذف 

شود يك سرمايه فكری را كنار گذاشته ايم 
و بايد از اول س��نگ بنای رشد و تعالی يك 

نيروی انسانی را در قامت دهيار بنهيم.
كوش��ش تبار تأكي��د ك��رد: اگر قرار اس��ت 
به��ره وری دهيار افزايش ياب��د بايد رضايت 
ش��غلی آن را فراهم كنيم كه فراهم ش��دن 
اين رضايت ش��امل تثبيت ش��دن و تعيين 
و تكلي��ف وضعيت به كارگيری در دهياری 

است.
كوش��ش تبار ي��ادآور ش��د: دهياری ها يك 
نهاد عمومی غيردولتی هستند و قرار است 
بر اس��اس قانون خودكفا باش��ند و در حال 
حاضر دهياران بر اس��اس قانون كار فعاليت 
می كنند و در تالش هس��تيم با بهره گيري 
از ظرفيت ه��اي قانوني  زمينه رضايتمندی 
شغلی دهياران را بيش از پيش فراهم كنيم.

ازسوي معاون امور دهياری ها تاكيد شد:
 دهياران به عنوان سرمايه های فكری حفظ شوند

ش خبری
گزار
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مع��اون امور دهياري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  
با اشاره به فعاليت 28 هزار و 400 دهياري 
در كش��ور گف��ت: ه��م اكن��ون 85 درصد 
جمعيت روس��تائي كش��ور تحت پوش��ش 
خدمات نوين روس��تائي قرار گرفته اند كه 
بيانگر نحوه نگرش جمهوري اس��المي ايران 
بر رفع هرگونه تبعيض ميان اقشار مختلف 
جامعه، فقرزدايي و توسعه عدالت اجتماعي 

مي باشد.
محس��ن كوش��ش تبار با بيان مطلب فوق 
در گف��ت و گ��و با خبرگزاري دانش��جويان 
ايران ) ايس��نا( گف��ت: خوش��بختانه روند 
خدمت رس��اني و توس��عه مناطق روستائي 
كش��ور ط��ي ده س��ال اخي��ر با تاس��يس 
دهياري ها  شتاب فزاينده ااي به خود گرفته 
و ب��ا اقداماتي كه به ويژه ط��ي دولت هاي 
نهم و دهم صورت گرفته، تجديد حيات در 

فضاي روستاها را شاهد هستيم.
وي اظه��ار ك��رد : تحقق توس��عه پايدار و 
مت��وازن روس��تائي، جزئ��ي از برنامه ه��اي 
توس��عه كش��ور محس��وب مي ش��ود و اين 
اس��تراتژي ملهم از انديشه توس��عه پايدار 
است و مطابق اين استراتژي بايد فرآيندي 
همه جانبه و پايدار طي شود تا در چارچوب 
آن، توانائي ه��اي اجتماع��ات روس��تائي در 
جه��ت رف��ع نيازهاي م��ادي و معنوي، در 
عي��ن برقراري توازن ميان اجزاي تش��كيل 
دهنده ي نظام س��كونت محلي مشتمل بر 
: عوام��ل اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و 

نهادي رشد وتعالي يابد.
كوش��ش تبار در ادامه به تشريح محورهاي 
اصلي اين اس��تراتژي پرداخت و حفاظت و 
به��ره برداري موثر و مت��وازن از منابع پايه 
و افزاي��ش قدرت انتخاب م��ردم و توانمند 
نمودن اقش��ار آسيب پذير روستائي به ويژه 
زن��ان و جوانان را از جمله محورهاي اصلي 

ذكر كرد.
وي در ادامه توس��عه و گس��ترش مشاركت 
موثر و هم��ه جانبه مردم و نهادهاي محلي 
در فرآين��د تصمي��م س��ازي و برنامه ريزي 
و ارتق��اي به��ره وري، توس��عه فرصت ه��ا 
و ظرفيت ه��اي متن��وع اقتصادي را س��اير 
استراتژي هاي تحقق توسعه پايدار روستائي 

برشمرد.
وي همچنين توس��عه فرصت هاي پايدار از 

حيث دسترس��ي به منابع، امكانات و منافع 
ميان ش��هر و روستا و ارتقاي همه جانبه ي 
كيفيت زندگي اجتماعي روس��تائي را ساير 

محورهاي اصلي اين بحث برشمرد.
كوش��ش تبار همچنين ب��ا بيان اينكه يكي 
از دالئل اصلي كاهش مهاجرت از روستاها 
به شهرها اقدامات مهمي نظير ارائه خدمات 
روس��تائي به روس��تائيان و بيم��ه خدمات 
درماني آنها بوده ك��ه بايد بيش از پيش از 
سوي مس��ئوالن پيگيري شود، گفت : بايد 
سعي كنيم درآمد روستاها و پول هائي كه از 
روستائيان گرفته مي شود، در همان روستا 
ص��رف امور مرتب��ط با خدمات روس��تائي، 
اجراي پروژه هاي عمران روستائي و خدمت 

رساني بيشتر به روستائيان شود.
وي همچني��ن بر ض��رورت مقاوم س��ازي 
و نظ��ارت بر س��اخت وس��ازها در مناطق 
روس��تائي تاكيد ك��رد و در ادامه گفت : به 
منظ��ور ارتقاي س��طح خدمت رس��اني در 
مناطق روس��تائي نيازمند مديريت يكسان 

براي هماهنگي امور روستاها هستيم.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
كش��ور،  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
وظايف ذات��ي دهياري ها طبق اساس��نامه 
دهياري ها و قانون شوراها را اقدامات نظير 
ايمن��ي و آتش نش��اني،مديريت پس��ماند 
روستائي،توس��عه فضاي س��بز روس��تايي، 
مديريت غس��الخانه هاي روستايي، بهسازي 
محيط روس��تا برشمرد و گفت: در كنار اين 
موارد، توس��عه ام��ور اجتماع��ي، فرهنگي، 
ورزش��ي و اقتصادي روس��تاها در همكاري 
و تعام��ل با  دس��تگاه هاي مرتب��ط بايد در 

اولويت قرار گيرد.
وي توس��عه سيس��تم مديريت پسماندها، 
اح��داث و تجهيز پايگاه هاي آتش نش��اني 
چن��د  بوس��تان هاي  اح��داث  روس��تائي، 
خدم��ات  روس��تائي،ارائه ي  منظ��وره ي 
فرهنگي، ساماندهي گلزار شهدا را از جمله 
اقدام��ات دهياري ها در مناطق روس��تائي 

برشمرد.
وي اف��زود: با اح��داث و تجهيز 330 پايگاه 
اتش نشاني در مراكز دهستان و روستاهاي 
ب��زرگ ه��م اكن��ون 3300  روس��تا تحت 
پوش��ش خدمات ايمني و آتش نشاني قرار 
گرفته كه ب��ا برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
تعداد اي��ن پايگاه ها در پايان س��ال جاري 

ب��ه460  پاي��گاه افزايش مي ياب��د و تعداد 
روس��تاهاي تحت پوشش خدمات ايمني و 
آتش نشاني نيز از مرز 4600 روستا خواهد 

گذشت.
وي، س��اماندهي دو هزار و 269 مزار شهدا، 
توسعه سيس��تم مديريت پسماند در بيش 
از 6500 روستا و احداث بوستان هاي چند 
منظوره در 1100 روس��تا،را ساير اقدامات 
عمده در ح��وزه خدمات��ي دهياري ها ذكر 

كرد.
كوش��ش تب��ار همچني��ن افزود: س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  طي ده 
س��الي كه از تاس��يس دهياري ها دركشور 
مي گ��ذرد 16 ه��زار و 581 دس��تگاه انواع 
ماش��ين االت عمران��ي و خدماتي مورد نياز 
دهياري ها ش��امل ماشين حمل زباله، لودر، 
تراكت��ور، ميني لودر، بكهو لودر و ماش��ين 
آتش نش��اني را خريداري و بين دهياري ها 

توزيع كرده است.
وي ب��ا توجه ب��ه نامگذاري س��ال اخير از 
س��وي رهبر معظ��م انقالب اس��المي به نام 
سال حماسه سياس��ي و حماسه اقتصادي، 
برنامه ري��زي ب��راي شناس��ائي درآمدهاي 
پايدار و جذب سرمايه گذار براي پروژه هاي 
مرتب��ط ب��ا مديريت روس��تائي ب��ه منظور 
حركت به س��مت روش ها و ابزارهاي جديد 
تامي��ن منابع مال��ي را از جمله اولويت هاي 
كاري وزارت كش��ور و سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور برش��مرد و توسعه ي 
ش��ركت هاي تعاوني دهياري ه��ا را در اين 

زمينه اقدام موثري ذكر كرد.
 وي با اشاره به اينكه تاكنون بيش از بيست 
تفاهم نامه ي اجرائي در زمينه ي توس��عه ي 
خدمات دهياري ها از سوي وزارت كشور با 
وزارتخانه ها و دستگاه ها امضاء و مبادله شده 
است، اظهار كرد: طي يك سال اخير هشت 
تفاهم نام��ه در امور مخاب��رات و ارتباطات 
امورفرهنگي، منابع  الكترونيكي روس��تاها، 
طبيعي، به هنگام س��ازي اطالعات اماكن و 
تهيه بانك اطالعات روستايي، تهيه و نصب 
پالك مشترك ساختمان )اماكن روستايي( 
و كدپستي ده رقمي  و... منعقد شده است.

كوشش تبار اهداف اصلي انعقاد اين تفاهم 
نامه ها را نهادينه سازي دهياري ها، استفاده 
از ظرفيت دهياري ب��راي انجام بهينه امور 
در مناطق روس��تائي و تس��هيل دسترسي 

به�ره مندي 85 درصد جمعيت روس�تائي كش�ور از خدمات دهياري ه�ا بيانگر نگرش 
جمهوري اسالمي بر فقرزدايي و توسعه عدالت اجتماعي است

ری
ش خب

گزار
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م��ردم به خدمات دس��تگاه هاي مختلف در 

روستاها ذكر كرد.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور تصويب 
ائي��ن نامه اجرائي م��اده 194 قانون برنامه 
پنج س��اله توس��عه كشور از س��وي هيات 
وزي��ران را گام مهم��ي در جه��ت توس��عه 
متوازن و پايدار روس��تايي برشمرد و اعالم 
ك��رد: مطاب��ق اي��ن آيين نام��ه، پيگيري و 
نظارت بر انجام فعاليت هاي توسعه و عمران 
در محدوده روس��تا به دهيار به عنوان مدير 

ارشد روستا واگذار شده است.
كوشش تبار افزود: به موجب اين آئين نامه، 
دهيار موظف اس��ت عالوه بر انجام وظايف 
مقرر در اساس��نامه، تش��كيالت و سازمان 
دهياري ها )مص��وب 1380 هيأت وزيران( 
وظايفي از قبيل: تسهيل اجراي سياست ها 
و برنامه ه��اي دول��ت در روس��تا، پيگيري 

فعاليت ه��اي  هماهنگ��ي  و 
و  دول��ت  خدمات رس��اني 
عمومي غيردولت��ي  نهاده��اي 
جل��ب  روس��تا،  س��طح  در 
مش��اركت مردم در پيش��برد 
ظرفيت ها،  شناس��ايي  ام��ور، 
و  س��رمايه گذاري  قابليت هاي 
توس��عه اقتصاد محلي روس��تا 
جهت انعكاس به دستگاه هاي 
اجرايي ذي ربط، بهره برداري و 
نگه��داري از اماكن عمومي در 
دس��تگاه هاي  موافقت  صورت 
اجرايي مربوط��ه و... را نيز بر 

عهده داشته باشد.
وي افزود: با توجه به ضرورت 
از  دهياري ه��ا  برخ��ورداري 
س��اختمان و اراض��ي الزم به 

منظور تس��هيل در ارايه خدم��ات عمومي 
 و عام المنفع��ه ب��ه روس��تائيان، به موجب 
آئين نام��ه ي مذك��ور دس��تگاه هاي اجرايي 
موظف ش��ده اند تا با رعايت قوانين مربوط 
امكان بهره ب��رداري از اراضي داراي كاربري 
عموم��ي  مصرح در طرح ه��ادي و محدوده 

روستا را براي دهياري ها فراهم نمايند.
كوشش تبار در ادامه اظهار كرد: همچنين 
با توجه به ماده 3 آيين نامه مذكور، بخشدار 
نيز به عنوان مدير مجموعه هاي روس��تايي 
بخش ذي ربط معرفي ش��ده و مس��ئوليت، 
هداي��ت و نظارت ب��ر عملكرد دس��تگاه ها 
را در مح��دوده ي مجموعه ي روس��تايي بر 
اساس اس��ناد مصوب مراجع قانوني ذيربط 
بر عهده دارد و مي بايس��ت گزارش عملكرد 
ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 

را ارائه نمايد.  
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
در  كش��ور  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
ادام��ه گفت: در آيين نام��ه ي  اجرايي ماده 
194 قانون برنامه پنج س��اله توسعه كشور، 
ضم��ن تعيين تكاليف س��اير دس��تگاه هاي 
مس��ئول در ام��ور توس��عه روس��تايي، بر 
همكاري و هماهنگي دس��تگاه هاي مذكور 
ب��ا دهياري ها و ديگر نهاده��اي عمومي در 
روستا نيز تأكيد شده است كه از آن جمله 
مي توان به تكليف وزارت جهاد كش��اورزي 
در خص��وص كم��ك به عرض��ه محصوالت 
و خدم��ات تولي��دي مناطق روس��تايي در 
بازاره��اي محلي و نمايش��گاه هاي دائمي  و 
فصلي با همكاري دهياري ه��ا و اتحاديه ها 
و ش��ركت هاي تعاوني توس��عه روستايي با 
اولويت دهس��تان هاي داراي قابليت توسعه 

اشاره كرد.

مطاب��ق  ك��رد:  اظه��ار  همچني��ن  وي 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تا پايان اين 
برنامه تمامي  روس��تاهاي باالي 20 خانوار 
يعن��ي حدود 37 ه��زار روس��تا بايد داراي 

دهياري باشند.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  با اشاره 
ب��ه فعالي��ت 28 ه��زار و 400 دهياري در 
كشور گفت: هم اكنون 85 درصد جمعيت 
روس��تائي كش��ور تحت پوش��ش خدمات 
نوين روس��تائي قرار گرفته ان��د كه بيانگر 
نح��وه نگرش جمه��وري اس��المي ايران بر 
رف��ع هرگونه تبعيض ميان اقش��ار مختلف 
جامعه، فقرزدايي و توسعه عدالت اجتماعي 

مي باشد.
محس��ن كوش��ش تبار با بيان مطلب فوق 

در گف��ت و گ��و با خبرگزاري دانش��جويان 
ايران ) ايس��نا( گف��ت: خوش��بختانه روند 
خدمت رس��اني و توس��عه مناطق روستائي 
كش��ور ط��ي ده س��ال اخي��ر با تاس��يس 
دهياري ها  شتاب فزاينده ااي به خود گرفته 
و ب��ا اقداماتي كه به ويژه ط��ي دولت هاي 
نهم و دهم صورت گرفته، تجديد حيات در 

فضاي روستاها را شاهد هستيم.
وي اظهار كرد : تحقق توسعه پايدار و متوازن 
روستائي، جزئي از برنامه هاي توسعه كشور 
محسوب مي ش��ود و اين استراتژي ملهم از 
انديش��ه توسعه پايدار اس��ت و مطابق اين 
استراتژي بايد فرآيندي همه جانبه و پايدار 
طي ش��ود تا در چارچ��وب آن، توانائي هاي 
اجتماعات روستائي در جهت رفع نيازهاي 
مادي و معن��وي، در عين برق��راري توازن 
ميان اجزاي تشكيل دهنده ي نظام سكونت 
محلي مش��تمل ب��ر : عوام��ل اكولوژيكي، 
اجتماعي، اقتصادي و نهادي رشد 

وتعالي يابد.
كوش��ش تبار در ادامه به تشريح 
اس��تراتژي  اين  اصلي  محورهاي 
پرداخت و حفاظت و بهره برداري 
موثر و مت��وازن از مناب��ع پايه و 
افزاي��ش قدرت انتخ��اب مردم و 
توانمند نمودن اقشار آسيب پذير 
روس��تائي به ويژه زنان و جوانان 
را از جمل��ه محورهاي اصلي ذكر 

كرد.
وي در ادامه توس��عه و گسترش 
مشاركت موثر و همه جانبه مردم 
و نهاده��اي محل��ي در فرآين��د 
تصمي��م س��ازي و برنامه ري��زي 
توس��عه  وري،  به��ره  ارتق��اي  و 
متنوع  ظرفيت ه��اي  و  فرصت ها 
اقتص��ادي را س��اير اس��تراتژي هاي تحقق 

توسعه پايدار روستائي برشمرد.
وي همچنين توس��عه فرصت هاي پايدار از 
حيث دسترس��ي به منابع، امكانات و منافع 
ميان ش��هر و روستا و ارتقاي همه جانبه ي 
كيفيت زندگي اجتماعي روس��تائي را ساير 

محورهاي اصلي اين بحث برشمرد.
كوش��ش تبار همچنين ب��ا بيان اينكه يكي 
از دالئل اصلي كاهش مهاجرت از روستاها 
به شهرها اقدامات مهمي نظير ارائه خدمات 
روس��تائي به روس��تائيان و بيم��ه خدمات 
درماني آنها بوده ك��ه بايد بيش از پيش از 
سوي مس��ئوالن پيگيري شود، گفت : بايد 
سعي كنيم درآمد روستاها و پول هائي كه از 
روستائيان گرفته مي شود، در همان روستا 
ص��رف امور مرتب��ط با خدمات روس��تائي، 
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اجراي پروژه هاي عمران روستائي و خدمت 

رساني بيشتر به روستائيان شود.
وي همچني��ن بر ض��رورت مقاوم س��ازي 
و نظ��ارت بر س��اخت وس��ازها در مناطق 
روس��تائي تاكيد ك��رد و در ادامه گفت : به 
منظ��ور ارتقاي س��طح خدمت رس��اني در 
مناطق روس��تائي نيازمند مديريت يكسان 

براي هماهنگي امور روستاها هستيم.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
كش��ور،  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
وظايف ذات��ي دهياري ها طبق اساس��نامه 
دهياري ها و قانون شوراها را اقدامات نظير 
ايمن��ي و آتش نش��اني،مديريت پس��ماند 
روستائي،توس��عه فضاي س��بز روس��تايي، 
مديريت غس��الخانه هاي روستايي، بهسازي 
محيط روس��تا برشمرد و گفت: در كنار اين 
موارد، توس��عه ام��ور اجتماع��ي، فرهنگي، 
ورزش��ي و اقتصادي روس��تاها در همكاري 
و تعام��ل با  دس��تگاه هاي مرتب��ط بايد در 

اولويت قرار گيرد.
وي توس��عه سيس��تم مديريت پسماندها، 
اح��داث و تجهيز پايگاه هاي آتش نش��اني 
چن��د  بوس��تان هاي  اح��داث  روس��تائي، 
خدم��ات  روس��تائي،ارائه ي  منظ��وره ي 
فرهنگي، ساماندهي گلزار شهدا را از جمله 
اقدام��ات دهياري ها در مناطق روس��تائي 

برشمرد.
وي اف��زود: با اح��داث و تجهيز 330 پايگاه 
اتش نشاني در مراكز دهستان و روستاهاي 
ب��زرگ ه��م اكن��ون 3300  روس��تا تحت 
پوش��ش خدمات ايمني و آتش نشاني قرار 
گرفته كه ب��ا برنامه ريزي هاي انجام ش��ده 
تعداد اي��ن پايگاه ها در پايان س��ال جاري 
ب��ه460  پاي��گاه افزايش مي ياب��د و تعداد 
روس��تاهاي تحت پوشش خدمات ايمني و 
آتش نشاني نيز از مرز 4600 روستا خواهد 

گذشت.
وي، س��اماندهي دو هزار و 269 مزار شهدا، 
توسعه سيس��تم مديريت پسماند در بيش 
از 6500 روستا و احداث بوستان هاي چند 
منظوره در 1100 روس��تا،را ساير اقدامات 
عمده در ح��وزه خدمات��ي دهياري ها ذكر 

كرد.
كوش��ش تب��ار همچني��ن افزود: س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  طي ده 
س��الي كه از تاس��يس دهياري ها دركشور 
مي گ��ذرد 16 ه��زار و 581 دس��تگاه انواع 
ماش��ين االت عمران��ي و خدماتي مورد نياز 
دهياري ها ش��امل ماشين حمل زباله، لودر، 
تراكت��ور، ميني لودر، بكهو لودر و ماش��ين 
آتش نش��اني را خريداري و بين دهياري ها 

توزيع كرده است.
وي ب��ا توجه ب��ه نامگذاري س��ال اخير از 
س��وي رهبر معظ��م انقالب اس��المي به نام 
سال حماسه سياس��ي و حماسه اقتصادي، 
برنامه ري��زي ب��راي شناس��ائي درآمدهاي 
پايدار و جذب سرمايه گذار براي پروژه هاي 
مرتب��ط ب��ا مديريت روس��تائي ب��ه منظور 
حركت به س��مت روش ها و ابزارهاي جديد 
تامي��ن منابع مال��ي را از جمله اولويت هاي 
كاري وزارت كش��ور و سازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كشور برش��مرد و توسعه ي 
ش��ركت هاي تعاوني دهياري ه��ا را در اين 

زمينه اقدام موثري ذكر كرد.
 وي با اشاره به اينكه تاكنون بيش از بيست 
تفاهم نامه ي اجرائي در زمينه ي توس��عه ي 
خدمات دهياري ها از سوي وزارت كشور با 
وزارتخانه ها و دستگاه ها امضاء و مبادله شده 
است، اظهار كرد: طي يك سال اخير هشت 
تفاهم نام��ه در امور مخاب��رات و ارتباطات 
امورفرهنگي، منابع  الكترونيكي روس��تاها، 
طبيعي، به هنگام س��ازي اطالعات اماكن و 
تهيه بانك اطالعات روستايي، تهيه و نصب 
پالك مشترك ساختمان )اماكن روستايي( 
و كدپستي ده رقمي  و... منعقد شده است.

