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مهدي جمالي نژاد

انتشار این شماره از ماهنامه ي دهیاري ها در آستانه ي چهلمین سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي، فرصت مغتنمي است تا ضمن تبریك این ایام فرخنده، مروري بسیار کوتاه 
به کارنامه نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران در عرصه توسعه روستایي داشته باشیم. در 
برنامه هاي توسعه اي دوران قبل از انقالب، روستاییان اقشار فراموش شده در نظام برنامه ریزي 
و سیاست گذاري کشور بودند. به گونه اي که در اغلب روستاهاي کشور، زیرساخت هاي الزم 
با  داشت.  قرار  خود  میزان  پایین ترین  در  زندگي  کیفیت  استانداردهاي  و  بود  نگرفته  شكل 
پیروزي انقالب اسالمي و نگاه و رویكرد ویژه بنیان گذار کبیر آن )ره( به مباحثي همچون؛ 
محرومیت زدایي، کاهش شكاف شهر و روستا، اولویت داشتن کوخ نشینان به کاخ نشینان و 
مواردي مانند آن، سبب شد تا توجهات ویژه اي به سكونتگاه هاي روستایي و مناطق محروم 
کشور صورت پذیرد. فرمان امام راحل براي تاسیس جهاد سازندگي و خدمات جهادي، انقالبي 
و موثر این نهاد در کاهش شكاف شهر و روستا در زمینه برخورداري از زیرساخت هاي توسعه 
را مي توان دلیل متقني بر این مدعا دانست که این روند همچنان در طي چهل سال گذشته 
درصد   99 که  مي کنیم  اعالم  افتخار  با  تاریخ  از  مقطع  این  در  که  به گونه اي  یافت.  تداوم 
جمعیت روستایي کشور از نعمت برق، 98 درصد از نعمت تلفن، 9۰ درصد از راه دسترسي 
مناسب، 75 درصد  از نعمت گاز، 74 درصد جمعیت روستایي از نعمت آب آشامیدني و 25۰۰۰ 
روستاي کشور از خدمات اینترنت برخوردارند. این اقدامات هرچند در عرصه بین المللي نیز 
به نوبه خود بي نظیر است ولي هنوز تا رسیدن به آنچه که شایسته روستاییان عزیز و نجیب 
است فاصله دارد. به ویژه آنكه علي رغم اقدامات بسیار ارزنده در زمینه توسعه زیرساخت ها در 
مناطق روستایي، باید اذعان نمود که به بعد اقتصادي توسعه پایدار سكونتگاه هاي روستایي 
توجه چنداني نشده و به تبع آن شاهد پیامدهایي همچون مهاجرت از روستا به شهر، رشد 
حاشیه نشیني و مسایل و مشكالت متعدد مرتبط با آن بوده ایم. لذا در این مقطع زماني توجه به 
مواردي همچون؛ رونق اقتصادي مناطق روستایي، ایجاد مشاغل پایدار و مولد، توسعه مشاغل 
اصالح  روستایي،  مناطق  در  کشاورزي  بخش  مازاد  جمعیت  براي جذب  جایگزین  و  جدید 
نظام هاي تولید و بهره برداري، مكانیزاسیون و افزایش بهره وري بخش کشاورزي، بازاریابي 
بایستي   ... و  روستایي  گردشگري  تبدیلي،  صنایع  توسعه  روستاییان،  تولیدات  بازاررساني  و 
بر همین  باشد.  امر توسعه روستایي در تمامي سطوح  اقدامات متولیان  برنامه ها و  در صدر 
اساس از دهیاران به عنوان متولي توسعه پایدار در عرصه هاي روستایي نیز انتظار مي رود تا با 
بهره گیري از تمامي ظرفیت ها و اتخاذ رویكردهاي عالمانه، گام هاي مثبت و موثري را براي 
توسعه اقتصادي مناطق روستایي کشور بردارند. بي شك اهتمام بیش از 37۰۰۰ دهیاري به 
این مهم، مي تواند برگ زرین دیگري را به افتخارات نظام مقدس جمهوري اسالمي بیافزاید. 

انشااهلل

به قلم مدیرمسئوول
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روستاها، کانون هاي تولید و ثروت آفریني و یكي از ارکان مهم نظام اقتصادي کشور  
به شمار مي آیند. سكونتگاه هاي روستایي از گذشته هاي دور تاکنون، همواره محل 
اقتصاد ملي بر عهده داشته اند. در  از مایحتاج شهرها بوده و نقش مهمي در  تامین بسیاري 
سال هاي اخیر با بروز مشكالتي از جمله خشكسالي هاي پي در پي و کمبود منابع آبي، سهم 
به حدود 1۰ درصد رسیده است.  یافته و  ناخالص داخلي کاهش  تولید  تولیدات کشاورزي در 
بدین ترتیب براي احیاي اقتصاد روستاها و بازیابي دوباره جایگاه این سكونتگاه ها در اقتصاد 
ملي باید تدبیري اندیشید. مهم ترین راهكارها در این زمینه جلب مشارکت مردمي در اقتصاد 
روستایي، تنوع بخشي به فعالیت هاي روستایي و حمایت از همین تولیدات است. توجه به بخش 
تولید روستایی به معنای افزایش درآمد و رونق اقتصادی در این مناطق و کاهش تمایل به 
مهاجرت و پیشگیری از بروز مشكالت ناشی از این پدیده  به ویژه در حاشیه شهرها است. تولید 
در روستاها نیازمند نگاه ویژه و حمایت همه بخش هاي تصمیم گیر در کشور است. از یك سو 
دولت باید بسترهاي الزم براي تولیِد سهل، آسان و با هزینه پایین تر را در روستاها فراهم آورد 
و از سوي دیگر کارآفرینان و سرمایه گذاران باید با توجه ویژه به این مناطق، تولیدات روستایي 
را توسعه دهند و سهم این بخش را در اقتصاد کشور ارتقاء بخشند. عالوه بر این، توجه به 
این نكته ضروري است که امروزه تولید در روستا تنها تولیدات بخش کشاورزي نیست، بلكه 
تنوع بخشي به تولیدات و خدمات روستایي و ایجاد زنجیره تولید متناسب در این فرآیند یكي 
از نكات با اهمیت در زمینه توسعه اقتصادي روستاهاي کشور است. در این میان نقش ارزنده 
مدیریت  روستایي و نهاد دهیاري به عنوان تسهیل گر فعالیت هاي اقتصادي در سطح روستاها 
بسیار مهم و تاثیرگذار است که در سال هاي اخیر سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
به عنوان متولي نهاد دهیاري در کشور، گام هاي موثري در زمینه توانمندسازي دهیاري ها در 

جهت تقویت اقتصاد روستایي برداشته است.
   با توجه به این موارد، در این شماره از ماهنامه دهیاري ها سعي شده است تا با پرداختن به 
این موضوع و ابعاد مختلف آن، نقشي هرچند اندک در تبیین موضوع و ارائه راهكارهاي تقویت 
تولید در روستاها داشته باشیم. همان گونه که مقام معظم رهبري  )مدظله العالي( سال جاري 
را با عنوان»سال حمایت از کاالي ایراني« نامگذاري فرموده اند، تك تك ما ایرانیان باید در 
تحقق این امر کوشا بوده و در این میان حمایت از تولیدات روستایي نقش ویژه اي مي تواند 

داشته باشد.

سعیدرضا جندقیان بیدگلی

ت سردبیر
یادداش
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 اهــــل نظر

بر اساس آخرین آمار کشور در سال 1395، جمعیت روستایي کشور، حدود 2۰ میلیون نفر ثبت شده است که این میزان نمایانگر کاهش نسبي 
جمعیت در روستاهاي کشور نسبت به دوره هاي گذشته است. همچنین بررسي تغییرات جمعیتي در روستاهاي کشور حاکي از کاهش معنادار این 
نسبت از 68 درصد جمعیت روستایي در سال 1335 به 26 درصد در سال 1395 است. در چنین شرایطي، همچنان روستاها با وجود سهم حدود 
26 درصدي در تولید ناخالص داخلي و تولید بیش از 9۰ درصد محصوالت کشاورزي، نقش مؤثري در ارتقاء شاخص هاي اقتصادي کشور دارند. از 
سوي دیگر، بخش اصلی اشتغال در روستاهای کشور مرتبط با بخش کشاورزی است و این بخش 17/2 درصد از شاغالن کشور را در خود جای 

داده  است که از این میزان حدود 21/4 درصد مربوط به زنان است.
با توجه به وجود ظرفیت هاي تولیدي موجود در روستاها، نقش آفریني آن ها در صنایع وابسته و جانبي، هزینة پایین راه اندازي واحد هاي تولیدي 
در روستا، توجیه پذیري حجم سرمایه گذاري، تعداد ظرفیت اشتغال زایي و تولیدات متنوع، هنوز تولید در روستا و سرمایه گذاري بخش خصوصي در 
این بخش، با مشكالت متعددي روبروست که باعث شده جذابیتي براي فعالیت در این بخش وجود نداشته باشد. عوامل مذکور و سایر پارامترهاي 
اقتصادي سبب شده است که وضعیت تولید در بسیاري از روستاهاي کشور با شرایط مطلوب فاصله داشته و چالش هاي فراواني در مراحل پیش از 
تولید، حین تولید، فروش و بازاریابي براي تولیدکنندگان وجود داشته باشد. از این رو تالش شده است با توجه به نقش و جایگاه مهمي که تولیدات 
روستا در اقتصاد و معیشت خانوار روستایي دارند، وضعیت کنوني تولید در روستا ها، چالش هاي پیش روي تولیدکنندگان و راهكارهاي پیشنهادي در 

این خصوص، در میزگرد ایران شماره از ماهنامه دهیاری ها مورد بررسي و واکاوي قرار گیرد. بر همین اساس به گفت وگو نشسته ایم با:

اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایي وزارت  برنامه ریزي،  • جناب آقاي علی کیاني راد، استادیار و معاون پژوهشي مؤسسه پژوهش هاي 
جهادکشاورزي

• جناب آقاي عباس یدالهي، عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان
• جناب آقاي حسین دلیري، کارشناس دفتر سرمایه گذاري معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور

آسیب شناسي تولید در روستا
  سید سیامك جاهد
رییس گروه برنامه ریزي روستایي دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه روستایی
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 ضمن خیر مقدم و سپاس فراوان از مهمانان 
گفت وگو  آغاز  در  داریم  دعوت، قصد  قبول  براي  گرامي 
وضعیت تولید در روستاها و نقش آن در اقتصاد کشور را 
بررسي نماییم، لطفاً نظر خود را در این زمینه بیان نمایید.

و  تولید  مي شود،  متبادر  ذهن  به  روستا  واژة  با  آنچه  کیاني راد: 
در  فعالیت  و  کار  تالشگران عرصه  روستاییان  و  است  ارزش آفریني 
محیط ُمولد روستا هستند. روستاها به واسطة ظرفیت طبیعي و منابع 
تولید، خاستگاه کشاورزي و دامپروري بوده و از دیرباز مراکز تأمین 
مواد اولیه شهرها و مایحتاج عمومي بودند. این ویژگي، نشان از اهمیت 
از  آنهاست.  بودن  ُمولد  امنیت غذایي و همچنین  باالي روستاها در 
سوي دیگر آمارها نشان مي دهد که روستاها در اقتصاد ملي به ویژه در 
بخش تولید با محوریت محصوالت کشاورزي، از جایگاه نسبتاً مناسبي 
برخوردار هستند. به طور میانگین سهم بخش کشاورزي، دام، طیور و 
متمادي  داخلي کشور طي سال هاي  ناخالص  تولید  از  منابع طبیعي 
بین 1۰ تا 14 درصد و سهم کسب  وکارهاي مرتبط با کشاورزي در 
زمینه خدمات و صنایع پیشین و پسین آن نیز حدود 32 درصد تولید 
ناخالص داخلي بوده  است و ساالنه بیش از 12۰ میلیون تن محصوالت 
کشاورزي در کشور تولید مي شود که از این میزان بیش از 9۰ درصد 
معتقدند که  از صاحب نظران  بسیاري  این رو،  از  روستاهاست.  در  آن 
روستا با کشاورزي هویت مي یابد و نمي توان روستا را بدون کشاورزي 
تصور کرد. با این حال، وضعیت کنوني تولید در روستاهاي کشور با 
با شرایط مطلوب فاصله دارد  به منابع و ظرفیت هاي موجود،  توجه 
و یكي از دالیل آن برخورداري اندک روستاییان و تولیدکنندگان از 
سود و منافع حاصل از فعالیت در زنجیره عرضه و فروش محصوالت 
است. به بیان دیگر، حضور و قدرت مالي باالي واسطه ها در روستاها، 
نبود زنجیره عرضه و فروش و همچنین ارتباط قوي و چانه زني باالي 
واسطه ها با مراکز فروش در شهرها به ویژه در میادین میوه و تره بار، 
سبب شده است بیشترین سود تولیدات روستا، عاید واسطه ها شود و 
روستاها و روستاییان از منافع حاصل و ارزش افزوده ناشي از تولید و 

فروش بي نصیب بمانند.

دلیري:  همان گونه که اشاره شد روستاها محل تولید محصوالت 
از صنایع کشور  اولیه بسیاري  کشاورزي بوده و مواد خام و مواد 
از این مناطق تأمین مي شود. هرچند که بسیاري از این صنایع به 
لحاظ استقرار مكاني در پیرامون شهرها هستند و صرفًا نیازهاي 
به  وابسته  آن ها  فعالیت  ولي،  مي کنند  تأمین  روستاها  از  را  خود 
تولیدات روستاست. از سوي دیگر، به دلیل تمرکز باالي جمعیت 
در شهرها، سهم بخش خدمات در اقتصاد شهر به نسبت بخش 
تولید بیشتر است. این امر طبیعي است و دلیل آن تجمع و افزایش 
است.  خدمات  انواع  به  آن ها  متنوع  نیاز  و  شهرها  در  جمعیت 
بنابراین سهم این بخش درشهرها افزایش مي یابد. در روستا این 
پایه اي  منابع  و  مكاني  ماهیت  دلیل  به  و  بوده  برعكس  موضوع 
پیرامون روستا، تولید سهم باالیي از اقتصاد روستا را شامل مي شود 
و سهم بخش خدمات در اقتصاد روستا کاهش مي یابد. از این رو 

مي توان گفت نقش روستاها در تولید ملي به ویژه 
آن  تَََبع  به  و  است  پررنگ  کشاورزي  بخش  در 
نادیده  کشور  اقتصاد  در  را  آن  اثرگذاري  نمي توان 
ظرفیت هاي  از  بسیاري  هنوز  که  هرچند  گرفت. 
تولیدي در روستا یا شناسایي نشده و یا اینكه بدان 

پرداخته نشده است. 

 همان طور که مي دانیم، روستاها 
روستا  اقتصاد  و  هستند  تولید  کانون هاي 
تولیدات  به  متكي  روستاییان  معیشت  و 
روستا است. حال با توجه به این مقوله، به 

و  روستاییان  پیش روي  چالش هاي  مهمترین  شما  نظر 
تولیدکنندگان چیست؟ 

به  شهري  جمعیت  نسبت  موجود،  آمار  براساس  یدالهي: 
 1335 سال  از  روستاها  به  شهرها  تعداد  همچنین  و  روستایي 
و  شهرنشیني  رشد  دیگر  عبارت  به  است.  شده  معكوس  تاکنون 
اما  کرده ایم.  تجربه  زماني  بازه  این  طي  را  روستانشیني  کاهش 
حائز  بخش  این  در  فعال  جمعیت  و  روستا  تولید  زمینة  در  آنچه 
نفر  میلیون   4 از  بیش  حاضر  حال  در  که  اینست  است  اهمیت 
تولیدکننده و بهره بردار بخش کشاورزي در کشور وجود دارد که 
از  نیستند.  دانشگاهي  تحصیالت  داراي  آن ها  درصد   9۰ حدود 
مجموع فارغ التحصیالن دانشگاهي، فقط 5 درصد آن ها در بخش 
کشاورزي فعالیت مي کنند که 3 درصد آن ها فارغ التحصیل رشته 
کشاورزي و 2 درصد آن ها مربوط به سایر رشته ها است. قابل توجه 
است که بدانیم این نسبت 5 درصدي، 2۰ درصد تولید کشاورزي 
را برعهده دارند و اینكه 95 درصد فارغ التحصیالن کشاورزي وارد 
علي رغم  که  است  آن  مؤید  موضوع  این  نمي شوند.  بخش  این 
اهمیت و نقش بخش کشاورزي در تولید، اشتغال و اقتصاد کشور، 
کم توجهي به این بخش و بازده پایین برگشت سرمایه و همچنین 
مشكالت موجود در فروش محصوالت، جذابیت ورود دانشگاهیان 
مطالعات صورت  دیگر  از سوي  را کاهش مي دهد.  رشته  این  به 
در   2۰1۰ تا   2۰۰5 سال هاي  اشتغال  وضعیت  درخصوص  گرفته 
امریكا حاکي از این است که طي این بازه زماني 5۰۰ هزار شغل 
تعداد  و  شده  پرداخت  تسهیالت  درصد   47 که  است  شده  ایجاد 

علی کیاني راد

 امروزه نوع نگرش به کشاورزي 

در جهان تغییر کرده و کشاورزي 

چندکارکردي جاي کشاورزي سنتي 

و تک بُعدي را گرفته است 
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مشاغل ایجاد شده از این تعداد، در حوزه خدمات 
و مدیریت و فقط 17 درصد آن ها در بخش تولید 
بوده است. نتیجه اي که مي توان گرفت این است 
که تولید داراي ظرفیتي است که اگر در کنار آن 
نیز رشد نكند، در  حوزه خدمات وابسته و مرتبط 
روبرو  با مشكالت جدي  را  تولیدکنندگان  نهایت 
مي سازد. از این رو توجه به توسعه خدمات مرتبط 
در  تولید  موضوعات  مهم ترین  از  یكي  تولید  با 
پرداخته  بخوبي  به آن  ایران  در  که  روستاست 
این  در  تجربه سایر کشورها  بررسي  است.  نشده 
زمینه حاکي از این است که ضمن توجه به تولید 
است  توانسته  و  یافته  توسعه  نیز  خدمات  بخش  آن،  افزایش  و 
ماندگاری روستاییان در  و  اقتصادي  به رشد  تولید منجر  در کنار 
توسعه یافته، در روستاها،  از کشورهاي  بسیاري  روستاها شود. در 
تمامي امكانات الزم وجود داشته و روستاییان نیازي به مراجعه به 
سایر مناطق و شهرهاي دیگر براي دریافت خدمات ندارند. عدم 
نیاز روستاییان به دریافت امكانات و خدمات بیشتر مانع مهاجرت 
از این مناطق مي شود. در حالي که سطح خدماتي در روستاهاي 
ایران به گونه اي نیست که روستاییان تمامي خدمات مورد نیاز خود 
به شهرها  نمایند و ضرورت مراجعه  بتوانند در منطقه دریافت  را 
براي انجام امور مورد نیاز عاملي براي مهاجرت و ترک روستاییان 
از زادگاهشان است. به عبارت دیگر نتوانسته ایم علي رغم توسعه 
ماندگاري  براي  را  الزم  شرایط  و  امكانات  اولیه،  زیرساخت هاي 
الزم  شرایط  ایجاد  همچنین  و  مناطق  این  در  جمعیت  تثبیت  و 
براي بازگشت از شهرها و فعالیت روستاییان فراهم نماییم. تجربة 
فعالیت ما در استان قزوین توانست این موضوع را ثابت کند که 
پایدار، روستاییان  اشتغال  بودن شرایط و درآمد و  درصورت مهیا 
حاضر به ترک محیط خود و مهاجرت به شهرهاي دیگر نیستند. 
اقدامات اصالحي ما بر روي گونه گیاهي و بهبود روش هاي زراعي 
سبب شد تا عملكرد تولید گوجه  فرنگي را از 34 تن در هكتار به 
13۰ تن در هكتار افزایش دهیم و به تََبع آن افزایش تولید در واحد 

سطح و افزایش درآمد براي تولیدکنندگان را بوجود آوریم. 
تولید  بخش  در  درصد   81/5 حدود  از  متأثر  روستا  اقتصاد 
که  اینست  آن  معناي  و  است  خدمات  بخش  در  18/5درصد  و 
توسعه خدمات در روستاها در مقایسه با بخش تولید بسیار کمتر 
انجام  بخوبي  روستاها  در  تولید  با  مرتبط  خدمات  توسعه  و  بوده 
مشكل  یك  با  روستا  در  تولید  حوزه  در  همچنین  است.  نشده 
جدي مواجه هستیم و اینست که در بسیاري از موارد با افزایش 
تعداد تولیدکنندگان در کشور، چالش ها و مشكالت گوناگوني در 
فروش محصول  و  قیمت  بازار،  تعادل  نهاده ها،  تأمین  زمینه هاي 
براي تولیدکنندگان بوجود مي آید که مي تواند آسیب هاي جدي را 
به این بخش وارد سازد. از سوي دیگر نیز افزایش تولید و ایجاد 
مشكالت براي تولیدکنندگان منجر به حضور بیشتر واسطه ها،  بهم 
خوردن تعادل بازار و افزایش قیمت ها خواهد شد که عدم توسعه 

خدمات جانبي و مرتبط نیز اوضاع را پیچیده تر مي کند.  

کیاني راد: امروزه نوع نگرش به کشاورزي در جهان تغییر کرده 
و کشاورزي چندکارکردي جاي کشاورزي سنتي و تك بُعدي را گرفته 
است. کشاورزي در مفهوم امروزي فقط مسئول تولید غذا نیست، بلكه 
وظایف دیگري همچون حفظ میراث کشاورزي، توسعه گردشگري و 
اعتباربخشي به روستاها را نیز برعهده دارد. به نظر بنده، روستا بدون 
کشاورزي هویت ندارد و در بسیاري از کشورها همچون چین، هند 
این  است.  مطرح  شهر«  »روستا-  واژه  مناطق  این  براي  استرالیا  و 
مفهوم مؤید آن است که در روستا- شهرها هم تولید رخ مي دهد و 
هم خدمات در حد مطلوب وجود دارد. در این مناطق سطح خدمات 
متناسب با جمعیت و نیازها وجود دارد و توسعه این بخش به گونه اي 
است که روستاییان ضرورتي براي مهاجرت به شهرها براي دریافت 
خدمات بیشتر و تأمین مایحتاج خود ندارند و کلیه نیازهاي آن ها تأمین 
مي شود. این یعني راهبردي براي تثبیت جمعیت و ماندگاري روستاییان 
در محیط روستا. اگر بتوانیم خدمات را در روستاها گسترش دهیم، هم 
تولید افزایش مي یابد و هم محیط روستا را حفظ کرده ایم. از سوي 
دیگر ضرورتي بر ایجاد صنایع پیرامون روستاها نیست. همچنین یكي 
از مهمترین موضوعات پیش روي تولیدکنندگان روستایي، عدم توجه 
به برنامه ریزي و سرمایه گذاري براي توسعه خدمات پیش و پس از 

تولید در روستاهاست.        
از دیگر چالش هاي پیش روي روستاها، نبود نظام مدیریت توسعه 
ارباب- نظام  به  وارده  ایرادات  تمامي  علیرغم  است.  روستایي  پایدار 
رعیتي که در گذشته در روستاها حاکم بود، کلیه فعالیت ها و زنجیره هاي 
ارزش روستا به صورت داخلي کنترل و نظارت مي شد و با توجه به 
منابع و نیازهاي روستا، روابط اجتماعي و تولید آن تنظیم مي شد. اما با 
تغییر نظام مذکور و جایگزیني الگوهاي دیگر و بعضاً ناسازگار با محیط 
اجتماعي و اقتصادي روستا، طي سنوات گذشته، هنوز نتوانسته ایم یك 
الگوي جامع و موفقي را در زمینه توسعه روستایي معرفي و اجرایي 

نماییم.
در یك تقسیم بندي کلي، مهمترین چالش هاي پیش روي روستاها 
بر پایه کشاورزي را مي توان در بخش هاي تولید، نهاده و خدمات نام 
برد. در روستا مشكل عرضه و تقاضا وجود دارد و در حوزه خدمت رساني 
نیز روستاها با کمبود خدمت و یا وجود خدمات اما با کارآیي پایین 

عباس یدالهي

  ساالنه بیش از 120 میلیون تن 

محصوالت کشاورزي در کشور تولید 

مي شود که از این میزان بیش از 90 

درصد آن در روستاهاست.
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مواجه هستند. سیاست ها و برنامه هاي دولت در زمینه هاي حاکمیتي 
و بخش خصوصي نتوانسته است در این بخش اثرگذار باشد. کمبود 
و نبود تنوع در تولیدات نیز حوزه تقاضاي روستا را با مشكل مواجه 
با  تولیدي  محصوالت  از  بسیاري  هنوز  که  طوري  به  است.  ساخته 
روش هاي سنتي عرضه مي شود و بیشترین سود در بازار عاید دالالن 
و واسطه ها مي شود و تولیدکننده و مصرف کننده متضرر مي شوند. نكته 
مهم اینست که روستاها از منافع حاصل از تولیدات بهره مند نمي شوند 
و یكي از نتایج آن نیز کاهش سهم بخش هاي ُمولد در اقتصاد روستا 
رشد  به  مي توان  آن  از مصادیق  است.  ُمولد  غیر  افزایش خدمات  و 
فروشي  بازارهاي عمده   در  و عرضه  براي خرید محصول  واسطه ها 
تولید در روستا  از دیگر مشكالت  توازن ساختاري  نمود. عدم  اشاره 
است. به طوري که بدون هیچ پشتوانه کارشناسي در یك دوره زماني 
تعداد زیادي از روستاها به شهر تبدیل شدند، بدون اینكه با افزایش 

خدمت رساني همراه باشد و یا ظرفیت تولید آن مناطق افزایش یابد.

وجود  نظر  اتفاق  نكته  این  در   
در  و  تولیدند  کانون هاي  روستاها  که  دارد 
این زمینه چالش هایي پیش روي روستاییان 
وجود دارد، به نظر شما مهمترین راهكارها 

برای مرتفع کردن این چالش ها کدامند؟ 
ظرفیت  از  بهره گیري  مي رسد  نظر  به  یدالهي: 
به روستاها، مي تواند  براي ُهویت بخشي  رسانه ملي 
آثار مثبتي بر افزایش روحیه خودباوري و اعتماد به 
نفس روستاییان داشته باشد. نكته مهم دیگر، نقش 
مؤثر صدا و سیما در معرفي الگوهاي موفق تولید در 
است.  کشور  در سطح  آن  ترویج  و  نشر  و  روستاها 

تجربه موفق کشور ترکیه در پیوند تولید با صنعت قابل توجه است. 
در این کشور، انعكاس مشكالت زنان روستایي در استفاده از تراکتور 
باعث تغییر و بهینه شدن طراحي آن از سوي صنایع تراکتورسازي 
استفاده کنندگان،  و  مشتري  نیاز  مبناي  بر  جدید،  طراحي  در  و  شد 
اصالحات مورد نظر زنان کشاورز در ساخت تراکتورها اعمال شد. از 
این رو افزایش تعامل رسانه ها به ویژه صداوسیما و انعكاس نقاط ضعف 
و قوت مي تواند بسیاري از مشكالت روستاییان در زمینه تولید و بازار 

را مرتفع سازد. 

دلیري: صدا و سیما عالوه  بر پیوند صنعت و بخش تولید، مي تواند 
نقش مؤثري در ُهویت بخشي به روستاها داشته باشد. همچنین این 
رسانه مي تواند با معرفي فرهنگ، گویش ها، غذاهاي محلي، الگوي 
زندگي و سایر ظرفیت هاي روستا در قالب برنامه هاي جذاب، ذهنیت 
مردم را نسبت به محیط روستا تغییر دهد. نكته آخر اینكه عدم توجه 
به مسایل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي روستا، آسیب هاي جدي را به 

ُهویت این مناطق وارد مي سازد. 