كوشش تبار اهداف اصلي انعقاد اين تفاهم 
نامه ها را نهادينه سازي دهياري ها، استفاده 
از ظرفيت دهياري ب��راي انجام بهينه امور 
در مناطق روس��تائي و تس��هيل دسترسي 
م��ردم به خدمات دس��تگاه هاي مختلف در 

روستاها ذكر كرد.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور تصويب 
ائي��ن نامه اجرائي م��اده 194 قانون برنامه 
پنج س��اله توس��عه كشور از س��وي هيات 
وزي��ران را گام مهم��ي در جه��ت توس��عه 
متوازن و پايدار روس��تايي برشمرد و اعالم 
ك��رد: مطاب��ق اي��ن آيين نام��ه، پيگيري و 
نظارت بر انجام فعاليت هاي توسعه و عمران 
در محدوده روس��تا به دهيار به عنوان مدير 

ارشد روستا واگذار شده است.
كوشش تبار افزود: به موجب اين آئين نامه، 
دهيار موظف اس��ت عالوه بر انجام وظايف 
مقرر در اساس��نامه، تش��كيالت و سازمان 
دهياري ها )مص��وب 1380 هيأت وزيران( 
وظايفي از قبيل: تسهيل اجراي سياست ها 
و برنامه ه��اي دولت در روس��تا، پيگيري و 
هماهنگي فعاليت هاي خدمات رساني دولت 
و نهاده��اي عمومي غيردولت��ي در س��طح 
روس��تا، جلب مش��اركت مردم در پيشبرد 
ام��ور، شناس��ايي ظرفيت ه��ا، قابليت هاي 
س��رمايه گذاري و توس��عه اقتص��اد محلي 

روستا جهت انعكاس به دستگاه هاي اجرايي 
ذي ربط، بهره ب��رداري و نگهداري از اماكن 
عموم��ي در ص��ورت موافقت دس��تگاه هاي 
اجراي��ي مربوطه و... را نيز بر عهده داش��ته 

باشد.
وي افزود: با توج��ه به ضرورت برخورداري 
دهياري ه��ا از س��اختمان و اراضي الزم به 
منظور تس��هيل در ارايه خدم��ات عمومي 
 و عام المنفع��ه ب��ه روس��تائيان، به موجب 
آئين نام��ه ي مذك��ور دس��تگاه هاي اجرايي 
موظف ش��ده اند تا با رعايت قوانين مربوط 
امكان بهره ب��رداري از اراضي داراي كاربري 
عموم��ي  مصرح در طرح ه��ادي و محدوده 

روستا را براي دهياري ها فراهم نمايند.
كوشش تبار در ادامه اظهار كرد: همچنين 
با توجه به ماده 3 آيين نامه مذكور، بخشدار 
نيز به عنوان مدير مجموعه هاي روس��تايي 
بخش ذي ربط معرفي ش��ده و مس��ئوليت، 
هداي��ت و نظارت ب��ر عملكرد دس��تگاه ها 
را در مح��دوده ي مجموعه ي روس��تايي بر 
اساس اس��ناد مصوب مراجع قانوني ذيربط 
بر عهده دارد و مي بايس��ت گزارش عملكرد 
ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 

را ارائه نمايد.  
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 
در  كش��ور  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
ادام��ه گفت: در آيين نام��ه ي  اجرايي ماده 
194 قانون برنامه پنج س��اله توسعه كشور، 
ضم��ن تعيين تكاليف س��اير دس��تگاه هاي 
مس��ئول در ام��ور توس��عه روس��تايي، بر 
همكاري و هماهنگي دس��تگاه هاي مذكور 
ب��ا دهياري ها و ديگر نهاده��اي عمومي در 
روستا نيز تأكيد شده است كه از آن جمله 
مي توان به تكليف وزارت جهاد كش��اورزي 
در خص��وص كم��ك به عرض��ه محصوالت 
و خدم��ات تولي��دي مناطق روس��تايي در 
بازاره��اي محلي و نمايش��گاه هاي دائمي  و 
فصلي با همكاري دهياري ه��ا و اتحاديه ها 
و ش��ركت هاي تعاوني توس��عه روستايي با 
اولويت دهس��تان هاي داراي قابليت توسعه 

اشاره كرد.
مطاب��ق  ك��رد:  اظه��ار  همچني��ن  وي 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، تا پايان اين 
برنامه تمامي  روس��تاهاي باالي 20 خانوار 
يعن��ي حدود 37 ه��زار روس��تا بايد داراي 

دهياري باشند.
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و  راهب��ري  هداي��ت،  منظ��ور  ب��ه 
آم��وزش دهياري ه��ا در خص��وص 
مديريت پسماند روستايي؛ شيوه نامه تهيه 
بيوكمپوس��ت از پس��ماندهاي فسادپذير و 
فضوالت دامي در مناطق روس��تايي كشور 
كه توسط دفتر هماهنگي عمراني و خدمات 
روستايي س��ازمان شهرداريها و دهياريهاي 
كشور تهيه و تدوين ش��ده از سوي معاون 
عمراني وزير كشور به استانداريها ابالغ شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري 
ها و دهياري هاي كش��ور ،شيوه نامه مذكور 
در راس��تاي اج��راي مفاد قان��ون مديريت 
پس��ماندها و بويژه مواد 4، 5 و 6 ائين نامه 
اجرايي اين قانون و به منظور حفظ محيط 
زيس��ت روستاهاي كش��ور تدوين و پس از 
بررس��ي در كارگروه ه��اي تخصصي و اخذ 
نظرات دفاتر امور روس��تايي اس��تانداريها و 
نيز دس��تگاه هاي ذيصالح و با هماهنگي و 
همكاري س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت 

تهيه و ابالغ شده است.

وي در ادامه گفت: اين ش��يوه نامه شامل 7 
فص��ل و 59 ماده بوده و مح��دوده اجرايي 
آن كليه روستاهاي كش��ورو براي استفاده 
روس��تائيان و مديريت هاي اجرايي پسماند 

روستايي)دهياري ها( مي باشد. 
در اين ش��يوه نام��ه ، مواد اوليه مناس��ب 
براي تولي��د بيوكمپوس��ت و فرآيند آماده 
س��ازي آن در مناطق روستايي، جداسازي 
و تفكي��ك مواد اوليه مناس��ب ب��رای تهيه 
بيوكمپوس��ت از مبدأ تولي��د، مراحل تهيه 
و س��اخت بيوكمپوس��ت خانگ��ي و ورمي 
كمپوست در مناطق روستايی، مراحل تهيه 
و س��اخت واحدهای بيوكمپوست متمركز 
)مقياس روس��تايی(، مصرف بيوكمپوس��ت 
در كاربرده��اي مختل��ف كش��اورزي و نيز 
نحوه تعيين ميزان پس��ماندهای فسادپذير 
و فضوالت دامی در س��طح روس��تاها مورد 

مالحظه قرار گرفته است.
با توجه به اينكه اس��تفاده و مصرف بي رويه 
كودهاي شيميايي در زمين هاي كشاورزي 

موجب آلودگي مناب��ع آب و خاك به ويژه 
در محدوده روستاهاي كشور شده ، كاربرد 
تركيب��ات آلي و زيس��تي نظير كمپوس��ت 
عالوه ب��ر كاهش مصرف كوده��اي مزبور، 
مي تواند س��بب افزايش هوم��وس خاك و 
نيز كاهش آلودگي منابع طبيعي در كشور 

گردد.
 توليد بيوكمپوس��ت و ورمي كمپوست در 
مناطق روستايي عالوه بر باال بردن راندمان 
و كيفي��ت محص��والت كش��اورزي و گام 
برداش��تن در جهت توليد محصول س��الم؛ 
مي تواند س��بب درآمدزايي براي روستائيان 
و مديريت هاي اجرايي در س��طح روستاها 

گردد. 
ب��ا تبديل بخ��ش فس��ادپذير پس��ماند به 
كمپوس��ت، مي��زان زباله ه��اي منتقل��ه به 
محل ه��اي دفن كاهش و اين امر در نهايت 
س��بب كاهش هزينه هاي اجرايي سيس��تم 
مديري��ت پس��ماندهاي جام��د در مناطق 

روستايي مي گردد.

در چهل و يكمين جلسه ي كارگروه 
ملي تعيين درج��ه ي دهياري ها  كه 
در محل معاونت امور دهياري هاي سازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كش��ور برگزار 
ش��د، دومي��ن مرحل��ه ي تعيي��ن درجه ي 
دهياري هاي استان يزد بررسي و در نهايت 
درجه ي  32 دهياري مصوب ش��د و مجوز 
تعيي��ن و  ارتقاي درجه ي دهياري هاي اين 

استان به استانداري يزد ابالغ شد.
اس��ماعيل كاوياني ساماني،  سرپرست دفتر 
برنامه ريزي و مديريت توس��عه روس��تايي 
ضمن اعالم اين خبر افزود؛ در اين جلس��ه 
11 دهياري اس��تان ي��زد ب��راي اولين بار 
درجه مصوب درياف��ت كردند و درجه 21 

دهياري نيز ارتقا يافت.
وي در ادامه تش��ريح نمود ك��ه دهياري ها 
بر اس��اس سه شاخص وس��عت، جمعيت و 
درآمد از يك ت��ا 6 درجه بندي مي گردند. 
از ميان 11 دهي��اري موضوع تعيين درجه 
اين مجوز در اس��تان يزد،5 دهياري  درجه 
دو، 4 دهي��اري درجه س��ه، ي��ك دهياري 
درج��ه چهار  و يك دهياري نيز درجه پنج  
دريافت ك��رد. از ميان 21 دهياري موضوع 
ارتقاي درجه، 7 دهي��اري از درجه 2 به 3 
و 3 دهي��اري  ني��ز از درجه 2 ب��ه 4 ارتقا 
يافتند. همچني��ن 6 دهياري  از درجه 3 و 
5 دهي��اري  نيز از درجه 4 هركدام ارتقاي 
يك درجه اي پيدا كردند. ش��ايان ذكر است 

پيش از اين در س��ال 1386، در استان يزد 
369 دهي��اري ابالغيه درج��ه مصوب خود 
را دريافت ك��رده بودند. در مجموع تاكنون 
95درص��د از دهياري ه��اي واجد ش��رايط 
اين اس��تان درجه مصوب خ��ود را دريافت 

نموده اند.
كاويان��ي در ادام��ه گف��ت: در مجم��وع از 
16500 دهياري درجه بندي ش��ده تاكنون 
64 درص��د دهي��اري  از درج��ه ي يك، 19 
درص��د دهياري ه��ا درج��ه دو و 9 درصد 
دهياري ها ني��ز از درجه س��ه برخوردارند. 
همچنين دهياري هاي درجه چهار 6 درصد  
و دهياري ه��اي درجه پن��ج، 2 درصد كل 

دهياري ها را شامل مي شوند.

شيوه نامه تهيه بيوكمپوست از پسماندهاي فسادپذير 
و فضوالت دامي در مناطق روستايي كشور ابالغ شد

مجوز تعيين و ارتقاي درجه دهياري هاي استان يزد ابالغ شد

اخــــــــــبار
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عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور طي حكمي مهندس هوشنگ خندان دل را به عنوان معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی 
وزارت كشور منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، متن حكم رحماني فضلي در خصوص انتصاب هوشنگ خندان دل به شرح 
زير است:

جناب آقای مهندس هوشنگ خندان دل 
سالم عليكم 

به موجب اين حكم جنابعالی را به سمت معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستايی منصوب می نمايم .
اميد اس��ت تعهد، شايس��تگی و سوابق اجرايی شما بهبود و ارتقاء كيفيت خدمت رس��انی به شهروندان،  تقويت شوراهای اسالمی شهر و روستا و 

توسعه رضايتمندی مردم عزيز ميهن اسالمی را موجب گردد.
توفيقات جنابعالی را از خدای بزرگ خواستارم .

خندان دل پيش از اين در سمت هاي رئيس سازمان برنامه و بودجه استان هاي خراسان و  سيستان و بلوچستان، مدير كل دفتر صنايع و معادن 
سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداری مشهد انجام وظيفه نموده است.

مع��اون امور دهياري هاي س��ازمان 
ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
گفت: به موج��ب بخش��نامه ي معاون اول 
رئيس جمهور، مديران دفاتر امور روستايي 
و ش��وراهاي اس��تانداري ها مكلف شدند در 
جلس��ات ش��وراي برنامه ريزي و توسعه ي 

استان ها شركت نمايند.
س��ازمان  عموم��ي  رواب��ط  گ��زارش  ب��ه 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور ، محسن 
كوش��ش تبار با بيان مطل��ب فوق گفت: بر 
اس��اس بخشنامه ي ش��ماره 40768 مورخ 
1392/02/24 معاون اول رياست جمهوري 
در خص��وص »بهب��ود ش��رايط زندگ��ي و 
افزايش سطح درآمد روس��تاييان به منظور 
ارتقاي ش��اخص هاي توس��عه روس��تايي از 
طريق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و 
كميته هاي شهرس��تاني« مديران كل دفاتر 
امور روس��تايي و ش��وراهاي اس��تانداري ها 
مكلف شدند بطور فعال در جلسات شوراي 

برنامه ريزي و توسعه استان شركت نمايند.
وي افزود: مديران كل دفاتر امور روس��تايي 
و شوراهاي اس��تانداري ها در اين جلسات 
پيگي��ر موضوعات��ي همچون تعيين س��هم 
روس��تاها از اعتب��ارات تمل��ك دارايي هاي 
س��رمايه اي، تس��هيالت بانكي و كمك هاي 
فني و اعتباري، در اولويت قراردادن تامين 
اعتب��ار پروژه ه��اي نيمه تم��ام و مصوبات 

سفرهاي استاني هيئت دولت هستند.
كوش��ش تبار، تامين تس��هيالت مورد نياز 
جهت توس��عه ن��اوگان حمل و نق��ل بار و 
مسافر در روستا، تهيه برنامه مدون به منظور 
پوشش 100درصد بيمه روستاييان و عشاير 
و جلب س��رمايه گذاري در مناطق روستايي 
به ويژه مناطق كمتر توسعه يافته را از ديگر 
موضوعاتي برش��مرد كه مديران كل دفاتر 
امور روستائي و ش��وراهاي استانداريها مي 

توانند در جلسات مذكور پيگيري نمايند.
س��ازمان  دهياري ه��اي  ام��ور  مع��اون 

كش��ور،  دهياري ه��اي  و  ش��هرداري ها 
حض��ور مدي��ران  كل دفاتر امور روس��تايي 
و ش��وراهاي اس��تانداري ها در جلسات اين 
ش��ورا را در بهبود شرايط زندگي و معيشت 
روس��تاييان موثر دانست و افزود:  با حضور 
اي��ن مدي��ران در ش��وراي برنامه ري��زي و 
توسعه اس��تان فرآيند هاي تصميم گيري و 
تخصي��ص اعتبارات بيش از گذش��ته باعث 
جهت گيري هاي روستايي خواهد شد كه در 
تصميم گيري ها و تصميم سازي هاي استاني 
منافع جامعه ي روس��تايي را بيش از پيش 

لحاظ خواهد شد.
كوشش تبار در ادامه اظهار اميدواري نمود 
كه مديران دفاتر امور روستايي و شوراهاي 
اس��تانداري ها با بهره گيري از اين ظرفيت، 
ضمن حضور مجدانه و مس��تمر در تمامي 
جلس��ات ش��وراي برنامه ريزي و توسعه ي 
اس��تان روند برنامه هاي توسعه روستايي را 

تسريع نمايند.

هوشنگ  خندان دل  معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير كشور شد

با حضور معاون امور دهياري ها صورت گرفت:

همايش توجيهي بخشداران و دهياران استان فارس 
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نوزدهمين گردهمائي مديران كل 
دفاتر امور روس��تائي و ش��وراهاي 
استانداري هاي سراسر كشور ششم شهريور 
ماه در محل موسسه آموزش عالي علمي–

كارب��ردي مديري��ت ش��هري و روس��تائي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 

تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهياري ه��اي كش��ور، حميدرضا ارش��اد 
منش معاون وق��ت هماهنگي امور عمراني 
وزير كش��ور و رئيس س��ازمان شهرداري ها 
و دهياري هاي كش��ور در اين گردهمائي با 
گراميداش��ت ياد و خاطره شهيدان رجائي 
و باهن��ر و تبريك هفته دول��ت از خدمات 
مديران كل دفاتر امور روستائي و شوراهاي 
اين دفاتر و دهياران  استانداري ها،كاركنان 

پرتالش كشور تقدير و تشكر كرد.
وي در ادامه ضمن اشاره به فعاليت موسسه 
مديريت  علمي–كارب��ردي  عال��ي  آموزش 
شهري و روستائي س��ازمان شهرداري ها و 
دهياري هاي كش��ور در خص��وص حمايت 
علمي كارب��ردي  مراك��ز  از  پش��تيباني  و 
ش��هرداري ها و برنامه ري��زي براي آموزش 
رشته هاي كاربردي موردنياز شهرداري ها و 
دهياري ها در اي��ن مراكز گفت: با توجه به 
وج��ود بيش از 28 هزار دهياري در مناطق 
روس��تائي كش��ور و اهمي��ت توس��عه اين 
مناطق مي توان از ظرفيتهاي اين موسس��ه 
و دانشگاه علمي– كاربردي براي اخد مجوز 
مراك��ز علمي – كارب��ردي آموزش مديريت 

روستائي و دهياري ها استفاده نمود.
مطالع��ات  مرك��ز  گف��ت:  ادام��ه  در  وي 
برنامه ريزي ش��هري و روس��تائي سازمان 
شهرداري ها و دهياري هاي كشور نيز داراي 
قابليته��اي خوب��ي در عرصه ه��اي آموزش 
دهي��اران و پژوهش ه��اي ح��وزه مديريت 
روس��تائي اس��ت و جاي دارد ميزان ارتباط 
اس��تانداري ها و دهياري ها ب��ا اين مركز از 

وضعيت كنوني بيشتر شود.
ارش��ادمنش همچنين با اش��اره به ضرورت 
جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها 
ضمن اشاره به  وجود جاذبه هاي منحصر به 
فرد در مناطق روستائي كشور ، تاكيدكرد: 
از  ج��ذب س��رمايه هاي بخ��ش خصوصي 
ضرورت ه��اي تحقق پيش��رفت و توس��عة 

همه جانبه مناطق روستائي است. 
وي ادامه داد: توجه به اين موضوع عالوه بر 
اينكه سهم به سزائي در اشتغال زايي، كسب 
درآمده��اي پاي��دار  و توزي��ع عادالنة آن 

خواهد داشت قطعا چشم اندازهاي جديدي 
از كار، ت��الش و برنامه ري��زي را پيش روي 
روس��تائيان و برنامه ري��زان عرصه مديريت 

روستائي كشور قرار خواهد داد. 
ارش��ادمنش تصريح كرد: حركت به سمت 
و ج��ذب  پاي��دار  درآمده��اي  شناس��ائي 
س��رمايه گذار ب��راي پروژه ه��اي مرتبط با 
مديري��ت روس��تائي، از جمل��ه موضوعاتي 
اس��ت كه عموم دس��ت اندركاران مديريت 
روس��تايي به وي��ژه دفاتر امور روس��تائي و 
شورهاي استانداري ها و دهياران به فراخور 
منطقه س��كونت خود بايد اقدامات مناسبي 
را در زمين��ه تحق��ق آن به عم��ل آورند و 
مجموع��ه وزارت كش��ور آم��اده حمايت و 

پشتيباني از اين اقدامات است. 
وي همچنين، توسعه ي اقتصادي و توسعه ي 
موضوعات اجتماع��ي، فرهنگي را از جمله 
برنامه هاي عمده ي وزير كش��ور ذكر كرد و 
گفت: يكي از جايگاه هاي اصلي اين موارد ، 
حوزه ي مديريت روستائي و دهياري هاست 
كه باي��د برنامه ريزي ه��اي الزم و كاربردي 
در خصوص آن ها در دفاتر امور روس��تائي و 

شوراهاي استانداري ها صورت پذيرد. 
در اين گردهمائي غالمحسين تابش فر قائم 
مقام س��ازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي 
كشور طي سخناني با بيان اينكه بخش هاي 
زي��ادي از عمران و آبادي حاصل ش��ده در 
س��ال هاي اخير در ش��هرها و روس��تاهاي 
كش��ور  مره��ون فعاليت ه��اي ش��وراهاي 
اسالمي ش��هر و روستاست گفت: با توجه به 
استقرار شوراهاي چهارم در آينده نزديك، 
آم��وزش اعض��اي اي��ن ش��وراها و آموزش 
ش��هرداران و دهياران از اولويت هاي اصلي 