حسین دلیري

 بیش از 4 میلیون نفر تولیدکننده و 

بهره بردار بخش کشاورزي در کشور 

وجود دارد که حدود 90 درصد آن ها 

داراي تحصیالت دانشگاهي نیستند
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کیاني راد: توسعه پایدار روستایي امري حاکمیتي است و به دلیل 
گستردگي و ماهیتي که دارد، وظیفه اي فرابخشي تلقي شده و یك 
وزارت خانه متولي آن نیست و نمي تواند باشد. از این رو جاي یك نهاد 
پایدار  توسعه  بر  نظارت  و  ساماندهي  براي  زمینه  این  در  فرابخشي 
روستایي خالي است. تجربه سایر کشورها نشان مي دهد که، هر کجا 
سیاست هاي توسعه روستایي و توسعه کشاورزي با هم متوازن بوده اند، 

توسعه روستایي بهتر اتفاق افتاده است. 
راهبردهاي وزارت جهاد کشاورزي در زمینه توسعه تولید و کشاورزي 
به دو مقطع پیش از سال 1392 و پس از آن تقسیم مي شود. در زمینه 
امنیت غذایي، پیش از سال 1392، برنامه و وظیفه اصلي وزارتخانه 
مذکور، تأمین همه محصوالت غذایي کشور بود و بر این اساس با 
بودجه اندک و محدود خود، از تولید تمامي محصوالت کشاورزي در 
کشور حمایت مي کرد. پس از بررسي جامع و آسیب شناسي موضوع، 
 ،1392 سال  از  پس  و  کرد  تغییر  زمینه  این  در  وزارتخانه  رویكرد 
حمایت وزارت جهاد کشاورزي فقط از محصوالت اساسي و راهبردي 
از  بخشي  زیرا  گرفت،  قرار  کار  دستور  در  غذایي  ارزش  زنجیره  در 
اختیار وزارت  فرآیند زنجیره که در سطح مصرف کنندگان است، در 
جهاد کشاورزي نمي باشد. در زمینة ارتقاي عوامل تولید به ویژه آب، 
سیاست هاي جدید وزارتخانه، انتقال تولید محصوالت از فضاي باز به 
فضاي بسته )گلخانه ها( براي محصوالتي که قابلیت تولید در فضاي 
بسته را دارند، به  منظور ارتقاي بهره وري آب و اختصاص زمین هاي 
آزاد شده به تولید محصوالت اساسي و راهبردي و همچنین بهره گیري 

از سایر روش ها، براي ارتقاي بهره وري آب است.
از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص، مي توان به معرفي 
در  نظام ها  این  ثبت  با  جهان  به  کشور  کشاورزي  میراث  نظام هاي 
»نظام میراثي کشاورزي مهم جهاني )GIAHS(« سازمان خواروبار 
اقدام سال  به  این موضوع  نمود. سابقه  اشاره  متحد  ملل  کشاورزي 
برمي گردد   )FAO( متحد  ملل  و کشاورزي  خواروبار  سازمان   2۰۰2
که با هدف شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث کشاورزی جهانی 
از نظر 5  باید   )GIAHS( براي ثبت در  نظام مورد نظر  بوده است. 
معیار، واجد شرایط باشد. این 5 معیار شامل: نقش آن در امنیت غذایی 
و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع زیستی کشاورزی، دانش محلی 

و بومی و سنتی، فرهنگ و نظام های ارزشی و سازمان های اجتماعی 
و چشم اندازهای طبیعی و گردشگری کشاورزی است. تاکنون پنجاه  
و هفت درخواست از 21 کشور در کل جهان موفق به عبور از فرآیند 
سخت گیرانه فائو براي ثبت در نظام جیاس شده اند که نظام کشاورزی 
مبتنی بر قنات کاشان در سال 1393 به عنوان اولین میراث جهانی 
کشاورزي از کشورمان در میان این فهرست قراردارد. همچنین نظام 
تولید انگور مالیر و نظام زراعت زعفران مبتني  بر قنات در گناباد نیز 
به تازگي در این فهرست قرار گرفته است. بنابراین یكي از اقدامات 
اساسي در زمینه ُهویت بخشي به روستاها و حمایت از تولیدات آن ها، 
با  آن ها  تلفیق  و  بومي  الگوهاي  بسط  و  کشاورزي  نظام هاي  حفظ 

روش هاي جدید علمي است.

 به عنوان آخرین پرسش، با توجه به تأسیس 
سطح  در  محلي  مدیران  عنوان  به  دهیاري ها  فعالیت  و 
امور  مدیریت  زمینه  در  گانه آن ها  وظایف 48  و  روستاها 
روستا، به نظر شما چگونه مي توان از ظرفیت این نهادهاي 
عمومي غیردولتي در زمینه افزایش تولید، توسعه بخش 
خدمات مرتبط و تنوع بخشي به مشاغل روستایي بهره 

جست؟

از  استفاده  در  مهم  و  اساسي  نكته  اینجانب  نظر  به  کیاني راد: 
ظرفیت دهیاري ها توانمندسازي و توسعه ظرفیت دهیاران است. اما 
این مهم تنها در صورت اصالح شیوه حكمراني در روستاها که در 
برگیرنده سه ضلع اصلي حكمراني یعني: دولت، جامعه مدني و بخش 
خصوصي است، اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر، اگر هرکدام از این 
اضالع زمینه هاي افزایش مشارکت و بهبود فضاي کسب و کار در 
روستا را فراهم آورند، آنگاه مي توان به توسعه پایدار روستایي توأم با 
افزایش سرمایه اجتماعي روستاییان و بهره مندي از منافع توسعه پایدار 

روستایي توسط روستاییان امید داشت.   

در پایان از اینكه این فرصت را در اختیار ما 
قرار دادید، بسیار سپاسگزاریم.
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1. بیان مسئله
و  اجتماعی  اقتصادي،  توسعه  فرآیندهاي  در  روستاها  و جایگاه  نقش 
پیامدهاي  و  بین المللی  و  ملی  منطقه اي،  محلی،  مقیاس  در  سیاسی 
فزآینده،  نابرابري  فقر گسترده،  روستایی چون:  مناطق  توسعه نیافتگی 
به  توجه  موجب  حاشیه نشینی شهري  و  بیكاري  جمعیت،  سریع  رشد 
توسعه روستایی و حتی تقدم آن بر توسعه شهري شده است )یاسوري 
و جوان،2۰ :1394 به نقل از ازکیا و غفاري، 1388(. بدینسان، توسعه 
روستایی همواره دغدغه اندیشمندان و سیاست گذاران توسعه بوده است 
)رضوانی و همكاران، 1395( و رسیدن به این مهم، مستلزم پیمودن 
مدیریت  جمله  از  متعدد  تكنیك هاي  و  ترفندها  به کارگیري  و  راه ها 
روستایي است. در واقع مدیریت روستایي، به عنوان شالوده و اساس 
جریان توسعه در فضاهاي روستایی، یكي از ارکان اصلی و جدانشدنی 
ابعاد توسعه  از  اقتصادي به عنوان یكي  توسعه روستاها، بویژه توسعه 
می باشد. چرا که در نبود مدیریت سازماندهی شده در نواحی روستایی، 
در   )147  :139۰ )بدري،  بسیاري  مشكالت  با  نیز  توسعه  برنامه های 
بخش هاي اقتصادي، اعم از بیكاري آشكار و پنهان، ایجاد مشكالت 
در نواحی شهري، گسترش شغل هاي کاذب، فشار بیش از حد بر روي 
زمین، پایین بودن رفاه عمومی، گسترش فقر و پایین بودن شاخص هاي 

توسعه اقتصادي روستاها مواجه خواهد شد )بسطام، 1383: 3(.

در واقع روند نزولي اقتصاد روستاها، جابجایي و مهاجرت هاي گسترده 
روستاییان به شهرها، گسترش فقر و بیكاري، عدم امنیت غذایي، قرار 
گرفتن عمده جمعیت روستایي در حاشیه و مواردي از این دست نشان 
مي دهد که روستاهاي کشور در وضعیت ناپایداري اقتصادي قرار دارند. 
مدیریت روستایي بواسطه وظایف و نقش هایي که در راستاي توسعه 
روستاها بر عهده دارند، جایگاه بسیار مهمی در همـاهنگی فعالیـت هاي 
توسعه روستایی بر عهده دارند )لشتي، 1385: 2(. مدیریت روستایی از 
زمـانی کـه در منـاطق روسـتایی فرآینـدهاي سیستماتیك ساختاري 
به عنـوان یـك راهبـرد در  پیدا کرد و  حاکم گردید، جایگاه ویژه اي 
جهت نیل به توسعه مطرح گردید )سریرام ، 2۰۰7: 3(. به عبارت دیگر 
مي توان گفت که یكی از شـاخص هـاي نوسـازي اقتصـاد ملـی است 
که در ساختارهاي اقتصادي و مدیریتی روستاها از اهمیت بسـیار بـاالیی 

برخـوردار اسـت )سعیدي، 1388: 179(.  
هم اکنون در کشور، ارکان مدیریت روستایی شامل شوراهاي اسالمی 
و دهیاري ها است )بدري، 1388: 91(. به لحاظ سابقه تاریخی، می توان 
گفت که بعد از انقالب اسالمی، در سال 1361، مجلس شوراي اسالمی 
قانون تشكیالت شوراهاي اسالمی را به تصویب رساند و در سال 1377 
اولین دوره انتخابات شوراها برگزار شد. در همین سال نیز طبق قانون 
به وزارت کشور اجازه داده شد تا براي اداره امور روستا، نهاد “دهیاري” 

مدیریت روستایي  و نقش آن 
در پایداري اقتصادي نواحي روستایي

 الوین رمضاني 
دانشجوي دكتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایي

اهــــل قلم
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را تأسیس و شخصی تحت عنوان دهیار و با وظایف خاص، به عنوان 
شرایط  داراي  متقاضی  روستاهاي  در  اسالمی  شوراي  اجرایی  بازوي 

انتخاب شود )ریاحی و قدیري، 1383: 7(.
بنابراین به استناد ماده 1۰ اساسنامه، تشكیالت و سازمان دهیاري ها 
مصوب 138۰، نهاد دهیاري متولي توسعه پایدار در روستا شناخته شد 
و به استناد آیین نامه اجراي ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، 
دهیار به عنوان مدیر ارشد روستا، توسط اعضاي شوراي اسالمي روستا 

انتخاب و معرفي گردید. 
در واقع نهاد دهیاري در روستا موظف به فعالیت در پنج حوزه “ستادي و 
اداري”، “ اقتصادي و مالی”، “خدماتی، اجتماعی و سیاسی”، “بهداشتی 
و زیست محیطی” و “کالبدي و عمرانی” مي باشد. بر این اساس می توان 
دریافت که دهیاري به عنوان یك رکن اساسی مدیریت در روستاها، 
فضاهاي  اقتصادي  توسعه  به  کمك  براي  مأموریت  و  نقش  داراي 

روستایی است. 
تبیین جایگاه  با هدف  تا  بنابراین ما در پژوهش حاضر تالش داریم 
شناسایي  ضمن  روستاها،  اقتصادي  پایداري  در  روستایي  مدیریت 
چالش هاي اثرگذار در سطح کالن و خرد بر جایگاه مدیریت روستا  در 
توسعه اقتصادي روستاها، به ارایه راهكارهایي در راستاي تقویت بنیه 

اقتصادي مدیریت روستا در سطوح محلي و فرامحلي بپردازیم.
2. مباني نظري

اساساً حوزه هاي روستایي به عنوان قاعده نظام و فعالیت ملي، نقش 
گرو  در  توسعه سرزمین  که  چرا  مي کنند،  ایفا  ملي  توسعه  در  اساسي 
پایداري نظام روستایي به عنوان زیر نظام تشكیل دهنده نظام سرزمین 
است و جامعه روستایی نه یك جامعه حاشیه اي در نظام اقتصادي، بلكه 
 Higgins &( یكی از ارکان مهم در توسعه کشورها تعریف شده است
Savoie, 1997: 89(. لذا پایداري فضاهاي روستایي در ابعاد مختلف، 
مي تواند نقش مؤثري در توسعه منطقه اي و ملي داشته باشد و اگر در 

آثار  ایجاد شود،  وقفه اي  روستایي  توسعه فضاهاي  و  پیشرفت  جریان 
و پیامدهاي آن نه تنها حوزه هاي روستایي، بلكه مناطق شهري و در 
نهایت، کلیت سرزمین را در بر خواهد گرفت )رضواني، 1383: 2(. لذا 
اقتصاد نواحي روستایي نقش بسزایي در پایداري فضاهاي روستایي و 

توسعه منطقه اي و ملي دارد.
کشاورزي  مختلف،  کشورهاي  روستایي  نواحي  اقتصادي  ساختار  در 
محور اساسي تأمین معیشت به شمار مي رود. اگر بخش کشاورزي یك 
کشور به حد کافي نیازهاي غذایي جمعیت روبه رشد را تأمین نكند، الزم 
است که مواد غذایي بیشتري از خارج وارد شود. این امر براي کشورهایي 
که منابع ارزي محدودي دارند، وضعیت نامطلوبي تلقي مي شود. در این 
صورت منابع در دسترس به جاي آن که به سرمایه گذاري زیربنایي و 
تولیدي اختصاص یابد، صرف واردات مواد غذایي مي شود و در فرآیند 

رشد و توسعه آن ها خلل وارد مي کند )شكوري، 1384: 14(. 
در واقع روند نزولي اقتصاد روستاها، جابجایي و مهاجرت هاي گسترده 
غذایي،  امنیت  عدم  بیكاري،  و  فقر  گسترش  شهرها،  به  روستاییان 
قرار گرفتن عمده جمعیت روستایي در حاشیه و مواردي از این دست 
اقتصادي  ناپایداري  وضعیت  در  کشور  روستاهاي  که  مي دهد  نشان 
عمده ضعف  دالیل  از  که  گفت  مي توان  دیگر  عبارت  به  دارند.  قرار 
ساختاري روستاها مشكالت اقتصادي آنهاست که تبلور آن را مي توان 
در عدم تنوع مشاغل، پایین بودن سطح اشتغال، پایین بودن دستمزدها، 

ناپایداري فعالیت هاي اقتصادي و ... مشاهده کرد )سعیدي، 1377: 92(.
روستاهاي کشور به علت اتكاي شدید بر کشاورزي و درآمدهاي حاصل 
از آن و نداشتن منابع اشتغالي و درآمدي غیر از کشاورزي، داراي اقتصاد 
فعالیت هاي  به  اشتغال  درآمد،  نظر  نقطه  از  هستند.  ناپایدار  و  ضعیف 
از  است.  اهمیت  حائز  روستایي  اقتصاد  رونق  و  در رشد  غیرکشاورزي 
این رو گسترش فعالیت هاي غیرکشاورزي روستایي سهم عمدهاي در 
یزدي، 139۰: 227(.  )پاپلي  است  داشته  روستایي  درآمدهاي  افزایش 
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ناپایداري ها و مضرات فراوان آن در توسعه،  با مشخص شدن  اکنون 
پایداري به صورت مسئله اي مهم نمود یافته است. اسپنگنبرگ پایداري 
اقتصادي را ایجاد و حفظ درآمدي دائمي و با ثبات براي افراد جامعه 
بدون کاهش و زوال سرمایه ها و ذخایر مي داند. وي معتقد است اقتصاد 
زماني پایدار است که به پایداري سیستم هاي طبیعي، اجتماعي و انساني 
آسیب وارد ننماید )توکلي، 1393: 75(.  بنابراین اقتصاد روستایي نیازمند 
انسانی،  سكونتگاه هاي  این  اهمیت  جهت  به  و  است  اساسي  تحولي 
شناسایی و پرداختن به مسائل ساختار حكومت محلّی یك مسئلة کلیدي 

محسوب خواهد شد )فرهادي و زارع، 1389: 48(.
نواحی روستایی منوط به  اقتصادي در  بدینسان، حادث شدن توسعه 
 Umebau& Onwe,( است  یكپارچه  و  جامع  مدیریت  ساختار 
56 :2۰۰8(. به عبارتی، جامعه روستایی به توسعه نمی رسد مگر اینكه 
اصول دقیق و منظم برنامه ریزي و مدیریت همه جانبه در آن حاکم باشد 

.)Sriram, 2۰۰7: 12(
در منابع علمی، تعاریف متعددی از مدیریت ارائه شده است. مدیریت 
 Pandey, 2۰۰8:(. هنر انجام امور به وسیله  و از طریق دیگران است
1( گروهی مدیریت را علم هماهنگی کوشش هاي اعضای سازمان و 
استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین توصیف کرده اند )الوانی:1377، 
کارآمد  و  مؤثر  کارگیری  به  فراگرد،  تعاریف  این  اشتراک  نقطه   .)  17
نیروهای مادی و انسانی بر مبنای یك نظام ارزشی پذیرفته شده است 
که از طریق برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امكانات، هدایت و 

کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعین شده صورت می گیرد. 
در زمینه مدیریت تعاریف گوناگوني مطرح شده است. در تعریف بانك 
جهانی، مدیریت محلی یك رویكرد شبه بازرگانی در حكومت و اداره 
Mat� )شهر است که می تواند به استفاده مؤثر و کارآمدتر منجر شود 

tingly, 1993(. برخی معتقدند مدیریت یعنی سازماندهی و برنامه ریزي 
هماهنگی کوشش هاي  هنر  و  علم  را  مدیریت  دیگر،  جاي  در  منابع. 
اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي تبدیل به اهداف تعریف کرده اند 

)طالب، 1375: 11(. 
بالتبع مدیریت روستایي، فرآیند سازمان دهي و هدایت جامعه، از طریق 
روستایي  مناطق  اداره  در  مسئول  نهادهاي  و  سازمان ها  شكل دهي 
و  سازماندهی  )محلی(،  روستایی  مدیریت  هراپ  عقیده  به  مي باشد. 
هدایت اجتماعات روستایی، با توجه به نقش و کارکردهای موجودشان 

برای دستیابی به اهداف معین و نیازهاست )Harrop, 2۰۰1:9 ( و 
پیوند اقتصادی، اجتماعی و محیطی فرآیندهای پایدار در روستاها را با 
خود به همراه دارد )Prof, 2۰۰4: 2(. بر این اساس، اصلی ترین وظیفه 
مدیریت روستا، مداخله در نواحی مختلف روستا با هدف ارتقای توسعه 
است.  مردم  خدمات ضروری  تأمین  نیز  و  مردم  بهروزی  و  اقتصادی 

)sharma. 2۰۰4,5(
فرآیندهاي  محیطی  و  اجتماعی  اقتصادي،  پیوند  روستایی  مدیریت 
یكی   .)Prof, 2۰۰4: 2( دارد  همراه  به  خود  با  را  روستاها  در  پایدار 
و  روستا  از  مناسب  درک  روستایی،  مدیریت  مفهوم  در  مهم  نكات  از 
توسعه اقتصادي روستاها است )قدیري معصوم، 1382: 2(. چرا که امر 
خطیري همچون توسعه یكپارچه روستایی منوط به حصول تغییراتی در 
زمینه هاي گوناگونی همچون افزایش تولید اقتصادي )سعیدي، 1377: 
158( یا به بیان دیگر، بروز تحول براي توسعه اقتصادي روستا است 

)پاپلي یزدي و ابراهیمي، 1381: 45(. 
3. پیشینه پژوهش

بدری )139۰( در مقاله ای با عنوان )) چالش های مدیریت روستایی در 
ایران و ارایه سیاست های راهبردی((، ضمن ارایه شمای کلی از تحوالت 
ساختار مدیریت روستایی کشور، با بررسی تطبیقی دیدگاه ها و نظریات 
مرتبط، ارتباط میان عناصر نظام فعلی مدیریت روستایی را مشخص و 
چالش های پیش رو را ارایه می دهد. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای 
است که با مطالعه مطالب مربوط به مدیریت روستایی کنونی به بررسی 
تئوری های مدیریتی سعی در یافتن رابطه ای بین تئوری های مدیریتی 
و  تحقق  برای  می دهد  نشان  نتایج  دارد.  کشور  روستایی  مدیریت  و 
عملیاتی کردن حق توسعه یافتگی و زندگی شرافتمندانه در چهارچوب 
چشم انداز روستایی، لزوم توحه به سازو کارهای نهادی از جمله بازنگری 
در اندیشه ها، شیوه های برنامه ریزی، قوانین، رویه ها، سبك ها و شیوه 
مدیریت و حكمرانی و تاکید بر ایجاد و تقویت نهادهای بومی، محلی و 
مدنی از طریق خوشه ای و شبكه ای کردن آن ها ضرورت دارد ) بدری، 

.) 139۰
عنوان  تحت  پژوهشی  در   ،)1391( جعفرآباد  پورجمالی  و  عنابستانی 
مدیریت  از  روستاها  درون زای  توسعه  تأثیرپذیری  میزان  ))برآورد 
روستایی، مطالعه موردی: دهستان اترک، شهرستان مانه و سملقان((، 
مدیریت  عملكرد  میان  معناداری  رابطه  که  رسیده اند  نتیجه  این  به 

عنوان پژوهشمحقق/ سال

بررسي و تحلیل چالش هاي مدیریت روستایيلگما1  )2۰۰(

نقش فناوري اطالعات و سیستم هاي مخابراتي در توسعه مدیریت روستایيپراف2  )2۰۰4(

بررسي نقش آموزش مدیریت روستایي در سطح هندوستانسریرام3  )2۰۰7(

مدیریت روستایي و ساختار ان در هند و اثرات مدیریت پایدارایرما4  )2۰۰7(

بررسي و تحلیل توسعه مدیریت روستایي و اثرات و پیامدهاي آنیومه بااو5  )2۰۰8(

جدول1. مطالعات خارجي انجام شده در زمینه مدیریت روستایي مآخذ: موالیي هشتجین و همكاران، 1396: 170(.

1. Lgma          2. Prof           3 . Sriram        4 .  Irma          5 .Umebau
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در  و  داشته  روستا وجود  در  اجتماعی  روستایی و شكل گیری سرمایه 
این میان بیشترین سهم مربوط به عوامل اقتصادی می باشد. لذا تجهیز 
مانند:  ارزش هایی  تقویت  اقتصادی روستاها،  امور  و سرمایه گذاری در 
شایسته ساالری در سطح مدیران محلی روستایی، به کار بردن تشویق 
و ترغیب اجتماعی و دادن پشتیبانی عاطفی از سوی مدیریت محلی و 
سطوح باالتر مدیریت توسعه روستایی از جمله راهكارهای پیشنهادی 
برای بهبود عملكرد مدیریت محلی و شكل گیری سرمایه اجتماعی در 

روستا می باشد ) عنابستانی و پورجمالی، 1391: 147-169(.
بررسی   « عنوان  تحت  پژوهشي  در   ،)1392( همكاران  و  صیدایي 
نوین روستایی در توسعه روستایی، مطالعه  و تحلیل عملكرد مدیران 
متغیرهاي  که  دریافتند  کرمانشاه«،  استان  اورامانات  منطقه  موردي: 
مشكالت  حل  در  مدیریت  کافی  توان  اسالمی،  شوراي  با  همفكري 
مردم، آگاهی از قواعد و قوانین، رضایت دهیار از شغل خود و مشورت 
با مردم، متغیر وابسته )عملكرد مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار 

روستایی( را تبیین می کنند.
با عنوان » مدیریت محلی و  قنبري و بهرامي )1393(، در مقاله اي 
نقش آن در توسعة کالبدی سكونتگاه های روستایی، مطالعه موردي: 
شهرستان چناران«، به این نتیجه رسیدند که مدیریت محلی در توسعة 
کالبدی روستایی نقش موثر و کارآمدي دارد. بر اساس یافته های تحقیق 
به جز در معیار وضعیت اقتصادی، در معیارهای قدیری معصوم و ریاحی 

)1393(، در پژوهشی با عنوان ))بررسی محورها و چالش های مدیریت 
روستایی در ایران((، با بررسی رویكردهای دوگانه مدیریت روستایی در 
این نتیجه رسیدند  انقالب اسالمی، به  از  دو مقطع زمانی فبل و بعد 
که اعمال برنامه های از باال به پایین و سیاست های تمرکزگرانه، عدم 
تفویض اختیار، نبود مدیریت واحد روستایی، کمبود منابع و تجهیزات، 
از جمله چالش های   ... و  پایین  تجربه  آموزش های تخصصی،  کمبود 
مدیریت روستایی در ایران می باشد )قدیری معصوم و ریاحی، 1393(. 

مورد بررسی بین دیدگاه دو جامعة آماری تفاوتی معنادار وجود دارد.
در ادامه به برخي از مطالعات خارجي انجام شده در این زمینه اشاره 

شده است:

4. روش پژوهش
توصیفي-  روش  نظر  از  و  کاربردي  هدف،  حیث  از  حاضر  پژوهش 
تحلیلي بوده است. به این شیوه که با تبیین چالش هاي اثرگذار در سطح 
کالن و خرد بر جایگاه مدیریت روستا  در توسعه اقتصادي روستاها، به 
اقتصادي مدیریت روستا در  بنیه  تقویت  راستاي  راهكارهایي در  ارایه 

سطوح محلي و فرامحلي پرداخته شده است.
5. بحث و نتیجه گیري

عوامل  به  وابسته  روستایی،  سكونتگاه هاي  در  توسعه  به  دستیابی 
متعددي است که از مهمترین آن، مدیریت محلي کارآمد است. از این 
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رو، در کشور ما به دلیل اهمیت نقش عناصر و ارکان مدیریت روستایی 
)شوراها و دهیاري ها( در رسیدن به توسعه روستاها، وظایفی خصوصًا 
در بعد بنیادین اقتصادي، براي این ارکان تعریف شده است که به شرح 

زیر است:
- شناسایی زمینه هاي اشتغال و مساعدت در جهت تأمین کار براي افراد 

جویاي کار با همكاري دستگاه هاي ذیربط.
- همكاري با مراجع ذیربط در جهت تسهیل دسترسی مردم روستا به 

آرد و نان مرغوب.
- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روي اجناس و نسبت 
به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیري از 
فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آن با هماهنگی مراجع قانونی 

ذیربط.
- پیگیري و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات خیریه و صندوق هاي 

قرض الحسنه و مؤسسات فرهنگی
- معرفی خانوارهاي بی سرپرست و بی بضاعت به سازمان بهزیستی 

کشور و کمیته امداد امام خمینی )ره(
- همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسی و صدور 

پروانه هاي کسب
- تهیه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارایه آن به شوراي اسالمی 

بخش
- وصول عوارض مصوب مراجع قانونی و مصرف آن در موارد معین

- تشویق و ترغیب روستاییان به توسعه صنایع دستی و اهتمام به ترویج 
و توسعه و بازاریابی محصوالت کشاورزي روستا

و  نیازها  کمبودها،  شناخت  و  بررسی  در خصوص  شورا  به  کمك   -
نارسایی هاي اجتماعی، اقتصادي و عمرانی

- تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات الزم در جهت رعایت 
سیاست هاي دولت

- همكاري مؤثّر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوّفیات 
و تهیه آمار مربوط

- همكاري با نیروي انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرایم و 

اجراي مقررات خدمت وظیفه عمومی
- اعالم فرامین و قوانین دولتی مربوط و پیگیري حسن اجراي آن

محصوالت  معرفی  جهت  در  کشاورزان  با  همكاري  و  مساعدت   -
کشاورزي و تولیدات صنعتی و صنایع دستی

- همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیالت الزم براي 
ایفاي وظایف آن ها

- جلوگیري از تكدي گري و واداشتن متكدیان به کار
- همكاري با واحدهاي امدادرسانی در هنگام وقوع حوادث و سوانح 

غیرمترّقبه و بالیاي طبیعی
به شورا جهت  روستا  تأسیسات  و  اماکن  معابر  نامگذاري  پیشنهاد   -

بررسی و ارایه آن ها به شوراي اسالمی بخش
- تنظیف و نگهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاري آب و 
فاضالب و الیروبی قنوات مربوط به روستا ) اکبري وعبدالهي، 1378: 

.)97
در  محلي  مدیریت  وظایف  پراکندگي  و  تعدد  وجود  با  است  بدیهي 
توسعه روستاها بویژه در بعد اقتصادي، موانع مختلفي در سطوح محلي 
و فرامحلي، بر سر راه مدیریت محلي وجود دارد که در بسیاري مواقع 
سرعت حرکت به سمت توسعه و بالتبع بهبود وضعیت اقتصادي روستا 

را کند مي نماید. 
مسائل و چالش هاي که مدیریت محلي را در مسیر توسعه اقتصادي 

روستاها با مشكل مواجه نموده، عبارتند از:
- محدودیت منابع مالی و اقتصادی مدیریت روستا؛ 

- محدودیت منابع مالي و اعتباري براي اجراي طرح هاي اشتغال زایي 
در روستا؛

-  نبود برنامه مدیریتی برای جلوگیری از گستردگی بیكاری و افزایش 
فرصت های متنوع شغلی؛

- خروج اقتصاد روستا از بخش کشاورزي و پایین آمدن سهم روستاها 
در تولید ناخالص داخلي؛

- نبود برنامه مدیریتی برای افزایش بهره وری عوامل تولید بویژه در 
استفاده از منابع آب؛

-  نبود برنامه مدیریتی برای جلوگیری از اتالف انرژی و وجود ضایعات 
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گسترده در فرایند تولید محصول؛ 
- نبود مدیریت ساده سازی و روان سازی دسترسی تولید کنندگان خرد 

به اعتبارات و تسهیالت بانكی؛
- نبود شیوه های مدیریت اقتصادی سودآور کردن بخش قابل توجهی 

از واحدهای تولیدی؛ و ...
متولیان  که  روستا(  اسالمي  شوراهاي  و  )دهیاران  محلي  مدیران 
در  خطیري  وظیفه  هستند،  روستایي  سكونتگاه هاي  در  پایدار  توسعه 
بهبود وضعیت اقتصادي روستاها دارند. در این راستا یك سري راهكار 
و پیشنهاد مطرح است که مي تواند در تقویت بنیه اقتصادي مدیریت 
روستایي و بهبود وضعیت اقتصادي روستاییان اثر گذار باشد. راهكارهاي 

پیشنهادي عبارتند از:
• شناسایی استعدادها و پتانسیل هاي بالقوه اقتصادي )نیروي انساني و 

...( تسط مدیریت روستا
• ایجاد صندوق و یا مؤسسات حمایتی در راستاي توسعه اقتصادي 

روستاها
کردن  اجرایی  و  مردم  ذهنی  و  فكري  مشارکت هاي  بكارگیري   •
راهكارها و ایده هاي منطقی افراد به جاي متداول شدن صرف مشارکت 

به صورت یدي و مالی و در نهایت دلسردي آنها از امر مشارکت 
• تقویت روحیه کارآفریني و تشویق مردم روستا به تولید ایده و خالقیت 

در راستاي ایجاد فرصت هاي شغلي متنوع
• بهره گیري از ظرفیت فنآوري اطالعات در خصوص ایجاد استارتاپ ها 
و شرکت هاي دانش بنیان در عرضه محصوالت و تولیدات روستایي و 

تالش در اتصال روستاییان به بازارهاي فرامحلي
• بهره گیري از ظرفیت خیرین و جذب سرمایه گذاري داخلي و خارجي 

و ...
در این میان دولت  نیز مي تواند با ایجاد سازوکارهاي حمایتي و تقویت 
ساختارهاي اداري و مدیریتي  مناسب جهت توسعه اشتغال و کارآفریني 
در مناطق روستایي و آموزش و توانمندسازي مدیران محلي، به نحوي 
که آن ها قادر باشند براي توسعه روستا ظرفیت سازي کنند، در پایداري 

اقتصاد سكونتگاه هاي روستایي اثرگذار باشند.
منابع

- اکبري، صادق و مجید عبدالهی )1378(، مجموعه قوانین و مقررات 
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روستایی، انتشارات اشتیاق نور 

روستایی، مجلّه  اقتصاد  مفاهیم  با  آشنایی   ،)1383( بهروز  بسطام،   -
دهیاري ها، سال دوم، شماره 7، صص 3۰-4۰

توسعه  نشریه هاي   ،)139۰( محمدامیر  ابراهیمي،  یزدي  پاپلي   -
روستایي، انتشارات سمت

اقتصادي  اجتماعي-  پایداري  سنجش   ،)1393( جعفر  توکلي،   -
استان  جنوبي،  و  شمالي  خاوه  دهستان هاي  روستایي،  سكونتگاه هاي 
چهاردهم،  سال  جغرافیایي،  علوم  کاربردي  تحقیقات  نشریه  لرستان، 

شماره 32
- رضوانی، محمدرضا )1383(، مقدمه اي بر برنامه ریزي توسعه روستایی 

در ایران، نشر قومس
- رضوانی، محمدرضا، سیدعلی بدري، ذبیح اهلل ترابی و بهرام هاجري 
از چارچوب  استفاده  با  )1395(، شناسایی راهكارهاي توسعه روستایی 
مشارکتی )SOAR(، مطالعه موردي: مورد: روستاي میغان، فصلنامه 

اقتصاد فضا و توسعه روستایي، شماره 18، صص 27-43
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توانمندی  اقتصادی زنان: چالش ها، فرصت ها و توسعه 

سكونتگاه های روستایی
)مطالعه موردي: روستاهای دهستان گیلوان وآب بر شهرستان طارم(

 ناصر شفیعی ثابت
استادیار گروه جغرافیای انسانی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده مسؤول1

 سمیه یوسفی 
دكتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از دانشگاه شهید بهشتی 

چكیده
هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین توانمندی  اقتصادی زنان و تأثیر آن بر توسعه سكونتگاه های روستایی ناحیه گیلوان و آب بر شهرستان طارم است. 
این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی روی 391 خانوار بهره بردار کشاورز در 24 روستای نمونه در ناحیه مورد مطالعه انجام شد. یافته های پژوهش 
نشان می دهد، بین شاخص های نظام اقتصادی و گسترش توانمندی زنان و در نتیجه توسعه روستایی رابطه معنی داری در سطح یك درصد وجود 
دارد. به عبارت دیگر، نقش زنان روستایی در فعالیت های تولیدی کشاورزی و غیرکشاورزی ناحیه مورد مطالعه قابل مالحظه است. اما، به رغم حضور 
گسترده زنان در فعالیت های متنوع  اقتصادی، آنان از جایگاه اجتماعی- اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند و نقش زنان در فعالیت های کشاورزی و 
غیرکشاورزی بسیار اندک است. بدین  ترتیب، توجه به آموزش هاي رسمی در ارتباط با مهارت هاي زنان  روستایي براي دریافت مجوز تأسیس کارگاه 

صنایع تبدیلي، وام خوداشتغالي براي مشارکت بیش  از پیش زنان و توجه به نقش برابر آنان در فرآیند برنامه ریزي توسعه روستایي پیشنهاد مي گردد.
کلید واژگان: زنان روستایی، توانمندی  اقتصادی، دهستان های گیلوان و آب بر، شهرستان طارم

1- n_hafiei@sbu.ac.ir
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مقدمه
با توجه به ساختار نظام های بهره برداری کشاورزی و تسلط بهره برداری 
خانواری و دهقانی خرد که بخش عمده نیروی کار آنان را زنان تشكیل 
می دهند؛ دستیابی به اهداف توسعه بدون در نظر گرفتن جایگاه مشارکت 
در  زنان  روستایی  مناطق  در  زیرا،  نیست.  امكان پذیر  روستایی  زنان 
بسیاری از امور مربوط به کاشت، داشت، برداشت و فرآوری محصوالت 
مختلف کشاورزی، نگه داری دام و طیور و سایر جنبه های تولیدی و 
بازاریابی محصوالت فعالیت می کنند. همچنین، در بسیاری موارد نیز، 
نقش سنگین تری نسبت به مردان به عهده دارند. با این حال، اغلب از 
موقعیت اجتماعی-   اقتصادی پایین تری برخوردار بوده و ارزش واقعی 
کار آن ها به عنوان نیروی  کار کشاورزی و روستایی به درستی تعریف 
نمی شود. به گونه ای که اغلب به مثابه عنصر حاشیه ای در فعالیت های 
تولیدی محسوب گشته و مزدی را در مقابل کارشان دریافت نمی کنند. 
عالوه  بر این، دسترسی و مالكیت شان بر منابع تولید اندک بوده وکنترل 
زندگی آنان نیز به  عهده مردان بوده و درآمدشان نیز به مردان تعلق 
می گیرد. توجه به این نكته که زنان و به ویژه زنان روستایی در کانون 
اصلی توسعه قرار دارند، دارای اهمیت بسیار می باشد. زیرا، آنان اغلب 
اقتصاد غیر پولی را با پرورش  نسل و تربیت نیروی انسانی و مدیریت 
اجرایی امور خانواده و کشاورزی معیشتی در کنترل خود دارند. این در 
حالی است  که نقش تولیدی زنان روستایی در امور کشاورزی همواره 
به صورت پنهان مطرح بوده و کمتر تجلی اقتصادی و اجتماعی یافته 
است )علیایی و همكاران، 1388، 2(. در کشورهای درحال توسعه )نظیر 
ایران(، زنان به  عنوان نیمی از جمعیت کشور به رغم مشارکت گسترده 
خود در فعالیت های متنوع کشاورزی و غیرکشاورزی، از فعالیت های 
توسعه ای همچون سوادآموزی، آموزش مهارت های نوین، توزیع عادالنه 
درآمد و ارتباط مستقیم با بازارکار محروم هستند و مزدی را در مقابل 
کارشان دریافت نمی کنند. همچنین، در فعالیت های اجتماعی، حضور 
مؤثر در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های توسعه اجتماعی- اقتصادی 
چالش- با  آسیب پذیر،  اقشاری  به عنوان  همواره  و  ندارند  کالبدی  و 

های متعددی نظیر: بی قدرتی، ضعف جسمانی و فقر رو به رو هستند، 
محرومیتی که بالطبع جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها را در فرآیند 
توسعه پایدار به شدت تنزل بخشیده است )چمبرز، 1376: 144(. زمانی 
که زنان روستایی مانند مردان دسترسی برابری به منابع، دارایی، خدمات 
و فرصت های اقتصادی داشته باشد، آن ها به یك نیروی محرک کلیدی 
در برابر فقر در مناطق روستایی تبدیل می شوند )fao,2۰14:1(. با توجه 
به این که شكل غالب فعالیت ها در ناحیه روستایی مورد مطالعه )گیلوان 
و آب بر شهرستان طارم استان زنجان( به صورت بهره برداری خانواری 
و  تولیدی کشاورزی  فعالیت های  در  زنان  نقش  است؛  دهقانی خرد  و 
غیرکشاورزی قابل مالحظه است. با این وجود، به رغم حضور گسترده 
زنان در فعالیت های متنوع روستایی که زمینه ساز توسعه روستایی است؛ 
از جایگاه اجتماعی- اقتصادی مطلوبی برخوردار نبوده و نقش مدیریتی 
زنان در فعالیت های کشاورزی و غیرکشاورزی بسیار اندک می باشد. 
از این رو، توجه به توانمندسازی زنان روستایی در ناحیه مورد مطالعه 

به  مثابه عامل کلیدی توسعه پایدار، امری ضروری است. به این معنی 
و  منابع  آموزش،  به اطالعات،  باید دسترسی الزم  زنان روستایی  که 
فرصت ها، قدرت تصمیم گیری، استقالل و خودمختاری و تسلط بر 
زندگی خود و توانایی تأثیر گذاری بر تغییرات اجتماعی و اقتصادی و 

غیره را داشته باشند. 

مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نظریات مربوط به نقش زنان در توسعه متاثر از نظریات فمینیستی 
نشان  بوزرپ  است.  بوزروپ1  یافته های  از  برخاسته  عمده  به طور  و 
کشورهای  در  شده  گرفته  به کار  توسعه  برنامه های  که  است  داده 
جهان سوم ناموفق بوده یا حتی در جهت عكس توسعه عمل کرده 
فمینست ها،  توجه  مورد  حوزه های  از  یكی  )النگه، 1372،24(.  است 
نظر  به  است.  بوده  زنان  زندگی  بر  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  آثار 
تیانو2 )1987( سه نگرش متضاد در مورد تاثیر توسعه اقتصادی بر زنان 
وجود دارد: 1-  نظریه  ادغام، که معتقد است توسعه با درگیر-کردن 
هرچه بیشتر زنان در اقتصاد و زندگی عمومی به رهایی زنان و برابری 
جنسیتی می انجامد. 2- نظریه حاشیه ای شدن، که معتقد است توسعه 
سرمایه داری، زنان را بیش  از  بیش از نقش های کلیدی کنار می گذارد و 
به قلمرو خصوصی خانه محدود می کند و در این روند زنان کنترل خود 
را بر امكانات مادی از دست می دهند و از نظر مالی به مردان وابسته 
می شوند. رالسر بلومبرگ3 )1981( در مورد این که چرا توسعه اقتصادی 

به حاشیه ای شدن زنان می انجامد، سه دلیل زیر را بیان می کند:
1- کار زنان در عمل سنگین تر می شود. 2- منابع درآمدی زنان کاهش 

می یابد. 3- رفاه و فرصت های زنان به عنوان انسان کاهش می یابد.
3- نظریه   بهره کشی،که معتقد است  مدرنیزه  شدن به  پیدایش نوعی 
نیروی کار زنانه با دستمزد پایین می انجامد و زنان برای تولید صنعتی 
اهمیت بیشتری می یابند اما، از آن جا که نیروی کار درجه  دوم محسوب 
می شوند، در معرض بهره کشی قرار می گیرند )آبوت و واالس، 138۰: 

 .)71-75
را در مورد  بهترین تقسیم بندی ها  از  بووینیك4 در سال 1986 یكی 
نظریه ها و سیاست گذاری های اتخاذ  شده در مورد زنان کم درآمد جهان 
جنستی:  توسعه  نظریه های  این گونه  جمله  از  است.  داده  انجام  سوم 
اقتصادی(7،  )خوداتكایی  فقرزدایی  )عدالت(6،  برابری  رفاه5،  نظریه 
کارایی8  و توانمندسازی9 است. نظریه رفاه: اولین توجه و کمك مستقیم 
به زنان، پس از جنگ  جهانی دوم در اروپا بود. از آنجاکه خانواده های 
تك سرپرست رو به فزونی نهاده بود، تصور بر این بود که با کمك 
اقتصادی مستقیم به زنان، خانواده ها از این  کمك ها بهره مند خواهند 
بوده است  بنابراین، می توان گفت محور کمك در واقع خانواده  شد. 
بودند  گیرنده  فقط  توسعه،  فرآیند  در  شرکت  بدون  زنان  زنان.  نه  و 
از  که  را  برابری  مسئله  )عدالت(:  برابری  نظریه   .)25 )خانی،1385، 
اجزای مهم و عمده مقوله  توسعه است، مدنظر قرار می دهد. این نظریه، 
بر این عقیده است که ریشه زیر دست بودن زنان را نه تنها در چارچوب 
بنابراین،  نمود.  جستجو  باید  مرد  و  زن  بین  روابط  در  بلكه  خانواده، 

1. Boserup        2. Tiano           3.Raelesser Blumberg           4.Buvinic          5. Welfare theory       6.Equality theory
7. Economic self  � Reliance          8. Efficiency theory          9.Empowerment theory
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طرفداران این نظریه اهمیت بسیاری برای استقالل مالی زن که به 
امور زنان  برابری منجر می شود، قائل می باشند )دفتر  گفته  آن ها به 
ریاست جمهوری و یونیسف، 1376، 98- 96(. اساس نظریه فقرزدایی 
)خوداتكایی اقتصادی(، بر این فرضیه استوار است که فقر زن و عدم 
تساوی او با مرد، نتیجه عدم دسترسی زنان به تملك زمین، سرمایه و 
تبعیض موجود در بازارکار می باشد. در نتیجه، اهداف آن باالبردن سطح 
اشتغال و درآمد زنان از طریق ایجاد دسترسی بهتر به منابع تولیدی 
و  سوادآموزی  جمعیت،  مهار  شامل:  نظریه  این  راهبردهای  می باشد. 
دستیابی بیشتر زنان به اشتغال بود  )دفتر امور زنان ریاست جمهوری 
و یونسیف، 1376،1۰7-1۰4(. نظریه کارآیی: در این نظریه تمرکز از 

روی زنان برداشته و به توسعه توجه می شود. فرض بر این بوده است 
که اگر توسعه اتفاق بیفتد، خود به خود مشارکت زنان را می طلبد و این 
امر موجب افزایش برابری خواهد شد. بنابراین، هدف افزایش کارآیی 
بهبود وضعیت زنان )خانی،1385، 27(.  نه  تولید تعریف می شود و  و 
توانمندسازی  )1991م(،  ساراالنگوی  نظر  بنابر  توانمندسازی:  نظریه 
زنان مستلزم روندی از چرخه مرتبط از پنچ سطح مختلف، شامل رفاه، 
دسترسی، آگاهی، کنترل و مشارکت استوار بود که در چارچوبی مرتبط، 
هر یك زمینه ساز دیگری به شمار می رفت )خانی و سعیدی، 1388: 
62(. هدف توانمندسازی کمك به افراد ضعیف است تا تالش نمایند 
بر ضعف هایشان غلبه؛ جنبه های مثبت زندگی شان را بهبود بخشیده، 
مهارت ها و توانایی هایشان را برای کنترل عاقالنه بر زندگی افزایش 

داده و آن را در عمل پیاده نمایند )کمیایی،139۰: 64(. 
 در زمینه جایگاه توانمندی  های اقتصادی زنان در توسعه سكونتگاه های 
روستایی مطالعات متعددی صورت گرفته است. مهم ترین تحقیقاتی که 

در این زمینه انجام شده به شرح زیر است:
مطالعات اتسن و وودنل در زمینه نوع و نقش فعالیت زنان روستایی نشان 
داد، زنان در فعالیت های کشاورزی مثل: آماده کردن زمین، بذرکاری، 
از  استفاده  برداشت محصول،  کوددهی، وجین کردن علف های هرز، 
آفت کش ها، بخش اساسی از کارها را انجام می دهند اما، در فعالیت های 
و  ندارند  مشارکتی  آن ها  فروش  و  ذغال  درست کردن  مثل:  درآمدزا 
 ottesen( ماهیگیری و شكار را به صورت گاه و بیگاه انجام می دهند
Woudnel & , 1991: 1۰2-11۰ به نقل از نوری و علی محمدی، 
زنان  داد،  نشان  ترکیه  در  همكاران  و  اکپینار  مطالعات   .)91  :1386
اختصاص  خود  به   را  کشاورزی  کار  نیروی  از  عمده  بخش  روستایی 
داده و در کنار فعالیت های کشاورزی مسئولیت خانه )امور داخلی خانه، 

شكل 1- چارچوب مفهومي توانمندی های اقتصادی  زنان در توسعه 
سكونتگاه هاي روستایی ناحیه گیلوان و آب بر شهرستان 

نقشه 1- موقعیت جغرافیایی ناحیه مورد مطالعه؛ ماخذ:یافته های تحقیق،1393
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مراقبت از فرزندان و غیره( را به عهده دارند اما؛ از جایگاه اجتماعی و 
اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند )Akpinar,2۰۰3:473(. همچنین 
مطالعات فائو در تایلند نشان داد که زنان روستایی نقش مهمی را مراحل 
مختلف کشاورزی اعم از بذرپاشی، کوددهی، برداشت و انبارداری ایفا 
می کنند و در این فعالیت ها از دانش و تكنولوژی سنتی بهره می گیرند، 
در حالی که مردان در همین فعالیت ها بیشتر از مكانیزاسیون استفاده 
نشان  همكاران  و  گیل  تحقیق  یافته های   .)2۰۰3,FAO( می کنند 
داد، زنان روستایی در مراحل مختلف کشاورزی اعم از کاشت، داشت، 
برداشت و پس از برداشت محصوالت کشاورزی درگیر هستند. زنانی که 
به پایگاه طبقاتی پایین تری تعلق دارند بیشتراز سایر زنان، به کشاورزی 
می پردازند. همچنین نتایج آن ها نشان داد، که علت اصلی مشارکت 
زنان در فعالیت های کشاورزی در درجه اول احساس مسئولیت آن ها 
و بعد از آن کسب درآمد و کمك به اقتصاد خانواده می باشد. همچنین 
بین عوامل انگیزشی با میزان مشارکت آن ها رابطه مثبت و معنی داری 
وجود دارد )Gill & et al,2۰۰7:1(. تحقیقات امین و همكاران در 
پاکستان نشان داد، زنان روستایی نقش مهمی در فعالیت های پس از 
برداشت به-خصوص در خشك کردن، ذخیره سازی و تمیز کردن غالت 
به عهده دارند و میزان مشارکت زنان در فعالیت-های مربوط به ارائه 
 Amin &( محصول به بازار نسبت به مردان در سطح پایینی قرار دارد
et al,2۰۰9:136(. رحمان الوی و همكاران در بررسی خود تحت عنوان: 
مشارکت زنان در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق کشاورزی پاکستان 
به این نتیجه رسیدند: در جامعه پاکستان زنان دوشادوش مردان برای 
افزایش درآمد خانوار کار می کنند، اما دستمزدی را بابت کار خود دریافت 
برخوردارنیستند؛  مناسبی  اقتصادی  اجتماعی-  منزلت  از  و  نمی کنند 
گرچه زنان روستایی از لحاظ اقتصادی فعال هستند اما استقالل مالی 
از مردان کار  ندارند. زنان و دختران در فعالیت های کشاورزی بیشتر 
می کنند ولی آن ها از تغذیه، بهداشت، آموزش مناسبی برخوردار نیستند 
)RehmanAlvi & et al,2۰12:9(. در ایران نیز مطالعات مختلفی 
در زمینه نقش زنان در توسعه روستایی انجام پذیرفته است. برای نمونه 
مطالعات نوری و علی محمدی در ناحیه برا آن شهرستان اصفهان نشان 
داد، انگیزه های اقتصادی چون کسب درآمد، کمك به اقتصاد خانواده 
و داشتن اشتغال، البته در کنار فرصت های فعالیت در وضع موجود و 

نظر همسر و خانواده، به ترتیب مهم ترین شاخص های موثر در فعالیت-
های اقتصادی در ناحیه مورد مطالعه می باشد )نوری و علی محمدی، 
عنوان:  تحت  مطالعه ای  در  و همكاران  1388: 1۰2- 1۰1(. سعدی 
قالیباف روستایی  زنان  اجتماعی- قتصادی  توانمندی  میزان  سنجش 
استان همدان و عوامل مؤثر بر آن، به این نتیجه رسیدند که متغیرهای 
مساحت فرش دستبافت تولیدی، دسترسی به مواد اولیه و ابزار قالیبافی، 
سطح دانش تخصصی و مدت زمان قالیبافی در طول روز از مهم ترین 
و  )سعدی  هستند  قالیباف  زنان  اقتصادی  توانمندی  بر  مؤثر  عوامل 
همكاران، 1391: 1۰7(.  قدیری معصوم و همكاران در بخش کونانی 
شهرستان کوهدشت نقش توانمند های شغلی زنان در توسعه اقتصادی 
نواحی روستایی را مورد بررسی قرار دادند و یافته های پژوهش آن ها 
نشان داد، بیشترین سطح توانمندی زنان در بین بخش های اقتصادی 
مربوط به فعالیت های کشاورزی است که با متغیر های سن و درآمد 

رابطه معنادار و مستقیم دارد )قدیری معصوم و همكاران، 1393: 17(
 .

قلمرو جغرافیایی پژوهش 
از شهرستان های  به مرکزیت شهر آب بر، یكی     شهرستان طارم 
هفتگانه استان زنجان است که در شمال این استان واقع شده است. 
این شهرستان از سمت شمال با استان اردبیل، از سمت شمال و شمال 
شرقی با  استان گیالن، از سمت شرق با استان قزوین، از سمت جنوب 
همجوار  زنجان  با شهرستان  غرب  از سمت  و  خرم دره  با شهرستان 
 3۰ و  درجه   48 بین  شهرستان  این  ریاضی  موقعیت  لحاظ  از  است. 
دقیقه تا 49 درجه و 15 دقیقه طول شرقی، و 36 درجه و 4۰ دقیقه 
تا 37 درجه و 1۰ دقیقه عرض شمالی واقع شده است. مساحت این 
بوده  مربع  کیلومتر  به 2235  برابر  فوق  عرض  و  طول  با  شهرستان 
)سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان،1381: 163(، که حدود 
از مساحت استان را در بر می گیرد )فرمانداری  شهرستان  1۰ درصد 
طارم،1392: 5(. این شهرستان، جزئی از رشته کوه های البرز غربی است 
که در حوضه آبخیز رودخانه قزل اوزن به طول 7۰ کیلومتر قراردارد. 
جلگه های رسوبی ایجاد شده توسط رودخانه قزل اوزن زمینه را برای 
استقرار جمعیت و فعالیت های اقتصادی به ویژه کشاورزی فراهم آورده 

درصد تعداد خانوار سهم زنان خانوار در تولیدات باغي درصد تعداد خانوار سهم زنان خانوار در تولیدات زراعی ردیف

3/8 15 خیلی کم ۰ ۰ خیلی کم 1

23/5 92 کم 7/7 3۰ کم 2

27/6 1۰8 متوسط 14/8 58 متوسط 3

19/7 77 زیاد 2۰/2 79 زیاد 4

4/1 16 خیلی زیاد 11/55 45 خیلی زیاد 5

78/8 3۰8 جمع 54/2 212 جمع

21/2 83 مشارکت ندارند 45/8 179 مشارکت ندارند

جدول1- سهم مشارکت زنان در تولیدات زراعي و باغي در سكونتگاه های ناحیه مورد مطالعه؛ ماخذ: یافته های تحقیق، سال 1393
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مورد  روستایی  نواحی  در  فعالیت ها  غالب  آن جایی که شكل  از  است. 
مطالعه )گیلوان و آب بر( به صورت بهره برداری  خانوادگی است؛ از این رو، 
زنان و دختران روستایی سهم به سزایی در اقتصاد خانوار  روستایی دارند. 
به طوری که در ناحیه مورد مطالعه زنان دوشادوش مردان در فعالیت های 
کشاورزی )زراعت، باغداری، دامداری( و غیرکشاورزی )صنایع تبدلی، 

خدمات عمومی( حضور فعال و کارآمد دارند )نقشه 1(. 

تحلیل یافته ها
خانوار  سرپرست   391 کل  از  داد،  نشان  تحقیق  میدانی  یافته های 
ناحیه  روستاهای  در  بررسی  مورد  غیرکشاورزی  و  کشاورز  بهره بردار 
گیلوان و آب بر شهرستان طارم، حدود 8۰/6 درصد از سرپرست خانوار 
روستایی را مردان و میزان 19/4 را زنان در ناحیه مورد مطالعه تشكیل 
می دهند. از نقطه نظر وضعیت تاهل نیز حدود ۰/3 درصد سرپرست 
خانوار روستایی مجرد، میزان8۰/3 درصد متاهل و حدود 19/4 درصد 
بیوه می باشند. یافته-های تحقیق نشان می دهد، که زنان سرپرست 
عمده  وظایف  زنان  این  می دهند،  تشكیل  بیوه  زنان  عمدتا  را  خانوار 
خانوار را به دوش کشیده و نقش زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی 
روستا ایفا می نمایند. همچنین از نظر سطح تحصیالت، حدود 4۰/4 
درصد بیسواد، حدود 14/8 درصد میزان سواد آن ها در حد خواندن و 
نوشتن، معادل 23 درصد در سطح دوره ابتدائی سواد داشته اند. به این 
ترتیب، مجموعا 78/3 درصد پایین تر از پنجم ابتدائی سواد داشته اند. در 
این میان، حدود 2/5 درصد در حد دیپلم و باالتر سواد داشته اند. بررسی 
وضعیت سواد سرپرست خانوار کشاورز و غیرکشاورز نشان داد، میزان 
آموزش  بنابراین،  است.  پایین  خیلی  روستایی  خانوار  سرپرست  سواد 
روستاییان به ویژه زنان روستایی، در زمینه های فعالیت های اجتماعی 

و اقتصادی در ارتقای مشارکت آن ها می تواند مؤثر باشد. 
- توانمندی های اقتصادی زنان 

از نظر توانمندی های اقتصادی یافته های میدانی تحقیق نشان داد، از 
مجموع 54/2 درصد خانوارهای فعال در تولید محصوالت زراعی، حدود 
7/7 درصد خانوارها، سهم زنان خانوارشان در تولید محصوالت زراعی 
نسبتا پایین بوده، میزان 14/8 درصد در حد متوسط و باالخره 31/7 
درصد خانوارها، سهم زنان خانوارشان در تولید محصوالت زراعی زیاد 

و خیلي زیاد بوده است )جدول1(. همچنین، از کل خانوارهای فعال در 
تولید محصوالت باغی، حدود 27/3 درصد خانوارها، سهم زنان آن ها 
در  درصد   27/6 میزان  بوده،  پایین  نسبتا  باغی  محصوالت  تولید  در 
حد متوسط و بالخره، 23/8 درصد خانوارها، سهم زنان شان در تولید 

محصوالت باغی نسبتا باال بوده است )جدول1(. 
عالوه  بر این، همچنین یافته های تحقیق نشان داد، حدود 72/9 درصد 
زنان خانوارها، در تولید محصوالت دامی مشارکتی نداشته و تنها میزان 
27/1 درصد زنان خانوارها، به فعالیت دامي مي پردازند. در این میان، 
حدود 4/9 درصد زنان خانوارها، سهم شان در تولید محصوالت دامی 
در حد متوسط، میزان 22/2 درصد زنان خانوارها، سهم شان در تولید 

محصوالت دامی زیاد و خیلي زیاد بوده است.