كاري ما محسوب مي شود.
وي همچني��ن گفت: ام��روز انتظ��ارات از 
دهياري ها در س��طح كش��ور زياد اس��ت و 
ج��اي دارد دهياري ها و ش��وراهاي جديد 
در چندم��اه اولي��ه فعاليت هايش��ان برنامه 
چهارس��اله اي ب��راي خ��ود در ام��ور فني، 
عمران��ي، خدمات��ي، اجتماع��ي و فرهنگي 
تدوي��ن نموده و مطاب��ق آن حركت نمايند 
ك��ه در اين زمين��ه دفاتر امور روس��تائي و 

شوراهاي استانداري ها نقش زيادي دارند.
تابش فر همچنين گفت: امروزه مي بايس��ت 
از تجربيات 14 ساله ي دهياران و شوراهاي 
اسالمي روستاها به نحو مطلوب براي اداره ي 
موف��ق روس��تاها بهره گرف��ت و حركت به 
سمت جذب س��رمايه هاي بخش خصوصي 
براي اج��راي پروژه هاي دهياري ها و ترويج 

كارآفريني هاي روستائيان در ساير روستاها 
باي��د از اولويت هاي كاري دس��ت اندركاران 

مديريت روستائي كشور باشد.
محسن كوشش تبار معاون امور دهياري هاي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور 
نيز با اش��اره به اينكه سقف جمعيتي صدور 
مجوز تاس��يس دهياري ها به 30 خانوار يا 
150 نفر جمعيت كاهش يافته است گفت: 
تع��داد روس��تاهاي داراي مجوز تاس��يس 
دهياري تا پاي��ان مردادماه از مرز 28 هزار 

و 500 گذشت.
وي با اش��اره به اينكه هم اكنون 85 درصد 
جمعيت روس��تائي كش��ور تحت پوش��ش 
خدم��ات نوين روس��تائي ق��رار گرفته اند، 
 تصويب آئين نام��ه اجرائي ماده 194 قانون 
برنامه پنج س��اله توس��عه كش��ور از سوي 
هيات وزيران را گام مهمي در جهت توسعه 
متوازن و پايدار روس��تايي برشمرد و گفت: 
مطابق اي��ن آيين نامه، پيگي��ري و نظارت 
بر انج��ام فعاليت هاي توس��عه و عمران در 
محدوده روس��تا به دهيار ب��ه عنوان مدير 
ارش��د روس��تا واگذار شده اس��ت كه اقدام 
مهم��ي در عرص��ه ي ثبات مديري��ت نوين 

روستائي محسوب مي شود.
وي همچني��ن اظه��ار ك��رد: ب��ر اس��اس 
گزارش هاي دفاتر امور روستائي و شوراهاي 
اس��تانداري ها، خوش��بختانه ش��اخص هاي 
توس��عه مديريت روس��تائي در كشور طي 
س��ال هاي اخير رشد بس��يار خوبي داشته 

است.
در اي��ن گردهمائي مهن��دس فراقي معاون 
توس��عه مناب��ع و پش��تيباني و محمدرضا 
بهاروند سرپرس��ت مركز مطالعات مديريت 
شهري و روستائي س��ازمان شهرداري ها و 
دهياري ه��اي كش��ور گزارش��ي از حوزه ي 
كاري خود بيان و به پرس��ش هاي حاضران 

پاسخ دادند.
مديران كل دفاتر امور روستائي و شوراهاي 
استانداري ها نيز در اين گردهمائي ديدگاه ها 
و نظرات خود را در خصوص مسائل مطرح 
مديريت روس��تائي بيان نمودند كه يكي از 
مهم ترين موضوع بيان شده ضرورت ارائه ي 
آموزش هاي كاربردي به دهياران و اعضاي 
ش��وراهاي اسالمي روستا با توجه به در نظر 
گرفتن س��ن و ميزان تحصيالت و س��ابقه 

كاري آن ها بود.
اعالم رش��ته هاي مورد ني��از دهياران براي 
دانش��گاه علمي و كاربردي، مشخص شدن 
چگونگي اخذ مجوز ب��راي راه اندازي مركز 

نوزدهمين گردهمائي مديران كل دفاتر امور روستايي 
و شوراهاي استانداري ها تشكيل شد
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آم��وزش دهياران و ش��وراها  و پيش��نهاد  
تاسيس مركز آموزش دهياران در استان ها 
در مقطع كارداني، ديگر موضوعاتي بود كه 
از س��وي مديران كل دفاتر امور روستائي و 

شوراهاي استانداري ها مطرح شد.
دراي��ن جلس��ه همچنين ض��رورت اصالح 
چ��ارت تش��كيالتي دفاتر امور روس��تائي و 
شوراهاي استانداري ها از سوي مديران كل 
اين دفاتر مطرح و آنها همچنين خواس��تار 
عضوي��ت اين دفات��ر در كارگروه اش��تغال 
اس��تان، اصالح عن��وان دفتر روس��تايي به 
دفتر هماهنگي امور روس��تاها و شوراها در 
راس��تاي اجراي ماده194، تشكيل كميته 
توس��عه روس��تايي با محوري��ت دفاتر امور 
روس��تايي و احيا كارگروه توسعه روستايي 

در استانها شدند. 
جلوگي��ري از تبدي��ل ش��دن روس��تاها به 
ش��هر، پيگيري براي دستگاه اجرايي شدن 
دهياري هاي توانمند، ضرورت تعامل بيشتر 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي كشور  
با مركز توسعه روس��تايي، اضافه شدن نام 
روستاها به كميسون فصل عمران و مسكن 
شهري و روس��تايي، ارائه تس��هيالت براي 
تعاوني دهياري ها و تسريع در صدور مجوز 
تاس��يس دهياري ها در روستاهاي باالي30 
خان��وار از ديگ��ر موضوع��ات مطرح ش��ده 
مديران كل دفاتر امور روستائي و شوراهاي 

استانداري ها در اين گردهمايي بود.
پيش��نهاد به وزير كش��ور در رابطه با ايجاد 
ستادهاي عمران روس��تايي در استان ها با 
رياست استاندار و دبيري دفتر امور روستايي 
و ش��وراها ديگر خواس��ته ي مديران كل در 
اين گردهماي��ي بود و همچنين بر ضرورت 
ايجاد وحدت رويه در كش��ور در زمينه حق 
تفكيك اراضي در روستاها، پيگيري اصالح 
نحوه ي توزيع عوارض موضوع ماده ي 123 
قانون برنامه پنجم توس��عه، تعيين تكليف 
ساخت و سازهاي روستايي، تهيه و تدوين 
روش ه��ا و ش��يوه هاي س��رمايه گذاري در 
ح��وزه ي دهياري ه��ا و تعاون��ي دهياري ها 
و ض��رورت اص��الح ح��د نص��اب معامالت 

دهياري ها تاكيد شد.
برنامه ريزي براي مباحث فرهنگي روستاها 
و ضرورت اس��تفاده از ظرفيت دس��تگاه ها 
و نهاده��اي مرتبط در اي��ن زمينه با هدف 
ارتقاي ش��اخص هاي فرهنگ��ي در مناطق 
روس��تايي و ضرورت توجه بيشتر دولت به 
روستاهاي هدف گردشگري و افزايش آن ها 
در مناطق روس��تايي كه داراي جاذبه هاي 
گردش��گري، تاريخ��ي، مذهب��ي و طبيعي 
اس��ت ديگر موضوعات مطرح شده از سوي 
مديران كل دفاتر امور روستائي و شوراهاي 

استانداري ها بود.
همچنين حاضرين اين نشست، كه مشتمل 
ب��ر 31 نفر از مديران دفاتر امور روس��تايي 
و ش��وراهاي اس��تانداري ها بود در خاتمه، 
بياني��ه ي پايان��ي اين نشس��ت را تدوين و 
نهاي��ي نمودن��د. متن كامل اي��ن بيانيه به 

شرح زير مي باشد:
بياني��ه  پايان��ی نوزدهمي��ن نشس��ت ملی 

مديران كل دفاتر امور روستايی و شوراها
در آس��تانه ش��روع فعاليت دول��ت يازدهم 
نوزدهمين نشس��ت ملی مديران كل دفاتر 
امور روستايی و ش��وراهای استانداری های 
كش��ور در روز چهارشنبه مورخ 92/06/06 
عال��ي  موسس��ه  س��اختمان  مح��ل  در 
علمي كاربردي مديريت شهري و روستايي 
سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور و 
ب��ه منظور تدوين برنامه ي كاری 100 روزه 
و هماهنگی جهت شروع بكار دوره ي جديد 
ش��وراهای اسالمی شهر و روستا، با رويكرد 
توس��عه ای و بويژه تقويت نه��اد دهياری  و 
تشريح سياس��ت ها و برنامه های مقام عالي 
وزارت برگزار ش��د و م��وارد ذيل به عنوان 
مفاد بيانيه ي پاياني اين نشس��ت با نظر 31 
نف��ر از مديران كل دفاتر امور روس��تايی و 

شوراها نهايي و اعالم شد:
و  اه��داف  از  جانب��ه  هم��ه  حماي��ت   -1
برنامه ه��ای دول��ت تدبير و امي��د در حوزه 

روستايی 
2- توجه  و بهره مندی س��هم حداقل%30 
جامع��ه ي روس��تايی از تم��ام خدم��ات و 
برنامه های بخش های مختلف اجرايي كشور

3- تاكيد بر حفظ و ارتقاء جايگاه دفاتر امور 
روستايی و شوراهای استانداری ها

4- پيگي��ري تصويب ط��رح دهياري و رفع 
تعارض��ات و خالء ه��اي قانون��ي مديري��ت 

روستايي در مجلس شوراي اسالمي
5- اب��الغ اعتبارات روس��تايی ب��ا توجه به 
اقليم های مختلف كش��ور و ضرورت كار در 

فصل های مشخص از سال 
6- جلوگيری از موازی كاری دس��تگاه های 
اجراي��ی مختل��ف در حوزه های روس��تايی 
و مح��ور ب��ودن دهياري ه��ا و دفات��ر امور 
روستايی و شوراها به عنوان متوليان اصلی 
)با استناد به ماده 194 قانون برنامه پنجم(

7- حفظ و حماي��ت از نيروهای توانمند و 
متخصص و متعهد در حوزه روستايی كشور

8- توجه ويژه به آموزش شوراها و دهياران 
جديدالورود توس��ط ش��ورايعالی اس��تان ها 
و مرك��ز مطالع��ات برنامه ريزی ش��هری و 

روستايی
9- اجرايی ش��دن مفاد آيي��ن نامه اجرايی 
ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه كشور 

در قالب اعتبارات استانی 
10- توج��ه ب��ه ب��ار مال��ی و وظيف��ه ای 
تفاهم نامه های منعقد ش��ده با سازمان ها و 
دستگاه های مسئول در امر توسعه و عمران 

روستايی 
11- تعيي��ن تكليف حد نص��اب معامالت 
آيين نامه ه��ای  )موض��وع  دهياری ه��ا 

دهياری ها( و ابالغ آن 
12- تعيي��ن تكليف مديريت روس��تاهای 
كوچك و پراكنده )موضوع بند ج ماده 194 

قانون برنامه پنجم توسعه كشور(
و  ش��هرداري ها  س��ازمان  اهتم��ام   -13
دهياري ه��اي كش��ور در پيش بينی رديف 
اعتب��اری خاص دهياری ها در قانون بودجه 

سال آتی 
14- بهره گي��ری از فرص��ت اص��الح قانون 
ماليات بر ارزش اف��زوده جهت رفع نواقص 
موج��ود بويژه ماده 123 )رعايت عدالت در 

توزيع منابع ملي(
علمي كارب��ردي  مراك��ز  راه ان��دازي   -15
مديريت روس��تايي در اس��تان ها، زير نظر 
موسس��ه عال��ي علمي كارب��ردي س��ازمان 
ش��هرداری ها و دهياری های كش��ور جهت 
تربيت نيروي انساني متخصص و مورد نياز 

مديريت شهري و روستايي
16- بازنگ��ری چ��ارت تش��كيالتی دفات��ر 
امور روس��تايی و ش��وراهای استانداری ها و 
پيش بيني نيروي انس��اني الزم متناسب با 

وظايف محوله
17- ضرورت راه اندازی س��تادهای توسعه 
و عمران روس��تايی به رياس��ت استانداری 
و دبي��ری دفتر امور روس��تايی و ش��وراها 
جهت هماهنگی س��ازی هر نوع فعاليت در 

روستاهای استان ها
روس��تايی  توس��عه  س��ند  تهي��ه   -18
اس��تانهای سراسر كش��ور با توجه به اقليم 
و پتانس��يل های متفاوت موجود در استانها 
موضوع آيين نامه اجرايی ماده 194 قانون 

برنامه پنجن توسعه كشور
19- تاكي��د و توجه  جدی به حمل و نقل 
روس��تايی در وزارت راه و ش��هر س��ازی و 

تخصيص يارانه به حمل و نقل روستايی 
20- تعيين ش��اخص های توسعه روستايی 

در سطوح ملی با همكاری استانها 
21- تعيين تكليف مديريت واحدروستايی
22- راه اندازی شبكه تلويزيونی ويژه روستا

23- ح��ذف و الحاق دس��تگاه های موازی 
خدمات رسان در حوزه روستايی كشور

24- اصالح ش��يوه نامه بن��د ف ماده 194 
قان��ون برنام��ه پنج��م توس��عه كش��ور در 
خصوص فرآيند تهيه و تصويب طرح هادی 

روستا
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با حض��ور مع��اون ام��ور دهياري ها 
صورت گرفت:

هماي��ش توجيه��ي بخش��داران و دهياران 
استان فارس 

همايش ي��ك روزه ي توجيهي بخش��داران 
و دهي��اران اس��تان ف��ارس در خص��وص 
ش��وراهاي اسالمي ش��هر و روستا با حضور 
كوش��ش تبار مع��اون ام��ور دهياري ه��اي 
سازمان ش��هرداري ها و دهياري هاي فارس 
و معاونان و مديران كل اس��تانداري فارس 

در شيراز برگزار شد.
س��ازمان  دهياری ه��ای  ام��ور  مع��اون 
ش��هرداری ها و دهياری های كشور در اين 
همايش گفت: در كش��ور 63 ه��زار آبادی 
وجود دارد كه از اين تعداد 37 هزار روستا 
بيش از 20 خان��وار جمعيت و بيش از 28 
هزار  روس��تا هم دارای دهياری اس��ت كه 
مس��ئوليت 888 دهي��اری را زنان بر عهده 

دارند.

كوشش تبار از بخشداران خواست با تعامل 
با ش��وراها در خصوص انتخ��اب دهياران با 
تجربه كه دارای پيش��ينه ي مثبت هستند 
اق��دام كنند و اجازه ندهن��د دهياران دوره 
دي��ده و با تجرب��ه، غير فع��ال و از ادامه ي 

خدمت محروم شوند.
عل��ي اكبر اس��دي مديركل دفت��ر برنامه و 
بودجه سازمان شهرداری ها و دهياری های 
سراس��ر كش��ور نيز گفت: در بودجه امسال 
2 هزار و 500 ميلي��ارد تومان اعتبار برای 
دهياری ها و ش��هرداری های كالن ش��هرها 
و شهرس��تان ها در نظر گرفته شده كه 20 
درص��د اين بودج��ه متعلق ب��ه دهياری ها 

است.
وی اف��زود : امس��ال دهياری های اس��تان 
ف��ارس از دولت 20 ميلي��ارد تومان بودجه 

دريافت می كنند .
معاون هماهنگي امور عمراني اس��تانداري 
فارس نيز در اين هماي��ش گفت: دهياران 

مديران ارشد روس��تاها به شمار مي روند و 
نقش مهمي در مديريت روس��تاها بر عهده 

دارند.
مهندس محسن اردكاني با تاكيد بر اين كه 
بخش��داران در زمينه انتخ��اب دهياران به 
قان��ون توجه كامل داش��ته باش��ند، اظهار 
داشت: بايد از افرادي كه در روستا وجاهت 
و خوشنامي داشته و داراي تحصيالت عالي 

هستند به عنوان دهيار استفاده شود.
اردكاني با بيان اين كه دهياران نقش رابط 
ميان مردم روس��تا و دستگاه هاي حكومتي 
را بر عهده دارند، افزود: دهياران بايد ضمن 
عالقه مندي به اين مس��ئوليت و پاكدستي 
در اداي وظايف، نس��بت به سلس��له مراتب 

اداري توجه كامل داشته باشند.
در ادامه اين همايش ، معاون امور دهياري 
هاي س��ازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور به پرس��ش هاي مطرح شده پاسخ 

گفت.

مجوز تعيين و ارتقاي درجه دهياري هاي استان يزد ابالغ شد
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روستا 
در آئينه 
مطبوعات

<<<<< بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در جلس��ه معارفه 
مديرعامل جديد شركت ملی گاز ايران گفت : در خصوص 
بحث گازرسانی به روستاها می خواهيم در كنار روش های 
متداول در بعضی روس��تاها اس��تفاده از س��اير انرژی ها 
را جايگزي��ن اس��تفاده از گاز كني��م و همچني��ن توس��عه 
جايگاه ه��ای ال.ان.جی در روس��تاها را در دس��تور كار و 

بررسی داريم.)خبرگزاري ايلنا(

<<<<< وزي��ر ني��رو از اختص��اص 100 ميلي��ارد ريال 
اعتبار ويژه براي ساخت راه دسترسي روستاهاي واقع در 
حاشيه س��د كارون سه خبر داد. حميد چيت چيان افزود: 
كار ساخت راه دسترس��ي روستاهاي واقع در حاشيه سد 
كارون س��ه به مناقصه رفته و تا س��ال 92 ب��ه اتمام مي 

رسد.)خبرگزاري جمهوري اسالمي(

<<<<< وزير بهداش��ت ، درمان و آموزش پزش��كي در 
پيام��ی ب��ه مناس��بت روز بهورز اع��الم ك��رد : 95 درصد 
پوش��ش بهداش��تی به جمعيت روس��تايی كش��ور توس��ط 
به��ورزان ص��ورت می گيرد. دكتر سيدحس��ن هاش��می با 
اش��اره به اينكه بر اس��اس گزارش كارشناس��ان سازمان 
جهان��ی بهداش��ت، به��ورزان عزي��ز ايرانی، عام��ل اصلی 
كاهش مرگ و مير و افزايش اميد به زندگی در روستاها 
هس��تند ، در ادامه اين پيام تاكيد كرد : امروزه مراقبت 
از بيماريه��ای غي��ر واگير از جمله فش��ار خ��ون و ديابت، 
خدمات بهداش��ت محيط و حرفه ای و كنترل بيماری ها اعم 
از واگيردار و غير واگيردار از جمله وظايف بهورزان است 
كه در كنار اين خدمات، ضمن برقراری ارتباطی صميمی با 
زنان روستايی و در پی تالشی گسترده، ميزان مرگ و مير 
مادران به علت عوارض بارداری و زايمان را تقليل داده و 
در رشد ساير شاخص های بهداشتی نيز نقش چشمگيری 

داشته و دارند.) خبرگزاری مهر(

<<<<< مع��اون راه روس��تايي وزارت راه و شهرس��ازي 
گف��ت: تاكن��ون 100 هزار كيلومتر از راه هاي روس��تايي 

كش��ور آسفالت شده است وافزون بر 85 درصد جمعيت 
روستايي كشور از جاده آسفالت برخوردارند. سيد حسن 
ميرش��فيعي افزود : در س��ال ج��اري نيز آس��فالت حدود 
چه��ار هزار كيلومتر راه روس��تايي و پرداخت بيش از 30 
درصد تعه��د پيمانكاران در برنامه قرار دارد.)خبرگزاري 

جمهوري اسالمي(

<<<<< دبيرش��وراي عالي زكات كش��ور گف��ت: دوهزار 
و 700 پ��روژه عمران��ي با پرداخت زكات امس��ال تكميل 
خواهد شد.حس��ين نبي لو افزود:پارسال يكهزار و 500 
ميلي��ارد ريال زكات در كش��ور جمع آروي ش��د كه حدود 
600 ميلي��ارد ري��ال آن ص��رف ام��ور نيازمن��دان و چهار 
هزارو 947 پروژه عمراني فرهنگي و مذهبي در روستاها 
احداث و بازس��ازي ش��د. وي گفت:امس��ال نيز بالغ بر دو 
هزار ميليارد ريال پيش بيني جمع آوري زكات شده است 
كه صرف اموري همچون مسكن نيازمندان، ايجاد فضاهاي 
بهداش��تي و درماني و ديگر فضاهاي عمراني و مذهبي در 

روستاها خواهد شد.)خبرگزاري جمهوري اسالمي(

<<<<< معاون عمران و بهس��ازي روستايي بنياد مسكن 
انق��الب اس��المي گفت: اين بني��اد، بافت ب��ا ارزش 250 
روستاي نمونه گردشگري را در سطح ايران احيا مي كند. 
محمدرضا ش��املو اف��زود: تاكنون عملي��ات احياي بافت با 
ارزش 67 روس��تاي نمونه گردشگري ايران با پيمانكاري 
بنياد مس��كن انقالب اسالمي در دست اجرا قرار گرفته و 
احياي بافت با ارزش 51 روس��تاي نمونه گردش��گري در 
اس��تان هاي مختلف به پايان رس��يده اس��ت.)خبرگزاري 