بحث و نتیجه گیری
داد،  یافته های تحقیق نشان  اقتصادی  نظام  با مؤلفه های  ارتباط  در 
اراضی کشاورزی  زیرکشت  با گسترش سطح  مطالعه  مورد  ناحیه  در 
به خصوص  نیروی کار  به  نیاز  تنوع آب کشاورزی  و  افزایش میزان  و 
فصل  در  به طوری که،  است.  کرده  پیدا  افزایش  زنان  کار  نیروی 
مطالعه  مورد  ناحیه  در  به خصوص  و  در شهرستان طارم  کشت  و کار 
نقش  مناطق هم جوار،  روستایی  زنان  و  بومی  زنان  آب بر(  و  )گیلوان 
بسزایی در تولید محصوالت زراعی و باغی ایفا می کنند. به گونه اي که، 
بین افزایش تعداد کارگران زن و توسعه سكونتگاه هاي محلي نیز رابطه 
معنی-داری مشاهده شده است. حضور و مشارکت زنان در فعالیت های 
متنوع کشاورزی نظیر: تولید محصوالت زراعی، باغی، دامی و طیور 
باغی،  و فعالیت های غیرکشاورزی نظیر: فرآوری محصوالت زراعی، 
دامی  و طیور باعث افزایش اشتغال کشاورزی و اشتغال غیرکشاورزی 
و  کشاورزی  اشتغال  میزان  افزایش  میان،  این  در  است.  شده  زنان 
غیرکشاورزی زنان بر روی توسعه سكونتگاه ها در ناحیه مورد مطالعه 
اثرگذار بوده است. عالوه  بر این، زنان این ناحیه با انجام فعالیت های 
کاهش  و  رفاه  درآمد،  افزایش  در  غیرکشاورزی  و  کشاورزی  متنوع 
هزینه های مربوط به نیروی  کار نقش چشم گیری در ناحیه مورد مطالعه 
داشته اند. با این وجود، به رغم حضور گسترده زنان در فعالیت های متنوع 
که زمینه ساز توسعه سكونتگاه هاي این ناحیه است؛ به دلیل این که زنان 

درصد تجمعی درصد اصالح شده درصد نسبی تعداد خانوار سهم مشارکت زنان خانوار در تولید محصوالت دامی ردیف

۰ ۰ ۰ ۰ خیلی کم 1

۰ ۰ ۰ ۰ کم 2

17/9 17/9 4/9 19 متوسط 3

64/2 46/2 12/5 49 زیاد 4

1۰۰/۰ 35/8 9/7 38 خیلی زیاد 5

- 1۰۰/۰ 27/1 1۰6 جمع

- - 72/9 285 مشارکت ندارند

جدول2-  سهم مشارکت زنان در تولیدات دامی در سكونتگاه های ناحیه مورد مطالعه؛ ماخذ: یافته های تحقیق، سال 1393
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مهارت های الزم را در زمینه ی فعالیت های اقتصادی از منابع رسمي 
به وام  ندارند؛ میزان دسترسی آن ها  فرانگرفته و گواهي نامه مهارتي 
بانكی اندک است. همچنین در تحقیق حاضر، رویكردها  و اعتبارات 
در  روستایی  زنان  مشارکت  میزان  در  نظام سیاسی  و سیاست گذاري 
فرآیند توسعه موثر نبوده است. این مقوله متاثر از بی توجهی برنامه ریزان 
توسعه به نقش زنان می باشد. اما؛ به رغم به توجهی به نقش زنان در 
امر توسعه ، آن ها در افزایش اشتغال کشاورزی و اشتغال غیرکشاورزی، 
افزایش درآمد و رفاه خانوار و در نتیجه توسعه اقتصادی ناحیه مورد 

مطالعه اثرگذار هستند. 

نظام پیشنهادی
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، به منظور بهبود وضعیت 
زنان در روستاهای ناحیه مورد مطالعه و اثرگذاري بیش از پیش نقش 
آن ها در توسعه اقتصاد خانوار و کل روستا توجه به پیشنهادهاي زیر 

توصیه می گردد:
محصوالت  فرآوری  در  روستایی  زنان  مطالعه  مورد  ناحیه  در   -1
کشاورزی )زراعی، باغی و دامی( مهارت دارند. در این راستا، راه  اندازی 
و گسترش کارگاه های صنایع تبدیلی و تكمیلی توسط زنان روستایی، 
تأثیر به سزایی در افزایش درآمد و ارتقای جایگاه و نقش زنان روستایی 
داشته اند،  اظهار  مطالعه  مورد  زنان  اکثر  این که  به  توجه  با  دارد. 2- 
پیشنهاد  فراگرفته اند،  سنتی  به صورت  را  خود  تولیدی  فعالیت های 

می شود مراکز آموزش فني و حرفه ای ضمن توجه به آموزش هاي علمي 
و فني، به آموزش های سنتی که عمدتاً حاوی اطالعات و فنون جالب 
توجه اند، غافل نشوند )تلفیق دانش بومی و دانش دانشگاهی(. به  منظور 
موفقیت بیشتر برنامه های آموزشی و ترویجی زنان روستایی، ضروری 
است برنامه ها براساس درک نیاز ها و الویت های آن ها تدوین گردد و 
از منابع محلی و مروجین زن به ویژه تسهیل گران زن روستایی استفاده 
گردد. 3- دسترسی کم زنان روستایی به اعتبارات و تسهیالت دولتی 
از جمله تنگناهای دیگری است که در ناحیه مورد مطالعه وجود دارد. 
بخش عمده ای از این دسترسی کم به شرایط خود زنان بر می گردد )زنان 
خود خواهان آن نیستند و ریسك پذیری پایینی دارند( و برخی نیز ناشی 
از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی حاکم بر ناحیه و روستا است )فقدان 
سند مالكیت جهت وثیقه گذاری در بانك ها و غیره(. آن چه در این ارتباط 
می توان پیشنهاد نمود راه اندازی صندوق های قرض الحسنه و اعتبارات 
خرد زنان روستایی در ناحیه مورد مطالعه است. بخشی از سرمایه این 
صندوق ها می تواند از پس اندازهای خرد موجود زنان تأمین و بخشی 
نیز با استفاده از تسهیالت دولتی پشتیبانی و حمایت گردد. 4- در ناحیه 
مورد مطالعه به دلیل پایین بودن میزان دسترسی زنان روستایی به وام 
و اعتبارات بانكی و فن آوری نوین  ابزاری کشاورزی و غیرکشاورزی، 
زنان روستایی به-طور مستقل حضور کم رنگی در فعالیت های اقتصادی 
هدایتی  و  حمایتی  سیاست های  می گردد،  پیشنهاد  این رو،  از  دارند. 
بانكی و  اعتبارات  به وام و  زنان  افزایش میزان دسترسی  در راستای 
فن آوری کشاورزی و غیرکشاورزی )عالوه بر ارایه مدارک رسمي فني 
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و حرفه اي که امكان دریافت وام را آسان تر مي سازد(، صورت پذیرد. 
5- سازماندهی و ساماندهی جایگاه های عرضه ی محصوالت تولیدی 
به  منظور مشارکت دادن بیشتر زنان روستایی در بازاررسانی و عرضه 
مورد  روستاهاي  در  غیرکشاورزي  و  کشاورزي  تولیدی  محصوالت 
مطالعه؛ 6- هوشمندسازی روستاها )ICT روستایي(، به منظور افزایش 
کشاورزی  نهاده های  به  روستایی  زنان  به ویژه  روستاییان  دسترسی 
خود؛  غیرکشاورزی  و  کشاورزی  تولیدات  برای  بازاریابی  همچنین،  و 
آسان  دسترسی  آوردن  فرآهم  و  برق رساني  زیرساخت  7-گسترش 
روستاییان و به ویژه زنان سرپرست خانوار متقاضي برق سه فاز جهت 
8-گسترش  آن ها؛  غیرکشاورزی  و  کشاورزی  فعالیت های  گسترش 
آسان تر  منظور عرضه  به  مزارع  بین  راه هاي  مناسب سازي شبكه  و 

محصوالت کشاورزي به بازار مصرف. 
فرآهم آوردن مجموع شرایط مذکور سبب توسعه ظرفیتي و توانمندي 
بیش از پیش زنان روستایي در راستاي  افزایش میزان مشارکت آنان 
در فرآیند توسعه روستایي در ناحیه مورد مطالعه خواهد شد. زیرا، در 
کانون هاي روستایي گیلوان و آب بر ظرفیت هاي بالقوه فراواني از جهت 
مناسب  طرح ریزي  و  برنامه-ریزي  با  که  دارد  وجود  زنان  نیروي کار 
عالوه بر ارتقاي اقتصاد خانوار روستایي زمینه مناسب براي تحول و 

توسعه اجتماعي- اقتصادي روستاها را به دنبال خواهد داشت.
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گفتگو با دکتر امید، معاون توسعه روستایي و مناطق محروم کشور

تدبیر اشتغال؛ امید توسعه

ت و گــو
گــفــ

دنیا  به  امید در سال 1346 در  شهرستان دیلم بوشهر  محمد 
بازرگاني- مدیریت  رشته  در  دکتري  مدرک  داراي  وي  آمدند. 
کارآفریني مي باشند و تاکنون مجري طرح هاي پژوهشي و علمي 
تأمین  و  اشتغال  بخش  استراتژي هاي  تدوین  همچون:  زیادي 
مالي و ارزیابي اقتصادي و مالي طرح هاي اشتغال و توانمندسازي 
بوده اند. ایشان همچنین در کنار فعالیت هاي پژوهشي و علمي، 
تجارب و سمت هاي اجرایي دیگري نیز شامل: معاونت اشتغال و 
خودکفایي کمیته امداد، عضو هیأت مدیره منطقه ویژه اقتصادي 
امداد، عضو  کمیته  اقتصادي  مجتمع  مدیره  هیأت  شیراز، عضو 
عالي  شوراي  عضو  امداد،  الحسنه  قرض  صندوق  مدیره  هیات 
اشتغال، عضو ستاد ساماندهي و حمایت از مشاغل خانگي، هیات 

مدیره بیمارستان کوثر شیراز و مدیرعامل هلدینگ بازرگاني امداد را در کارنامه کاری خود دارند.
وی در حال حاضر مسؤولیت معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جهوری را عهده دار می باشند. در این شماره از 
ماهنامه، طي گفتگویي با ایشان به واکاوی جایگاه روستاها در تولید و ارزش آفرینی و اهم اقدامات دولت محترم تدبیر و امید برای روفق اقتصاد 

در سكونتگاه های روستایی پرداخته ایم.

منبع  گذشته  از  روستاها  اینكه  به  توجه  با   
تولید و ارزش آفریني بوده اند، چرا در این مقطع زماني، 

مهم ترین مسأله این سكونتگا ه ها، بحث اشتغال است؟

 اقتصاد جامعه روستایی ما بر پایه کشاورزی و منابع آبی بنیان 
سو،  یك  از  پي  در  پي  خشكسالی های  وجود  است.  شده  نهاده 
خرد شدن اراضی، افزایش هزینه های تولید و بهای نهاده  ها از سویي 
دیگر، موجب گردیده که اساسا کشاورزی نتواند درآمد کافي، جهت 
پوشش هزینه های خانوار را تأمین کند. آمار و ارقام نشان می دهد که 
4/5 میلیون بهره برداري که در بخش کشاورزی فعالیت دارند، 16/5 
میلیون هكتار از اراضی و باغات را در اختیار دارند. به عبارت دیگر، 
75% بهره برادران کمتر از 5 هكتار زمین در اختیار دارند و مجموعه 

این اراضی،
تنها 2۰ درصد از کل اراضی زراعی و باغی را در بر مي گیرد. بر اساس 
و اطالعات، 5۰ درصد شاغلین روستایی در بخش کشاورزی  آمار 
مشغول به کارهستند که سهم آنان در تولید ناخالص داخلی حدود 

11 درصد می باشد این رقم حاکي از آن است که بخش کشاورزی، 
به تنهایي نمی تواند منبع اقتصادی مناسبی برای روستاییان باشد و 
دیگر جوابگوی حجم باالی متقاضیان کار در روستا نیست. بنابراین 
نخستین مسئله ای که در ارتباط با اشتغال روستایی باید مورد توجه 
قرار گیرد، فراهم سازي بسترها و زیرساخت های الزم جهت اشتغال 
است. این زیرساخت ها مي توانند متناسب با هر منطقه و نوع شغلي 
بین  تفاوتی  ابعاد،  از نظر  باشد. هر چند  ایجاد مي کند، متفاوت  که 
دیگر  و  در بخش کشاورزي، صنعت، خدمات  ندارد.  مشاغل وجود 
بخش ها مي شود شغل ایجاد کرد که هر کدام زیرساخت هاي خود 
دارد  روستاها وجود  در  امكاناتي که  و  منابع  از  باید  ما  را مي طلبد. 
استفاده کنیم. این امر مستلزم شناسایي پتانسیل هاي بالقوه موجود 
در این سكونتگاه ها و برنامه ریزي جهت به فعلیت رساندن آن هاست. 
طي دهه هاي اخیر، مباحثي در زمینه تغییر الگوی کشت و اصالح 
شیوه های آبیاری، در بخش کشاورزی مطرح شده است که مي تواند 
در رونق بخشي دوباره فعالیت هاي کشاورزي در روستاها مؤثر باشد، 
این  وجود  با  که  است  این  است  نگراني  باعث  که  آن چیزي  اما 

  زهرا رفیعي
كارشناس دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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نگرش ها و برنامه ریزي ها، باز شاهد تخلیه روستاها و مهاجرت هاي 
بي رویه هستیم که در این راستا، دولت موضوع ایجاد اشتغال مكمل 
را از طریق حمایت های خاص و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در هر منطقه، در دستور کار خود قرار داده است که امیدواریم 

بتوانیم با این رویكردهاي جدید، براي روستاییان اشتغال ایجاد کنیم.

 با توجه به شرایط کنوني کشور، اگر روستاها 
و  تولید  اشتغال،  در  را  خود  واقعي  جایگاه  بخواهند 
پیشنهاد  را  راهكارهایي  چه  کنند،  پیدا  کارآفریني 

مي کنید؟ 

ساختار  نیست.  روستا  اقتصاد  راهگشای  صرف،  تولید  امروزه   
اقتصادی روستاها می بایست بر پایه زنجیره ارزش استوار باشد. یعنی 
باید به نحوی برنامه ریزی کرد که زنجیره تولید در روستا از تولید 
بازار فروش، در خود روستا مستقر شود. در  به  انتقال  تا  اولیه  مواد 
این صورت است که منافع حاصل از این گردش مالی، در خود روستا 
کنونی  شرایط  در  که  کرد  توجه  نكته  این  به  باید  مي کند.  رسوب 
و  عظیم  ایجاد صنایع  دنبال  به  نمی توان  روستاها،  موجود  وضع  و 
کارتل های بزرگ در روستاها بود، چرا که عماًل زیرساخت های الزم 
از جنبه های  نوع صنایع در روستاها وجود  ندارد و  این  ایجاد  برای 
گوناگون دیگر نیز، صحیح و مقرون به صرفه نیست. در نتیجه صنایع 
کوچك بهترین انتخاب برای صنعتی کردن روستاها است تا با استفاده 
چون  نتایجی  به  کسب وکار،  نوع  این  پایان ناپذیر  ظرفیت های  از 
افزایش درآمد، ارتقای رفاه روستاییان و همچنین کاهش مهاجرت 
به شهرها دست پیدا کرد. مسئله بعدي اینست که صنایع وابسته به 
کشاورزی نیز باید در روستاها شكل بگیرد که متناسب با نوع تولید 
در روستاها مي تواند متفاوت باشد و گاهي ممكن است تولید صنایع 
تولید  لبنیات  روستایي  اگر  مثاًل  مستقر شود.  روستا  در یك  جانبي 
مي کند، باید صنایع مربوط به نگهداری، بسته بندی و فرآوری این 
نوع محصول نیز در روستا مستقر شود، یا صنایع جانبی مربوط به 
کشاورزی که باید بر اساس نوع تولید کشاورزی، از مرحله نگهداری 
و انبارداری میوه گرفته تا صنایع تبدیلی همچون: کارگاه های تولید 
آبمیوه، رب گوجه و غیره را در خود جای دهد. بنابراین وقتی تولید 
به  آن  شده   تمام  قیمت  شود،  انجام  کوچك  و  خرد  واحدهای  در 
مراتب پایین تر است و این فرآیند تأثیر مستقیمي بر قیمت تمام شده  
کاال خواهد داشت. راهكار بعدي، تضمین خرید محصوالت تولیدی 
روستاییان است که نهادها، سازمان ها و ارگان های مسئول باید در 
دستور کار خود قرار دهند. به گونه اي که با ساخت بازارچه های محلی 
روستاییان  محصوالت  فروش  برای  مناسب  محلی  نمایشگاه ها،  و 
به وجود آید. همچنین بهتر است به بحث گردشگری و صنایع دستی 
در روستاها نیز توجه خاصی شود. با توجه به پتانسیل هاي گردشگري 
زیرساخت های الزم  ایجاد  به  نسبت  مي بایست  دارند،  روستاها  که 
روستاها  در  پایدار  اشتغال  یك  خود  که  گردشگری  توسعه  برای 
محسوب مي شود، اقدام کرد تا از این هم روستاییان سود ببرند و هم 

مردم با نقاط مختلف و دیدنی کشور آشنا شوند.

و  توسعه  از  حمایت  قانون   « تصویب  پیرو   
تخصیص  و  روستایي«  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد 
منابع بانكي قابل مالحظه به بحث اشتغال در روستاها، 
جنابعالي  و مشابه کشور،  تجربیات گذشته  به  توجه  با 
اجراي این قانون را تا چه حد در راستاي برون رفت از 
وضع موجود، موفق ارزیابي مي کنید؟ و چه توصیه هایي 

براي افزایش اثربخشي این قانون دارید؟

 همه ما مطلع هستیم که اختصاص چنین منابعی با سازو کارهای 
پیش بینی شده، برای ایجاد اشتغال پایدار مختص روستاها، اقدامي 
بي سابقه طي سال هاي اخیر بوده است. به منظور حمایت از کسب 
و کارهاي روستایي و فراهم شدن زمینه هاي ایحاد اشتغال در این 
مناطق، قانون » حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
شوراي  مجلس  تصویب  به   1396 سال  شهریور  در  روستایي«، 
اسالمي رسید. پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایي، جهت 
عملیاتي کردن نحوه شناسایي و تخصیص منابع بانكي به متقاضیان 
مشترک  از طریق همكاري  نیاز،  مورد  اجرایي  کار  و  ساز  تعیین  و 
معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم کشور، وزارت تعاون،کار 
و رفاه اجتماعي، شبكه بانكي کشور و همچمین سایر دستگاه هاي 

ذیربط تهیه و ابالغ شد.
هدف  با  تا  شد  داده  اجازه  ملی  توسعه  صندوق  به  قانون  این  در 
ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، 
و  یك میلیارد  ریالی  معادل  صندوق،  امنای  هیأت  تصویب  با 
 پانصد میلیون )1.5۰۰.۰۰۰.۰۰۰( دالر را به صورت قرض الحسنه، نزد 
بانك های کشاورزی، پست بانك، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی 
امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
سپرده گذاری کند تا این منابع، صرف اعطای تسهیالت ایجاد اشتغال، 
به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در روستاها و شهرهای زیر 
ده هزار نفر جمعیت، با اولویت روستاها و شهرهای )زیر ده هزار نفر 

جمعیت( واقع در مناطق مرزی و مناطق عشایری شود. 
زمینه  در  معاونت  این  در  موجود  تجربیات  اخیر  سال هاي  طي 
پرداخت تسهیالت به مناطق محروم کشور همچون: طرح مشارکت 
طرح  و  روستا  در  مستقر  تولیدی  واحدهای  راه اندازی  در  مردم 
از  بسیاري  تا  شده  منجر  روستایی،  اشتغال زاي  تسهیالت  پرداخت 
همچنین  راستا  این  در  ما  شود.  مرتفع  موجود  مشكالت  و  موانع 
این طریق  از  تا  مي پردازیم  نیز  پیشین  آسیب شناسي طرح هاي  به 

راهكارهای جدیدي برای برون رفت از مشكالت پیش بیني شوند.
الزم به ذکر است که یادآور شوم، طی سال جاری، شش هزار میلیارد 
تومان، تسهیالت ایجاد اشتغال روستایی به روستاییان پرداخت شده 
است که در صورت بازدهي مناسب و اثربخش بودن آن، در آینده 
بیشتري در مناطق  اشتغال زاي  پرداخت تسهیالت  مي توانیم شاهد 

روستایي باشیم. 
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منزل آب  نام  به  روستایي  خاش،  به  زاهدان  جاده   15 کیلومتر  در 
واقع شده است که طي چندین سال دچار خشكسالي شده بود. به 
دنبال بروز این پدیده و رهایي فعالیت کشاورزي توسط روستاییان، 
بر  بود که  تخلیه روستا، چالش دیگري  و  به شهر  پدیده مهاجرت 
مشكالتي  و  مسائل  چنین  بروز  افزود.  روستا  در  موجود  مشكالت 
منجر شد تا برخي از جوانان روستا در پي چاره جویي و توسعه روستا 
در سال  که  است  جوانان  از همین  یكي  رحمت شه بخش  بیافتند. 
1355 در همین روستا به دنیا آمد. وي تحصیالت خویش را تا دوره 
اعضاي  توسط   1381 سال  در  و  گذراند  روستا  همین  در  متوسطه 
انتخاب شد. آقاي  شوراي اسالمي منزل آب به عنوان دهیار روستا 
شه بخش به خوبي مي دانست که خشكسالي عامل اصلي بي کاري و 
بي انگیزگي روستاییان منزل آب است. لذا رسیدگي به مسئله بیكاري 
و بي درآمدي مردم روستا را بر سایر وظایف عمراني و زیرساختي اش 
اولویت داد. او مي دانست که اگر دیر اقدام کند به زودي روستا خالي 
وجود  توسعه  و  مدیریت  براي  جایي  دیگر  و  شد  خواهد  سكنه  از 
نخواهد داشت. بنابراین خیلي زود دست به کار شد و در اولین فرصت، 

روستاییان، اعضاي شوراي اسالمي روستا، معتمدان، ریش سفیدان و 
... را گرد هم جمع کرد. 

آقاي شه بخش با غنیمت شمردن این تهدید، خلق ایده و نوآوري 
کرد.  معرفي  از معضل خشكسالي  روستاییان  راه حل خروج  تنها  را 
نتیجه  این  به  روستا  مردم  با  متعدد  جلساتي  برگزاري  از  پس  وي 
رسید که باید از سایر ظرفیت هاي موجود در روستا به منظور ایجاد 
با تغییر  فرصت هاي شغلي جدید و منابع درآمدي استفاده کند. لذا 
رویكرد و بهره گیري از خرد جمعي، به فكر کارآفریني افتاد. براي این 
منظور، ابتدا با مشارکت اهالي روستا، رستوراني سنتي احداث نمودند 
و نیروي انساني موجود در روستا را در فرآیند احداث و فعالیت در 
رستوران مشارکت داد. در گام بعدي با یك برنامه ریزي مناسب، از 
توانایي تمامي ساکنین در تولید مواد اولیه مورد نیاز رستوران از جمله 
نان، پروتئین، لبنیات، ترشي جات و سایر مواد غذایي استفاده نمود. 
سپس موسیقي سنتي را احیاء کرد و یك گروه موسیقي سنتي در 
روستا تشكیل داد. آقاي شه بخش نسبت به توانایي زنان بي توجه نبود 
و تهیه غذاهاي بومي و سنتي روستا را به آن ها واگذار کرد.  بنابراین 

منزل آب؛ از خشكسالي تا سرزندگي
 حسن عزیزي نوذري پور
كارشناس دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي



25 شماره 53ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی

از ساکنین توانستند مشغول  با احداث این رستوران سنتي، عده اي 
به کار شوند و روحیه خودباوري خود را تقویت کنند. دهیار روستاي 
منزآلب، الزمه پیشرفت و توسعه بیشتر روستا و مردمش را در توسعه 
دانش و مهارت و ارتقاي علم و دانش اندوزي مي دانست. به همین 
منظور تحصیالت دانشگاهي خود را در رشته گردشگري ادامه داد و 
موفق به اخذ مدرک لیسانس در این رشته شد. با اشتغال روستاییان 
و درآمدزایي آن ها، به مراتب انگیزه اهالي براي ادامه کار بیشتر شد. 
به دنبال رغبت فراوان مردم روستا براي ادامه فعالیت، دهیار روستاي 
منز آب، تصمیم گرفت تا یك مجموعه اقامتي، فرهنگي و بازارچه 
کارآفریني نماید. به همین منظور، وي با مشارکت و همكاري اهالي 
روستا، زمیني به ابعاد 3۰۰۰ متر، با در نظر گرفتن فضاهایي براي 
ایجاد اقامتگاه  بوم گردي، بازارچه کارآفریني روستایي، خانه موسیقي 
کرد  تهیه  سنتي  رستوران  کنار  در   ... و  دستي  خانه صنایع  سنتي، 
از جمله  ذیربط  و مساعدت  دستگاه هاي  مردم  با کمك  توانست  و 
دفتر امور روستایي و شوراهاي استان، این مجتمع را احداث نماید. 
آقاي شه بخش از صنایع دستي روستا نیز غافل نبود و سوزن دوزي 
احیاء کرد. یكي  بود،  از هنرهاي فرآموش شده منطقه  را که یكي 
از معماري بومي  اقدامات دهیار روستاي منزآلب، استفاده  از  دیگر 
جلسات  طي  توانست  او  بود.  روستا  داخل  ساختمان هاي  نماي  در 
متعدد با اهالي، آن ها را تشویق به استفاده از مصالح بومي در احداث 
ساختمان هاي روستا نماید. او در بهسازي معابر نیز، از مصالح بومي 
همان منطقه بهره جست. به دنبال ارتقاي کیفیت خدمات ارایه شده، 
وارد  به روستا  و خارجي که  داخلي  تعداد گردشگران  بر  روزه  همه  
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گرفتن  قرار  مي شد.  افزوده  مي شدند، 
ارایه  زیبا،  و  بكر  فضایي  در  رستوران 
استقبال  کیفیت،  با  و  سنتي  غذاهایي 
از جمله   ... و  از گردشگران  اهالي  گرم 
عواملي بودند که هر رهگذري را عازم 

این روستاي زیبا مي کرد. 
اقدام این دهیار خوش ذوق باعث شد تا 
صنایع دستي روستا به تولید انبوه برسد. 
بنابراین آقاي شه بخش، بازاریابي را در 
دستور کار خود قرار داد و توانست با ثبت 
همایش هاي  برگزاري  و  شرکت  یك 
صنایع  و  محصوالت  خارجي،  و  داخلي 
کشور،  نقاط  سایر  در  را  روستا  دستي 
بلكه به کشورهاي خارجي نیز معرفي و 
به  اقدام  راستا،  در همین  نماید.  عرضه 
ایجاد نمایندگي هاي فروش در شهرهاي 
... نمود. وي در سال  تهران، زاهدان و 
1394 توانست براي اولین بار در کشور 
شرکت  خارجي  همایش  یك  در  چین، 
کند و صنایع دستي مردمش را در آن جا 
به نمایش بگذارد. به دنبال آن در سال 
1395 و 1396، در همایش هاي خارجي 
ایتالیا  فلورانس  و  عمان  کشور  در  که 
برگزار شده بود شرکت نمود. نمایش و 
معرفي صنایع دستي روستاي منزل آب در 
این همایش ها، صنایع دستي این روستا 

را به یك برند جهاني تبدیل کرد. به گونه اي که 
وي موفق شد دفتر نمایندگي محصوالت سنتي 

روستا را در ملبورن استرالیا دایر نماید. 
شه بخش،  آقاي  دیگر  اقدامات  جمله  از 
فرهنگي  تفریحي-  نیم روزه  تورهاي  برگزاري 
که  است  خارجي  و  داخلي  گردشگران  براي 
موجب اشتغال افراد بسیاري شده است. یكي از 
ایجاد  منزل آب،  روستاي  دهیار  آتي  برنامه هاي 
زیست  گردشگري  و  عشایري  اکوکمپ هاي 
عشایري است که امید است در آینده اي نزدیك 
به واقعیت بدل شود. دهیار کارآفرین  روستاي 
منزل آب، یك الگو و یك نمونه موفق در عرصه 
کارآفریني است که مي تواند سرمشق بسیاري از 

دهیاران جوان و خوش ذوق کشورمان باشد. 
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ش
آمــوز

جایگاه بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلي

1. بیان مسأله
تولید ناخالص داخلی یكی از معیارهای اندازه گیری در اقتصاد هر کشور 
است. تولید ناخالص داخلی در برگیرنده مجموع ارزش کاالها و خدمات 
نهایی است که در طی یك سال، در یك کشور تولید می شود. میزان تولید 
ناخالص داخلی یا GDP  بهترین روش برای سنجش اقتصاد یك کشور 
است. در این تعریف منظور از کاالها و خدمات نهایی، کاالها و خدماتی 
است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته اند و خود آن ها برای تولید و 
خدمات دیگر خریداری نمی شوند. تفاوت تولید ناخالص داخلی با تولید 
ناخالص ملی یا  GNP  در این است که تولید ناخالص ملی شامل ارزش 
تمامی کاالها و خدماتی است که توسط شهروندان یك کشور، در سراسر 

دنیا تولید می شود؛ در صورتی که تولید ناخالص داخلی ارزش تمامی کاالها 
و خدماتی است که در »درون یك کشور« تولید می شود. در محاسبه تولید 
ناخالص ملی، درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می شود 
با تولید ناخالص داخلی جمع می شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور 

که درآمد خود را به خارج می فرستند، از آن کاسته می شود.
2. بررسي آمار تولید ناخالص داخلي به تفكیک استان ها

آخرین آمار رسمي تولید ناخالص داخلي کشور، آمار مربوط به سال 1394 
بر  است.  آماري سال 1395 کل کشور درج شده  در سالنامه  است که 
اساس این آمار، مجموع تولید ناخالص داخلي کشور در سال 1394 برابر 
با 1231422۰ میلیارد ریال بوده است که از این مقدار، 9,57 درصد سهم 
بخش کشاورزي، 38,55 درصد سهم بخش صنعت و 51,49 درصد سهم 

 آرش سرایي 
كارشناس اقتصاد و كارشناس ارشد شهرسازي

چكیده
در این نوشتار، پس از بررسي مفهوم تولید ناخالص داخلي و تفاوت آن با تولید ناخالص ملي، سعي شده تا بر اساس آمارهاي موجود، سهم 
استان هاي کشور از نظر تولید ناخالص داخلي بررسي شده و پس از ارایه رتبه آن ها در این زمینه، جایگاه بخش کشاورزي و تعداد شاغالن آن 
در هر یك از استان هاي کشور مورد مقایسه و تحلیل قرار گیرد. در پایان نیز پس از جمع بندي موارد، برخي راهكارهاي پیشنهادي براي بازیابي 

جایگاه درخور بخش کشاورزي در اقتصاد کشور و افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلي ارایه شده است.
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تولید ناخالص داخلي به قیمت بازار در نام استانرتبه
سال 1394)میلیارد ریال(

سهم استان از تولید 
ناخالص داخلي )درصد(

سهم استان از جمعیت 
کل کشور )درصد(

2921۰1923,7216,52تهران1
176۰7۰414,3۰5,92خوزستان2
7۰28145,716,43اصفهان3
6597۰15,368,۰4خراسان رضوي4
589۰594,786,۰8فارس5
5264۰74,271,44بوشهر 6
4166773,384,11مازندران7
4121313,353,36البرز 8
4۰38333,284,9آذربایجان شرقي9
35864۰2,913,95کرمان1۰
2712۰62,2۰1,81مرکزي11
2685812,183,19گیالن12
2549662,۰74,۰9آذربایجان غربي 13
25476۰2,۰72,2هرمزگان 14
22۰8991,791,41یزد15
2۰957۰1,7۰1,59قزوین16
2۰۰3511,632,47کرمانشاه17
1656111,342,21همدان18
1629761,323,45سیستان و بلوچستان19
14756۰1,2۰2,34گلستان2۰
1471421,19۰,89کهگیلویه و بویراحمد21
1447781,182,23لرستان22
1383471,121,6قم23
1381981,121,33زنجان24
1279171,۰41,6اردبیل25
11636۰۰,942کردستان26
1۰7532۰,87۰,87سمنان27
86989۰,711,19چهارمحال و بختیاري28
83۰98۰,67۰,73ایالم29
69936۰,571,۰9خراسان شمالي3۰
67546۰,55۰,96خراسان جنوبي31

-1789۰91,45فرامنطقه

1231422۰1۰۰1۰۰جمع کل

جدول شماره1. رتبه بندي استان هاي کشور از نظر تولید ناخالص داخلي و مقایسه با سهم جمعیتي آن ها در سال 1394

ماٌخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماري 1395 
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جدول شماره 2. رتبه بندي استان هاي کشور از نظر سهم استان از تولید بخش کشاورزي کشور و مقایسه با سهم شاغالن بخش کشاورزي به کل 
اشتغال استان در سال 1394

سهم استان از تولید بخش کشاورزي کشور نام استانرتبه
)به درصد(

سهم شاغالن بخش کشاورزي به کل 
اشتغال استان )به درصد(

8,662۰,6۰فارس1
7,5۰23,4۰خراسان رضوي2
7,122۰,2۰مازندران3
6,9234,2۰کرمان4
6,1417,5۰خوزستان5
4,331,2۰تهران6
4,2911,5۰اصفهان7
4,۰934,1۰آذربایجان غربي 8
3,9122,2۰آذربایجان شرقي9
3,4124,7۰همدان1۰
3,1727,3۰گیالن11
3,۰918,9۰سیستان و بلوچستان12
2,9729,2۰کرمانشاه13
2,8618,7۰هرمزگان 14
2,6927,6۰گلستان15
2,632۰,8۰قزوین16
2,6233,8۰اردبیل17
2,5225,9۰لرستان18
2,3317,2۰مرکزي19
2,249,7۰یزد2۰
2,163,1۰البرز 21
2,1631,8۰زنجان22
1,9426,6۰کردستان23
1,6815,4۰چهارمحال و بختیاري24
1,5313,3۰بوشهر 25
1,4533,2۰خراسان جنوبي26
1,4541,6۰خراسان شمالي27
1,4513,7۰سمنان28
۰,9724,7۰ایالم29
۰,9418,۰۰کهگیلویه و بویراحمد3۰
۰,793,1۰قم31

1۰۰18کل کشور
 مآخذ: سالنامه آماري کشور 1395- مرکز آمار ایران و چكیده نتایج طرح آمارگیري نیروي کار سال 1394- مرکز آمار ایران
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سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلي نام استانرتبه
استان )به درصد( 

سهم شاغالن بخش کشاورزي به 
کل اشتغال استان )به درصد(

25,3133,2۰خراسان جنوبي1
24,4۰41,6۰خراسان شمالي2
24,3۰24,7۰همدان3
24,1533,8۰اردبیل4
22,7434,2۰کرمان5
22,7۰15,4۰چهارمحال و بختیاري6
22,3818,9۰سیستان و بلوچستان7
21,4527,6۰گلستان8
2۰,5125,9۰لرستان9
2۰,142۰,2۰مازندران1۰
19,6326,6۰کردستان11
18,9234,1۰آذربایجان غربي 12
18,4231,8۰زنجان13
17,4629,2۰کرمانشاه14
17,322۰,6۰فارس15
15,8413,7۰سمنان16
14,792۰,8۰قزوین17
13,9127,3۰گیالن18
13,7۰24,7۰ایالم19
13,4۰23,4۰خراسان رضوي2۰
13,2418,7۰هرمزگان 21
11,939,7۰یزد22
11,4322,2۰آذربایجان شرقي23
1۰,1317,2۰مرکزي24
7,5318,۰۰کهگیلویه و بویراحمد25
7,1911,5۰اصفهان26
6,753,1۰قم27
6,183,1۰البرز 28
4,1117,5۰خوزستان29
3,4213,3۰بوشهر 3۰
1,751,2۰تهران31

جدول شماره3. رتبه بندي استان هاي کشور از نظر سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلي استان و مقایسه با سهم 
شاغالن بخش کشاورزي به کل اشتغال استان در سال 1394

 مآخذ: سالنامه آماري کشور 1395- مرکز آمار ایران و چكیده نتایج طرح آمارگیري نیروي کار سال 1394- مرکز آمار ایران
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بخش خدمات بوده است. بررسي آمار نسبت شاغالن بخش هاي اصلي 
اقتصاد در همان سال نیز نشان مي دهد که 18 درصد شاغالن کشور در 
بخش کشاورزي، 32,5 درصد در بخش صنعت و 49,4 درصد در بخش 
خدمات مشغول به کار بوده اند. همان طور که مشاهده مي شود سهم بخش 
خدمات از تولید و اشتغال تقریباً برابر است اما در بخش کشاورزي سهم 
اشتغال از تولید باالتر بوده و در بخش صنعت سهم اشتغال کمتر مي باشد. 
از جمله دالیل این موضوع نیز مي توان به کاربر بودن بخش کشاورزي و 

سرمایه بر بودن بخش صنعت اشاره کرد.
  در جدول شماره )1(، رتبه بندي استان هاي کشور از نظر سهم آن ها 
از تولید ناخالص داخلي و مقایسه با سهم جمعیت آن ها درج شده است. 
تولید  از  نیمي  به  نزدیك  است،  این جدول مشخص  در  همان طور که 
ناخالص داخلي کشور )معادل 49,۰9 درصد( در 4 استان: تهران، خوزستان، 
اصفهان و خراسان رضوي تولید مي شود. همچنین برخي از استان هاي 
کشور بیشتر از سهم جمعیتي خود در تولید ناخالص داخلي کشور نقش 
دارند که مي توان در این زمینه از استان هاي: تهران، خوزستان، بوشهر، 
مرکزي، یزد، قزوین وکهگیلویه و بویراحمد نام برد. البته مي توان تمرکز 
فعالیت ها در استان تهران، وجود منابع زیرزمیني در استان هاي خوزستان و 
بوشهر و تمرکز فعالیت هاي صنعتي در استان هایي همچون: مرکزي را از 
جمله دالیل باال بودن سهم تولید ناخالص داخلي این استان ها به نسبت 

جمعیت  آن ها به شمار آورد.
3. بررسي جایگاه بخش کشاورزي در تولید ناخالص داخلي  

پس از بررسي تولید ناخالص داخلي استان هاي کشور، در جدول شماره 
)2(، سهم استان هاي کشور از تولید بخش کشاورزي کشور و مقایسه با 
استان درج شده است.  اشتغال  به کل  سهم شاغالن بخش کشاورزي 
منظور از تولید بخش کشاورزي، ارزش ریالي تولیدات کشاورزي است. 
همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده مي شود، نزدیك به نیمي از 
تولید کشاورزي کشور )معادل 49,۰5 درصد( در 8 استان: فارس، خراسان 
رضوي، مازندران، کرمان، خوزستان، تهران، اصفهان و آذربایجان غربي 
تولید مي شود و مابقي استان هاي کشور، نیم دیگر تولید کشاورزي کشور 
بخش  شاغالن  کمتر  سهم  با  استان هایي  همچنین  دارند.  عهده  بر  را 
کشاورزي به کل شاغالن استان، مانند خوزستان، تهران و یا اصفهان سهم 
باالیي در تولید بخش کشاورزي کشور بر عهده دارند که برخي از دالیل 
آن مي تواند بازدهي باالتر بخش کشاورزي و نسبت باالي مكانیزاسیون 

کشاورزي در این استان ها باشد.
در جدول شماره )3(، استان هاي کشور از نظر سهم بخش کشاورزي در 
تولید ناخالص داخلي هر استان رتبه بندي شده اند. همان طور که مشاهده 
مي  شود در استان هاي: خراسان جنوبي، خراسان شمالي، همدان و اردبیل، 
نزدیك به یك چهارم تولید استان، در بخش کشاورزي است. بررسي سهم 
شاغالن بخش کشاورزي این استان ها نیز نشان مي دهد که سه استان: 
خراسان جنوبي، خراسان شمالي و اردبیل، در رده 5 استان نخست کشور 
از نظر این شاخص هستند. همچنین آمار فوق  نشان مي دهد که استان 

تهران هم از نظر سهم بخش کشاورزي از تولید ناخالص داخلي استان و 
هم از نظر تعداد شاغالن بخش کشاورزي نسبت به کل اشتغال استان رتبه 
آخر کشور را به خود اختصاص داده است، اما بر اساس آمار جدول شماره 
)2( به تنهایي 4,33 درصد از تولید بخش کشاورزي کشور را بر عهده دارد 

و از این نظر در جایگاه ششم کشور قرار دارد.
4. جمع بندي و ارایه پیشنهادها

همان طور که مشاهده شد، در سال 1394 از مجموع تولید ناخالص داخلي 
کشور، 9,57 درصد سهم بخش کشاورزي، 38,55 درصد سهم بخش 
صنعت و 51,49 درصد سهم بخش خدمات بوده است. همچنین در این 
سال،  18 درصد شاغالن کشور در بخش کشاورزي، 32,5 درصد در بخش 
صنعت و 49,4 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بوده اند. بررسي 
این آمار نشان مي دهد که با توجه به اهمیت بخش کشاورزي در تأمین 
امنیت غذایي کشور و با توجه به سابقه طوالني کشاورزان ایران زمین در 
تأمین مواد غذایي کشور و حتي صادرات محصوالت کشاورزي به دنیا، در 
حال حاضر این بخش، جایگاه مناسبي در اقتصاد کشور ندارد. عالوه بر 
مشكالت طبیعي از جمله: کمبود آب و خشكسالي که اکثر مناطق کشور 
را درگیر نموده است، موانع دیگري بر سر راه توسعه این بخش وجود دارد 
که مي توان با برنامه ریزي مناسب و با اتخاذ راهكارهایي نسبت به توسعه 
این بخش، بازیابي جایگاه آن در اقتصاد کشور و افزایش سهم آن از تولید 

ناخاص داخلي اقدام کرد. اهم این راهكارها و پیشنهادها عبارتند از:
• سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزي و توسعه زیرساخت هاي الزم

• لزوم اتخاذ نگرش علمی و تخصصي به این بخش و استفاده از توان و 
ظرفیت دانشگاه ها و مجامع علمي و تحقیقاتي کشور

• باالبردن توان بخش کشاورزي براي مقابله با مخاطرات طبیعی از جمله 
سرمازدگي، خشكسالی، آفات و مانند آن

• سرمایه گذاري در زمینه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلي و تكمیلي و 
استفاده از  تجهیزات پیشرفته روز دنیا

در  منابع بخش خصوصي  برای هدایت  ایجاد سازوکارهای صحیح   •
جهت سرمایه گذاري در بخش کشاورزی

• توسعه نهادها و بازار مالي کشاورزي و پیش بیني ابزارهاي مالي مناسب 
برای اجرای طرح هاي توسعه اي در این بخش

با توجه به آنچه گفته شد، برای ایجاد تحرک و سرمایه گذاري در بخش 
کشاورزي باید اصالحات اساسي در حوزه هاي مختلف انجام شود. در این 
میان نمی توان از نقش کلیدي تأمین سرمایه و تأثیر کارکرد بازار مالي 
کشاورزي بر سرمایه گذاري در بخش کشاورزي، اصالح و توسعه نهادها 
و بازار مالي و ایجاد و بكارگیري ابزارهاي مالي مناسب برای تأمین مالي 

طرح ها غافل شد.
منابع

- سالنامه آماري کشور )1395(، مرکز آمار ایران، چاپ اول)اردیبهشت 
.)1397

- چكیده نتایج طرح آمارگیري نیروي کار سال 1394، مرکز آمار ایران، 
دفتر جمعیت، نیروي کار و سرشماري
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دهیاری و بهبود فضای کسب و کار روستایی

1- بیان مسئله
واحدهای  عملكرد  بر  مؤثر  عوامل  کار،   و  کسب  فضای  از  منظور 
اقتصادی مانند کیفیت دستگاه های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات،  
کیفیت زیرساخت ها و ... است که تغییر دادن آن ها فراتر از اختیارات 
و قدرت مدیران بنگاه های اقتصادی است )میدری و قودجانی،  1387(. 
توسعه ای  اهداف  به  دستیابی  در  همواره  کار،  و  کسب  فضای  بهبود 
وضعیت  بهبود  و  سرمایه گذاران  جذب  زمینه  و  داشته  بسزایی  نقش 
تولید و اشتغال را فراهم نموده است. موضوع بهبود فضاي کسب و 
کار در دنیا، اولین بار توسط یك اقتصاددان پرویي به نام هرناندو دسوتو 
مطرح گردید. این اقتصاددان با انجام تحقیقات و بررسي هایي که از 
اخذ مجوزهاي الزم براي تأسیس واحدهاي اقتصادي تا بهره برداري 
از  خارج  زیادي  عوامل  که  نمود  پیدا  دست  یافته هایي  به  داد،  انجام 
تسلط فعالین اقتصادي بر عملكرد آنان تاْثیر خواهند گذاشت، که این 
عوامل، در کشور و مناطق جهان بسیار متفاوت عمل مي کنند. بانك 
جهاني امروز بر اساس یافته ها و به عبارتي روش دسوتو، محیط کسب 
و کار را ارزیابي و مورد سنجش قرار مي دهد )رنجبران، 1392: 2(. 
محیط کسب و کار به عنوان محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است 
که بازدهی و خطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین محیط کسب و کار عبارت است 
از مجموعه عواملی که بر هزینه های بنگاه ها مؤثرند اما تقریباً خارج 
 Supporting Business( دارند  قرار  بنگاه ها  مدیران  کنترل  از 

 .)2۰۰8 ,Environment Reform
روستاهای کشور با چالش های گوناگونی از جمله مشكالت اقتصادی، 
فرصت های  نبود  و  تنوع  عدم  کشاورزی،  بخش  از  روستاییان  خروج 
شغلی، بیكاری و مهاجرت روبرو هستند. از جمله وظایف دهیاران به 
عنوان مدیران اصلی روستایی، وظایف اقتصادی- مالی است که عمده 
ترین آن، شناسایی زمینه هاي اشتغال در روستا و مساعدت در جهت 
ذي ربط،  دستگاه هاي  همكاري  با  کار،  جویاي  افراد  براي  کار  تأمین 
تشویق و ترغیب روستاییان به توسعة صنایع دستی و اهتمام به ترویج، 
توسعه و بازاریابی محصوالت کشاورزي و دامی روستا، کمك به شورا 
در خصوص بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی هاي اقتصادي 
و تهیه طر ح ها و پیشنهادهاي اصالحی و علمی در زمینه هاي یاد شده 
اقدام  و  برنامه ریزي  اطالع،  جهت  ربط  ذي  مسئوالن  به  آن  ارایة  و 
می باشد. همچنین دهیاران دارای وظایف خدماتی- اجتماعی و سیاسی 
از قبیل: همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتی و ایجاد تسهیالت الزم 
براي ایفاي وظایف آن ها، پیگیري و مساعدت در جهت ایجاد مؤسسات 
فرهنگی و تشویق و ترغیب روستاییان به انجام اقدامات الزم می باشند. 
اقتصاد  به  تنوع بخشی  در  دهیاران  نقش  به  توجه  با  پژوهش  این  در 
روستایی، بهبود فضای کسب و کار روستایی و جایگاه دهیاران در این 

زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. 

2. ادبیات نظری
مدیریت روستایی در ایران

اهمیت مسئله مدیریت در جوامع مختلف بر هیچ کس پوشیده نیست. چرا 
که امكانات و منابع موجود هدف دار است و برای استفاده درست و بهینه 
از این امكانات محدود، داشتن مدیریتی دانا و توانا از ضروریات است 
)رضائیان، 138۰: 4-3(. از مهم ترین ابعاد توسعه روستایی و شاید بتوان 
گفت مهم ترین بعد آن، مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهم در 
هماهنگی فعالیت های توسعه روستایی بر عهده دارد. مدیریت روستایی 
دو  روستا  و  که شهر  چرا  دارد  زیادی  تفاوت های  مدیریت شهری  با 
محیط مختلف هستند، به همین دلیل نمی توان اصول و قوانین مدیریت 
کالسیك شهری را برای روستا به اجرا درآورد )لشنی پارسا، 2:1385(. 
بررسي مدیریت روستایي در ایران نشان می دهد که تحوالت زیادي در 
این زمینه رخ داده و مدیریت روستایي محلي همواره فراز و نشیب های 
زیادي را پشت سر گذاشته است. فروپاشي نظام مدیریت روستایي سنتي 
انتخابات  برگزاري  انقالب(  از  )قبل  نوین  مدیریت  جایگزیني  عدم  و 
شوراهاي اسالمي روستایي، بالفاصله پس از پیروزي  انقالب اسالمي، 
برگزاري انتخابات سراسري شوراهاي اسالمي شهر و روستا در سال 
1377، تصویب قانون تأسیس دهیاری های خودکفا و تصویب قانون 
تجمیع عوارض و اختصاص 3۰ درصد از عوارض متمرکز به روستاها 
)ایجاد بستر مناسب براي تشكیل دهیاري در روستاها(، سرفصل های 
اصلي تحوالتي است که در این خصوص روي داده است. در روند تحول 
مدیریت روستایي، ایجاد زمینه براي شكل گیري دهیاری ها، رفع خألها 
و وجود سازوکار اجراي فعالیت های اجرایي در روستا در کنار شوراهاي 
روستا(  در  نظارتي  و  )به عنوان مرجع تصمیم گیری  روستایي  اسالمي 
مدیریت  در  را  نویني  فصل  متمرکز،  عوارض  از  بخشي  اختصاص  و 

روستایي گشوده است )بریمانی و همكاران، 1394: 166(.
بهبود فضای کسب و کار

بهبود محیط کسب و کار به عنوان یكی از راهبردهای کلیدی برای 
توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تقویت توان رقابتی و رشد تولید 
بهبود فضای  )محمدی، 1394: 1(.  آید  به حساب می  بلند مدت  در 
کسب و کار همواره در دستیابی به اهداف توسعه ای نقش بسزایی داشته 
و زمینه جذب سرمایه گذاران و بهبود وضعیت تولید و اشتغال را فراهم 
بر  تأثیرگذار  و  مهم  شاخص های  شناخت  راستا  این  در  است.  نموده 
از  این شاخص ها  ارتقاء  آنها، جهت  بر  تمرکز  و  کار  و  فضای کسب 
اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا با ارتقاء وضعیت شاخص های کسب 
و کار، عالوه بر مزایای اقتصادی مانند بهبود وضعیت اشتغال، تولید، 
از  نیز  بسیاری  اجتماعی  فواید  تورم،  مهار  و  و کاهش  سرمایه گذاری 
جمله: کاهش بیكاری و فقر، ارتقاء فرهنگ کار و کارآفرینی، کاهش 
بسیاری از معضالت اجتماعی و غیره خواهد داشت )دهقانی و همكاران، 
1396: 3-1(. عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار را می توان بر سه دسته 

 سعید صالحیان
 دكترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران
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عمده 1- جایگاه نقش سیاست ها و برنامه ریزی های دولت که می تواند 
اثرات مثبت و منفی در این زمینه داشته باشد، 2- نهادهای اقتصادی 
و سازوکارهای رسمی و غیررسمی حاکم بر آنها و 3- نظام حقوقی و 

قضایی تقسیم نمود )وارث و همكاران، 1391: 121-138(.
کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه

در  روستایی  جامعه  در  آشكار  و  پنهان  بیكاري  رشد  نرخ  بودن  باال 
سرمایه گذاري  امكان  عدم  و  طرف  یك  از  شهري  جامعه  با  مقایسه 
گسترده براي توسعه صنایع بزرگ از طرف دیگر، دولت مردان را به 
گسترش کسب و کارهاي کوچك در جوامع روستایی وادار نموده است. 
در حالی که ایجاد اشتغال در جامعه روستایی به یك مشكل حاد بدل 
شده است، مشاغل کوچك روستایی با تأکید بر مشاغل خانگی توانسته 
اند زمینه ایجاد اشتغال و ماندگاري در جامعه روستایی را در فعالیت هاي 
را  شادابی  و  امید  نوعی  و  ساخته  فراهم  کشاورزي  غیر  و  کشاورزي 
به جامعه هدف ارزانی دارند؛ این مسأله با استقبال متخصصان توسعه 
روستایی نیز روبرو شده است، به گونه اي که برخی متخصصان، توسعه 
مهم ترین  را  روستایی  محیط  در  خانگی  و  کارهاي کوچك  و  کسب 
نظر می گیرند.  در  در کشورهاي جهان سوم  روستایی  توسعه  راهكار 
فرصت هاي کسب و کار خانگی باعث خود اشتغالی در راستاي رفع 
را براي  اقتصاد گردیده و راه  نیازهاي محلی یك  کاستی ها و تأمین 
توسعه پایدار اقتصادي در جوامع روستایی هموار می نماید. نقطه مشترک 
تعاریف کسب و کار خانگی، تأکید بر خانه به عنوان محل اصلی و عمده 
کسب و کار می باشد. از مزایای کسب و کار خانگی در مناطق روستایی 
می توان به مواردي همچون: آزادي و استقالل عمل بیشتر، ساعات 
کاري انعطاف پذیر، ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی، پایین 
بودن هزینه راه اندازي، پایین بودن میزان ریسك، تمایل این نوع شغل 
به رشد و توسعه بیشتر، امكان کارکردن پاره وقت، راحت  تر بودن تربیت 
فرزندان، داشتن فرصت و زمان بیشتر، تناسب با ویژگی هاي جسمی 
افراد معلول و کم توان، احتمال موفقیت بیشتر، تناسب با اقشار مختلف، 
احساس راحتی بیشتر، و عدم نیاز به مجوزهاي دست و پاگیر اشاره نمود 
)احمدپور داریانی، 1384(. امروزه کسب وکارهاي خانگی از بخش هاي 
حیاتی و ضروري فعالیت هاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسوب 
می شود. گرچه در کشورهای درحال توسعه غالبا به صورت غیررسمی 
بوده و درآمد چندانی نصیب دولت ها نمی شود،  ولی نقش قابل توجهی 
در اشتغال و کارآفرینی ایفا می  کند. راه اندازي و توسعه کسب وکارهاي 
خانگی به ویژه در مناطق روستایی با چالش ها و موانع متعددي مواجه 
می باشد،  از جمله: عدم وجود طرح کسب و کار مناسب،  پایین بودن 
سطح تجربه و تخصص، عدم دسترسی به بازار مناسب، موانع ناشی از 
عدم دسترسی به اطالعات و منابع اطالعاتی، عدم تأمین اعتبار مالی 
جهت سرمایه گذاری کسب و کار خانگی و موانع قانونی )نجفی و صفا، 

.)61-73 :1393
برنامه های توسعه روستایی )RDPs( در حمایت از کسب 

و کار روستایی1
اتحادیه اروپا موارد شش گانه ای از طریق RDPs )برنامه های توسعه 

روستایی( برای بهبود فضای کسب وکار روستایی ارایه کرده که به شرح 
زیر می باشد:

1- خدمات مشاوره کشاورزی
شامل آموزش مشاوران کشاورزی برای کمك به متقاضیان روستایی، 
به طوریكه بخش مهمی از پروژه ها بر مشاوره کسب و کار به ویژه 
در بخش کشاورزی و غذا متمرکز شده است. این تالش ها می تواند 
تولیدکنندگان را با ایده های نوین آشنا کرده تا برنامه های تجاری مؤثر 
 .)7-4 :2۰17 ,European Union( و مفید خود را گسترش دهند
تور گردشگری آموزشی در روستاهای بلژیك2 در این راستا انجام گرفته 

است.
2- مشاوره کسب و کار روستایی

برنامه هاي توسعه روستایي می تواند به فعالیت های مشاوره و پشتیبانی 
کار  و  اشكال مختلف کسب  توسعه عمومی  که هدف  کار،  و  کسب 
روستایی را دارند، از جمله برای تنوع در بخش های غیرکشاورزی کمك 
کند. این امر می تواند از مشاوره کسب و کار سنتی تا توسعه مهارت ها 
متفاوت باشد. برخی از رویكردها گروه های خاصی نظیر زنان یا جوانان 
را هدف قرار می دهد. نقش مشاوران و مربیان می تواند در تشویق و 
ایجاد تنوع زیستی روستایی با افزایش آگاهی از فرصت های کارآفرینی، 
و  نفس  به  اعتماد  افزایش  و  مربوطه  حمایت های  به  مردم  هدایت 
مهارت های کارآفرینان بالقوه، بسیار مهم باشد. در این زمینه بحث های 
»کارآفرینی فراگیر3« و »توسعه مهارت های دیجیتال4« مطرح می شود. 
»شبكه های تجاری دیجیتال در ایرلند روستایی« و »حمایت از کسب 
و کار مناسب برای زنان روستایی در سوئد« در این راستا انجام شده 