جمهوري اسالمي(

<<<<< مديرعامل شركت ارتباطات ثابت ايران از عرضه 
اينترنت پرس��رعت ) ADSL ( در روس��تاها از سوي اين 
شركت و با حمايت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
شش ماهه دوم س��ال جاري خبرداد. علي كارگزار افزود: 
بر اس��اس بند 10 بودجه سال 92، به وزارت ارتباطات و 

)اخبار كوتاه،  شماره 43ماهنامه دهياري ها(
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فناوري اطالعات اجازه داده ش��د با تصويب دولت درآمد 
حاصله از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق 
 )USO( اهداف و برنامه هاي خدمات عمومي اجباري و پايه
با اولويت روستايي و كمک به تقويت دفاتر موجود و ايجاد 
ICT ( دفاتر جديد ارتباطات و فناوري اطالعات روس��تايي
روس��تايي( ب��ه ص��ورت جمعي - خرج��ي و با اس��تفاده از 

مشاركت اپراتورها به مصرف برساند. ) خبرگزاری مهر(

<<<<< مدي��ركل دفتر توس��عه و آم��وزش تعاوني هاي 
سازمان مركزي تعاون روس��تايي ايران گفت: شش هزار 
تعاوني روستايي و كشاورزي با چهار ميليون بهره بردار در 
كش��ور در حال فعاليت هستند. تقي رجبي افزود:در دنيا 
نس��ل جديد تعاوني ها تش��كيل شده و ما نيز بايد به اين 
سو برويم تا تعاوني ها به عنوان يک بنگاه اقتصادي عمل 

كنند. )خبرگزاري جمهوري اسالمي( 

<<<<< علي فالح حقيقي رييس كانون سراس��ري دفاتر 
پيشخوان دولت از فعاليت 10 هزار دفتر پيشخوان دولت 
در مناطق روس��تايي كشور خبر داد و ثبت نام خودروهاي 
روس��تايي با همكاري س��ازمان حمل و نقل و ثبت نام چاه 
ه��اي آب غيرمجاز را از ديگر خدمات اين دفاتر در مناطق 

روستايي برشمرد.)خبرگزاري جمهوري اسالمي(

<<<<< معاون عمران و بهس��ازي روستايي بنياد مسكن 
انقالب اس��المي گفت: هم اكنون دو ميليون و 700 هزار 
واحد مس��كوني در مناطق روس��تايي كش��ور داراي سند 
اس��ت. محمدرض��ا ش��املو افزود: ت��ا پاي��ان برنامه پنجم 
توس��عه 800 هزار واحد مس��كوني جديد روس��تايي نيز 

سنددار مي شود.)خبرگزاري جمهوري اسالمي(

<<<<< مدير كل راه آهن لرس��تان گفت: با راه اندازي 
نخس��تين آمبوالن��س ريل��ي كش��ور در خطوط ريل��ي اين 
اس��تان، بيش از پنج هزار نفر از روستانش��يان حاش��يه 
خطوط ريلي لرس��تانT از خدمات درماني و اورژانسي اين 
آمبوالنس بهره مند مي ش��وند.علي محم��دي افزود: اين 
تعداد جمعيت ، س��اكن روستاهاي چم سنگر، كشور، تنگه 
هفت، تنگه پنج، بيش��ه و قارون هس��تند. اين آمبوالنس 
ب��ا س��رعت 50 كيلومتر در س��اعت ح��دود 100 كيلومتر 
از خطوط ريلي لرس��تان را پوش��ش مي دهد. )خبرگزاري 

جمهوري اسالمي(

<<<<< در نشس��ت هم انديشي هس��ته هاي فرهنگي 
جوانان روس��تايي اس��تان خراس��ان رضوي ك��ه با حضور 
نمايندگان ادارات مختلف برگزار ش��د، مقرر شد شوراي 
فرهنگي در روس��تاهاي پر جمعيت اين استان با محوريت 
مس��اجد و روحاني��ان تش��كيل و برخي مباحث و مس��ائل 
آموزش��ي و فرهنگي طي ي��ک جزوه ويژه ب��ه منظور بهره 

برداري جوانان روستايي ارسال شود.) خبرگزاری مهر(

<<<<< مديرعام��ل ش��ركت توزي��ع ب��رق آذربايج��ان 
ش��رقی اع��الم كرد: دو روس��تای صعب العب��ور قلعه لو و 
حس��ن بگلو از توابع شهرس��تانهای كليبر و خدا آفرين با 
مجموع 2 ميليارد ريال هزينه و با اس��تفاده از س��لولهای 
خورش��يدی )فتو ولتائيک( از نعمت برق برخودار شدند. 
س��رافراز افزود: اين سيس��تم در مقابل احداث ش��بكه 
توزي��ع در برخی مكان ها بس��يار با صرفه اس��ت بطوريكه 
اگر ما می خواستيم در روستای صعب العبور و كوهستانی 
همانند قلعه لو با استفاده از شبكه 20 كيلو ولت و 400 
كيل��و ولت تامين ب��رق كنيم بايد نزديک ب��ه 20 ميليارد 

ريال هزينه می كرديم.)خبرگزاري ايلنا(

<<<<< مديركل تبليغات اسالمي خراسان شمالي گفت: 
در ح��ال حاضر 500 نقطه روس��تايي فاقد روحاني در اين 
استان تحت پوشش طرح سفيران آدينه قرار دارد. حجت 
االسالم والمسلمين زين العابدين روحاني نيا افزود: طرح 
س��فيران آدينه در س��فر مقام معظم رهبري به خراس��ان 
ش��مالي و با هدف اعزام روحانيان به روستاهای محروم و 
فاقد روحانی اس��تان آغاز شد.در اين طرح روحانيان شب 
هاي جمعه هر هفته و يا ديگر شب هاي هفته، براي اجراي 
برنامه های فرهنگی و مذهبی به روستاهاي فاقد روحاني 
اس��تان اعزام مي شوند و عالوه بر برگزاري نماز جماعت و 
ادعيه مذهبي در مس��اجد روستاها، سخنراني موضوعي و 

مذهبي نيز انجام مي دهند.)خبرگزاري مهر(

<<<<< دوره  آموزشی ويژه راهنمايان روستاهای هدف 
گردش��گری منطقه اورامان ب��ا حضور 30 نف��ر از جوانان 
روس��تاهای منطق��ه و با هم��كاری برنامه عمران س��ازمان 
ملل UNDP، اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و 
گردشگری استان كردس��تان و شهرستان مريوان برگزار 
ش��د. موضوعاتي ك��ه در اين دوره آموزش��ي ارائه ش��د 
عب��ارت بود از : آش��نايی با صنعت گردش��گری و اهميت 
آن برای منطق��ه، اهميت مهمان نوازی و ش��يوه برخورد و 
تعامل با گردشگران و مسافران داخلی و خارجی، آشنايی 
ب��ا فنون راهنمايی كردن گردش��گران، روش های حفاظت 
از محي��ط زيس��ت و همچنين ايج��اد كس��ب و كار كوچک.

)خبرگزاري فارس(

<<<<< رييس شبكه دامپزشكی شهرستان ملكان  گفت 
در نشست با قصابان روس��تايی شهرستان از ساماندهی 
قصابيهای روس��تايی در اين شهرس��تان خبر داد و گفت: 
طبق قانون سازمان دامپزش��كی، تمامی كشتار ها بايد در 
كش��تارگاه مجاز انجام گيرد و هرگونه كش��تار در خارج از 
كشتار گاه خالف مقررات بوده و پيگرد قانونی دارد. ودود 
فدای حس��ينی تصريح كرد :كشتار دام خارج از كشتارگاه 
مجاز، انس��ان را ب��ا خطر ابتال به بي��ش از 800 نوع عامل 
بيم��اری مش��ترك بين انس��ان و دام از جمل��ه تب كريمه 
كنگو، س��ياه زخم، تب مال��ت و مانن��د آن مواجه می كند.

)خبرگزاري ايلنا(
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آغاز به كار س�تاد هماهنگی توس�عه 
پايدار روس�تايی در خراسان رضوی 

معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری 
خراس��ان رض��وي از آغ��از ب��ه كار س��تاد 
هماهنگی س��تاد پايدار توس��عه روس��تايی 

استان خبر داد.
محمدحس��ن واحدی در نخس��تين جلسه 
اين س��تاد اظهار كرد: ب��ا توجه به تصويب 
آيين نامه اجرايی م��اده 194 قانون برنامه 
پنجم توس��عه در هيئت دولت، ابالغ آن به 
استان ها و تصويب در شورای برنامه ريزی 
و توسعه خراس��ان رضوی، ستاد هماهنگی 

توسعه پايدار روستايی استان تشكيل شد.
وي افزود: اين س��تاد دارای سه كميسيون 
عمران و امور زيربنايی، اقتصادی و اشتغال 

و فرهنگی  اجتماعی می باشد.
واحدی در خصوص وظايف ستاد هماهنگی 
توسعه پايدار روستايی گفت: بررسی و تاييد 
جهت گيری های توسعه در چارچوب نظام 
برنامه ريزی كشور، بررسی و ارايه پيشنهاد 
درخصوص ش��يوه توزيع منابع و اعتبارات 
اس��تان، تدوين اهداف و ترسيم خط مشی 
های توس��عه روس��تايی ب��ا در نظر گرفتن 
آمايش سرزمين از اهم وظايف ستاد است.

 

آموزش�ي  ه�اي  دوره  تش�كيل 
جدي�د  اعض�اي  ب�راي  توجيه�ي 
ش�وراهاي روستايي اس�تان مركزي

مديركل دفتر امور روس��تائي و ش��وراهاي 
اس��تانداري مركزي از برگ��زاري دوره هاي 
آموزش��ي ويژه اعض��اي جديد ش��وراهاي 
اسالمي روستائي اين اس��تان پيش از آغاز 

به كار آنها خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري 
ها و دهياري هاي كشور ، سيامك سليمانی 
با بيان خبر ف��وق گفت: با توجه به اهميت 
جايگاه شوراهاي اسالمي روستا در خصوص 
ارتقاي ش��اخص هاي توس��عه روس��تائي و 
پش��تيباني از مديريت روس��تائي و انتخاب 
دهي��ار و تعام��ل با دهي��اران ؛ دفت��ر امور 
روس��تائي و شوراهاي اس��تانداري مركزي 
پ��س از ارزيابي موضوع تصميم به برگزاري 
دوره هاي آموزش��ي توجيهي ويژه اعضاي 
چهارمين دوره ش��وراهاي اس��المي روستا 

گرفت.
وي اف��زود: در نهاي��ت 23 دوره آموزش��ي 
توجيهي وي��ژه ش��وراهاي دوره چهارم در 

بخش هاي مختلف استان برگزار شد.
س��ليماني همچني��ن از تش��كيل ش��وراي 
فرهنگي روستايي در 12 شهرستان استان 

مركزي خبر داد و گفت : نخس��تين شوراي 
فرهنگ��ي اس��تان در روس��تاي نخجيروان 
مح��الت با حضور مدي��ر كل امور فرهنگي 
مركز توس��عه روس��تايي و مناطق محروم 

كشور آغاز به كار كرد.

تش�كيل نخس�تين ش�ورای فرهنگی 
رض�وی خراس�ان  در  روس�تايی 

مدير كل دفتر امور روس��تايی و ش��وراهای 
اس��تانداری خراس��ان رض��وی از تش��كيل 
نخستين ش��ورای فرهنگی روستايی استان 
در روستای اسجيل شهرستان چناران خبر 

داد.
اس��ماعيل نورمحمدی در اولين جلسه اين 
شورا هدف از تشكيل آن را هدفمند نمودن 
فعاليت های فرهنگی در روس��تا ها دانست و 
گفت: از اين پ��س اقدامات پيش روی اين 
ش��ورا مانند انسجام بخشيدن به برنامه های 
مذهبی، ورزش��ی و اجتماعی در روستا ها با 
هدف افزايش بهره وری و يكپارچه س��ازی 
فعاليت ه��ای فرهنگی در روس��تا ها خواهد 

بود.
وی با اش��اره به اينكه تمام��ی فعاليت های 
پيش روی اين شورای روستايی با محوريت 
مساجد انجام خواهد شد، افزود: روستاهای 
با جمعيت بيش از 500 خانوار و همچنين 
روس��تاهايی كه از امكان��ات زيربنايی الزم 
همچ��ون كان��ون فرهنگی مس��جد، پايگاه 
مقاوم��ت بس��يج و كتابخان��ه برخوردارند 
از جمل��ه مكان ه��ای واجد ش��رايط جهت 

تشكيل شورای فرهنگی هستند.
مدير كل دفتر امور روس��تايی و ش��وراهای 
اس��تانداری خراس��ان رضوی از افراد بومی 
ب��ه عن��وان بازوه��ای فك��ری و مش��ورتی 
دس��تگاه های اجرايی فرهنگی در روستا ها 
ياد نمود و خاطر نشان كرد: تمامی اعضای 
اين ش��ورا را افراد بومی تشكيل داده اند كه 
در صورت نياز س��اير افراد مؤثر و ش��اخص 
روس��تا به تركيب اعضای شورای فرهنگی 

اضافه می شوند.
نورمحم��دی ادام��ه داد: روحانی روس��تا، 
دهي��ار، مس��وول كانون فرهنگی مس��جد، 
رئيس ش��ورای اس��المی، فرمان��ده پايگاه 
بس��يج، رئيس هيات امنای مس��جد جامع، 
رئيس يكی از هيات های مذهبی، مس��وول 
هيات ورزشی، مس��وول كتابخانه، نماينده 
بان��وان و مدير يك��ی از مدارس روس��تا از 
جمله اعضای ش��ورای فرهنگی روس��تايی 
بوده كه شرح وظايف آن ها به صورت كامل 

تدوين شده است.

وی تعامل و هماهنگی دستگاه های اجرايی، 
فرهنگی استان را برای اجرای هر چه بهتر 
برنامه های ش��ورای فرهنگی روستا ضروری 

دانست.
نور محمدی ابراز اميدواری كرد: با تشكيل 
اين ش��ورا به مصاديق و مفاهيم ارزش های 
اس��المی و انقالبی همچون ايثار، شهادت، 
حج��اب و عف��اف و زكات به ص��ورت ويژه 
پرداخت��ه ش��ده و اس��تعداديابی از مي��ان 

جوانان نخبه فرهنگی انجام گيرد.

فرصته�اي  بررس�ي  هماي�ش 
نق�اط  در  گ�ذاري  س�رمايه 
ش�د برگزار  مازن�دران  روس�تايي 

دومين همايش بررس��ي فرصتهاي سرمايه 
گذاري در نقاط روس��تايي استان مازندران 
27 م��رداد ب��ا حض��ور اس��تاندار ،معاونان 
و مدي��ران كل اس��تانداري ،فرمان��داران ، 
بخشداران ، دهياران و روساي شركت هاي 
تعاوني دهياري هاي استان مازندران برگزار 

شد.
در اي��ن همايش س��يد علی اكب��ر طاهايی 
اس��تاندار مازن��دران اش��تغال آفرين��ي در 
روس��تاها را در كت��ار ايجاد زيرس��اختهاي 
روس��تايي به منظور ماندگاري جمعيت در 
روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان 
با اهميت برش��مرد و گفت: تعاونی دهياران 
بايد بنگاه های اقتصادی را شناسايی كند. 

وي همچنين اظهار داشت:تعاونی دهياران 
يك ظرفيت اس��ت نه اينكه بنگاه اقتصادی 
شود بلكه بنگاه اقتصادی را شناسايی كند.

طاهايي با اشاره به ويژگي هاي جغرافيايي 
استان مازندران و ظرفيتهاي فراوان موجود 
در آن براي اش��تعال زايي ؛ شيالت،پرورش 
گل و گياه،توليدگياهان داروئي و مواد لبني 
و جاذبه هاي گردش��گري استان را از جمله 
عرصه هايي ذكر ك��رد كه داراي قابليتهاي 
مناسبي براي اشتغال زايي براي روستائيان 

است.
وی همچنين اظهار داشت: بايد محور نگاه 
ها به ظرفيت هايی كه در قانون لحاظ شده 

معطوف باشد.
طاهاي��ی ب��ا اش��اره ب��ه اينكه دفت��ر امور 
روس��تايی اس��تانداری مازندران بايد برای 
365 روز س��ال برنامه ريزی كند گفت: اگر 
در ماه های باقيمانده سال بر روی آموزش 
كار ش��ود بازدهی و بهره وری چشمگيری 

صورت خواهد گرفت.
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تربيت بدن��ی  كل  اداره  تفاهم نام��ه 
ب��ا  دانش��جويان  ام��ور  س��ازمان 
فدراسيون ورزش هاي روستايی و بازی های 
بوم��ی، محلی كش��ور با حض��ور غالمرضا 
جعفری رئيس فدراس��يون ورزش روستايی 
و بازيه��ای بوم��ی محل��ی و دكت��ر محمد 
كش��تی دار مديركل تربيت بدنی س��ازمان 

امور دانشجويان منعقد شد.
به گ��زارش خبرگزاری دانش��جويان ايران 
)ايس��نا(، اين تفاهم نامه در راستای تحقق 
اهداف برنامه پنجم توسعه كشور و با توجه 
به ميزان عالقه قش��ر فرهيخته دانشگاهی 
به ورزش های روس��تايی و بازی های بومی، 
محل��ی ك��ه برگرفت��ه از آداب و رس��وم و 
فرهنگ غنی ايران اسالمی است در راستای 
عمليات��ی ك��ردن ورزش های روس��تايی و 
بازی ه��ای بوم��ی، محلی و توس��عه آن در 

دانشگاه های كشور به امضاء رسيد. 
دكتر محمد كشتی دار مديركل تربيت بدنی 
سازمان امور دانشجويان با بيان اينكه يكی 
از وظاي��ف و اه��داف اداره كل تربيت بدنی 
ايجاد س��المتی، شادابی و ش��ور و نشاط و 
اميد به  آينده با حفظ ارزش های اس��المی 
در محيط دانشگاه است، افزود: برای تحقق 
اي��ن ام��ر بايد دو مح��ور تنوع رش��ته های 
ورزشی در دانش��گاه ها و ازدياد رويدادهای 
ورزشی كه عمال اين دو محور باعث افزايش 
ان��واع فعاليت های ورزش��ی در دانش��گاه ها 

می شود، مورد توجه قرار گيرد. 
كش��تی دار همچنين خاطرنش��ان كرد: به 
لح��اظ اهمي��ت ورزش های بومی نس��بت 
به س��اير رشته های دانش��گاهی و در جهت 
فرهنگ س��ازی و نهادين��ه ك��ردن آن در 
ميان فرهيختگان، از ابتدای س��ال با كمك 
هيات های استانی و شهرستانی و بازی های 
بومی محلی، برگزاری مسابقات ورزشی در 
حاش��يه خوابگاه ها و در درون دانش��گاه ها 
به عنوان بخش��ی از برنامه های اجرای اين 

تفاهم نامه خواهد بود. 
مدي��ركل تربي��ت بدن��ی س��ازمان ام��ور 
دانشجويان گفت: با توجه به ايجاد انگيزه و 
استقبال دانشجويان از ورزش های سنتی و 
بازی های بومی محلی قرار شد در جلسه ای 
كه مديران تربيت بدنی دانش��گاه ها حضور 

دارن��د، دانش��جويانی كه جه��ت برگزاری 
رويدادهای ورزش��ی داوطلب می ش��وند از 
طريق س��ازمان از تسهيالت وام دانشجويی 

برخوردار شوند. 
همچني��ن دكترغالمرض��ا جعف��ری رئيس 
فدراسيون ورزش روستايی و بازيهای بومی 
محل��ی نيز گفت: يك��ی از ابزارهای كارآمد 
در جهت احياء و ترويج ارزش های فرهنگی 
، بازی ه��ای بومی محلی اس��ت كه با توجه 
به ماهيت آنها، قطعا دانش��جويان می توانند 
از ويژگی ها و كاربرده��ای بازی های بومی 
محلی به��ره برده و به عن��وان يك معلم و 
مربی در جهت انتقال و آموزش به نسلی كه 
قرار است مديران شايس��ته ای باشند موثر 

واقع شود. 
ب�ا محدويت  ورزش�های روس�تايی 

امكانات روبرو هستند
رئي��س فدراس��يون ورزش��های روس��تايی 
و بازيه��ای محل��ی كش��ور در گفتگ��و ب��ا 
خبرگ��زاري مه��ر با بيان اينكه ورزش��های 
محلی و روس��تايی با كمبود امكانات مواجه 
هس��تند خواهان توجه بيشتر مسئوالن به 

اين بخش شد. 
غالمرضا جعف��ری افزود: در حال حاضر در 
10 رش��ته ورزش��ی از جمله طناب كشی، 
كب��دی، واليب��ال، فوتب��ال س��احلی و ... 
فعاليت می كنيم و در اين رش��ته ها نيز با 

محدوديت امكانات روبرو هستيم.
وي افزود : فدراس��يون س��عی دارد تفكر و 
بينش بازيهای فراموش ش��ده را احيا كند 
و تابه خويش��تن خوي��ش برگردند و خيلی 

از رش��ته ه��ا مانن��د لی ل��ی ب��ازی قانون 
مدون خاصی نداش��تند كه ما سعی كرديم 
بااستفاده از پيشكسوتان كه دايره المعارف 
زنده هس��تند، اي��ن بازيها را احي��ا كنيم و 
برخی از بازيها رغبتی برای انجام آنها نبود 
و يا كاركد علمی نداشتند و سعی داريم اين 

بازيها را گام به گام احيا كنيم.
 وي همچنين گفت: اعتبارات درخواس��تی 
برابر اعتبارات 10 ساله يك وزارتخانه است 
ولی با توجه ب��ه محدوديتها در مرحله اول 
15 ميليارد تومان برای برگزاری چش��نواره 
ه��ا، برنامه ه��ا و مستندس��ازی بازی های 
بومی و محل��ی در قالب يك دائره المعارف 

درنظر گرفته شد.
 رئيس فدراس��يون ورزش��های روس��تايی 
كش��ور درباره ورزش��های روس��تايی بانوان 
يادآور ش��د: برخی رشته های ورزشی بين 
مردان و زنان مش��ترك هس��تند و امسال 

برنامه های خاصی برای بانوان داريم.
 رئيس فدراس��يون ورزش��های روس��تايی 
و بازيه��ای محلی كش��ور گف��ت: درصدد 
المللی كشورهای  برگزاری جش��نواره بين 
عضو اكو هس��تيم كه قرابت فرهنگی با هم 
دارند و اين جشنواره برای پسران و دختران 
مقطع ابتدايی برگزار می ش��ود و مس��تلزم 
تامين اعتبار اس��ت و ب��رای اين كار بايد از 
يونس��كو دعوت بعمل آوريم و برگزاری اين 
جشنواره مستلزم اخذ مجوز و هماهنگی با 

وزارت ورزش است.