.)11-8 :2۰17 ,European Union( است
3- حمایت های زیرساختی

 )RDPs( سرمایه گذاری هایی که توسط برنامه های توسعه روستایی
پشتیبانی می شود، می تواند به زیرساخت-هایی که مناطق روستایی نیاز 
به ارایه یك محیط قابل دسترسی و جالب برای کسب و کار فراهم 
اشكال  از  ای  گسترده  طیف  می تواند  امر  این  کند.  کمك  می کنند، 
ارتقاء راه های محلی، دسترسی به  سرمایه گذاری در خدمات اساسی، 
اینترنت و فضاهای شغلی مناسب را در بر گیرد. دسترسی به شبكه 
اینترنت کومو فنالند و امكانات جدید برای کسب و کارهای کوچك 
 European( است  گرفته  صورت  راستا  این  در  اتریش  شمال  در 

.)15-12 :2۰17 ,Union
مواد  و  کشاورزی  بخش  در  تجاری  گذاری  سرمایه   -4

غذایی
بخش کشاورزی و غذا برای اقتصاد روستایی در سراسر اروپا بسیار 
مهم است. پروژه های حمایت شده از5EAFRD  به واسطه حمایت 
از سرمایه گذاری هدفمند کمك کرده که کسب و کارهای مرتبط با 
کشاورزی و مواد غذایی رشد و توسعه یافته یا رقابتی تر شود. حمایت از 
 )RDPs( کشاورزی تجاری، اولویت اصلی برنامه های توسعه روستایی
به مزارع در زمینه نوسازی  است، چنین سرمایه گذاری هایی می تواند 
تجهیزات و متنوع سازی فعالیت های خود کمك کند و آنها را قادر سازد 

1.SUPPORTING RURAL BUSINESS     2. All�day bus tour inspires farmers in Flanders, Belgium
3.Inclusive entrepreneurship              4.Improving digital skills           

5. صندوق کشاورزی اروپا برای توسعه روستایی )اتحادیه اروپا(
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تا در اقتصاد مدرن با رقابت و انعطاف پذیری بیشتری زندگی کنند. در 
این بخش »نوسازی و مدرن کردن مزرعه1« و »تنوع زراعی2« مطرح 

.)19-16 :2۰17 ,European Union( می باشد
5- سرمایه گذاری در زمینه تنوع روستایی

کسب و کارهای روستایی به طور فزاینده ای در بخش های مختلف 
اقتصادی در حال توسعه هستند. پشتیبانی EAFRD  برای چنین 
روستایی  مناطق  ایجاد  به  بوده که می تواند  استفاده  مورد  بنگاه هایی 
»سرمایه گذاری  و  زراعی«  »تنوع  کند.  کمك  پایدارتری  و  متنوع 
نگهداری کودک  زمینه مطرح شده و ساخت مرکز  این  در  تجاری« 
روستایی  دمحدوده  خانوادگی  فلزکاری  کارخانه  نوسازی  و  هلند  در 
 ,European Union( مجارستان در این راستا صورت گرفته است

.)23-2۰ :2۰17
6- سرمایه گذاری در شرکت های اجتماعی

نیاز واقعی و پتانسیل قابل توجهی برای ارایه محصوالت و خدمات 
طریق  از   EAFRD از  پشتیبانی  دارد.  وجود  روستایی  مناطق  در 
برنامه های RDP می تواند اثرگذار باشد، تا سرمایه گذاران اجتماعی 
بتوانند خدمات را به مراقبت های بهداشتی، حمل و نقل و مراقبت از 
ارایه خدمات اجتماعی در روستاهای اسكاتلند و  ارایه دهند.  کودکان 
فروشگاه های تعاونی کوچك روستایی در آلمان در این راستا ایجاد شده 

.)27-24 :2۰17 ,European Union( است
3. پیشینه پژوهش

مورد  در  کار  و  کسب  فضای  زمینه  در  مقاالت  و  مطالب  عمده 
فعالیت های اقتصادی کالن نوشته شده و پژوهش های محدودی به 
صورت خاص به موضوع بهبود فضای کسب و کار در روستاها پرداخته 
است. کالپر و الو )2۰12( در مقاله خود ثبت کشورها را در 92 کشور 
جهان مورد مطالعه قرار دادند و به بررسی چگونگی سهولت ثبت کسب 
رابر روی  ثبت شرکت ها  اثرگذاری اصالحات  و  پرداخته  و کار جدید 
ثبت شرکت های جدید مطالعه نمودند. نتایج تحقیق بیانگر این است 
که اصالحات کوچك، اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه ها نداشته و 
کارآفرینی برای پویایی اقتصاد مدرن ضروری بوده و با رشد اقتصادی 
مرتبط است. دهقانی و همكاران )1396( به بررسی و اولویت بندی عوامل 
موثر بر فضای کسب وکار در استان کردستان با AHP پرداخته اند، 
نتایج تحقیق نشان از تورم، قانون ورشكستگی، کیفیت زیرساخت های 
و  مالیات  پرداخت  برای عدم  قانونی  نقل، خالءهای  و  سیستم حمل 
شناور بودن نرخ ارز به ترتیب بیشترین اثرگذاری را بر فضای کسب و 
کار استان دارند. اتحادیه اروپا )2۰17( به فرصت های مرتبط با کسب 
و کار روستایی پرداخته است؛ در این مقاله ضمن برشمردن چالش ها و 
فرصت های مناطق روستایی اروپا، برنامه هایی که برای توسعه روستایی 
برشمرده )RDPs( را راهكاری مناسب برای حمایت از کسب و کار 
روستایی تلقی می کند. قنبری و همكاران )1396( با بررسی موانع و 
چالش های زنان روستایی در ایجاد کسب  و کارهای کوچك در دهستان 
پایین رخ تربت حیدریه به این نتیجه رسیده اند که موانع نهادی )دولتی 
و غیردولتی(، مهمترین مانع توسعه کسب و کار روستایی و سپس موانع 
اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و فردی به ترتیب، بیشترین تأثیر را در 

کارهای  و  مطالعه کسب  به   )1393( و صفا  نجفی  دارند.  زمینه  این 
روستایی  مناطق  در  آن ها  توسعه  چالش های  و  کارآفرینانه  خانگی 
پرداخته اند؛ بر اساس نتایج پژوهش برخی از مهمترین موانع شامل: 
عدم وجود طرح کسب وکار مناسب، نبود تجربه و تخصص الزم در 
روستاییان، عدم دسترسی مناسب روستاییان به بازار، عدم دسترسی به 
اطالعات و منابع اطالعاتی، عدم تأمین اعتبار مالی جهت سرمایه گذاری 

کسب و کار خانگی و وجود موانع قانونی بودند.
4. روش پژوهش

انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری  روش 
داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است.

5. بحث و نتیجه گیری
تغییرات فزاینده جاري در عرصه اقتصاد جهان، شرایط زندگی را به 
از مراکز صنعتی و خدماتی شهري  ویژه در مناطق کم درآمد و دور 
وخیم تر نموده که روستاهاي کشور نیز از این حیث مستثنی نیستند. در 
چنین شرایطی، توسعه کسب و کارهاي کارآفرینانه در مناطق روستایی 
به عنوان یكی از الزامات ضروري تداوم حیات اقتصادي روستاها، باید 
یكی از اولویت هاي مهم برنامه هاي کالن توسعه روستایی کشور به 
ثروت،  تولید  و  اشتغال  ایجاد  واسطه  به  امر  این  که  چرا  رود،  شمار 
می تواند سهم به سزایی در کاهش فقر، بهبود رفاه خانواده هاي روستایی 
و کاهش مهاجرت داشته باشد. دهیاران به عنوان مدیر اجرایی روستا 
می توانند نقش تعیین کننده در بهبود فضای کسب و کار روستاها داشته 
باشند. با توجه به وظایف دهیاران و نگاهی به سایر تجربیات خارجی و 
داخلی، پیشنهاداتی که در زمینه بهبود فضای کسب و کار و حمایت از 

تولیدات روستاها در ایران به نظر می رسد،  به شرح زیر بیان می گردد:
تولیدات  از  حمایت  زمینه  در  کلی  راهبرد  ارایه  و  قوانین  تدوین   -1
مختلف  سطوح  در  آن  اعمال  و  روستایی  سكونت گاه های  اقتصادی 
دولتی و اجرایی؛ همچنین با توجه به اینكه روستاها متولیان گوناگونی 
در تدوین قانون تا اجراء و نظارت طرح ها داشته، برای حمایت از تولید 
روستایی، شایسته است پیش زمینه قانونی عدم پراکندگی امور اجرایی 

روستاها در قوانین باالسری مدنظر قرار گیرد.
2- آموزش فراگیر دهیاران به عنوان مدیران اصلی روستاها؛ در این 
زمینه پیشنهاد می شود از طریق صاحب نظران دانشگاهی و بخشداران، 
روستایی، جلب مشارکت  تولید  از  راهكارهای حمایت  آموزش علمی 
مردمی و تسهیل گری صورت گیرد؛ با توجه به اهمیت جلب مشارکت 
در محیط های روستایی،  دهیاران می توانند زمینه های مشارکت مردم و 
تسهیل تولید و بازاریابی آن را در روستاها فراهم کرده و از این طریق 

نقش مهمی در حمایت از تولید روستایی داشته باشند.
3- با توجه به تنوع ویژگی های جغرافیایی روستاهای کشور و تفاوت 
ماهیت اقتصادی روستاها،  پیشنهاد می شود در بررسی، تدوین قوانین، 
ارایه راهكارها و آموزش دهیاران، ویژگی های محیطی و کارکردی هر 
منطقه یا روستا، مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین به دلیل ماهیت متفاوت 
روستاها با شهر، فعالیت های اجرایی مشابه دستگاه های اداری دولتی 
در دهیاری ها، کاهش مشارکت مردم و عملكرد پایین دهیاری را در 

پی دارد.
1.Farm modernisation
2.Farm diversification
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4- ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش: آموزش نحوه راه اندازي 
کسب و کارهاي کارآفرینانه و نیز مهارت ها، نگرش ها و رفتارهاي مورد 
نیاز براي مدیریت و توسعه کسب و کار، تأثیر زیادي بر شكل گیري 
به  افراد  تمایل  و  کارآفرینی  به  نسبت  افراد  در  مثبت  نگرش هاي 
الزم  دولت  اینرو،  از  دارد.  کارآفرینی  فعالیت هاي  براي  تصمیم گیري 
است در برنامه هاي ترویج فرهنگ کارآفرینی در جوامع، به نحو مؤثري 
از برنامه هاي آموزش کارآفرینی براي گروه هاي مختلف جامعه استفاده 

نمایند.
ایجاد صندوق ها  از طریق  روستاها،  در  پایدار  مالی  منابع  تامین   -5
و موسسات مالی مردم نهاد: جلب مشارکت مالی مردم روستا و جلب 
از ظرفیت  استفاده  با  ایجاد تسهیالت،  با  از روستا  سرمایه های خارج 

روستاها و شهرهای مجاور و نهادهای غیردولتی مي تواند مؤثر باشد.
بازاریابی  و  روستا  تولیدات  فروش  برای  مناسب  بستر  ایجاد   -6
محصوالت تولیدی و زراعی روستاییان توسط دهیاران؛ در این زمینه 
انسانی و  منابع  اجتماعی،  توسعه  به فعال سازی سرمایه های  مي توان 
توسعه مشارکت های جمعی و مردمی در میان روستاییان و کشاورزان 

اشاره کرد.
تولیدات  به  دادن  بها  از طریق  روستایی:  اقتصاد  به  تنوع بخشی   -7
در ابعاد مختلف اقتصادی،  از جمله: کشاورزی، صنایع خرد و کوچك 

روستایی، گردشگری و اکوتوریسم و ...
8- توجه به ظرفیت های زنان روستایی و مشارکت آنان در کسب و 

کار و تولید روستایی.
منابع

نظریات،  تعاریف،  کارآفرینی،    ،)1384( محمود  داریانی،  احمدپور   -
 الگوها، انتشارات پردیس، تهران.

 ،)139۰( نژاد  اللهقلی  مهناز  و  خانی  علیرضا  علیرضا،  استعالجی،    -
نقش دهیاري ها در توسعه روستایي، مجله دانشنامه )جغرافیا(، پیاپی 

.15-22 ،82
ارزیابی   ،)1393( افشاری پور  علی  و  قنبری  یوسف  حمید،  برقی،   -
دیدگاه  از  روستایی  نواحی  اقتصاد  توسعه  در  دهیاري ها  عملكرد 
ساکنین)مطالعه موردي: دهیاري دهبكري شهرستان بم(، برنامه ریزی 
فضایی )جغرافیا(، سال چهارم، شماره چهارم، پیاپی 15، صص 1۰4-

.87
- بریمانی، فرامرز، جواد بذرافشان و بهمن شفیعی )1394(، بررسی 
میزان تأثیر پایگاه اجتماعی دهیاران بر عملكرد آنان، مطالعه موردي: 
دهستان حسن آباد اسالم آباد غرب، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، 

سال پنجم، شماره 19.
- دهقانی، حسین، امیرپرویز اختری، فروغ قاضی خانی،  ژیال حبیبی و 
نینا میرانی )1396(، بررسی، پایش و اولویت بندی عوامل موثر بر فضای 
کسب و کار استان کردستان با استفاده از فرایند تحلیلی سلسله مراتبی 
متوازن  و  پایدار  توسعه  اقتصادی،  برنامه-ریزی  همایش   ،)AHP(

منطقه ای،  رویكردها و کاربردها، دانشگاه کردستان.
انتشارات سمت،  - رضاییان، علی )138۰(، مبانی سازمان مدیریت، 

چاپ سوم، تهران.
- رنجبران، سید رسول )1392(، پیش نیاز بهبود محیط کسب و کار 

چیست؟، نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، سال 
چهاردهم، شماره 64 و 65.

مدیریت   ،)139۰( کشور  دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان   -
روستایی، انتشارات سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور.

- شیخی، حجت، طاهر پریزادی و بیژم ورمزیار )1392(، بررسی و 
ارزیابی عملكرد دهیاران در روند مدیریت و توسعه روستایی، مطالعه 
برنامه ریزی فضایی )جغرافیا(، سال سوم،  موردي: شهرستان همدان، 

شماره سوم، پیاپی 1۰، صص 17-32.
- قنبری، نصیه،  بوذرجمهری،  خدیجه و طاهره صادقلو )1396(، موانع 
و چالش های زنان روستایی در ایجاد کسب وکارهای کوچك، مطالعه 
بررسی  همایش  حیدریه،  تربت  پایین رخ شهرستان  دهستان  موردی: 
راهكارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران، دانشگاه حكیم 

سبزواری، سبزوار.
- لشني پارسا، روح اله )1385(، ارزیابي اثربخشي عملكرد دهیاری های 
ارشد  کارشناسي  درجه  دریافت  براي  پایان نامه  بروجرد،  شهرستان 

رشته ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران.
- محمدی، شاپور )1394(، پیشگفتار مجموعه مقاالت دومین همایش 
ملی بهبود محیط کسب و کار، نشر معاونت امور اقتصادی و دارایی، 

تهران.
- موالیی هشجین، نصراله، تیمور آمار حاجی شیرکیا و عباس باقری 
روستایی  نواحی  اقتصادي  توسعه  در  محلی  مدیریت  نقش   ،)1396(
شهرستان بهشهر، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال ششم، 

شماره 4، پیاپی 22، صص 165-176.
- میدری، احمد و اصالن قودجانی )1387(، سنجش و بهبود محیط 
کسب و کار، جهاد دانشگاهی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران. چاپ 

اول.
- نجفی، بهمن و لیال صفا )1393(، بررسی کسب  وکارهای خانگی 
روستایی،  مناطق  در  آن ها  توسعه  چالش های  و  موانع  و  کارآفرینانه 

نشریه کارآفرینی در کشاورزی،  دوره 1، شماره 2، صص 61-73.
- وارث،  سیدحامد،  پروندی، یحیی و روح اله قاسمی )1391(، ارتقای 
فضای کسب و کار جهت دستیابی به چشم انداز اقتصادی: کاربستی بر 
اساس تكنیك های تاپسیس و آنتروپی،  مدیریت بازرگانی، شماره 11، 

صص 121-138.
- هاشمی، سیدسعید و همكاران )139۰(، تبیین نقش دهیاری ها و 
شوراهای اسالمی در توسعه کارآفرینی روستایی، مطالعه موردی: بهاباد 
استان یزد، پژوهش های روستایی، سال دوم، شماره یكم، صص 114-

.93
� European Union (2017), IMAGINING RURAL BUSINESS 

OPPORTUNITIES, Funded by the European Commission, 
Luxembourg: Publications Office of  the European Union.
� European Union (2017), The European Agricultural Fund 

for Rural Development, SUPPORTING RURAL BUSINESS, 
Funded by the European Commission, Luxembourg: 
Publications Office of  the European Union.
� Supporting Business Environment Reform (Practical 

Guidance for Development Agencies)، OECD، )2008(.



شماره 53ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی36

محصوالت  داراي  کشور  شمال  روستاهاي  از  یكي   -1
نیز جهت  این روستا  بانوان  و  کشاورزي مرغوبي است 
و  تأسیس  حصیربافي  کارگاه  خانواده  اقتصاد  به  کمک 
از جوانان این روستا را در این کارگاه مشغول  تعدادي 
معرفي محصوالت  روستا خواستار  این  اهالي  نموده اند. 
کشاورزي و حصیربافي ایشان به شهر همجوار مي باشند، 

دهیار چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟ 

و سازمان  اساسنامه، تشكیالت  ماده 1۰  بند 37  براساس  پاسخ: 
دهیاري ها )مصوب 138۰( دهیار موظف است با معرفی محصوالت 
کشاورزی کشاورزان روستا و حصیربافي بانوان، به مراکز شهري و 
نمایشگاه هایي که قرار است به  این منظور برگزار شود، مساعدت و 

همكاری الزم را با این عزیزان معمول نماید. 

2- درصورتي که دهیاری بخواهد برای توسعه اقتصادي 
روستا از طریق مشارکت با سرمایه گذار خصوصی اقدام 

نماید، فرآیند اقدام چگونه خواهد بود؟

در  با بخش خصوصی و سرمایه گذاری  مشارکت دهیاری  پاسخ: 
باید  طرح های اقتصادي فاقد منع قانونی بوده و این سرمایه گذاری 
می تواند  دهیاری  پذیرد.  دهیاري ها صورت  مالی  مقررات  رعایت  با 
در بخشی که قابلیت سرمایه گذاري دارد با دعوت از سرمایه گذار و 
پس از طي مراحل قانوني و تصویب موضوع توسط شوراي اسالمي 
برای مدت مشخص  دهیاري مي تواند  نماید. همچنین  اقدام  روستا 
حق استفاده از پروژه را به سرمایه گذار واگذار نماید. الزم به ذکر است 
این خصوص  در  دهیاری ها  مالی  آیین نامه  مقررات  کلیه  رعایت  که 

الزامي است.

3- آیا دهیار مي تواند با تصویب شوراي اسالمي روستا 
منقول  یا غیر  منقول  اموال  واگذاري  یا  به فروش  اقدام 

دهیاری نماید؟ 

پاسخ: بر اساس ماده 53 آیین نامه مالي دهیاری ها، اموال دهیاری 
شامل اموال اختصاصی و اموال عمومی است. اموال عمومی آن دسته 
از اموال دهیاری است که متعلق به روستا بوده، اختصاص به عموم 
دارد و دهیاری حق تصرف مالكانه، فروش یا واگذاری آن ها را ندارد. 
اموال اختصاصی، اموالي است که دهیار حق فروش یا واگذاری آنها 
را دارد. این اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول بوده و براساس 
نوع معامله، رعایت ماده 25 آیین نامه مالي دهیاری ها الزامي است. 
واگذاري اموال اختصاصي، اعم از فروش یا اجاره، مي بایست از طریق 
نیز  انجام شود و قیمت آن  با نظر شوراي اسالمي روستا  و  مزایده 
ابتدا توسط ارزیاب دهیاري ها یا کارشناس دادگستري به کمیسیون 
پایه توسط  تعیین قیمت  از  عالي معامالت دهیاري پیشنهاد و پس 
پذیرد.  صورت   25 ماده  ذیل  بندهاي  براساس  موصوف  کمیسیون 
با تصویب شورای  این چارچوب و صرفاً  از  اقدام خارج  لذا هرگونه 
تضییع  منزله  به  و  محسوب  تخلف  دهیاري  توسط  روستا،  اسالمی 

اموال عمومي است. 

نقدي  اموال  اهداي  خواستار  روستا  اهالی  چنان چه   -4
یا غیرنقدي به دهیاری باشند، براي پذیرش این هدایا 

دهیاری ملزم به رعایت چه ضوابطي مي باشد؟

پاسخ: براساس بند چ ماده 36 آیین نامه مالی دهیاری ها، اعانات 
و  اموال  و  سازمان هاي خصوصي  و  اشخاص  اهدایی  و کمك های 
یا به  موجب قانون، به دهیاري تعلق  اتفاقي  دارایي هایي که به طور 
نظر  دهیاری ها می باشد.  درآمدی  منابع  از  یكی  عنوان  به  مي گیرد، 

پرسش و پاسخ حقوقي

 نیره میرزائی
كارشناس ارشد حقوق
رییس گروه مدیریت روستایی دفتر برنامه ریزي و مدیریت روستایي

مشاوره حقوقي
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به ماده واحده قانون تأسیس دهیاری خودکفا در روستاهای کشور، 
دهیاری نهادی است خودکفا مي باشد لذا می تواند با قبول اعانات و 
کمك های مردمی، گام های موثری را در جهت خودکفایی بردارد و 
این اعانات می تواند شامل کمك های نقدی و غیرنقدي )اموال منقول 
اعانات مستلزم  این  پذیرش  است  ذکر  به  باشد. الزم  غیرمنقول(  و 
تصویب از سوی شورای اسالمی روستا بوده و اعانات پس از تصویب 
است  یادآوري  به  مي شود. الزم  دهیاری محسوب  اموال  جزء  شورا 
که هرگونه اقدام اعم از فروش یا واگذاری اموال، تابع ضوابط مالی 

دهیاری ها خواهد بود.
عوارض  اخذ  حق  اسالمی  انقالب  مسكن  بنیاد  آیا   -5
و  وظایف  تشكیالت،  قانون   76 ماده   10 بند  موضوع 
انتخاب شوراهاي اسالمي کشور و انتخاب شهرداران را 

دارد؟

پاسخ: طبق بند 1۰ ماده 76 قانون تشكیالت، وظایف و انتخابات 
به  ارجاع  اراضی درمورد روستاها و  شوراها، تشكیل پرونده تفكیك 
بخشداری جهت صدور مجوز بر عهده دهیاری می باشد. طبق تبصره 
از  پس  فوق  بند  موضوع  عوارض  از  حاصل  درآمد  ماده،  این  ذیل 
طی تشریفات قانونی در امور عمومی روستا و زیر نظر شورای روستا 
هزینه می شود. بنابراین سایر مراجع حق اخذ وجوه مذکور را نخواهند 

داشت.

6- آیا شرکت تعاوني دهیاري  مي تواند یكي از دهیاران 
عضو هیئت مدیره تعاونی را به عنوان مدیرعامل انتخاب 

نماید؟

)مصوب  تعاونی  شرکت های  قانون   45 ماده  طبق  پاسخ: 
هیئت  اعضای  از  یكی  انتخاب  بعدي(  اصالحات  و   135۰/۰3/16
از  است. همچنین  قانونی  وجاهت  فاقد  مدیرعامل  عنوان  به  مدیره 
جمهوری  اقتصاد  تعاون  بخش  قانون   39 ماده  براساس  که  آن جا 
حدود  تعیین  بعدي(،  اصالحات  و   137۰ )مصوب  ایران  اسالمی 
هیئت  عهده  بر  مدیرعامل  عملكرد  بر  نظارت  و  وظایف  اختیارات، 
مدیره مي باشد. لذا شرکت تعاوني دهیاري ها نمي توانند دهیار عضو 

هیئت مدیره را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمایند.

شورای  انحالل  صورت  در  نیز  دهیار  خدمت  آیا   -7
اسالمی روستا خاتمه می یابد؟

انتخابات  تشكیالت  اجرایی  آیین نامه   52 ماده  استناد  به  پاسخ: 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی و نحوه انتخاب دهیار )مصوب 
فرودین ماه 1378 و اصالحات بعدی آن(، انحالل شورای اسالمی 
روستا موجب خاتمه خدمت دهیار نمی باشد و دهیار تا زمانی که توسط 
شورای بخش )جانشین شورای اسالمی روستا( عزل نشود، مي تواند 

به فعالیت خود ادامه  دهد.

8- آیا براي روستاهای واقع در حریم شهرها، می توان 
مي توان مجوز تأسیس دهیاری صادر نمود؟

پاسخ: بر اساس ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری 
)مصوب 1362/۰4/15(، روستا دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده 
و به موجب مصوبه هیئت وزیران ایجاد می شود. لذا ادغام آن در شهر 
دولت  هیئت  مصوبه  مستلزم  آن  حقوقی  شخصیت  سلب  و  مجاور 
می باشد )ماده 13 قانون موصوف(. بنابراین تا زمانی که دولت این 
و  دهیاری  تأسیس  امكان  نكند،  الحاق  مجاور  شهر  به  را  روستاها 

انتخاب دهیار در آن ها وجود دارد.
ادامه  به  به دلیل استعفا مایل  9- در صورتی که دهیار 
خدمت در دهیاری نباشد و شورای اسالمی روستا با این 
امر مخالفت ورزد و خواستار ادامه خدمت باشد، تكلیف 

چیست؟

پاسخ: براساس بند 3 ماده 52 آیین نامه اجرایی تشكیالت انتخابات 
داخلی و امور مالی شوراهای اسالمی و نحوه انتخاب دهیار )مصوب 
فرودین ماه 1378 و اصالحات بعدی آن( و بند 3 ماده 6 اساسنامه، 
تشكیالت و سازمان دهیاری ها )مصوب 138۰(، یكی از موارد خاتمه 
خدمت دهیار، قبول استفای وی توسط شورای اسالمی روستاست. 
استعفا  رد  در صورت  که  می دارد  تصریح  نیز  ماده  این  ذیل  تبصره 
از طرف شورا، دهیار می تواند ظرف 15 روز از تاریخ مخالفت شورا، 
استعفای خود را به دفتر بخشداری ارسال نماید و شورا نیز موظف 
است فرد دیگری را به عنوان سرپرست دهیاری انتخاب نماید. دهیار 
مكلف است تا زمان انتخاب سرپرست دهیاری کلیه وظایفش را وفق 

ضوابط ایفا نماید.

اقدام  اخیر  ماهه   3 طي  اجتماعی  تامین  سازمان   -10
به بازرسی از اسناد دهیاری نموده، آیا این اقدام قانونی 

است؟

پاسخ: به استناد ماده 47 قانون تأمین اجتماعي )مصوب 1354( 
دهیاري ها مكلفند در صورت مراجعه بازرس سازمان تأمین اجتماعي، 
صورت مزد، حقوق و مزایاي بیمه شدگان، دفاتر و مدارک الزم را در 
اختیار وي قرار دهند. بر همین اساس بازرسان سازمان مي توانند از 
تمام یا قسمتي از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عكس تهیه و 
براي کسب اطالعات الزم به دهیار و کارکنان دهیاري مراجعه نمایند.
دارند  حق  سازمان  بازرسان  که  مي دارد  تصریح  ادامه  در  ماده  این 
دهیاري ها را مورد بازرسي قرار دهند و نتیجه بازرسي حداکثر ظرف 

یك ماه به دهیاري اعالم خواهد شد.



شماره 53ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی38
ش آماری

گزار

درآمد پایدار دهیاري  و شرکت تعاونی دهیاری ها

با تسهیالت ارزان قیمت

مقدمه
کشور  روستایي  نواحي  در  محلي  پایدار  درآمد  ایجاد  راستاي  در 
این  مناطق،  این  توسعه اي  و  اقتصادي  ظرفیت هاي  از  استفاده  و 
با  مشترک  تفاهم نامه همكاري  قالب  در  در سال 1395،  سازمان 
پست بانك ایران، ارایه تسهیالت بانكي ارزان قیمت، جهت حمایت 
از اجراي طرح هاي درآمدزا در مناطق روستایي کشور  را در دستور 

کار خود قرار داد.
با  مذکور،  تفاهم نامه  مفاد  نمودن  اجرایي  منظور  به  این رو،  از 
بانك موصوف، شیوه نامه ها و دستورالعمل هاي  همكاري مشترک 
اجرایي الزم تدوین و به استانداري ها ابالغ شد. همچنین با تشكیل 
دهیاري ها  امور  معاونت  از:  متشكل  دهیاري ها،  وام  ملي  کمیته 
و  دهیاري ها  توجیهي  طرح هاي  سازمان،  ذي ربط  دفاتر  سایر  و 
و  تأیید  استانداري ها  سوي  از  که  دهیاري ها  تعاوني  شرکت هاي 
ارسال مي شود، توسط کمیته مذکور بررسي و در صورت  تصویب، 
مي شود.  معرفي  پست بانك  به  مصوب،  تسهیالت  پرداخت  جهت 
الزم به ذکر است که تاکنون، 6۰۰ طرح دهیاري ها و شرکت هاي 
تعاوني دهیاري ها از 26 استان کشور دریافت شده که 55۰ طرح 
آن قابل بررسي در کمیته موصوف بوده است و از این میزان، 536 
طرح با اعتباري بالغ بر مبلغ 1,548 میلیارد ریال، از 25 استان، در 
قالب 6 محور: کشاورزي )3۰ طرح(، صنعت )25 طرح(، عمراني 
)11 طرح(، خدمات )8 طرح(، گردشگري )14 طرح( و ماشین آالت 

)448 طرح( مورد تصویب قرار گرفته است. 
1- شرایط دریافت تسهیالت  

دهیاري ها و شرکت  تعاوني دهیاري هاي واجد شرایط زیر، مي توانند 
نسبت به اخذ تسهیالت مذکور، جهت اجراي طرح هاي درآمدزاي 

دهیاري ها اقدام نمایند.
تعاوني  شرکت  یا  دهیاري  نهاد  حقوقي  شخصیت  صرفًا  الف- 

دهیاري ها، مي تواند دریافت کننده تسهیالت باشد.
ب- زمین اجراي طرح باید توسط دهیاري تأمین شود.

ج- حداقل باید 2۰ درصد از مبلغ کل طرح توسط دهیاري تأمین شود.

د- تناسب میزان وام درخواستي با هزینه کل طرح: رعایت تناسب 
وام درخواستي با مبلغ کل اجراي طرح و سهم آورده دهیاري مدنظر 

قرار گیرد.
درآمدزاي دهیاري ها،  به طرح هاي  بانكي  پرداخت تسهیالت  ه- 
صرفًا به دهیاري هایي که داراي حساب جاري نزد پست بانك بوده 
و سهم آن ها از وجوه متمرکز تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر 
خواهد  انجام  مي شود،  واریز  مذکور  بانك  طریق  از  افزوده  ارزش 
وام  مبلغ  پرداخت تسهیالت،  با  موافقت  شد. همچنین در صورت 
مورد نظر صرفًا در حساب دهیاري واریز و تضامین الزم با تعهد 
مشترک دهیار و مسئول امور مالي توسط پست بانك ایران دریافت 

خواهد شد.  
2-  اسناد و مدارك الزم

تعاوني  شرکت هاي  و  دهیاري ها  بودن  شرایط  واجد  صورت  در 
به  مدارکي  و  اسناد  بانكي،  تسهیالت  دریافت  جهت  دهیاري ها، 

شرح ذیر مورد نیاز است:
الف- طرح توجیه فني و اقتصادي

ب- پیش فاکتورها و اسناد هزینه اي طرح 
ج- در صورتي که طرح مورد نظر براي اجرا و بهره برداري نیازمند 
اخذ مجوز از دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط باشد، دهیاري باید قبل 
مربوط  مجوزهاي  اخذ  امكان  به  نسبت  توجیهي،  طرح  تهیه  از 

اطمینان حاصل نماید.
د- اخذ مصوبة شوراي اسالمي بخش 

3- فرآیند تصویب طرح
پس از تكمیل اسناد و مدارک الزم در خصوص طرح پیشنهادي، 

مراحل بررسي و تصویب طرح، به شرح ذیل مي باشد:
الف- ارسال طرح توجیه فني و اقتصادي توسط دهیاري به دفتر 

امور روستایي و شوراهاي استانداري ذي ربط
و  روستایي  امور  دفتر  در  دهیاري  پیشنهادي  طرح  بررسي  ب- 

شوراهاي استانداري ذي ربط
ج- تأیید طرح در دفتر امور روستایي و شوراهاي استانداري ذي ربط 

  محسن گودرزي 
كارشناس دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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 نفر اشتغال 1يافته به ازاي ميانگين تسهيالت تخصيصاشتغال (ريال يلياردم) مصوب تسهيالتطرح محور
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نمودار شماره1. تعداد طرح ها و اشتغال ایجاد شده، به تفكیک محورهاي فعالیت

و ارسال طرح از سوي معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري 
و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور  معاونت  به  ذي ربط 

دهیاري هاي کشور
و  برنامه ریزي  دفتر  در  احتمالي  نواقص  رفع  و  طرح  بررسي  د- 

مدیریت توسعه روستایي و طرح در کمیته ملي وام دهیاري ها
ه- تصویب طرح در کمیته ملي وام دهیاري ها   

و- ابالغ طرح هاي مصوب دهیاري ها به پست بانك ایران جهت 
پرداخت تسهیالت

4- تعداد طرح ها و میزان اشتغال
تعاوني  شرکت  و  دهیاري ها  درآمدزاي  طرح   536 مجموع  از 
دهیاري ها، زمینه ایجاد اشتغال براي 1359 نفر فراهم شده است 

که در این میان، طرح هاي حوزه صنعت با میانگین 18 نفر به ازاي 
هر طرح اجرایي، باالترین میزان اشتغال را به خود اختصاص داده 
طور  به  نفر،   1 براي  اشتغال  ایجاد  با  نیز  عمراني  ماشین آالت  و 

میانگین، کم ترین سهم را در ایجاد اشتغال داشته است.
5- تسهیالت مصوب و میزان اشتغال

درآمدزاي  طرح   536 اجراي  براي  مصوب  تسهیالت  کل  میزان 
دهیاري ها و شرکت تعاوني دهیاري ها، برابر با 1,548,127 میلیون 
خرید  به  مربوط  میزان  بیشترین  میزان،  این  از  که  مي باشد  ریال 
ماشین آالت عمراني )1,۰27,627 میلیون ریال( و کم ترین میزان 

مربوط به محور خدمات )37,3۰۰ میلیون ریال( مي باشد.

جدول شماره 1 . وضعیت اشتغال ایجاد شده به تفكیک محورهاي فعالیت
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تسهیالت مصوب محور طرح 
میانگین تسهیالت تخصیص یافته به ازاي اشتغال )میلیارد ریال(

1 نفر اشتغال

86217397کشاورزي
233438531صنعتي
731۰6686عمراني
3756666خدماتي

9294977گردشگري
1۰284482294ماشین آالت
1,5495362888جمع کل

جدول شماره2. تسهیالت مصوب و اشتغال ایجاد شده به تفكیک محورهاي فعالیت        
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مـعــرفی روســتــا

روستای هدف گردشگري و سرسبز بوژان یكي از روستاهاي تابعه 
استان خراسان رضوي در بخش مرکزی شهرستان نیشابور است که 
در دامنه هاي زیبا و چشم نواز رشته کوه بینالود واقع شده است. این 
روستا در 13 کیلومتری شمال شرقی مرکز شهرستان و 12۰ کیلومتری 
شهر مقدس مشهد قرار دارد و بر اساس سرشماري سال 1395 مرکز 
بالغ بر 1371 نفر مي باشد. دسترسی به  ایران، داراي جمعیتي  آمار 
روستای بوژان، از طریق جاده ای آسفالته در شهر نیشابور است که از 
کنار روستاهای حمیدآباد، فوشنجان و حصار بوژان مي گذرد. با توجه 
یعنی  گرم،  در فصول  است  بهتر  روستا،  و هوای کوهستانی  آب  به 
بهار و تابستان سفر به آن را تجربه کنید به ویژه در فصل بهار که 
از درختان میوه، شكوفه ها جلوه خاصی  زیادی  تعداد  به دلیل وجود 
به باغات روستا می دهند و منظره ای تماشایی را ایجاد می کنند. در 
حال حاضر این روستا یكي از تفرجگاه هاي مهم مردم منطقه و شهر 

نیشابور است.
وجه تسمیه و تاریخچه

بوژان در لغت نامه دهخدا به معنی نموکردن، شكوفا شدن و به خود 
بالیدن است. یكی دیگر از معانی »بوژ« یعنی سبز و نام گیاهی ساقه 
بلند که به وفور در این منطقه می توان یافت و پسوند »ان« به معنی 

مكان می باشد.
بوژان، روستایی با سابقه  کهن تاریخی است و بسیاری بر این عقیده اند 

که ساکنان قدیمی این روستا از بزرگان و افراد سرشناس آن زمان 
بوده اند. بر اساس روایات نگاشته شده در کتاب شهر فیروزه، تألیف 
مرحوم گرایلی، قدمت روستا به پیش از اسالم بر می گردد و سكونتگاه 
به  مشهور  نهر  ابتدای  در  واقع  قسمت شمالي،  در  روستا،  این  اولیه 
»درخانه« سكونت داشتند و قبرستان اولیه روستا که ساکنینش پیروان 
محله  نام  به  منطقه ای  در  و  در قسمت شرق  بوده اند،  زرتشت  دین 
»میان و لوشاو« واقع شده است.  در روستاي بوژان به دلیل وقوع 
سیالب هاي ویران گر، اغلب ساکنین براي در امان ماندن و حفظ جان 
خود، به سمت غرب روستا به سمت غرب روستا کوچ کرده و به ناچار 

در ارتفاعات استقرار یافتند.
آب و هوا و طبیعت روستا

روستای بوژان در دامنه ارتفاعات جنوبی رشته کوه بینالود و در ارتفاع 
16۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است. به همین دلیل دارای آب و 
هوای معتدل کوهستانی با زمستان هایي سرد و تابستان هایي معتدل 
و  سانتی گراد  درجه   14.3 روستا  این  در  دما  ساالنه  میانگین  است. 
با 139.9 میلی متر مي باشد که نسبت به  برابر  بارندگی آن،  متوسط 
نیشابور بین 5 تا 1۰ درجه سردتر است. ارتفاعات بلند ، باغ های سرسبز، 
آبشار و حواشی زیباي رودخانه در بافت مسكونی پلكانی روستا گسترده 
رنگارنگی  و  رویایی  سال، چشم اندازهای  مختلف  فصول  در  و  شده 
پدید می آورد. به گونه اي که دوستداران طبیعت را شگفت زده می کند. 

بوژان؛ بهشتي رویایي در دامنه بینالود

  حسن قدیاني 
كارشناس دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستایي
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ارتفاعات روستا پوشیده از انواع گل ها و گیاهان دارویی و صنعتی است 
و چشم اندار دره سرسبز روستا و رودخانه جاری آن همراه با منظره 
که  دارد  زیبا  و  تماشایی  بسیار  جلوه  باغ های گسترده،  و  کشتزارها 

طبیعت گردان و گردشگران را به سوی خود جلب می کند. 
معماری روستا )خانه هایی در دل کوه(

بافت مسكونی روستا متمرکز و در شیب مالیم استقرار یافته و داراي 
کوچه های پیچ در پیچ و نامنظم است. آنچه که به محض ورود به 
روستاي بوژان به چشم می آید، ساختار خانه های روستا می باشد که بر 
روی شیبی مالیم، به صورت متمرکز و پلكانی شكل گرفته و زیبایی 
خاصی به آن بخشیده است. به گونه اي که تصور مي شود خانه ها در 

قلب کوه جای دارند و به آن تكیه زده اند.
اگر از داخل معابر روستا به خانه ها نگاه کنید، به شكل آپارتمان هایي 
دیده مي شوند که بدون پیروی از نظم خاصی، در کنار یكدیگر قرار 
گرفته اند. در این روستا، هر خانه با سخاوت پشت بام خود را، به صورت 

حاط در اختیار خانه باالیي قرار داده است 
از طریق داالن هایي  از کوچه ها،  رفت و آمد مردم روستا در برخي 
)راهروهای پر پیچ و خم ( صورت می گیرد که در گذشته نقش بسیار 
مهمي در حفظ امنیت خانه ها ایفا می کردند چرا که جلوي داالن ها 
دری وجود داشت که به هنگام احساس خطر بسته می شد و براي 

ساکنین ایجاد امنیت مي نمود.
فرهنگ و لباس محلي مردم 

روستای بوژان داراي مردمانی ساده، خونگرم و مهمان نواز است که 
میزبانان خوبی برای گردشگران می باشند. همه  مردم روستا مسلمان و 
پیرو مذهب شیعه هستند و بسیاري از مردم روستا، یعني حدود 3۰۰۰ 
نفر در زمستان روستا را به دلیل سردي هوا و یخبندان، ترک می کنند 

و به شهرها مي روند. 
سالخوردگان روستای بوژان در بیشتر اوقات، لباس محلی بر تن دارند 
و جوانان اغلب در جشن ها و مهماني ها، لباس محلی استفاده مي کنند. 
لباس زنان روستا نیز رنگین کمانی از رنگ هاست، که در دوخت آن از 

پارچه های طرح دار و رنگارنگ استفاده می شود.

و مردم  به دو طایفه سادات حسینی  دور  زمان هاي  از  روستا  مردم 
عادی تقسیم می شدند، که با گذر زمان و ضرورت تعیین نام خانوادگی، 
روستا شكل گرفت  این  در  متفاوت  خانوادگي  نام هاي  با  طایفه   12
که عبارتند از: سادات حسیني، سلطاني، علیشاهي، شاه قلی، اوالدي، 
محمدي،  پنجه باشي،  غفاري،  محمدي،  شاه  رفیعي،  خدابخشي، 

بوژمهراني و آقا محمدی
اقتصاد مردم روستا

پایه فعالیت های زراعی، باغداری،  اقتصاد اهالي روستای بوژان بر   
دامداری، امور خدماتی و تولید صنایع دستی است و زنان نیز در این 
مهمترین  می  کنند.  همكاری  روستا  مردان  دوشادوش  فعالیت ها، 
محصوالت زراعی این روستا، گندم و جو محسوب است و باغداری 
نیز در روستا رونق دارد و نزدیكي به کارخانه تولید کمپورت زردآلو و 
گیالس، منجر شده تا این میوه ها اهمیت فراواني در باغداري روستاي 
بوژان داشته باشند. همچنین پرورش گوشت و طیور و تولید گوشت، 

پشم گوسفند و فرآورده های لبنی در روستا معمول است. 
کمبود آب و کوهستاني بودن منطقه نیز یكي دیگر از دالیلي است 
که اساس اقتصاد روستا را بیشتر به سمت باغداري و دامداري استوار 

کرده است.
به دو صورت چكه و دامداری  این روستا  نیز در  فعالیت دامپروري 
رواج دارد. در روش چكه هر خانواده تعدادي گوسفند و گاو و غیره را 
به صورت شیفتي اداره مي کند.  و در روش دامداری فردی که صاحب 
گله است، گوسفندان و دام خود را به چوپان می سپارد، که امروزه این 
روش به دلیل هزینه های باال منسوخ شده است. در این میان زنان 
روستا نیز با استفاده از پشم تولیدی از دام ها و دیگر مواد اولیه، به تولید 
صنایع دستی مشغول هستند و در کارهای کشاورزی و دامداری نیز به 

مردان خانواده کمك می کنند.
آیین ها و سنن روستا

در کنار بسیاري از آیین ها هنرهاي موجود در این روستا، شمایل خوانی 
یكي از مراسم آیینی این روستا است که در محرم رواج دارد. در طی 
و  بزرگ  پرده ای  به روی  رو  پرده خوان  عنوان  به  فردی  مراسم،  این 
منقوش می ایستد و از روی تصویر پرده، از جنگ ها و مصائب اولیای 
دین به ویژه اولیای مذهب شیعه و امام حسین )ع( و یارانش سخن 

می گوید.
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  مراسم رقص چوب بازی نیز  یكي دیگر از 
سنن این روستا است که در مجالس شادي 
مجموعه  یك  رقص  این  مي شود.  برگزار 
و  مراسمات  در  که  است  ریتمیك  حرکاتی 

جشن ها جایگاه خاصي دارد..
صنایع دستي، سوغات و غذاهاي محلي

صنایع دستی  از  فرت بافی  و  قالی بافی 
دستان  توسط  که  است  بوژان  روستای 
به  و  تولید  روستا  دختران  و  زنان  هنرمند 
یا  فرت بافی  شود.  می  عرضه  گردشگران 
تن بافی به هنر بافت و تهیه مواردي از قبیل: 
حوله، چادر شب، سفره و بقچه گفته می شود 
که نخ مورد نیاز آن در نتیجه تابیدن پشم 
شرایط  مي شود.  تولید  نخ ریسی  دستگاه  با 
مناسب باغداري و مراتع بكر در این روستا، 

باعث تولید میوه ها و لبنیات با کیفیت شده که به مراتب گردشگران 
بسیاري را جذب خود کرده است.

از غذاهای محلی روستای بوژان نیز می توان به بلغور شیر، کشك، 
کوکو قارچ، کله جوش، حلوای محلی، فطیر مسكه، نان تفدون، انواع 

آش، کباب، خورشت و آبگوشت اشاره کرد.
مناطق تفریحي و آثار تاریخي 

منطقه بازه صدر: این منطقه در قسمت شرق روستا، با دره ای بسیار 
زیبا واقع شده و به معنی گشاده و فراخ  بوده و در اصطالح محلی به 
بزه صدر مشهور است و باغ هاي این منطقه از رودخانه اي که پوشیده 

از درختان کاج قدیمي در دو طرف آن هستند، آبیاري مي کنند.  
منطقه خرمنگاه: این منطقه در داخل محدوده طرح هادی و در سمت 
غربی روستا بوده که در گذشته، اهالی گندم و جو خود را در این منطقه 
جمع آوری و اصالح می نمودند. این منطقه در بخش انتهایي، مشهور 
به پالسو است و در قسمت شرق آن، تپه ای به نام خانه شیطان قرار 
دارد و مناظر موجود در این منطقه براي گردشگران، بسیار جذاب و 

دیدني است. 
بازه نادر: به زبان اهالی منطقه به بزه ندیر مشهور است. در سمت 
غربی روستا و در داخل طرح هادی قرار دارد که دره ای بكر و بسیار 
زیبا است و 4۰ خانوار از اهالی در این منطقه سكونت دارند. این منطقه 

نیز پوشیده از باغات سرسبزي است که در بخش انتهایي آن، قناتي 
متصل  نیز  منطقه تخت گاه  به  که  واقع شده  اسداله  تلخ  به  مشهور 

می باشد. 
منطقه کال عرب: این منطقه در شمال شرق روستا با شیب بسیار 
تند و پلكانی واقع شده که به منطقه مشهور به تخت گاه که مشرف 
بر همه منطقه است ارتباط دارد و در حال حاضر براي ایجاد کمپ 
گردشگری در نظر گرفته شده است. علت نامگذاري این منطقه نیز 
اینست که پس از آمدن اعراب به ایران و پذیرفتن دین اسالم توسط 
ایرانیان، ساکنین این منطقه به زبان عربی مسلط شده و به این زبان 

صحبت مي کردند.
با گل رس در منطقه قدیمي ساکنین  تخت هالکوخان: تپه اي 

روستاي بوژان واقع شده است
محله میان: منطقه ای است که در قسمت شمال شرق بوژان واقع 
شده و با توجه به سكونت گاه اولیه ساکنین در قسمت باال نهر درخانه، 
این قسمت منطقه میانی نامگذاری شده و قبرستان اولیه ساکنین در 
این منطقه و در قسمت لوشاو واقع بوده که در حال حاضر به باغ تغییر 

کاربري داده است. 
و  بوژان  شمال  قسمت  در  و  آب  پر  چشمه اي  مال:  باغ  چشمه 
در منطقه مسكونی بوده که ساکنین از این آب برای شرب استفاده 
می نموده ولی به علت رشد جمعیت و دسترسی گردشگران به باالدست 

چشمه، آب آن برای کشاورزی استفاده می شود. 
چشمه مشهور به دم کمر: چشمه ای که از قدیم مورد توجه ساکنین 
بوده و آبی سرد و گوارا دارد. آب شرب روستا از این چشمه به داخل 

روستا لوله کشي شده و هم اکنون منبع آب آشامیدني اهالي است.

حاضر،  حال  در  منطقه  این  چین:  کالغ  به  مشهور  چشمه 
چهارچشمه نام دارد و در فاصله 4 کیلومتری از روستا واقع شده و دارای 
آبی سرد و گوارا می باشد. به احتمال زیاد، یكي از دالیل نامگذاري این 
منطقه، وجود درختان گردوی زیاد و کالغ هایي است که از این درختان 
تغذیه مي کنند. این منطقه نیز مورد استفاده گردشگران و اهالی بوده و 
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ایستگاه اول تیم هاي کوهنوردی است.
چشمه شكرآب: این چشمه به دلیل سرد و گوارا و شیرین بودن، 
مسیر  در  که  است  تنها چشمه اي  و  مشهورترین چشمه هاست  جزء 

صعود کوهنوردان به قله شیرباد قرار دارد. 
سفیدرود: منطقه ای در مقابل چشمه شكراب که به علت زیادی 
آب رودخانه در این منطقه و سفیدی و شفافی آن مشهور به سفید 

رود شده است.
شیرباد: مرتفع ترین قله رشته کوه بینالود، با ارتفاع تقریبی 33۰۰ متر 
است که در قسمت شمال شرق روستا واقع شده و از برف گیرترین 
اصلي  سرشاخه هاي  از  یكی  قله  این  مي شود.  محسوب  ارتفاعات 
به  برای صعود  بسیاري،  کوهنورد  گروه های  و  است  بوژان  رودخانه 

این قله مي آیند.
مرغزاردره: در اصطالح محلي مغ زیدر مي باشد و در شمال غرب 
روستا واقع شده و منطقه ای بسیار سرسبز با درختان گردوی زیاد و آب 
فراوان است و به دلیل وجود مراتع سرسبز، محل مناسبی برای چراي 

دام هاست. در این محل، کلبه اي به نام »خانه سم« وجود دارد که از 
دیرباز محل اقامت چوپانان بوده و شب ها برای در امان ماندن از سرما 
در این کلبه اقامت مي کنند. این محل نیز یكی از سرشاخه هاي اصلي 
رودخانه روستاي بوژان است و گردشگران و کوهنوردان زیادی از آن 

بازدید مي کنند.
گوری در: منطقه ای در شمال شرق رشته کوه بینالود است که به 
علت به هم پیوستگی کوه ها و تابش بسیار کم آفتاب، همیشه در سایه 
قرار دارد و به همین علت به گوری در مشهور شده است. همچنین 
دیدن  منطقه  این  از  فقط کوهنوردان  بودن،  به صعب العبور  توجه  با 

می کنند.
منطقه،  در  فراوان  آب  وجود  و  بودن  کوهستانی  علت  به  آبشار: 
ایجاد شده  آبشارهای زیادی در طول مسیر رودخانه روستاي بوژان 
که مرتفع ترین آن در فاصله 6 کیلومتري از محدوده روستا واقع شده 
از گردشگران و  بازدید بسیاري  ارتفاع دارد و مورد  و حدوداً 15 متر 

عالقمندان قرار دارد. 
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بخش  دهیاري هاي  تعاوني  شرکت 
توسعه  راستاي  در  تبریز  مرکزي 
فعالیت هاي اقتصادي در سطح روستاها، 
براي  اشتغال زایي  و  پایدار  درآمد  ایجاد 
گلخانه  احداث  به  نسبت  روستاییان، 
 1396 سال  در  زینتي  گیاهان  پرورش 
مذکور،  گلخانه  مساحت  نمود.  اقدام 
سه  مشتمل  بر  و  مربع  متر   6000
سطح  است.  خزانه  یک  و  کشت  سالن 
زیرکشت گلخانه حدود 5600 متر مربع 
است و به تولید گیاهان زینتي اختصاص 
دارد. تولیدات گلخانه عالوه بر عرضه در 
همسایه  کشورهاي  به  داخلي،  بازارهاي 
از جمله ُعمان نیز صادر مي شود. در زیر 
ارایه شده  از تصاویر این گلخانه  برخي 

است.  

نماي گلخانه 

نماي داخلي گلخانه 
و محل هاي کشت بذر
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                     گل هاي پروش 
یافته در محیط کشت                                           

گلدان هاي پالستیكي موقت



نمونه گلدان هاي تولیدي

ظروف نگهداري گلدان ها
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اخــــبـــــار

معاون امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
دستاوردهاي  ارایه  از  کشور،  دهیاري هاي  و 
تأسیس نهاد دهیاري در روستاها، در نمایشگاه 
مدیریت شهري و روستایي که از اول تا سوم 
اسفندماه، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزي 

انقالب در بندرعباس برگزار مي شود، خبر داد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
سعیدرضا  کشور،  دهیاریهاي  و  شهرداري ها 
افزود:  فوق  خبر  اعالم  با  بیدگلي  جندقیان 
این نمایشگاه به مناسبت فرارسیدن چهلمین 
سالگرد پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي و 
به منظور ارایه دستاوردهاي مدیریت شهري و 

روستایي کشور برگزار مي شود. 
فرصت  نمایشگاه  این  برگزاري  افزود:  وي 
روستایي،  مدیریت  حوزه  در  تا  است  مناسبي 

خصوص  در  عمومي  اطالع رساني  ضمن 
تجربیات  ترویج  و  دهیاري ها  دستاوردهاي 
موفق این نهاد مردمي در زمینه هاي مختلف، 
به منظور بهره برداري توسط سایر دهیاري هاي 
به  دهیاري ها  جایگاه  ارتقاء  به  نسبت  کشور، 
عنوان تنها متولي مدیریت روستایي در سطح 

محلي اقدام نمود.
جندقیان در خصوص نحوه ارایه دستاوردهاي 
این نمایشگاه گفت: به موجب  دهیاري ها در 
هر  براي  گرفته  صورت  برنامه ریزي هاي 
تا  خواهد شد  گرفته  نظر  در  غرفه اي  استان، 
استانداري ها با تأکید بر ایده هاي نو، خالقانه 
از سوي سایر دهیاري ها،  الگوبرداري  قابل  و 
مبتني  فعالیت هاي  قبیل:  از  محورهایي  در 
در  درآمدزا  طرح هاي  اطالعات،  فناوري   بر 

پایدار و اشتغال  ایجاد منابع درآمدي  راستاي 
صنایع  و  روستایي  گردشگري  روستایي، 
بحران  مدیریت  پسماند،  مدیریت  دستي، 
)خدمات ایمني، آتش نشاني، امداد و نجات و 
...( و طرح ها و پروژه هاي اجتماعي و فرهنگي، 
با بهره گیري از مشارکت مردمي، اقدام به ارایه 
استان  دهیاري هاي  دستاوردهاي  نمایش  و 

خود در نمایشگاه نمایند.
وي همچنین خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد 
انگیزه و ترغیب دهیاري ها براي ایده پردازي و 
اجراي طرح هاي خالقانه و ابتكاري، همزمان 
از برگزیدگان ششمین  با برگزاري نمایشگاه، 
نیز  دهیاري ها  برگزیده  طرح هاي  جشنواره 

تقدیر مي شود.

مقررات  و  »قوانین  تخصصي  نشست  
و  کارآفریني  پایدار،  توسعه  و  عمراني  فني، 
اشتغالزایي«، با حضور معاون امور دهیاري هاي 
و  دهیاري هاي کشور  و  سازمان شهرداري ها 
4۰۰ نفر از مدیران استان زنجان و مسئوالن 

محلي در شهرستان خدابنده برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور، جندقیان بیدگلي، معاون 
و  شهرداري ها  سازمان  دهیاري هاي  امور 
تشریح  با  نشست  این  آغاز  در  دهیاري ها، 
زمینه هاي  در  روستایي  پایدار  توسعه  الزامات 
مختلفي همچون: ایجاد زیرساخت هاي فني و 
عمراني با رویكرد مدیریت اقتصادي و ایجاد 
کسب و کارهاي خاص روستایي، متناسب با 
چند  اشتغال زایي،  و  کارآفریني  شاخص هاي 
محلي  مدیران  براي  اجرایي  و  علمي  راهكار 

ارایه نمود. 