انعقاد تفاهم نامه سازمان امور دانشجويان با فدراسيون 
ورزشهای روستايی و بازيهای بومي محلی كشور
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در آستانه دوازدهم شهريور ماه،  روز 
آغاز رس��مي دوره چهارم شوراهاي 
اسالمي ش��هر و روس��تا و برگزاري مراسم 
تحليف اعضاي ش��وراهاي اس��المي شهر و 
روس��تا، دكتر عبدالرضا رحماني فضلي وزير 
كش��ور با صدور پيام��ي،  مهمترين فرصت 
هاي پيش روي ش��وراها را تبيين و توصيه 
هاي خود به اعضاي شوراهاي اسالمي را در 
جهت موفقيت هرچه بيش��تر شوراها طرح 

نمود. 
ب��ه گ��زارش پاي��گاه اطالع رس��اني وزارت 
كش��ور،  متن اين پيام  وزير كشور به شرح 

زير است:
 » امروز وجود نهادهاي انتخابي در سرتاسر 
جه��ان نم��اد ترقي و پيش��رفت كش��ورها 
ش��ناخته مي ش��ود و يك��ي از مزيت ه��اي 
برجس��ته نظام مقدس جمهوري اس��المي 
كه دوس��ت و دشمن بدان معترفند اينست 
كه پ��س از پيروزي انقالب اس��المي و در 
پي فرم��ان تاريخي امام خمين��ي )ره( در 
خصوص تش��كيل ش��وراها ، اداره كشور در 
همه شئون سياس��ي و اجتماعي بر اساس 
قانون اساس��ي به اتكاي آراء عمومي انجام 
مي ش��ود و درحقيقت جمهوري اس��المي 
نمون��ه جدي��دي از حكومت گ��ري را ب��ه 
جه��ان معرفي كرده اس��ت كه اس��اس آن 
مردم س��االري ديني است و شوراهاي شهر 
و روستا و شهرستان و استان نماد بارز اين 

الگوي نوخاسته است.
در فص��ل هفتم قانون اساس��ي كه برگرفته 
از آيات ش��ريفه »وامرهم شوري بينهم« و 
»شاورهم في االمر« مي باشد، حدود وظايف 
شوراها تصريح شده است كه براي پيشبرد 
س��ريع برنامه هاي اجتماع��ي ، اقتصادي ، 
فرهنگي ، عمراني ، بهداش��تي ، آموزشي و 
ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با 
توجه ب��ه مقتضيات محلي اداره ي امور هر 
روستا ، بخش ، شهر ، شهرستان و استان با 
نظارت ش��ورايي به نام شوراي ده ، بخش ، 
ش��هر ، شهرستان يا استان صورت مي گيرد 
ك��ه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب 

مي كنند.
اكن��ون ب��ا تش��كيل ش��وراها در دورترين 
روس��تاها ت��ا بزرگترين ش��هرها ، مديريت 

محل��ي به نماين��دگان مردم واگذار ش��ده 
اس��ت كه اين خود ب��ه معناي حضور مردم 
در صحنه مديريت ش��هر و روستا است . در 
س��طح كش��ور نزديك به 34 هزار روستا و 
حدود 1200 ش��هر وجود دارد كه تك تك 
آنها داراي ش��ورايي هستند كه اعضاي آن 
بايد ساكن شهر و روستاي خود باشند، اين 
اف��راد با انتخاب دهيار و يا ش��هردار و ابالغ 
تصميمات ش��هري به وي ش��هر و روستاي 
خود را همانگونه كه خود شايسته مي بينند 
، مي س��ازند. از طرفي شوراها يكي ديگر از 
نهادهاي جمهوري اس��المي ايران است كه 
تنوع گس��تره ي جريانهاي سياسي در آن 
حفظ ش��ده و اين تنوع بسيار مفيد و مؤثر 
مي باش��د چرا ك��ه هم باعث جلب بيش��تر 
اعتماد نخبگان ش��ده و هم توانسته اعتدال 

را در برآيند سياست ها به وجود آورند .
اينجانب ضم��ن تبريك آغاز ب��ه كار دوره 
چهارم شوراهاي اس��المي شهر و روستا به 
همه منتخبان مردم عزيز در سراسر كشور 
، اميد دارم ، ك��ه عزيزان منتخب مردم در 
ش��وراهاي اسالمي شهر و روستا نكات ذيل 

را دستور كار و برنامه خويش قرار دهند. 
 

 در همه امور و تصميمات اتكال به خداوند 
را س��رلوحه كار ق��رار دهن��د و او را ناظر و 
داور هم��ه كارها و اعم��ال خويش بدانند و 
كس��ب رضاي باريتعالي را پاداش كوشش 
خود ش��مارند و انجام تكاليف الهي و توجه 
ب��ه رهنمودهاي مق��ام عظم��اي واليت را 

نصب العين خويشتن سازند. 
در انتخاب ش��هردار و دهيار تدبير ، امانت 
و توان اجرايي و روحيه جهادي و آش��نايي 
با مس��ائل و مشكالت حوزه مديريت شهر و 
روستا را از مالك هاي اوليه خود به حساب 

آورند.
ارتباط مداوم و مس��تقيم ب��ا عامه  ي مردم 
و روحاني��ت و ائمه جمعه محترم ، خانواده 
معزز ش��هدا و ايثارگران و نخبگان را از ياد 
نبرند خصوصاً در جهت آشنايي با خواست 
آنان كه قطعاً آشنا با درد مردم مي باشند تا 
مش��اركت عمومي و معنادار مردم در اداره 

امور كشور تحقق عيني و عملي يابد.
 از توج��ه كام��ل ب��ه مباح��ث فرهنگي و 

اجتماعي و آس��يب ها و فرصت ه��ا در اين 
حوزه و ت��الش در جهت ايجاد بس��ترهاي 
مناسب براي ش��كل گيري هويت بر مبناي 
ارزش ه��اي ديني ، ملي و قومي ش��هرها بر 
اس��اس مطالعات علمي و كاربردي ، همراه 
با توجه به معماري و اصول زيبا ش��ناختي 
در زيباسازي شهرها و فضاهاي عمومي در 
عي��ن حفظ هويت مل��ي و ديني آن غفلت 

نورزند .
كوشش نمايند كه همگرايي مثبت اجتماعي 
و ايجاد شبكه هاي مردمي به منظور حضور 
آگاهان��ه مردم در نظ��ام برنامه ريزي و اجرا 
ك��ه مرهون نگاه كالن به حوزه مس��ئوليت 
و در عين حال توجه به خرده فرهنگ هاي 
محلي در شهرها مي باشد تا با رويكرد محله 
محوري از تعلقات پ��اك و بي آاليش مردم 
نس��بت به محل��ه بهره الزم جهت توس��عه 

پايدار فراهم آيد.
توجه ب��ه حمل ونقل عمومي،گس��ترش و 
توس��عه فضاهاي س��بز، بهبود وضع محيط 
زيست،پيش بيني و تمهيدات الزم براي دفع 
زباله ها با امكانات و فناوري هاي جديد،رفع 
فضاه��اي بي دفاع ش��هري و پيش��گيري از 
بحران هاي ش��هري و برنام��ه ريزي جهت 
نظام اقتصادي و درآمدهاي پايدار و توسعه 
ش��هر الكترونيك از اولويت هاست كه اميد 
اس��ت نس��بت به اين امور اهتم��ام جدي 

مبذول دارند.
اينجانب رجاء واثق دارم كه در س��ايه اميد 
و همدلي و وثاق و وفاق ملي كه با تش��كيل 
دولت تدبير واميد در جامعه ش��كل گرفته 
است شاهد رشد و شكوفايي و توسعه همه 
جانبه كش��ور در شهرها و روستاها خواهيم 

بود.«

پيام وزير كشور در آستانه ي آغاز به كار دوره ي چهارم 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا
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هااستان شوراي عالي
زهرا ديم كار

كارشناس دفتربرنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي

بر اس��اس قانون تشكيالت، وظايف 
و انتخابات شوراهاي اسالمي كشور 
)مص��وب 1375و  ش��هرداران  انتخ��اب  و 
اصالحيه ه��اي پس از آن(، برای پيش��برد 
س��ريع برنامه ه��اي اجتماع��ي، اقتصادي، 
عمراني، بهداش��تي، فرهنگي، آموزش��ي و 
س��اير امور رفاهي از طريق همكاري مردم 
با توجه به مقتضي��ات محلی اداره امور هر 
روستا، بخش، ش��هر و شهرستان يا استان 
با نظارت ش��ورايي به نام ش��وراي روس��تا، 
بخش، شهر و شهرس��تان يا استان صورت 
می گيرد و به منظ��ور جلوگيری از تبعيض 
و جل��ب هم��كاری در تهي��ه برنامه ه��ای 
عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای 
هماهنگ آن، ش��وراي عالی استان ها مركب 
از نمايندگان ش��وراهای اس��تان ها تشكيل 

می شود. 
زمان آغاز به كار ش��ورای عالی استان ها 2 
ماه بعد از آغاز به كار فعاليت های شوراهای 
ش��هر و روستا در كشور است كه به صورت 
پلكانی شوراهای روستا، شوراهای بخش را 
تشكيل می دهند و شوراهای بخش و شهر، 
شوراهای شهرستان ها را تشكيل و شوراهای 
شهرس��تان ها، شورای اس��تان ها را تشكيل 
می دهن��د. بر اس��اس جمعيت هر اس��تان 
نمايندگانی از آن اس��تان ها در شوراي عالی 
استان ها انتخاب مي شوند. به موجب تبصره 
يك م��اده 14 قانون تش��كيالت، وظايف و 
انتخابات شوراهاي اسالمي كشور و انتخاب 
استان های  از  شهرداران)اصالحي82/7/6(، 
ت��ا 2 ميليون نفر جمعي��ت، 2 نفر نماينده، 

از اس��تان های دارای بي��ش از 2 ميلي��ون 
جمعي��ت، 3 نماينده و از اس��تان  تهران 4 
نماينده در ش��ورای عالی استان ها عضويت 
دارند. بدين ترتي��ب در مجموع 75 نفر به 
عن��وان منتخب بيش از يكصد و بيس��ت و 
پنج هزار نفر از اعضای ش��وراهای اسالمي 
شهر و روستا، تركيب شوراي عالي استان را 

تشكيل مي دهند.
جايگاه شوراها در قانون اساسي:

 اصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران و اصول يكصد تا يكصدو شش ازفصل 
هفتم، به ش��وراها اختص��اص دارد. در اين 
اصول وظايف و اختيارات شوراهای اسالمی 
بصورت كلی بيان گرديده كه تعيين حدود 
اختيارات و صالحيت ها به قانون گذار عادی 
كه همان مصوبات قوه مقننه اس��ت واگذار 

گرديده است.
اص�ل 7 قانون اساس�ي جمهوري اس�المي 

ايران:
طبق دس��تور قرآن كريم: »و امرهم شوري 
بينه��م« و »ش��اورهم في االمر« ش��وراها، 
مجلس ش��وراي اسالمي، ش��وراي استان، 
شهرس��تان، ش��هر، محل، بخش، روستا و 
نظاي��ر اينه��ا از اركان تصميم گيري و اداره 

امور كشورند.
موارد، طرز تش��كيل و ح��دود اختيارات و 
وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي 

از آن معين مي كند. 
اصل 100 قانون اساس�ي جمهوري اس�المي 

ايران:
براي پيشبرد س��ريع برنامه هاي اجتماعي، 

فرهنگي،  بهداش��تي،  عمران��ي،  اقتصادي، 
آموزش��ي و س��اير ام��ور رفاه��ي از طريق 
همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، 
اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان 
يا اس��تان با نظارت ش��ورايي به نام شوراي 
ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت 
مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل 

انتخاب مي كنند.
 شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان 
و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب 
و نظارت ش��وراهاي مذكور و سلسله مراتب 
آنه��ا را كه بايد با رعايت اصول وحدت  ملي 
و تماميت  ارضي و نظام جمهوري اسالمي و 
تابعيت حكومت مركزي باش��د قانون معين 

مي كند. 
اصل101 قانون اساس�ي جمهوري اس�المي 

ايران: 
ب��ه منظور جلوگي��ري از تبعي��ض و جلب 
هم��كاري در تهي��ه برنامه ه��اي عمراني و 
رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ 
از  اس��تان ها مرك��ب  آنه��ا، ش��وراي عالي 
نمايندگان ش��وراهاي اس��تان ها تش��كيل 

مي شود.
نحوه تش��كيل و وظايف اين شورا را قانون 

معين مي كند. 
اصل 102 قانون اساس�ي جمهوري اسالمي 

ايران: 
ش��وراي عالي اس��تان ها حق دارد در حدود 
وظايف خود طرح هايي تهيه و مس��تقيما يا 
از طريق دولت به مجلس ش��وراي اسالمي 
پيش��نهاد كند. اين طرح ها بايد در مجلس 

مورد بررسي قرار گيرد. 
اصل 103 قانون اساس�ي جمهوري اسالمي 

ايران: 
اس��تانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير 
مقامات كش��وري كه از طرف دولت تعيين 
مي ش��وند در حدود اختيارات شوراها ملزم 

به رعايت تصميمات آنها هستند. 
اصل 104 قانون اساس�ي جمهوري اسالمي 

ايران: 
به منظور تأمين قس��ط اسالمي و همكاري 
در تهي��ه برنامه ه��ا و ايج��اد هماهنگي در 
پيش��رفت ام��ور در واحده��اي تولي��دي، 
صنعت��ي و كش��اورزي، ش��وراهايي مركب 
از نماين��دگان كارگ��ران و دهقانان و ديگر 
كاركنان و مديران و در واحدهاي آموزشي، 
اداري، خدمات��ي و مانند اينها ش��وراهايي 
مرك��ب از نماين��دگان اعضاء اي��ن واحدها 

تشكيل مي شود.
چگونگي تش��كيل اي��ن ش��وراها و حدود 
وظاي��ف و اختي��ارات آنها را قان��ون معين 
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مي كند. 

اصل 105 قانون اساس�ي جمهوري اسالمي 
ايران:

تصميمات ش��وراها نبايد مخال��ف موازين 
اسالم و قوانين كشور باشد.

اصل 106 قانون اساس�ي جمهوري اسالمي 
ايران:  

انح��الل ش��وراها ج��ز در ص��ورت انحراف 
از وظاي��ف قانون��ي ممكن نيس��ت. مرجع 
تش��خيص انحراف و ترتيب انحالل شوراها 
و طرز تش��كيل مجدد آنه��ا را قانون معين 

مي كند.
ش��ورا در ص��ورت اعتراض ب��ه انحالل حق 
دارد به دادگاه صالح ش��كايت كند و دادگاه 
موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي 

كند.

ارتب��اط و تعام��ل ش��وراهاي فرادس��ت و 
فرودست:

ش��وراها از اركان تصميم گيري كشورند كه 
به لحاظ س��اختاري، وظاي��ف و اختياراتي 
را در قب��ال يكديگر دارند و در س��اختار و 
تش��كيالت دروني از تقسيم كار براي انجام 
وظاي��ف در بين اعضا برخوردار مي باش��ند. 
همچنين در ط��ول دوره فعاليت خود و به 
طور مستمر وظيفه ارتباط ارگانيك با مردم 

حوزه انتخابيه خود را دارند.
ه��م  از  دور  و  پراكن��ده  جزاي��ر  ش��وراها 
نمي باش��ند. ش��وراهاي پايه كه عبارتند از 
شوراي عشايري، ش��وراي روستا و شوراي 
ش��هر هس��تند به طور مس��تقيم از سوي 
مردم محل تعيين و س��اير رد ه هاي بااليي 
ش��وراها كه به طور غيرمستقيم و از سوي 
شوراهاي فرودس��ت و پايه تعيين مي شوند 
از نظرس��اختاري داراي ويژگي ه��اي زي��ر 

مي باشند:

*   هريك از رده هاي ش��ورايي فرادس��ت 
به اس��تناد قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران در رده هاي اجرايي كش��ور كه از قبل 
و براس��اس قوانين موضوعه مسئول اجرايي 
از س��وي دولت منصوب شده است تشكيل 

مي شود.
*   ش��وراهاي فرادست موظف به همكاري 
ب��ا مس��ئولين اجراي��ي و ني��ز نظ��ارت بر 
فعاليت ه��اي محلي آن��ان درحدود قانون و 

مقررات مي باشند.
*   ش��وراهاي فرادست وظيفه پشتيباني و 
رفع مشكالت فعاليت شوراهاي فرودست را 
دارا مي باش��ند و اصلي ترين وظيفه ي آن ها 
پش��تيباني و تقويت ش��وراهايي كه با آراء 
مستقيم مردم تعيين مي شوند، خواهد بود.

ب��ا توجه ب��ه موارد گفته ش��ده و بررس��ي 
نم��ودار ذيل م��ي توان با توج��ه به رعايت 

ش��وراي عالي  ش��ورايي،  مرات��ب  سلس��له 
اس��تان ها و به طبع آن ش��وراهاي اسالمي 
استان، شهرستان، بخش و روستا را بعنوان 
ساختار نظارتي و وزارت كشور، استانداري، 
فرمانداري و بخش��داري را بعنوان ساختار 
حاكميتي در تش��كيالت مديريت روستايي 

ايران قرار داد. 
وظايف و اختيارات شورای  عالی استانها :

مطابق ماده 78 قانون تشكيالت، وظايف و 
انتخاب ش��وراهاي اسالمي كشور و انتخاب 
ش��هرداران وظايف و اختيارات شوراي عالي 

استان ها به قرار ذيل است:
*    بررس��ی پيش��نهادهای واصله از طرف 
شوراهای استان ها و تعيين اولويت هر يك 

و ارجاع به مقامات اجرايی ذيربط
*   اعالم نارس��ايی ها و اش��كاالت نهادها و 
س��ازمان های اجرايی در ح��دود اختيارات 
و وظايف ش��وراها به مس��ؤولين مربوطه و 

پيگيری آنها.

*   بررس��ی پيشنهادها و ارائه آنها در قالب 
طرح به مجلس شورای اسالمی يا دولت.

*   تصوي��ب، اصالح، تتميم و تفريغ بودجه 
دبيرخانه شورای عالی استان ها

*   س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كشور 
موظف اس��ت ي��ك نس��خه از پيش نويس 
لواي��ح برنامه های توس��عه و بودجه عمومی 
كش��ور و استان ها را پس از تهيه در اختيار 
شورای عالی استان ها قرار دهد. شورای عالی 
استان ها پيش��نهادهای اصالحی خود را در 
م��ورد برنام��ه و بودجه مذكور به س��ازمان 
مديريت و برنامه ريزی كش��ور اعالم خواهد 

كرد.
*   تهي��ه آيين نام��ه نحوه هزين��ه بودجه 
ش��وراها و ابالغ آنها پ��س از تصويب هيأت 

وزيران به شوراها
*   ) اصالحی 1386/8/27( برنامه ريزی به 
منظور آموزش و آش��نايی اعضاء شوراها با 
وظايف خويش از طريق برگزاری دوره های 
كوت��اه مدت كارب��ردی در قال��ب امكانات 
موجود كش��ور با همكاری وزارت كش��ور و 
س��اير وزارتخانه ها و س��ازمان های اجرايی 

ذيربط.
*   جلسات عادی شورای عالی استان ها هر 
دو ماه يكب��ار و حداكثر به مدت س��ه روز 
تش��كيل می گردد. در موارد ضروری ش��ورا 

می تواند جلسه فوق العاده تشكيل دهد.
آئين نام��ه   )1386/8/27 الحاق��ی   (   *
سازمانی، تشكيالتی و تعداد و نحوه تشكيل 
جلسات ش��وراها، امور مالی، دبيرخانه كليه 
ش��وراها، تعداد كاركنان آنه��ا و هزينه های 
مربوط��ه و هر گون��ه پرداختی ب��ه اعضای 
شوراها توسط ش��ورای عالی استان ها تهيه 
و ب��ه تصوي��ب هيئ��ت وزيران می رس��د. 
بكارگي��ری كاركنان و هر گون��ه پرداختی 

خارج از اين آئين نامه ممنوع می باشد.
*   ) الحاق��ی 1386/8/27( ش��ورای عالی 
اس��تان ها موظ��ف اس��ت ضمن مش��خص 
نم��ودن آن دس��ته از ام��ور ش��هری ك��ه 
توس��ط وزارتخانه ها و س��ازمان های دولتی 
انجام می ش��ود و انج��ام آن در حد توانايی 
ش��هرداری ها می باش��د ط��رح الزم جهت 
واگذاری آن امور به ش��هرداری ها را تهيه و 
به دولت يا مجلس ش��ورای اسالمی تقديم 

نمايد.
بي ش��ك ب��ا توجه ب��ه ارتباط مس��تقيم و 
تنگاتنگ دهياري ها و ش��وراهاي اسالمي، 
شناخت شرح  وظايف، ساختار و تشكيالت 
و قواني��ن و مقررات مرتبط ب��ا آن ها، براي 
دهياري ها از ضرورت و اهميت بسيار بااليي 

برخوردار مي باشد.

 

 ساختار مديريت روستايي در ايران

 ساختار نظارتي ساختار حاكميتي

 شوراي عالي استان ها

 شوراي اسالمي استان

 شوراي اسالمي شهرستان

 

 وزارت كشور- سازمان شهرداري ها و دهياري ها 

 استانداري 

 فرمانداري

 شوراي اسالمي بخش بخشداري

 شوراي اسالمي روستا 

 دهياري
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روستاهاي هوشمند در مقابله 
با تغييرات آب و هوا:
 جنبشي چندمليتي

امروزه كش��اورزي ب��ه دليل گرماي 
فزاين��ده ي ه��وا و تغيي��رات آب  و 
هوايي، با مخاطرات جدي روبه روس��ت كه 
اين موضوع بيش��ترين تاثي��ر را بر زندگي 
روزم��ره كش��اورزان خرد داش��ته اس��ت. 
بنابراي��ن دور از انتظ��ار نخواه��د ب��ود كه 
آن��ان در مواجهه با تغيي��رات آب و هوايي 
متناوب، تس��ليم شده و زمين كشاورزي را 
ترك نمايند. از س��وي ديگر براي دستيابي 
به مواد غذايي ارزش��مند ب��راي همه افراد؛ 
كش��اورزان بايد عالوه بر مقابله با تغييرات 
اقليمي حداقل 60% ب��ه ميزان توليد خود 
بيافزاين��د. اما س��ؤال اصلي اينجاس��ت كه 
چگونه مي ت��وان براي مس��ائل غيرمترقبه  
آماده شد و نقش روستائيان و نهاد مديريت 

محلي در اين ميان چيست؟
براي نيل به پاس��خ اين گونه سؤاالت، پروژه 

تحقيقات��ي تغييرات اقليمي،  كش��اورزي و 
امني��ت غذاي��ي )CCAFS( ب��ا همكاري 
گروه گياه و محيط دانشكده علوم دانشگاه 
كپنه��اك ب��ه منظور توس��عه روس��تاهاي 
هوش��مند اقليم��ي در س��ه منطقه ش��رق 
آفريقا، جنوب آس��يا و غرب آفريقا در حال 
انجام اس��ت. منظور از روستاهاي هوشمند،  
مكان هايي اس��ت ك��ه در آن ه��ا محققان،  
سرمايه گذاران و كشاورزان براي سنجش و 
به كارگيري انواع مداخالت زراعي هدف دار 
در براب��ر اقلي��م با هم هم��كاري مي كنند. 
هدف نهايي پروژه، باالبردن توانايي تطبيق 
با تغيي��رات آب و هوايي،  مديريت بحران و 

ايجاد انعطاف محيطي در كش��اورزي است 
ب��ه طوري كه عالوه ب��ر افزايش محصوالت 
كش��اورزي، موجب ارتقاي س��طح زندگي 
و درآم��د آن��ان ش��ود و اي��ن ام��ر حاصل 
نمي آيد مگر با مش��اركت فعال روستاييان 

و كش��اورزان در پيون��دي محكم ب��ا نهاد 
مديريت محلي.

 در اين برنامه روستاهايي به عنوان نمونه ي 
آزمايشي انتخاب شده اند كه اوالً در مناطق 
پرخطر تغييرات اقليمي قرار داشته و ثانياً از 
سرمايه ي اجتماعي كافي براي مشاركت يا 
نهاد محلي تأثيرگذار، براي هدايت ساكنان 
و جلب مشاركت كشاورزان،  برخوردار باشد.

در آغ��از پروژه،  تي��م راهبري متش��كل از 
محقق��ان و نماين��دگان روس��تا )مش��ابه 
اعضاي شوراهاي اسالمي روستاها در ايران 
در كن��ار نه��اد مديريت محل��ي دهياري( 
هوش��مند  مداخل��ه  روش ه��اي  بهتري��ن 

اقليمي متناس��ب با آن جامعه )روس��تا( را 
تبيين كرده و برهمين اس��اس فهرستي از 
فعاليت ها به كش��اورزان و مديران روس��تا 
ارائه مي ش��ود. اي��ن گ��روه تكنولوژي هاي 
مختل��ف ب��راي محص��والت كش��اورزي و 
قابليت ه��اي تطبيق پذيري آن  
را به همراه س��اير خصوصياتي 
ك��ه مي تواند مفيد واقع ش��ود، 
اولويت بندي كرده و در صورت 
س��اير  راهبري  ش��وراي  تأييد 
اعضاي جامع��ه هم به آن روي 
مي آورند. اين برنامه قرار اس��ت 
مشاركتي و فراگير بوده و زنان 
و گروه هاي داوطلب را بيش از 
سايرين ترغيب كند كه در اين  
صورت، تمرينات و آموزش هاي 
داده شده به ديگران نيز انتقال 
پيدا كرده و پس از پايان پروژه 
ني��ز به صورت خ��ودكار، ادامه 

خواهد يافت.
هم��ه ي فعاليت ها براي حصول 
ب��ه بيش��ترين آگاهي نس��بت 
ب��ه پ��روژه و تأثي��رات آن ب��ر 
محص��والت،  درآمد، اش��تغال، 
تطاب��ق محيط��ي و كاهش نقصان 
در محص��ول؛ تح��ت س��نجش و پاي��ش 

پژوهشگران و مديريت محلي قرار دارد.
اين برنامه در بخش ش��رقي قاره ي آفريقا ) 
اتيوپي ، كنيا، اوگان��دا و تانزانيا( به آموزش 
تكنيك ه��ا و روش ه��اي مناس��ب مداخله 
و مواجه��ه ب��ا زمي��ن، مختص ب��ه همان 
منطقه مي پردازد و در كنار آن روس��تائيان 
روش هاي جديد توليد، برداش��ت و ذخيره 

محصول و دانه را مي آزمايند.
ام��ا در غ��رب آفريق��ا، تمرك��ز برنام��ه بر 
اتخ��اذ  و  اقليم��ي  وضعي��ت  پيش بين��ي 
تصميم هاي مناس��ب در مواجه با تغييرات 
غير منتظره اس��ت. در بوركينافاس��و،  غنا، 

زينب بيات
كارشناس ارشد مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي

جلسات مشاوره گروهي درباره محصوالت و مشکالت كشاورزي پراكنش جامعه هدف در پروژه روستاهاي هوشمند اقليمي

روستــا های جـــهان
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س��نگال، نيجر و مالي، محقق��ان به همراه 
كش��اورزان ضم��ن آموزش ن��كات ابتدائي 
ش��ناخت اقليم و پيش بيني وضعيت آب و 
هوايي، به بررس��ي گزينه ه��اي پيش رو در 

زمان تغييرات اقليمي مي پردازند.
برنامه  اي��ن  آس��يايي  بخش 
اگرچ��ه در آين��ده به جنوب 
ني��ز خواه��د  آس��يا  ش��رق 
ح��ال  در  ام��ا  پرداخ��ت 
حاض��ر صرف��اً  ب��ه جن��وب 
آس��يا و خصوصاً كش��ورهاي 
بنگالدش، نپال و هندوستان 
توج��ه دارد. يكي از مناطقي 
كه در چند س��ال گذشته از 
اقليمي بسيار متأثر  تغييرات 
ش��ده اس��ت منطقه » بهار« 
در ايالت پنجاب هندوس��تان 
است كه در اين پروژه شركت 
زي��ادي  موفقي��ت  و  ك��رده 
داشته است. عمده فعاليت ها 
در اين بخش بر روي مواجهه 
با تغييرات اقليم��ي و بهبود 
زندگي مردم متمركز اس��ت 
ك��ه ش��امل بيمه ح��وادث 
مشاوره ي  محصوالت،   براي 
شناس��ايي  كش��اورزي، 
ان��واع حالت هاي كاش��ت و 
اس��تراحت زمين و مديريت 
آب، خ��اك و ب��ذر  اس��ت. 
اين مواجه��ه افراد جامعه را 
براي س��اختن ي��ك زندگي 

انعطاف پذير،  توانا مي كند.
از م��واردي ك��ه در  يك��ي 
گروه هاي  ب��ه  آموزش  كنار 
داوطلب و بخص��وص زنان، 
كه نقش مهمي در آينده ي 
برنامه هاي مش��اركت محور 
دارند، مورد توجه و استقبال 
كش��اورزان قرار گرفته است 
ط��رح بيم��ه ي آب و هوايي 
اس��ت ك��ه ضم��ن جبران 

خس��ارت هاي وارده به كش��اورزان، آن ها را 
قادر مي س��ازد بر روي محصوالت،  بذرها و 

ابزارهاي ديگر سرمايه گذاري كنند.
اين طرح كه بر سرمايه گذاري هاي كوچك 
اس��توار ش��ده، نمونه ي خوب��ي از ارتباط و 
همكاري در ساحت عمل و نظر است توسط 
انجمن كشاورزي هند و بيمه مركزي توكيو 
ارائ��ه ش��ده و بيش از 200 كش��اورز را در 
مرحله اول ج��ذب برنامه كرده اس��ت. در 
ابتداي س��ال بارش هاي فصل��ي موجب از 
بين رفتن گسترده ي محصوالت كشاورزي 
بخص��وص برنج و گن��دم در منطقه ي بهار 

شد. خوش��بختانه تعدادي از كشاورزان در 
طرح بيم��ه ي محصوالت ش��ركت كرده و 
با دريافت اولين پرداخت از س��وي شركت 
بيم��ه مجدداً به زمين برگش��ته و كش��ت 

بذر هاي ديگر را از سر گرفتند.

در روس��تاي ديگري از منطق��ه گروهي از 
زنان كه اعتقاد داش��تند فرصت هاي كافي 
به زنان داده نمي ش��ود با كس��ب اطالعات 
نس��بت به ابت��كارات برنام��ه تغييرات آب 
و هواي��ي، ترغيب ش��ده و با خوداش��تغالي 
به كاش��ت س��بزيجات در زمين خود روي 
آوردند و با ش��ركت در طرح بيمه اي، ضمن 
تضمين سرمايه و زحمت خود از منافع آن 

نيز استفاده كردند.
اگرچه اين ط��رح در منطقه، اولين در نوع 
خود محس��وب مي شد و به همين دليل در 
ابتدا با ديده ي ترديد به آن نگاه مي شد اما 

به دلي��ل پرداخت هاي به  موق��ع و مطابق 
ق��رارداد و نيز آموزش هاي مفيدي كه براي 
س��المت محصول به كش��اورزان داده است 

توانسته اعتماد آنان را جلب نمايد.
در مجموع فعاليت هاي متنوع و هوش��مند 
اقليمي مانند معرفي گونه هاي 
جدي��د لوبي��اي منطب��ق ب��ا 
منطقه و يا روش هاي مناسب 
براي كاش��ت گندم ب��ا توجه 
به  اقليم��ي،  به خصوصي��ات 
جلب اعتماد كشاورزان كمك 
شايان توجهي كرد. همچنين 
با تقويت و توس��عه سيس��تم  
برداش��ت محصول، كشاورزان 
را  پربارتري  محص��ول  نه تنها 
برداش��ت مي كنند بلكه حتي 
امكان برداشت تا سه محصول 
مختلف از زمين را نيز خواهند 
داشت. بنابراين باور اين نكته 
كه هر روز تعداد بيش��تري از 
كشاورزان به اين برنامه ملحق 
شده و با جديت و پيگيري در 
آن مش��اركت مي كنند دور از 

ذهن نخواهد بود.
چنانك��ه مش��اهده مي ش��ود 
در برنام��ه اي ك��ه گس��تره  ي 
روس��تاهاي  از  وس��يعي 
كش��ورهاي مختل��ف را در بر 
مي گيرد چگونه تصميم مردم 
روس��تا براي تغيي��ر وضعيتي 
نامطل��وب و تالش آن ها براي 
مش��اركتي فع��ال در پيون��د 
با نه��اد مديري��ت محلي اين 
ام��كان را فراه��م آورده ك��ه 
ش��كل  چندمليتي  جنبش��ي 
بگي��رد و از ظرفيت نهادهاي 
علم��ي و تحقيقاتي براي رفع 
س��ريع مشكل استفاده شود و 
اين امر ميس��ر نمي شد مگر با 
تقويت و فعال سازي سرمايه ي 
اجتماعي در محيط روستايي 
كه ذاتاً به دليل بافت سنتي خود از ظرفيت 
بااليي برخوردار است و نقش نهاد مديريت 
محلي در دوس��طح نظارتي يعني ش��ورا و 
ب��ازوي اجرايي آن نيز در ش��كل گيري اين 

انسجام غير قابل انكار است.

منبع: 
 Research Program on Climate
 Change, Agriculture and Food
Security:  www.cgiar.org

معرفي روستاهاي پايلوت در ابتداي روستا

ايجاد طرح هاي خوداشتغالي توسط زنان
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فقرزدايي در 
جوامع روستايي 
آرژانتين: رويكردي 
مبتني بر توسعه 
پايدار روستايي

در اواخر قرن بيستم نظام اقتصادي 
با مش��كالت بس��ياري  در آرژانتين 
مواج��ه بود. از يك طرف س��يل ويرانگر در 
اواخر ده��ه 1990و از ط��رف ديگر بحران 
اقتصادي و كاهش درآمدهاي دولتي ناشي 
از مالي��ات، بر معيش��ت عامه م��ردم تأثير 
مي گذاش��ت. اي��ن تأثير بي��ش از همه در 
بخش روس��تايي كه تا حدود زيادي مغفول 
واقع شده بود، پديدار شده و منجر به ازدياد 
فقرو كاهش اس��تانداردهاي زندگي در اين 

مناطق شده بود.
به دنبال اين مش��قت ها و س��ختي  شرايط 
زندگي كه گريبانگير بس��ياري از مردم در 
مناطق روس��تايي بود، پروژه پيشگام بانك 
جهان��ي با هدف افزايش درآمد كش��اورزان 
و پررنگ نمودن موضوع توس��عه روستايي 
در آرژانتين از آگوس��ت 1998 تا سپتامبر 
2011 )م��رداد 1377 تا ش��هريور 1390( 
فعاليت داش��ت. اين پروژه با حمايت مالي 
از 12،000 پروژه خ��رد، 74،000 خانواده 
كش��اورز و بالغ بر 355،000 نفر را منتفع 
نم��ود كه بي��ش از نيمي از اي��ن جمعيت 
را زنان تش��كيل مي دادن��د. در پايان پروژه 
حداقل بيس��ت درص��د به درآم��د خالص 
اين گروه ها افزوده ش��د و توسعه روستايي 
و كاه��ش فقر به اولويت مل��ي و منطقه اي 
ب��دل ش��د. تنها به عن��وان يك��ي از اثرات 
جانبي پروژه، ام��روزه همكاري هاي متقابل 

و مستحكمي بين كشاورزان و دانشگاهيان 
به وجود آمده است.

پيش از اين پروژهفقر روستايي در آرژانتين 
عموماً به دليل پراكندگي روس��تائيان فقير 
در مناطق اقتصادي دور از ش��هرها،  ناديده 
گرفته مي شد. بحران اقتصادي اواسط دهه 
1990 مي��الدي و كوچك ش��دن حكومت 
محلي، فرصت هاي شغلي خارج از مزرعه را 
كاهش داد، از يك س��و مكانيزه شدنمزارع، 
باعث حذف مش��اغل فصلي شده و از سوي 
ديگر كيفيت نامناسب محصوالت كشاورزي 
در نبود فرصت ها و سرمايه  بهبود محصول 
زندگي در روس��تا را با مشكل مواجه كرده 
بود. گس��تردگي اي��ن بحران در ش��هرها، 
راه حل س��نتي خانواده هاي روستايي براي 
برون رفت از مش��كالت – يعن��ي مهاجرت 
به ش��هرها- را نيز ناكارآمد كرده و در كنار 
ناآرامي شهري، باعث مهاجرت معكوس به 
روستاها شد. همزمان با اين وضعيت، دولت 
براي تثبيت اقتصاد كالن كشور، نقش خود 
را در بخش كش��اورزي كاهش داد و با خود 
بازسازي گسترده اي را با بهره گيري از مزيت 
نسبي و بهبود محصوالت، صادرات براساس 
تنوع محصوالت و بهره وري باالتر به همراه 
آورد. ام��ا در اي��ن بي��ن كش��اورزان خرده 
مالكدردسترس��ي ب��ه منابع م��ورد احتياج 
از قبي��ل س��رمايه گذاري، زيرس��اخت هاي 
سودمند و پش��تيباني تكنيكي براي تطابق 

سيس��تم توليد خ��ود با س��اختار جنجالي 
جديد در مضيقه قرار گرفتهو مديران ملي و 
استاني نيز از لحاظ سياست ها و راهبردهاي 
روس��تايي و ظرفيت حماي��ت از اين بخش 
دچار كمبود شدند. بنابراين بخش روستايي 
بي��ش از پيش با مش��كل مواجه و به دليل 
ع��دم وجود ش��بكه ارتباطي موث��ر در امر 
خري��د و فروش محصوالت كش��اورزي، در 
عمل امكان توس��عه اين بخش هم كمرنگ 
ش��ده و جامعه روستايي بيشتر از گذشته با 

فقر روبه رو شد.
بين الملل��ي  بان��ك  ش��رايطي  چني��ن  در 
بازسازي و توسعه به عنوان مشاركت كننده 
اصلي در پروژه »گسترش كشاورزي خرد« 
اقدام به هم��كاري نمود.ه��دف اصلي اين 
برنامه، تقويت توس��عه روس��تايي و كاهش 
فقر با اس��تفاده از حمايت هاي مشخص به 
كشاورزي كوچك مقياس بود. البته به طور 
توأمان به ايجاد ظرفي��ت الزم در اليه هاي 
تصميم گي��ر حكومت و س��طوح علمي نيز 

توجه ويژه داشت .
در اي��ن برنام��ه از راهكار تمرك��ز زدايي و 
كمك هاي اهدايي مبتني بر سرمايه گذاري 
بر زيرس��اخت هاي زمين با به��ره وري باال 
همراه ب��ا حمايت هاي فني مناس��ب، بهره 
گرفته و تالش ش��ده تا از افراد آسيب پذير 
جامع��ه مانند زنان، بوميان محلي و جوانان 
حمايت ش��ود. كمك هاي جهاني همچنين 

زينب بيات
كارشناس ارشد مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي
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بر روي تحقيقات تطبيقي در خصوص نظام 
خرد كش��اورزي نيز س��رمايه گذاري كرد و 
در كنار آن مس��اعدت هاي فني و آموزشي 
جدي براي مسئولين ملي و استاني طراحي 
ش��د تا ظرفيت مناس��بي براي برنامه ريزي 
توس��عه روس��تايي به وجود بيايد و موجب 
تعهد و الزام بلند مدت و پايدار سياس��ي و 

علمي به بخش مزارع خرد باشد.
اين پروژه 13 س��اله، كه به دليل حمايت از 
برنامه اضطراري دولت )پس از سيل( در دو 
س��ال نخست برنامه و بحران ملي اقتصادي 
در اواي��ل قرن بيس��ت و ي��ك ، كه موجب 
محدود ش��دن فعاليت هاي پ��روژه گرديد، 
بيش از زمان مورد انتظار به طول انجاميد، 
در مجم��وع بال��غ ب��ر139,4 ميليون دالر 
هزينه داش��ت كه بانك بين المللي بازسازي 
و توسعه 119,8 ميليون دالر )86%( آن را 
تقبل كرد. اين كم��ك بيش از برنامه ريزي 
اوليه بود و دلي��ل آن وضعيت نادر مالياتي 
آرژانتين طي س��ال هاي 2004-2000 بود 
كه اقتصاد كشور را به طور كلي تحت تأثير 
قرار داد. حدود 85% منابع قرضه بانك براي 
بخش سرمايه گذاري روستايي به پروژه هاي 
زيرساختي و سودده براي كشاورزان خرده 
مال��ك هزينه ش��د و 15% باقيمانده صرف 
حمايت ه��اي فن��ي و آموزش��ي هم��راه با 
هزينه هاي مديريت، هدايت و ارزيابي پروژه 
گرديد. البته از مبلغ 40 ميليون دالري كه 
از منابع بانكي براي فعاليت هاي بازس��ازي 
اضطراري مرب��وط به س��يل درنظر گرفته 
شده بود نزديك 30 ميليون دالر طي سال 

هاي 99-1998 هزينه گرديد.
در اي��ن پروژه بانك بين المللي بازس��ازي و 
توس��عه به دبيرخانه كشاورزي – كه حاال و 
تحت اثر فعاليت ه��اي اين برنامه تبديل به 
وزارتخانه شده است- براي سرعت بخشيدن 
به توس��عه همكاري هاي مابين وزارتخانه و 
استان هاي متعدد ش��ركت  كننده در طرح 
كم��ك كرد.همچنين با انجم��ن ملي تازه 
تأس��يس كش��اورزي خانواده كه صراحتاً و 
صرفاً براي تس��هيل گري همكاري و تعامل 
دو طرفه بين وزارتخانه كش��اورزي- كه به 
نوعي متصل به قوانين ملي و محلي است- 
و تعاوني هاي كوچك كش��اورزي همكاري 
كرد. ع��الوه بر اين ه��ا با مس��اعدت بانك 
 )IADB( بين المل��ي – آمريكايي توس��عه
به برنامه اضطراري سيل و تخصيص مجدد 
مالي صورت گرفت و پروژه اس��تاني توسعه 
كشاورزي خرد از س��رمايه گذاري مشترك 

بانك و IADB بهره برد.
درنهاي��ت اين پروژه به دلي��ل افزايش مواد 
غذايي، س��المت و كيفيت زندگي بسياري 
از خان��واده ه��ا را افزايش داده اس��ت. زنان 

در اي��ن پ��روژه از مزاي��اي دسترس��ي به 
سرويس هاي بهداش��تي عمومي، تسهيالت 
ذخي��ره آب، ان��رژي خورش��يدي و بهبود 
مس��كن به وجد آمده و س��اير بهره برداران، 
خصوص��اً افراد بوم��ي، از حمايت هاي فني 
و جنبه هاي آموزش��ي پروژه و ظرفيت تازه 
براي احق��اق حقوق و تعامل با موسس��ات 
حقوقي وآموزش��ي اس��تقبال كرده اند و در 
مجموع با چشم پوش��ي از صرف مدت زمان 
و هزين��ه بيش از برآورد اولي��ه – به دليل 
وقوع مش��كالت پيش بيني نش��ده-  برنامه 
توس��عه كشاوزي خرد توانسته است به اهم 
اهداف خود دس��ت پيدا كند كه اين اهداف 

عبارتند از:
پ��روژه   12،000 در  س��رمايه گذاري    *
س��ودمند و س��اختاري ك��ه ب��ه ح��دود 
74،000 كوچك خانواده كش��اورز و بيش 
از 355،000 نف��ر در 23 اس��تان كه نيمي 
از آن��ان را زنان تش��كيل مي دادند منفعت 

رسانده است.
*    همه خانواده هاي ذينفع شاهد افزايش 
حداق��ل 20 درص��دي در درآمدهاي خود 
بودند و ب��راي ح��دود 39،000 نفر )%53 
جامع��ه هدف( به دليل س��وددهي بيش��تر 
ناش��ي از س��رمايه گذاري؛  افزايش درآمد تا 

40% هم محقق شد.
*    س��هم كش��اورزان فقي��ر در جامعه )با 
كمتري��ن درآمد در ابت��داي پروژه( از %15 
به 5% كاه��ش پيدا كرد كه نش��ان دهنده 
تاثيرگذاري سياس��ت هاي فقر زدايي پروژه 

مي باشد.
*   منفعت 65%  س��رمايه گذاري ها به طور 
مس��تقيم به زنان، اف��راد بوم��ي و جوانان 
مي رسيد و در 15% پروژه ها زنان به عنوان 
اعضاي اصل��ي،  هدايت مجموعه را به عهده 

داشتند.
*   جامعه هدف، خ��ود به تنهايي 1،550 
انجم��ن محلي را هداي��ت و راهنمايي كرد 
حتي در استان هايي كه به طور سنتي قائل 

به كار مشاركتي نبوده اند.
*   اي��ن پروژه در س��ال 1998 بالغ بر 40 
ميلي��ون دالر آمريكا در برنام��ه اضطراري 
س��يل – كه توس��ط دولت انجام مي شد – 
هزين��ه كرد كه بر زندگي 39،000 خانواده 

تأثيرگذار بود.
*    در ح��ال حاض��ر توس��عه و فقر زدايي 
و  سياس��ت ها  از  جزئ��ي  ب��ه  روس��تايي 

راهبردهاي ملي و استاني درآمده اند.
*   راهبردهاي توس��عه روستايي در خالل 
انجام پروژه تبيين و به تاييد مقامات ملي و 

استاني)در 19 استان( رسيد.
*   انجمن ملي كش��اورزي خانواده و ثبت 
ملي كش��اورزي خانوار با هدف ايجاد رابطه 

بهتر بين دولت و كش��اورزان و نيز توس��عه 
اطالعات روستايي، ايجاد گرديد.

در چشم انداز اين پروژه تالش براي پيشبرد 
پاي��داري بلندمدت در مي��ان خرده مالكان 
آرژانتيني با اس��تفاده  از نتاي��ج پروژه هاي 
قبلي ش��امل: شناس��ايي نهادهاي حقوقي 
بازس��ازي ش��ده، مدرن س��ازي  جدي��د و 
راهبرده��ا و پايگاه هاي اطالعاتي،  تناس��ب 
و افزايش بودجه و توس��عه منابع انساني و 
تش��ديد هدف گذاري ب��راي بهبود وضعيت 
اف��راد آس��يب پذير در جامعه، ديده ش��ده 
اس��ت. همچنين طرح برخورداري توس��عه 
اجتماعي- اقتصادي در جوامع روستايي ، با 
پذيرش اين حقيقت كه ميزان فقر روستايي 
در آرژانتين به طور غيرقابل قبولي باالست؛ 
به حمايت از فعاليت هاي توس��عه روستايي 
كه در اي��ن پ��روژه معرفي ش��ده اند ادامه 
مي ده��د. همچنين ممكن اس��ت در آينده 
تمركز بر افراد بومي و برقراري ارتباط بين 
تعاوني هاي خرد و بازارياب ها افزايش بيابد.

بنابراي��ن با ايج��اد ظرفيت ه��اي قانوني و 
خواس��تگاه هاي مردمي براي لزوم توس��عه 
روس��تايي و نيز ايجاد زيرساخت هاي الزم، 
انتظار مي رود كه فقر در جوامع روس��تايي 

كمرنگ شده و توسعه پايدار محقق گردد.

منبع: 
 Reducing Poverty in Rural
 Communities in Argentina:
www.worldbank.org
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افتتاح  پروژه هاي عمراني و خدماتي افتتاحي دهياري ها در 
امير كرباليي حسنيهفته دولت از نگاه آمار

كارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي

دهياري ها بر اساس وظايف مندرج در اساسنامه، تشكيالت و 
سازمان دهياري ها مصوب 1380هيات وزيران و قانون شوراها 
و ساير قوانين و مقررات مربوطه، وظايف متعددي را در ابعاد مختلف 
اجتماعي، اقتصادي، زيس��ت محيط��ي، امنيت��ي و ... عهده دار مي 
باشند. با توجه به پراكندگي و تعدد بسيار زياد حيطه هاي عملكردي 
دهي��اري ها، در اين گ��زارش صرفا آماري از پ��روژه هاي عمراني و 
خدماتي دهياري ها كه در هفته دولت افتتاح شده اند، ارائه مي شود. 
اين پروژه ها به لحاظ نوع، ش��امل ساماندهي گورستان، گلزار شهدا، 
اماكن ورزش��ي و فرهنگي، پارك و فضاي س��بز، احداث س��اختمان 
دهياري،  بهس��ازي معابر، هدايت آبهاي س��طحي، بهداشت محيط 
و پس��ماند، ايمني و آتش نش��اني مي باشند. هر س��اله حوزه معاونت 
ام��ور دهياري ه��ا در دو بازه زماني 6 ماهه و مص��ادف با هفته دولت 
و دهه مبارك فجر پرو ژه هاي عمراني و خدماتي افتتاح ش��ده توسط 
دهياري ها در اين ايام را از طريق استانداري ها جمع آوري و گزارش 

آن را منتشر مي نمايد. 
در سال جاري نيز همزمان با فرا رسيدن هفته دولت و افتتاح برخي 
از پروژه هاي عمراني و خدماتي در روس��تاهاي سراس��ر كشور تعداد 

2125 پروژه افتتاح و به بهره برداري رسيد. 
گزارش منتش��ر شده در هفته دولت س��ال جاري حاكي از آن است 
كه بيش��ترين تعداد پروژه ها مربوط به بهسازي معابر ، با تعداد 877 
پ��روژه ) مع��ادل 41 درص��د كل پروژه هاي افتتاحي( ب��وده كه اين 
پروژه ها طيف وس��يعي از انواع پروژه هاي خرد مقياس، مانند اجراي 
طرح هادي، احداث پل، آس��فالت معابر، روشنايي معابر و ... را در بر 
مي گيرد. پس از آن بيشترين پروژه ها مربوط به احداث ساختمان ها 

و تاسيس��ات مرتبط با فعاليت هاي مختلف اداري، عمراني و خدماتي 
اس��ت كه اين پروژه ها شامل س��اختمان دهياري و خانه بهداشت و 

...مي باشد.
كمترين پروژه ها مربوط به ايمني و آتش نش��اني اس��ت كه برابر 13 

پروژه )معادل 0,6درصد كل پروژه هاي افتتاحي( مي باشد.
مي��زان كل اعتبارات هزينه ش��ده براي انج��ام پروژه هاي فوق مبلغ 
848672 ميلي��ون ريال ب��وده كه با توجه به تع��داد كل پروژه هاي 
مذكور به طور ميانگين براي هر پروژه مبلغ حدود 400 ميليون ريال 

هزينه شده است.
در بين اس��تان هاي كش��ور، دهياري هاي اس��تان همدان با افتتاح 
159 پروژه بيشترين و دهياري هاي استان بوشهر با افتتاح 10پروژه 
كمتري��ن تع��داد پروژه ها را ب��ه خود اختصاص داده ان��د. در زمينه 
س��اماندهي گورس��تان اس��تان اردبيل با افتتاح 24 پ��روژه باالترين 
عملك��رد را در اين خصوص به خود اختصاص داده اس��ت. در س��اير 
زمينه ها نيز استان زنجان با افتتاح 13 پروژه ساماندهي گلزار شهدا، 
استان هاي قزوين و لرس��تان با افتتاح 10پروژه احداث و ساماندهي 
اماكن ورزش��ي و فرهنگي، استان هاي خراس��ان رضوي و لرستان با 
افتتاح 20 پروژه احداث پارك و فضاي س��بز، استان خراسان رضوي  
با افتتاح 70 پروژه احداث س��اختمان دهياري و ... ، اس��تان همدان 
با افتتاح 100 پروژه بهس��ازي معابر، اس��تان كرمانشاه با افتتاح 13 
پروژه احداث و ساماندهي اماكن مذهبي، استان لرستان با افتتاح 41 
پروژه س��اماندهي بهداشت محيط و مديريت پسماند، و نهايتا استان 
خراس��ان رضوي با افتتاح 5 پروژه ايمني و آتش نش��اني بيش��ترين  
تعداد را به لحاظ نوع پروژه هاي افتتاحي به خود اختصاص داده اند.
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استانرديف
ساماندهي 

گورستان
گلزارشهدا

اماكن ورزشي 

و فرهنگي

پارك و 

فضاي سبز

احداث ساختمان 

(دهياري و ...)

بهسازي 

معابر

اماكن 

مذهبي

 بهداشت محيط 

و پسماند

ايمني و 

آتش نشاني
جمع كلساير پروژه ها

132042133100175آذربايجان شرقي1
51332150033089آذربايجان غربي2
24000196501600124اردبيل3
0030520000129البرز4
0001240000016اصفهان5
0000015000015ايالم6
0000100000010بوشهر7
2021015390001078تهران 8
0000124000016چهارمحال و بختياري9

804122012400060خراسان جنوبي10
14042070253550146خراسان رضوي11
80015192002046خراسان شمالي12
0000028000028خوزستان13
20133146332300148زنجان14
11072027000056سمنان15
200673000018سيستان و بلوچستان16
50181010000034فارس17
131210823642005137قزوين18
011681000017قم19
22601429090062كردستان20
0002595100067كرمان21
00302221320042كرمانشاه22
2020341010049كهگيلويه و بويراحمد23
101347000016گلستان24
1600041800000137گيالن25
421020183604100131لرستان26
4136139500041مازندران27
912639531030114مركزي28
60113386010065هرمزگان29
155371310024010159همدان30
403162591609100يزد31

1784165198593877339113362125 جمع كل 

تعداد پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها در هفته دولت به تفكيك نوع پروژه در سال 1392
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و پسماند

ايمني و 

آتش نشاني
ساير پروژه ها

178416519859387733911336
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7562771آذربايجان شرقي1
8920512آذربايجان غربي2
12445866اردبيل3
292985البرز4
164885اصفهان5
155308ايالم6
104000بوشهر7
7854500تهران 8
164708چهارمحال و بختياري9

6032367خراسان جنوبي10
14638613خراسان رضوي11
4610323خراسان شمالي12
2864858خوزستان13
14827455زنجان14
5620266سمنان15
183585سيستان و بلوچستان16
3416297فارس17
13771084قزوين18
174510قم19
6211945كردستان20
6739600كرمان21
4210288كرمانشاه22
4914452كهگيلويه و بويراحمد23
169220گلستان24
13715500گيالن25
13113906لرستان26
4117650مازندران27
114107855مركزي28
6511740هرمزگان29
15939634همدان30
10061989يزد31

2125848672

جدول تعداد پروژه هاي قابل افتتاح دهياري ها  در هفته دولت  به تفكيك استان در سال 1392

جمع كل 

ميزان اعتبار هزينه شده (ميليون ريال)استانرديف تعداد پروژه ها
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ماهنامه ي دهياري ها 
در يك نگاه

سيد عارف موسوي

ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی
/ شماره  43مرداد ماه/ سال هشتم  1392

43

لطفا عكس پشت جلد را ارسال کنید...

با توجه به تغييرات ايجاد شده در تركيب شوراهاي اسالمي روستا و تا حدودي دهياري هاي سراسر كشور، ضروري 
دانس��تيم ت��ا در اين ش��ماره از ماهنامه ي دهياري ها نمايي از ش��مارگان پيش��ين اين ماهنامه را اراي��ه دهيم تا با 
بهره گيري از آن، مخاطبين ماهنامه بتوانند راحت تر و سريع تر به مقاالت پيشين و تخصصي ماهنامه دسترسي پيدا كنند. 
همچنين الزم به ذكر است كه متن كامل شمارگان پيشين ماهنامه در سايت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور و 

همچنين در كتابخانه ي ديجيتال دهياري ها قابل دسترس مي باشد.
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2622ايمن سازي روستاها در برابر آتش سوزي
615مديريت حوادث غيرمترقبه در روستا

814بحران و مديريت بحران
818ايمني روستاها در برابر زلزله

822دهياران و مديريت بحران زلزله
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 23 10 عمده ترين مسائل و مشكالت تهيه طرح هاي هادي روستايي
 33 10 لزوم مشاركت روستاييان در فرايند تهيه و اجراي طرح هادي

 41 10 نقش طرح هاي هادي روستايي در عمران روستاها
 17 22 طرح هادي روستايي، فرصت ها و چالش ها

 21 22 سازوكار اجراي طرح هادي روستايي و نقش مديريت محلي
 23 22 طرح هادي روستايي و دشواري هاي مداخله براي توسعه

 26 22 ارتباط طرح هادي روستايي با طرح هاي فرادست توسعه روستايي
 29 22 اجراي طرح هاي روستايي توسط دهياران و چالش هاي پيش رو
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 42 22 نقش مديريت محلي در تهيه و اجراي طرح هادي
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نقش مشاركت هاي مردمي و همكاري نهاد هاي محلي( شوراها و دهياري ها) در تهيه، اجرا 

 و نگهداري و ارزشيابي طرح هادي روستايي
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 53 22 رهنمود هايي براي طراحي در طرح هاي هادي روستايي
 36 28 فرايند گام به گام تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختماني توسط دهياري ها
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 41 10 نقش طرح هاي هادي روستايي در عمران روستاها
 17 22 طرح هادي روستايي، فرصت ها و چالش ها

 21 22 سازوكار اجراي طرح هادي روستايي و نقش مديريت محلي
 23 22 طرح هادي روستايي و دشواري هاي مداخله براي توسعه

 26 22 ارتباط طرح هادي روستايي با طرح هاي فرادست توسعه روستايي
 29 22 اجراي طرح هاي روستايي توسط دهياران و چالش هاي پيش رو

 37 22 چالش ها ، تنگناها و فرصت هاي طرح هادي روستايي
 42 22 نقش مديريت محلي در تهيه و اجراي طرح هادي

 46 22 فرايند انتخاب مشاور براي تهيه طرح هادي روستايي و نقش مديريت محلي
نقش مشاركت هاي مردمي و همكاري نهاد هاي محلي( شوراها و دهياري ها) در تهيه، اجرا 

 و نگهداري و ارزشيابي طرح هادي روستايي
22 48 

 53 22 رهنمود هايي براي طراحي در طرح هاي هادي روستايي
 36 28 فرايند گام به گام تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختماني توسط دهياري ها
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 صفحه

 27 38 فرايند نگهداري سازه هاي مختلف عمراني در سطح روستاهاي كشور
 30 38 چارچوب قانوني قرارداد هاي عمراني دهياري ها
 20 39 چارچوب قانوني قرارداد هاي عمراني دهياري ها
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ند
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دي
م

 63 11 روستاي سالم، رويكردي نو در ارتقاء سطح سالمت و بهداشت جوامع روستايي 
 47 16 كنترل ساخت و ساز روستايي

 51 13 دهياريها، نظافت و بهداشت روستايي و كنترل و پيشگيري از بيماري هاي انسان و دام
 18 10 نقش مشاركت مردمي در بهسازي محيط روستايي

 3 31 مديريت بهداشت روستايي و...
 19 31 آشنايي با نظام شبكه ي بهداشت و درمان روستايي

 24 31 سالمت آب، سالمت روستا
 17 5 بازيافت:  امكان پذيرترين شيوه دفع زباله در مناطق روستايي ايران

 24 5 دهياري و مديريت گورستان
 43 7 زباله روستايي/چالش ها و راهكارها

 54 8 استفاده از كود كمپوست جهت دفع پسمانده اي آلي در روستا
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ي
تاي

وس
ز ر
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ف

 8 29 مقدمه اي براصول و مباني توسعه فضاهاي سبز در مناطق روستايي
 13 29 نقش دهياري ها در مديريت و توسعه فضاي سبز روستا

 19 29 ضرورت مشاركت مردمي در توسعه فضاي سبز روستا
 24 29 ضرورت پايداري فضاي سبز در مناطق روستايي

 30 29 زراعت چوب راهبردي براي ارتقاء مشاركت مردمي در توسعه ي منابع طبيعي
 18 10 نقش مشاركت مردمي در بهسازي محيط روستايي
 22 40 نقش دهياري در ساماندهي فضاي عمومي روستا

5

ي
تاي

وس
ت ر

ري
دي

م

 7 26 مقدمه اي برمديريت نوين روستايي
 11 4 دهيار و دهياري ( ويژگيهاي نهادي و مديريتي)

 49 15 جايگاه مديريت روستايي در اقتصاد ملي
 43 17 مديريت روستايي و برنامه ريزي براي توسعه

 14 21 توسعه روستايي و نهاد هاي محلي
 44 21 مديريت نهاد هاي محلي

 22 24 سازو كار پيشنهادي براي افزايش توانمندي مديريت محلي
 14 25 ضرورت مطالعه روابط متقابل شهر و روستا براي دهياران

 25 25 روابط شهر و روستا با تاكيد بر نقش مهاجرين در توسعه روستايي



81

ف
دي

ر

ها
ور

مح
 

 

 عنوان مقاله

 

شماره

 

 صفحه

 29 25 ضرورت و اثر هاي بهره گيري از مديريت سرزميني در مديريت شهري و روستايي
 33 25 پيامدهاي تبديل روستا به شهر

 3 35 بررسي مديريت روستا در ايران با تاكيد بر عملكرد شوراي اسالمي
 7 35 بررسي مديريت روستايي در ايران با تاكيد بر نقش شورا و دهياري

 41 35 نقش و تناسب آموزش و توانمند سازي دهياران در توسعه ي مديريت نوين روستايي
 33 37 آشنايي با برنامه ريزي روستايي توسعه روستايي

6 

ي
تاي

وس
در

صا
اقت

 48 7 آشنايي با مفاهيم اقتصاد روستايي
 15 23 نقش و جايگاه صنايع دستي در توسعه روستايي

 27 23 اشتغال غير زراعتي و راهكاري جهت توسعه فرصت هاي شغلي در روستا
 53 23 راهبرد دهيار: كارآفريني، ايجاد اشتغال و كسب و كار شرط موفقيت دهياري

 58 23 جايگاه دهياري در توسعه اشتغال روستا
 20 30 دهياري و اشتغال از نظر قوانين و مقررات

 28 30 آسيب شناسي كارآفريني روستايي در ايران
 5 32 نگاهي به نقش و جايگاه دهياري ها در هدفمند سازي يارانه ها از منظر قوانين و مقررات

 20 32 شيوه هاي صرفه جويي انرژي
 10 33 برآورد ارزش اقتصادي فعاليت هاي خانگي زنان روستايي

 4 34 نقش و وظايف دهيار در مناسبات مالي روستا
 10 34 بهبود مناسبات مالي روستا با مديريت دهياران

 20 34 نقش بازارهاي محلي در توسعه ي اقتصادي نواحي روستايي ايران
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 16 21 چالش هاي فراروي روابط شوراي اسالمي روستا و دهياري
 20 21 ضرورت حفظ سرمايه اجتماعي در روستا

 24 35 بسترهاي تعاملي شورا ودهياري
 3 39 بررسي اجمالي فعاليت شركت هاي تعاوني دهياري ها در مناطق روستايي

 9 39 نقش تعاوني دهياري ها در توسعه ي روستا
 37 21 نقش روابط تعاملي شوراهاي اسالمي روستايي، دهياران و مردم در توسعه پايدار روستايي
تشكيل شوراهاي مشورتي و كميته برنامه ريزي ضرورتي اساسي براي موفقيت مديريت 

 محلي روستايي
21 41 

 8 38 اهميت و جايگاه مشاركت مردم در نگهداري پروژه هاي عمراني
 13 38 نقش نظارت نهاد هاي محلي و مردم در پيشبرد پروژه هاي عمراني روستايي

 18 30 آشنايي با تعاوني هاي دهياري ها
ف 3 33 دهياري، محور مشاركت اجتماعي و اقتصادي زنان
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 6 33 مشاركت زنان روستايي در توليدات كشاورزي
 12 33 جايگاه زنان روستايي و موانع مشاركت آن ها درفرايند توسعه

 3 40 بايد ها و نبايد هاي توسعه ي فرهنگي، اجتماعي روستاها در ايران، الگويي اسالمي- ايراني
 10 9 برخي از الزامات دهگرداني در پرتو مشاركت روستايي

8

ي
گر

دش
گر

 18 4 اصول و مفاهيم گردشگري روستايي
 20 9 توسعه توريسم گردشگري

 47 11 استفاده از مزارع كشاورزي براي جذب گردشگر، راهي نو براي توسعه گردشگري روستايي
 42 30 گردشگري روستايي

 14 34 توريسم روستايي ابزاري براي توسعه پايدار
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تازه هاي 
قوانين

ماهنامه دهياري ها با هدف ترويج و اطالع رس��اني 
پيرامون قوانين و مقررات مرتبط با حوزه مديريت 
روس��تايي در اين ش��ماره در قالب س��رفصلي به معرفي 
قواني��ن و مقررات مربوط��ه مي پردازد.ايجاد س��رفصل 
مذكوربا دو رويكرد صورت گرفته است.نخس��ت آشنايي 
دس��ت ان��دركاران مديري��ت روس��تايي و اطالع رس��اني 
پيرام��ون قواني��ن و مقررات و دوم ترويج  و توس��عه خط 
و مش هاي قانوني در دهياري ها و ش��وراهاي اس��المي . 
اميد اينكه مباحث طرح شده در اين بخش بتواند نيازهاي 
حقوقي و قانوني دهياريها و دسترسي در حداقل زمان به 
ت��ازه ترين قوانين و مقررات مص��وب را براي دهياران و 

اعضاي شوراي اسالمي روستاها ميسر نمايد. 
آيين نام��ه اجرايي ماده 194 قانون برنامه پنجم توس��عه 

كشور
ب��ه اس��تناد م��اده 194 قانون برنامه پنج س��اله توس��عه 
كش��ور دولت مكلف شده است تا به منظور بهبود وضعيت 
روستاها در زمينه سياس��تگذاری، برنامه ريزی، راهبری، 
نظارت و هماهنگی بين دس��تگاههای اجرائی، ارتقاء سطح 
درآمد و كيفيت زندگی روستائيان و كشاورزان و كاهش 
نابرابری ه��ای موج��ود بين جامعه روس��تايی، عش��ايری و 
جامعه شهری، حمايت الزم را از اقدامات مختلف  در حوزه 
روستايي كشور به عمل آورد. از اين رو آيين نامه اجرايي 
م��اده قانون��ي مذك��وردر جلس��ه م��ورخ 1392/01/18 
هيئ��ت وزيران بن��ا به پيش��نهاد معاونت برنام��ه ريزي و 

نظارت راهبردي رئيس جمه��ور در جوانب مختلف مباحث 
توس��عه روستايي به تصويب رسيد. اين آيين نامه داراي 
23 ماده و 12 تبصره مي باش��د و پس از تعريف مفاهيم 
و اصطالح��ات  بكار رفته در آن، نس��بت به تعيين تكليف 
مدير ارش��د روس��تا و مدير مجموعه هاي روس��تايي و در 
ادامه وظايف دستگاههاي مختلف مسئول در امور توسعه 
روس��تايي اعم از وزارتخانه هاي كش��ور، جهادس��ازندگي، 
تع��اون، كار و رف��اه اجتماع��ي، صنعت و مع��دن و تجارت، 
فرهن��گ و ارشاداس��المي، ارتباط��ات و فن��اوري اطالعات 
و ورزش و جوان��ان، بنيادمس��كن انقالب اس��المي، مركز 
توس��عه روس��تايي و مناطق محروم، س��ازمان هاي ميراث 
فرهنگ��ي، صنايع دس��تي و گردش��گري،  آم��وزش فني و 

حرفه اي و صدا و سيما، به تفكيک ارائه شده است. 
وف��ق آيين نام��ه مذك��ور، پيگي��ري و نظ��ارت ب��ر انج��ام 
فعاليت هاي توس��عه و عمران در محدوده روستا به دهيار 
به عنوان مدير ارشد روس��تا واگذار شده است و دهيار 
موظف اس��ت عالوه ب��ر انجام وظايف مقرر در اساس��نامه، 
تش��كيالت و س��ازمان دهياري ها )مص��وب 1380 هيأت 
وزي��ران( وظايفي از قبيل: تس��هيل اجراي سياس��ت ها و 
برنامه هاي دولت در روستا، پيگيري و هماهنگي فعاليتهاي 
خدمات رساني دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در سطح 
روستا، جلب مش��اركت مردم در پيشبرد امور، شناسايي 
ظرفيت ها، قابليت هاي س��رمايه گذاري و توس��عه اقتصاد 
محلي روستا جهت انعكاس به دستگاههاي اجرايي ذيربط، 
بهره ب��رداري و نگه��داري از اماك��ن عموم��ي در ص��ورت 
موافقت دس��تگاههاي اجرايي مربوطه و....را نيز بر عهده 
داش��ته باش��د. ضمناً ب��ا توجه ب��ه ضرورت برخ��ورداري 
دهياريه��ا از س��اختمان و اراضي الزم به منظور تس��هيل 

مجيد عبدالهي
مديركل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي

تازه های قوانــــین
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در اراي��ه خدم��ات عموم��ي و عام المنفعه به روس��تائيان، 
دس��تگاههاي اجرايي موظف ش��ده اند تا با رعايت قوانين 
مربوط امكان بهره برداري از اراضي داراي كاربري عمومي 
مصرح در طرح هادي و محدوده روس��تا را براي دهياري ها 
فراه��م نماين��د. همچنين ب��ا عنايت به م��اده 3 آيين نامه 
مذكور بخشدار نيز به عنوان مدير مجموعه هاي روستايي 
بخش ذيربط معرفي ش��ده و مسئوليت ، هدايت و نظارت 
بر عملكرد دس��تگاهها را در محدوده مجموعه روستايي بر 
اساس اس��ناد مصوب مراجع قانوني ذيربط بر عهده دارد 
و مي بايس��ت گ��زارش عملكرد ماده 194 قان��ون برنامه 
پنجم توس��عه كش��ور را ارائه نمايد. در آيين نامه اجرايي 
ماده 194 قانون برنامه پنج س��اله توس��عه كش��ور، ضمن 
تعيين تكاليف س��اير دستگاه هاي مسئول در امور توسعه 
روس��تايي، بر همكاري و هماهنگي دس��تگاههاي مذكور با 
دهياري ه��ا و ديگ��ر نهادهاي عمومي در روس��تا نيز تأكيد 
شده اس��ت كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره 

نمود: 
1-   تكلي��ف وزارت جهاد كش��اورزي در خصوص كمک به 
عرضه محص��والت و خدمات توليدي مناطق روس��تايي در 
بازارهاي محلي و نمايشگاههاي دائمي و فصلي با همكاري 
دهياريها، اتحاديه ها و ش��ركتهاي تعاوني توسعه روستايي 

با اولويت دهستانهاي داراي قابليت توسعه 
2-   تش��خيص و تأيي��د دهياري ها به منظ��ور برخورداري 
افراد س��اكن در ش��هرها كه متقاضي بازگشت و سكونت 
دائ��م در روس��تاهاي خ��ارج از حري��م ش��هرها )مهاجرت 
معكوس( مي باش��ند از حمايت هاي موضوع اين آيين نامه 
و تس��هيالت اح��داث و ي��ا مقاوم س��ازي مس��كن و زمين 

روستايي 
3-   تكليف بنيادمس��كن انقالب اسالمي به انجام عمليات 
مربوط به بازس��ازي مس��كن و بافت مناطق آسيب ديده از 
س��وانح طبيعي در روستاها با مش��اركت مردم و نهادهاي 

عمومي از قبيل دهياري 
4-   جلوگيري از ساخت و سازهاي خالف و يا فاقد پروانه 

توسط دهياري ها 
همچنين وفق آيين نامه مذكور وزارت كش��ور مكلف شده 
اس��ت ظرف ش��ش ماه نس��بت به تهيه و تدوي��ن الگوي 
مديريت آبادي هاي فاقد ش��وراي اس��المي اق��دام نمايد. 
وزارت ورزش و جوانان نيز موظف ش��ده است با همكاري 
س��ازمان ش��هرداريها و دهياريهاي كش��ور و مركز توسعه 
روس��تايي و مناطق محروم زمينه بهره برداري از فضاهاي 
ورزش��ي روستايي را فراهم نمايد. و دستگاههاي اجرايي 
نيز مكلفند نس��بت به توسعه فضاهاي ورزشي در مناطق 
روس��تايي در چارچوب تصويب نامه ش��ماره 49120/ت 

36115 ه مورخ 1387/04/05 اقدام نمايند.

آيين نامه نحوه هزينه بودجه شوراهای اسالمی كشور
هيئ��ت وزي��ران در جلس��ه م��ورخ 1392/2/29بن��ا به 
پيش��نهاد ش��ورای عالی اس��تان ها و به اس��تناد بند )6( 
م��اده )78( مكرر )2( الحاقی قانون تش��كيالت، وظايف و 

انتخابات ش��وراهای اسالمی كش��ور و انتخاب شهرداران 
مص��وب 1375 � مص��وب 1382� آيين نام��ه نحوه هزينه 
بودجه ش��وراهای اسالمی كش��ور را به شرح زير تصويب 

نمود:
بر اس��اس اي��ن آيين نام��ه منظور از ش��ورا: ش��وراهای 
اسالمی روستا )عشاير(، بخش، شهر، شهرستان، استان و 
شورای عالی استان هااست و بودجه پيش بينی و برآورد 
هزين��ه ها، خدم��ات، برنامه ها و عملي��ات معينی كه برای 
يک س��ال مالی شورا با رعايت قوانين و مقررات مربوط به 
تأييد شورای مربوط می رسد،تعريف شده است.همچنين  
اعتبار: مبلغی اس��ت كه برای مص��رف يا مصارف معين به 
منظ��ور نيل ب��ه اهداف ش��ورا در بودجه پي��ش بينی می 
ش��ود.در تعاريف و اصطالحات من��درج در ماده يک  پيش 
پرداخت به  مبلغی اطالق مي شود كه پيش از انجام كار و 
تعهد براس��اس قرارداد منعقد شده با اخذ تضمين معتبر 
و تأييد شورا از محل اعتبارات مصوب شورا پرداخت می 
ش��ود و مي��زان آن در هيچ صورتی بيش از بيس��ت وپنج 

درصد مبلغ كل نخواهد بود.
س��ال مالی ش��ورا يک س��ال شمس��ی اس��ت ك��ه از اول 
فروردين ماه هر س��ال شروع و به پايان اسفند ماه همان 
س��ال ختم می ش��ود و برای سال اول اس��تثنائاً از تاريخ 
تش��كيل و شروع فعاليت تا پايان اس��فند ماه همان سال 
خواهد بود. بر اس��اس ماده 3 اين آيين نامه مس��ئوليت 
تنظيم بودجه ش��ورا و نظارت بر حسن اجرای آن و تنظيم 
متمم و تفريغ بودجه بر عهده رييس شورای مربوط است.

ش��رايط و مهلت زماني تنظيم بودج��ه و نحوه بررس ي آن 
در ماده 4 تصريح شده است و بر اساس آن  رييس شورا 
تا آخر خرداد ماه س��ال بعد، تفري��غ بودجه و صورت های 
مالی شورا و دبيرخانه را به هيئت رئيسه شورا ارائه می 
نمايد. ش��ورا موظف اس��ت تا پانزدهم تير ماه نس��بت به 
ص��ورت های مالی ش��ورا و دبيرخانه اع��الم نظر و تصميم 
مقتضی را اتخاذ نمايد.رييس ش��ورا می تواند با تصويب 
ش��ورا، اعتب��ارات مص��وب در بودجه را برای ه��ر يک از 
م��وارد هزين��ه و يا فعاليت ه��ای داخل در ي��ک وظيفه تا 
ده درص��د كاهش يا افزايش دهد ب��ه نحوی كه از اعتبار 
كل��ی بودجه مصوب برای آن وظيفه تج��اوز ننمايد.مراحل 
پرداخت هزينه های ش��ورا از نظر اين آيين نامه به شرح 

زير تعيين شده است:
1� تشخيص

2� تأمين اعتبار
3� تعهد

4� تسجيل
5 � حواله

در چارچ��وب مراحل فوق  اختيار و مس��ئوليت تش��خيص، 
تعه��د، تس��جيل و حواله به عهده رييس ش��ورا يا يكی از 
اعضای ش��ورا به انتخاب شورا و مس��ئوليت تأمين اعتبار 
و تطبي��ق پرداخت با مقررات به عهده مس��ئول امور مالی 
ش��ورای مربوط می باش��د.در چارچوب م��اده 7 اين آيين 
نامه حس��اب های بانكی ش��ورا در يكی از بانک های مجاز 
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كشور افتتاح می ش��ود. افتتاح حساب بانكی به نام شورا 
با پيشنهاد رييس شورا و تصويب شورا امكانپذير است.

نحوه پرداخت هزينه هاي ش��ورا در ماده 8 تعيين ش��ده 
اس��ت و بر اس��اس آن پرداخت های شورا با اسناد مثبته 
انج��ام می گيرد. در م��ورد هزينه هايی كه تنظيم اس��ناد 
مثبته آن قبل از پرداخت ميس��ر نباشد ممكن است بطور 
علی الحس��اب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت 
تكمي��ل و ب��ه حس��اب قطعی منظ��ور گردد. ن��وع و ميزان 
هزين��ه هايی كه به ص��ورت علی الحس��اب قابل پرداخت 
اس��ت و طرز استفاده از تنخواه گردان پرداخت به موجب 
دس��تورالعملی است كه به تصويب وزير كشور می رسد.

توجه به موضوع حسابرس��ي از ن��كات مهم اين آيين نامه 
اس��ت كه در ماده 9 مرجع و چگونگي انجام آن ارائه شده 
اس��ت.بر اين اساس  حسابرس��ی و مميزی از حساب های 
هزينه ای ش��ورا با انتخاب حس��ابرس رسمی عضو جامعه 
حس��ابداران رس��می منتخ��ب ش��ورا انجام خواهد ش��د. 
حس��ابرس مكلف است يک نس��خه از گزارش حسابرسی 
را ب��ه ش��ورای ماف��وق و يک نس��خه ديگر را ب��ه وزارت 
كش��ور )واحدهای تابع استانی و شهرستانی حسب مورد( 
ارس��ال نمايد. در مواردی كه گزارش حس��ابرس متضمن 
س��وء استفاده و حيف و ميل اموال ش��ورای مربوط باشد، 
شورای مافوق و وزارت كشور مكلفند مراتب را با مدارك 
و مستندات به مراجع قانونی اعالم نمايند.بر اساس ماده 
10 انج��ام معامالت، مش��مول بخش ام��ور معامالت قانون 
آيين نامه مالی ش��هرداری ها � مصوب 1346� و اصالحات 

بعدی آن خواهد بود.

قانون بودجه س��ال 1392كل كش��ور در ح��وزه مديريت 
روستايي

پ��س از اب��الغ قان��ون بودج��ه س��ال 1392 كل كش��ور 
احكام مصوب در مجلس ش��وراي اس��المي كه مستقيماً به 
ش��هرداري ها و دهياري ها مرتبط هس��تند در اين بخش 

مشخص شده است.
بودجه س��ال 1392 كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت 
ميليون و دويس��ت و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار 
ميليارد و پانصد و ده ميليون )7.277.64.510.000.000 
( ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويست و 
هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده 

ميليون ) 7.277.64.510.000.000 ( ريال است.
ب��ه موجب تبصره 1 بن��د 3-3  خزانه داري كل كش��ور و 
س��ازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي 
اج��راي مواد )38( و )39( قانون ماليات برارزش افزوده 
عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده هاي نفتي را به 
قيمت س��ال 1392 محاس��به و توزيع نمايند. )بند 3-3 

جزء وظايف وزارت نفت مي باشد.(
همچنين بر اس��اس تبصره 2 بند 3-3 - خزانه داري كل 
كشور مكلف اس��ت عوارض سهم شهرداري ها و دهياري 
هاي كش��ور را براس��اس تكليف قانون مالي��ات بر ارزش 

اف��زوده به ص��ورت صددرص��د )100%( تخصيص يافته 
و ماهان��ه پرداخت نماي��د. عدم اجراي اي��ن بند در حكم 

تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
ب��ر اس��اس بن��د 53 قان��ون بودج��ه كل كش��ور ، تمامي 
درآمده��اي حاص��ل از فروش كاال و خدمات ش��ركت هاي 
دولتي موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كش��وري 
به استثناي بانک ها و بيمه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي 
به حساب هاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور 
واريز مي شود تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني  

بين ذي نفعان مربوطه تقسيم گردد.
در تبصره بند فوق آمده اس��ت كه خزانه داري كل كشور 
مكلف اس��ت براساس اعالم س��ازمان امور مالياتي كشور 
درص��ورت عدم واريز، ماليات و عوارض ارزش افزوده از 
وجوه واريزي ش��ركت هاي دولتي را از حس��اب آن ها نزد 
خزانه داري كل كش��ور برداش��ت و حسب مورد به حساب 

هاي ذي ربط واريز نمايد.
به موجب بند 89 قانون بودجه سال 92 ،  در نه ماهه سال 
1392 پرداخ��ت حق بيمه و ارائه اس��ناد در زمان صدور 
پروانه س��اختمان موضوع قانون بيم��ه اجتماعي كارگران 
ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف مي شود. 
س��ازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد 
)9.000.000.000.000(ري��ال ع��وارض ارزش افزوده 
شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع مندرج در بندهاي 
)ج( و )د( م��اده)38( قان��ون مالي��ات ب��رارزش اف��زوده 
متمركز نزد س��ازمان دهياري ها و ش��هرداري هاي كش��ور 
را به عنوان بيس��ت درصد)20%( حق بيمه سهم كارفرما 
براي بيمه كارگران س��اختماني به سازمان تأمين اجتماعي 

پرداخت نمايد.
همچنين س��ازمان تأمي��ن اجتماعي مكلف اس��ت با رعايت 
قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت درصد)7%( حق 
بيمه سهم بيمه شده از كارگر و بيست درصد)20%( سهم 
كارفرما هش��تصدهزارنفر از كارگران س��اختماني را بيمه 
نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خصوص را هر سه ماه 
يک ب��ار به كميس��يون هاي برنامه و بودجه و محاس��بات و 
اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. كارفرمايان 
امور س��اختماني موظفند كارگران س��اختماني غيرمشمول 
اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را 

به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.
ب��ه موجب بند 142 قانون بودجه س��ال ج��اري ، عوارض 
ساخت و س��از و جرائم تخلفات س��اختماني خارج از حريم 
ش��هرها و خ��ارج از محدوده روس��تاهاي داراي دهياري تا 
س��قف يكهزار و پانصد ميليارد )1.500.000.000.000( 
ريال به حس��اب خزانه معين اس��تان واري��ز تا صددرصد 
)100%( درآم��د حاص��ل آن در جه��ت توس��عه و عمران 
روس��تاها ميان دهياري هاي همان اس��تان توزيع و هزينه 

گردد.