اهداف  به  دستیابي  جهت  کرد:  تأکید  وي 
روستاهاي  اولیه تشكیل دهیاري ها در سطح 
کشور، الزم است آموزش، توانمند سازي، بسط 
روستایي،  پایدار  توسعه  رویكرد  وگسترش 
و  اجتماعي  توسعه  مبناي  بر  خودکفایي 
اقتصادي روستا و کارآفریني و اشتغال زایي، در 

رئوس برنامه ها قرار گیرند. 
معاون امور دهیاري ها با اشاره به سهم پایین 
از درآمد ناخالص داخلي گفت:  استان زنجان 
این استان مي تواند با برخورداري از ظرفیت ها 
و پتانسیل هاي متعدد و بهره گیري از رویكرد 
برنامه ریزي  نظام  در  روستاییان  مشارکت 
تولید  در  بسزایي  نقش  روستایي،  توسعه  و 
حوزه هاي  در  کشور  غذایي  پایه  محصوالت 

کشاورزي و دامداري داشته باشد.
وي در ادامه اظهار کرد: با توجه به استقبال 
شهرستاني،  استاني،  مدیران  توجه  قابل 

از  روستاها،  اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران 
کارشناسان  با حضور  این نشست ها  برگزاري 
خبره حوزه معاونت امور دهیاري هاي سازمان 
شهرداري ها و دهیاري ها و به منظور برطرف 
حیطه  در  که  مشكالتي  و  سؤاالت  نمودن 
دهیاري ها  و  بخشداري ها  قانوني  وظایف 
محلي  مدیریت  سطوح  عملكرد  نحوه  در 
جدي  عزمي  با  تا  هستیم  آن  بر  دارد،  وجود 
همچنین  و  جاري  سال  پایاني  ماه هاي  در 
مدون  زمانبندي  برنامه  مطابق   ،1398 سال 
با  تخصصي،  نشست هاي  این  برگزاري  با 
محوریت مباحثي همچون »نحوه عمل براي 
در  اقتصادي  توسعه  و  ثروت  تولید  تحقق 
روستاها با هدایت مدیران محلي« و »آشنایي 
با قوانین و ضوابط فني و مالي«، گامي مؤثرتر 

براي رسیدن به اهداف پیش رو برداریم.
نماینده  بیگدلي،  با حضور دکتر  این نشست 

سعیدرضا جندقیان بیدگلي، معاون امور دهیاري ها خبر داد:

ارائه دستاوردهاي تأسیس نهاد دهیاري در روستاهاي كشور، در نمايشگاه 

مديريت شهري و روستايي بندرعباس

نشست  تخصصي » قوانین و مقررات فني، عمراني و توسعه پايدار، كارآفريني 

و اشتغال زايي« با حضور معاون امور دهیاري ها در خدابنده برگزار شد
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برنامه ریزی  مطالعات  مرکز  سرپرست 
شهرداري ها  سازمان  روستایی  و  شهری 
نشست  مصوبات  کشور،  دهیاري هاي  و 
و  روستایي  امور  دفاتر  آموزش  نمایندگان 
در  دی ماه  که 18  را  استانداري ها  شوراهاي 

این سازمان برگزار شده بود، اعالم نمود.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
مجید  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
عبدالهي اظهار داشت: در این نشست مسایل 
و مشكالت موجود در حوزه آموزش دهیاران، 
از  و  اعالم  استانداري ها  نمایندگان  توسط 
کل  مدیران  دهیاری ها،  امور  معاون  سوي 
حوزه معاونت امور دهیاری ها، مدیرکل دفتر 
مطالعات  مرکز  مسئوالن  و  بودجه  و  برنامه 
سازمان  روستایی  و  شهری  برنامه ریزی 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، پاسخ داده 

شدند.
وی افزود: همچنین راهبردها و رویكردهای 
سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در 
خصوص آموزش دهیاران نیز از سوی مدیران 
حاضر در نشست تشریح و بر ارایه آموزش از 

طریق شیوه های نوین آموزشی تأکید شد.
از  یكی  اینكه  بیان  با  ادامه  در  عبدالهی 
دستورکارهای این نشست، نحوه هزینه کرد 
اعتبارات آموزشي دهیاری ها بوده، توضیح داد؛ 
در این نشست، شیوه نامه تهیه شده در مرکز 
با  روستایی،  و  شهری  برنامه ریزی  مطالعات 
همكاری دفاتر تخصصی سازمان، در اجرای 
ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه دهیاری ها و 
در راستای استفاده بهینه از اعتبارات آموزشی 
دهیاری ها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت 
بیان شده  ادامه نظرات و پیشنهادهای  و در 
توسط نمایندگان استانداری ها اخذ گردید و در 
نهایت مقرر شد پس از تأیید نهایي، شیوه نامه 

موصوف، به استان ها ابالغ شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد مسایل و 
مشكالت استان ها در حوزه آموزش دهیاران 
احصاء و در استراتژی های آتی مرکز مطالعات 
برنامه ریزی شهری و روستایی به آن ها توجه 

شود.
عبدالهی همچنین گفت: به منظور مشارکت 
مؤثر و ایجاد انگیزه در دهیاران، برای شرکت 

در دوره های آموزشی، مكانیسم های مرتبط با 
و  بخشنامه حقوق  در  و  احصاء  موضوع  این 

مزایای دهیاران لحاظ خواهد شد.
مقرر  نشست  این  در  گفت:  ادامه  در  وی 
کیفی  و  کمی  ارزیابی  نحوه  شیوه نامه  شد 
دوره های آموزشی برگزار شده برای دهیاران 
حق الزحمه  پرداخت  شیوه نامه  همچنین  و 
مطالعات  مرکز  توسط  دوره ها،  این  اساتید 
به  و  تهیه  روستایی  و  شهری  برنامه ریزی 

استان ها ابالغ شود.
دهیاران  المپیاد  خصوص  در  عبدالهی 
عمل  به  برنامه ریزی های  به  توجه  با  افزود: 
المپیاد علمی دهیاران کشور،  آمده، پنجمین 
انتهای بهمن ماه امسال برگزار می شود و در 
این نشست، ضمن اعالم جزییات آن و تبادل 
نظر در این خصوص، هماهنگی های الزم با 

نمایندگان استانداری ها صورت گرفت.
وی در پایان ابراز امیدواری نمود که با تداوم 
رشد  زمینه  نشست هایی،  چنین  برگزاری 
اهداف  پیشبرد  در  آموزشی  امور  بالندگی  و 

دهیاری ها، بیش از گذشته فراهم گردد. 

شهرستان خدابنده در مجلس شوراي اسالمي، 
دفتر  کل  مدیر  خدابنده،  شهرستان  فرماندار 
استانداري زنجان،  امور روستایي و شوراهاي 
اسالمي  شوراهاي  و  دهیاران  بخشداران، 

روستاهاي شهرستان مزبور برگزار گردید. 
با  تخصصي،  نشست   این  پایاني  بخش  در 
استفاده از رویكردهاي نوین آموزشي همچون: 
و  پرسش  جلسات  و  مشارکتي  مباحث  طرح 

پاسخ مبتني بر روش کارگاهي، به ابهامات و 
سؤاالت حاضران پاسخ داده شد. 

مصوبات نشست نمايندگان آموزش دفاتر امور روستايي و 
شورای استانداري ها در خصوص آموزش دهیاران اعالم شد

توسعه  برنامه ریزي و مدیریت  مدیرکل دفتر 
و دهیاري هاي  روستایي سازمان شهرداري ها 
ملي  جشنواره  ششمین  برگزاري  از  کشور، 
با  همزمان  دهیاري ها،  برگزیده  طرح هاي 
از  اسالمي،  انقالب  پیروزي  سالگرد  چهلمین 

سوي این سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها 

و دهیاري هاي کشور،  اسمعیل زیارتي نصرآبادي 
با اعالم خبر فوق گفت: پس از برگزاري پنج 
برگزیده  طرح هاي  ملي  جشنواره  موفق  دوره 
دهیاري ها در سال هاي گذشته، ششمین دوره 
جشنواره در سال جاري و با تغییر رویكرد برگزار 

مي شود. 
و  فعالیت ها  امسال  جشنواره  افزود:  وي 

محور  دو  در  را  دهیاري ها  عملكرد  مجموعه 
اشتغال   و  کارآفریني  پایدار،  درآمدي  »منابع 
خدمات  و  »عمران  محور  و  روستایي« 

روستایي« مورد بررسي قرار خواهد داد. 
زیارتي اضافه کرد: ششمین دوره جشنواره با 
اهدافي همچون: شناسایي و معرفي ظرفیت ها 
شناسایي  روستایي،  جوامع  پتانسیل هاي  و 

اسمعیل زيارتي نصرآبادي، مديركل دفتر برنامه ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان خبر داد:

ششمین جشنواره ملي طرح هاي برگزيده دهیاري ها همزمان با چهلمین 

سالگرد پیروزي انقالب اسالمي، برگزار مي شود
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مدیرکل دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه 
روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور با بیان اینكه درجه بندي دهیاري ها از 
سال 1386 آغاز شده اعالم کرد: تاکنون 24 
که  شده  درجه بندي  دهیاري،   532 و  هزار 
دهیاري هاي  مجموع  از  درصد   66 از  بیش 

کشور را شامل مي شود.

سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اسمعیل  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
فوق،  خبر  بیان  ضمن  نصرآبادي  زیارتي 
در  مهمي  عامل  را  دهیاري ها  درجه بندي 
عنوان  دهیاري ها  نظام بخشي  و  ساماندهي 
دهیاري ها،  فعالیت  نحوه  مي تواند  که  نمود 
نحوه جذب نیرو، شاخصه هاي انتخاب دهیار، 

ساختار سازماني و تشكیالتي این نهاد، نحوه 
توزیع منابع و اعتبارات و ... را نظام بخشد. 

اساسنامه،   )3( ماده  استناد  به  افزود:  وي 
همچنین  و  دهیاری ها  سازمان  و  تشكیالت 
ماده )48( مكرر آیین نامه اجرایي تشكیالت، 
شوراهاي  مالي  امور  و  داخلي  انتخابات 
اسالمي روستا و نحوه انتخاب دهیار، وزرات 

به سایر  تعمیم آن  و معرفي تجارب موفق و 
دهیاري ها، تقویت روحیه خالقیت و نوآوري، 
مدیریت  ظرفیت هاي  ارتقاء  و  توانمندسازي 

محلي برگزار خواهد شد. 
وي با بیان اینكه شیوه نامه جشنواره، پیش از 
این به معاونت هاي امور عمراني استانداري ها 
ابالغ شده، اظهار کرد: دفاتر امور روستایي و 
معیارهاي  اساس  بر  استانداري ها  شوراهاي 
موظف  شیوه نامه،  این  تخصصي  و  عمومي 
دهیاري هاي  منتخب  طرح هاي  تا  شده اند 
استان را به منظور شرکت در جشنواره شناسایي 
به  جاري  تا 27 دي ماه سال  حداکثر  و  کرده 

معاونت امور دهیاري هاي سازمان شهرداري ها 
و دهیاري هاي کشور ارسال نمایند. 

توسعه  برنامه ریزي و مدیریت  مدیرکل دفتر 
و دهیاري هاي  روستایي سازمان شهرداري ها 
محور،  هر  در  استان  هر  اینكه  بیان  با  کشور 
معرفي  را  شرایط  واجد  دهیاري   3 مي تواند 
فهرست  دریافت  از  پس  کرد:  اضافه  نماید، 
دهیاري هاي منتخب استان ها، فرآیند بررسي و 
داوري نهایي در حوزه معاونت امور دهیار ي ها 
دهیاري   4 محور،  هر  در  نهایت  در  و  انجام 
به عنوان دهیاري برگزیده ملي انتخاب خواهند 

شد. 

زیارتي همچنین یادآور شد: چنانچه فهرست 
دهیاري هاي برگزیده استاني در مهلت تعیین 
امور دهیاري ها ارسال نشود،  شده به معاونت 
آن استان یا دهیاري فرصت رقابت و شرکت در 
جشنواره را از دست داده و این مهلت به هیچ 

وجه قابل تمدید نخواهد بود. 
وي در خاتمه درخصوص معیارها و مالک هاي 
بر  گفت: عالوه  دهیاري ها  انتخاب طرح هاي 
معیارهاي عمومي، در هر محور نیز معیارهاي 
آن ،  اساس  بر  که  شده  تعریف  اختصاصي 

طرح هاي واصله، ارزیابي و داوري خواهند شد.

خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر  مدیرکل 
روستایي سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور، از نهایي شدن پیش نویس»استاندارد 
نرم افزار فني و مهندسي دهیاري ها« در بیست 
وچهارمین نشست »کارگروه فني و عمراني« 
امور روستایي و شوراهاي  مدیران کل دفاتر 

استانداري ها در کرج خبر داد.
سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به 
اشكان  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري ها 
این  در  فوق گفت:  خبر  بیان  با  جعفرکریمي 
فني  نرم افزار  »استاندارد  پیش نویس  جلسه 
ایجاد  منظور  به  که  دهیاري ها«  مهندسي  و 
زمان  کاهش  دستگاهي،  بین  سریع  ارتباط 
بروز  از  جلوگیري  استعالمات،  پاسخگویي 
و  مناسب  روش  ایجاد  و  احتمالي  اشتباهات 

متحدالشكل در فرایند صدور پروانه ساختمان 
عمراني  پروژه هاي  بر  نظارت  و  روستاها  در 
و  بحث  مورد  بود،  شده  تدوین  دهیاري ها 
پس  و  گرفت  قرار  کارگروه  اعضاء  بررسي 
در  پیشنهادي  اصالحات  برخي  اعمال  از 
به  ابالغ  آماده  و  نهایي  پیش نویس،  متن 

استانداري هاي سراسر کشور شد.
تجهیز  و  احداث  شیوه نامه  کرد:  اضافه  وي 
توسعه  هدف  با  که  نیز  روستایي  بوستان 
و  چندمنظوره  و  ایمن  روستایي  بوستان هاي 
رعایت استانداردهاي ایمني در نصب وسایل 
بازي در آن ها تدوین شده بود، در این جلسه 
به بحث گذاشته شد و مقرر شد در اسرع وقت 
با لحاظ تغییرات و اصالحاتي، براي اجراء به 

استانداري ها ابالغ شود.

وي افزود: پیش نویس گردشكار نحوه ارجاع، 
اجراء و نظارت بر پروژه هاي عمراني به منظور 
در  تسریع  و  راهنمایي دهیاران، شفاف سازي 
واگذاري پروژه هاي عمراني به پیمانكاران نیز 

تدوین شده که متعاقباً ابالغ خواهد شد.
شایان ذکر است بیست و چهارمین نشست 
دفاتر  کل  مدیران  عمراني  و  فني  »کارگروه 
 ،« استانداري ها  شوراهاي  و  روستایي  امور 
عمراني  هماهنگي  دفتر  دبیري  به  آذر   28
شهرداري ها  سازمان  روستایي  خدمات  و 
مدیران  حضور  با  کشور،  دهیاري هاي  و 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر  کل 
آذربایجان  البرز،  کرمانشاه،  استانداري هاي 
غربي، زنجان، کردستان و خراسان رضوي به 

میزباني استانداري البرز تشكیل شد.

66 درصد دهیاري هاي كشور درجه بندي شده اند 

اشكان جعفر كريمي، مديركل دفتر هماهنگي عمراني و خدمات روستايي سازمان خبر داد:

استاندارد نرم افزار فني و مهندسي دهیاري ها در كارگروه فني و عمراني 

مديران كل دفاتر  امور روستايي و شوراهاي  استانداري ها نهايي شد
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نشست هماهنگي تشكیل انجمن دهیاري هاي 
دفتر  میزباني  به  گردشگري  هدف  روستاهاي 
سازمان  روستایي  خدمات  و  عمراني  هماهنگي 
شهرداري ها و دهیاري هاي کشور در این سازمان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و 
دهیاري هاي کشور، اشكان جعفرکریمي، مدیرکل 
روستایي  خدمات  و  عمراني  هماهنگي  دفتر 
با  نشست  این  گفت:  این خصوص  در  سازمان 
حضور مدیرکل دفتر امور مجامع و تشكل هاي 
مردم نهاد سازمان میراث فرهنگي، صنایع دستي 
انجمن  مؤسس  هیأت  اعضاء  و  گردشگري  و 
دهیاري هاي روستاهاي هدف گردشگري برگزار 
شد و اعضاء هیأت مدیره گزارشي از اقدامات به 
عمل آمده براي ثبت این انجمن و اخذ مجوزهاي 

الزم را ارایه نمودند.

هیأت  توسط  گزارش  ارایه  از  پس  افزود:  وي 
مؤسس و تبادل نظر پیرامون اهمیت و ضرورت 
هیأت  شد  مقرر  انجمن،  ثبت  سریعتر  چه  هر 
مؤسس، ضمن تسریع در ثبت انجمن و برگزاري 
بیشتري  تعامل  و  هماهنگي  جلسات،  مستمر 
و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  با 
گردشگري و سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي 

کشور در مراحل تأسیس انجمن داشته باشند. 
این  اهداف تشكیل  جعفر کریمي در خصوص 
دهیاري هاي  انجمن  داد:  توضیح  نیز  انجمن 
و  هماهنگي  با  گردشگري  هدف  روستاهاي 
صنایع  فرهنگي،  میراث  سازمان  همكاري 
و  شهرداري ها  سازمان  و  گردشگري  و  دستي 
دهیاري هاي کشور، به منظور ساماندهي و ایجاد 
یك تشكل مستقل و قانوني براي دهیاري هاي 
تأسیس  حال  در  گردشگري  هدف  روستاهاي 

مي باشد، تا دهیاران روستاهاي مذکور بتوانند در 
قالب یك انجمن، ضمن همكاري براي توسعه 
گردشگري روستایي، مسائل و مشكالت مرتبط 
دستگاه هاي مختلف  از  را  توسعه گردشگري  با 

پیگیري نمایند. 
وي در خصوص ترکیب هیأت مؤسس انجمن 
و نحوه انتخاب اعضاء آن نیز گفت: تعداد اعضاء 
هیأت مؤسس انجمن مذکور، 9 نفر از دهیاران 
مي باشند  گردشگري  هدف  روستاهاي  منتخب 
سازمان  با  آمده  عمل  به  هماهنگي  با  که 
و  گردشگري  و  دستي  صنایع  فرهنگي،  میراث 
استانداري ها، از میان دهیاران روستاهاي مذکور، 
با برگزاري انتخابات در سطح استاني و ملي به 

عنوان اعضاء، هیأت مؤسس برگزیده شدند. 

نشست هماهنگي تشكیل انجمن دهیاري هاي روستاهاي هدف 
گردشگري برگزار شد

کشور موظف است هر دهیاري را بر اساس 
از  درآمد،  و  وسعت  جمعیت،  شاخص:  سه 

درجه یك تا شش، درجه بندی نماید. 
زیارتي اضافه کرد: هر یك از این شاخص  ها 
در پنج طبقه دسته بندی و به ترتیب از کوچك 
به بزرگ امتیاز دریافت خواهندکرد و مجموع 
کل امتیازات هر دهیاری، تعیین کننده درجه 

آن دهیاری خواهد بود. 
درجه بندي  زمان  درخصوص  همچنین  وي 
با صدور مجوز  هر دهیاري گفت: هم زمان 
درجه  موقت  صورت  به  دهیاری،  تأسیس 
استانداری  تأیید  و  تشخیص  با  دهیاری  آن 
ذی ربط، یك یا دو تعیین می شود و دو سال 
تفریغ  ارایه  و  دهیاری  کار  به  آغاز  از  پس 

بودجه، درجه آن دهیاری تعیین خواهد شد. 
مدیریت  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیرکل 

و  شهرداري ها  سازمان  روستایي  توسعه 
کرد:  اظهار  ادامه  در  کشور  دهیاري هاي 
درجه بندي دهیاري ها از سال 1386 بر اساس 
و  آغاز  دهیاري ها  درجه بندي  دستورالعمل 
تاکنون 24 هزارو 532 دهیاري از مجموع 37 
هزارو 45 دهیاري فعال در کشور درجه بندي 
شده اند که بیش از 66 درصد از دهیاري هاي 

کل کشور را شامل مي شود.
هر  اینكه  به  توجه  با  کرد:  اضافه  زیارتي 
درجه بندی  شش  تا  یك  درجه  از  دهیاري 
مي شود، 47 درصد از دهیاري ها داراي درجه 
یك، 27 درصد داراي درجه دو، 12,5درصد 
درجه  داراي  درصد   7,5 سه،  درجه  داراي 
 ۰,5 و  پنج  درجه  داراي  درصد،   5,5 چهار، 

درصد داراي درجه شش مي باشند. 
به  توجه  با  داد:  توضیح  همچنین  وي 

اینكه تعیین درجه دهیاري از سوي سازمان 
دو  کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداري هاي 
ارایه  و  دهیاری  کار  به  آغاز  از  پس  سال 
از  بیش  مي باشد،   دهیاري  آن  بودجه  تفریغ 
کشور  استان   15 دهیاري هاي  از  درصد   9۰
تمامي  میان  این  در  که  شده اند  درجه بندي 
شرقي،  آذربایجان  استان هاي  دهیاري هاي 
تعیین درجه   یزد، خراسان شمالي و مرکزي 

شده اند.
وي در خاتمه ابراز امیدواري نمود که با احصا 
و ارسال اطالعات سایر دهیاري هاي مشمول، 
شوراهاي  و  روستایي  امور  دفاتر  توسط 
در  کشور  دهیاري هاي  تمامي  استانداري ها، 

آینده نزدیك درجه بندي شوند. 
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مدیرکل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری 
دهیاری های  و  شهرداری ها  سازمان  اطالعات 
کشور، با بیان اینكه در حال حاضر بالغ بر 8۰ 
شهرداری ها،  از  اعم  حقوقی  شخصیت  هزار 
دهیاری ها و شرکت های وابسته وجود دارد، از 
صدور بیش از 53 هزار شناسه براي شهرداري ها 

و شرکت هاي تابعه و دهیاري ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها 
بیان  و دهیاری های کشور، کرکه آبادی ضمن 
تخصیص  فرآیند  خصوص  در  فوق  مطلب 
ملی  شناسه  پیرامون  شده  انجام  اقدامات  و 
واقع  در  ملی  شناسه  گفت:  حقوقی  اشخاص 
یك عدد 1۰ رقمی است که بوسیله آن، هویت 
اشخاص حقوقی ثبت شده در سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت 
سازمان  بازرگانی،  اتاق  کشور،  برنامه ریزی  و 
اوقاف و امور خیریه و حوزه های علمیه، قابل 

شناسایی خواهد بود. 
ابتدای سال جاری روند  از  اینكه  بیان  با  وی 
سازمان  توسط  مستقیما  شناسه ها،  تخصیص 
ثبت اسناد و امالک کشور انجام می شود و این 

امر باعث طوالنی شدن فرآیند تخصیص شناسه 
شهرداری ها  سازمان  گفت:  است،  شده  ملی 
و دهیاری های کشور، جهت تسهیل و تسریع 
و  شهرداري ها  به  شناسه  اختصاص  فرآیند 
برگزاری  طي  دهیاري ها،  و  تابعه  شرکت هاي 
جلسات متعدد با سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و هیأت مقررات زدایی، موفق به ثبت اولیه 
مستندات  ارسال  و  حقوقی  شخصیت   4۰34
مربوطه به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

و صدور 111۰ شناسه ملی شده است.
با همكاری های  که  نمود  امیدواري  ابراز  وي 
بیش از پیش سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
کشور،  دهیاري هاي  و  شهرداي ها  سازمان  با 
و  براي شهرداري ها  شناسه ها  تخصیص  روند 

دهیاري ها تسریع گردد.
شناسه  تخصیص  فرآیند  است  ذکر  شایان 
تسریع  برای  این صورت می باشد که  به  ملی 
اطالعاتی  اقالم  ارایه صحیح  و  تخصیص  در 
اشخاص حقوقی، باید حداکثر دقت در تكمیل 
فرم تخصیص یا بازبینی شناسه ملی اشخاص 
حقوقی به کار برده شود و چنانچه حتی یك 

فیلد اطالعاتی در فرم صحیح نباشد، درخواست 
شناسه در پایگاه اطالعات سازمان ثبت انجام 

نخواهد شد.
مواردی که در زمینه فرآیند تخصیص شناسه 
ملی براي شهرداري ها و دهیاري ها باید به آنها 

توجه نمود به این شرح می باشد:
1. نام جدید و نام قدیم شهرداري و دهیاری در 

داخل پرانتز ذکر شود؛ 
و شماره  و سال(  ماه  )روز،  تاسیس  تاریخ   .2

مجوز کامل قید شود؛ 
3. نام و نام خانوادگی شهردار و دهیار صحیح و 

با فاصله نوشته شود؛
4. کدملی شهردار و دهیار )1۰ رقمي(، دقیق 

نوشته شود؛
5. کدپستی متعلق به شهر یا روستا باشد )نشاني 
آخرین  طبق  پست  اداره  به  مراجعه  با  پستی 
تغییرات تقسیمات سیاسی به روزرسانی شود و 

همان نشاني پستی بروز شده، در فرم قید شود(؛
6. درج شماره تلفن ثابت و دورنگار؛ و

7. هرگونه درخواست ویرایش اطالعات باید در 
فرم بازبینی اعمال شود.

سازمان  بودجه  و  برنامه ریزي  دفتر  مدیرکل 
ابالغ  از  کشور،  دهیاري های  و  شهرداری ها 
انعقاد  و  مناقصه  تشریفات  ترک  شرایط 
ذي صالح  حسابرسي  مؤسسات  قراردادهاي 
براي اطالع شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
اجرا در شهرداري ها و دهیاري هاي سراسر  و 

کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداری ها 
مطلب  بیان  با  اسدي  کشور،  دهیاري های  و 
محترم  دبیرکل  نامه  به  توجه  با  گفت:  فوق 
خصوص  در  ایران  رسمي  حسابداران  جامعه 
ممنوعیت شرکت نمودن مؤسسات حسابرسي 
در مناقصات، جهت انتخاب حسابرس بر مبناي 

و  کالنشهر  شهرداري هاي  قیمت،  کمترین 
مراکز استان مي توانند با توجه به شرایط مندرج 
در ماده 31 آیین نامه معامالت شهرداري تهران 
و مراکز استان و همچنین سایر شهرداري ها، 
با توجه به شرایط ذکر شده در تبصره 3 ماده 
4 آیین نامه مالي شهرداري ها و همچنین دفاتر 
امور روستایي و شوراهاي استانداري ها، با توجه 
به شرایط ذکر شده در ماده )22( آیین نامه مالي 
دهیاري ها و بند )ج( ماده )29( قانون برگزاري 
مناقصات، نسبت به ترک تشریفات مناقصه در 

خصوص قراردادهاي حسابرسي اقدام نمایند.
رعایت  به  منوط  صرفاً  کار  این  افزود:  وي 
مفاد مشروح در قوانین یاد شده و رعایت سایر 

دستورالعمل هاي ابالغي وزارت کشور در این 
خصوص خواهد بود. 

اسدي اضافه کرد: با توجه موارد فوق، شوراهاي 
دفاتر  همچنین  و  شهرداري ها  شهر،  اسالمي 
امور روستایي و شوراهاي استانداري ها موظفند 
حسابرسي  مؤسسات  فني  توان  ارزیابي  در 
 « از  حسابرسي  حرفه اي  خدمات  ارایه  براي 
آیین نامه سقف مجاز ارایه خدمات تخصصي و 
حرفه اي«، » آیین نامه روش تعیین حق الزحمه 
سایر  همچنین  و  حسابرسي«  خدمات  پایه 
حسابداران  جامعه  توسط  شده  تعیین  ضوابط 
انعقاد قراردادهاي  انتخاب و  ایران، در  رسمي 

حسابرسي استفاده نمایند. 

عباس كركه آبادي، مديركل دفتر نوسازي، تحول و فناوري اطالعات خبر داد؛

صدور بیش از 53 هزار شناسه ملی براي شهرداري ها و دهیاري هاي كشور

علي اكبر اسدي، مديركل دفتر برنامه ريزي و بودجه سازمان خبر داد؛

شرايط ترك تشريفات مناقصه و انعقاد قراردادهاي مؤسسات حسابرسي در 

شهرداري ها و دهیاري ها ابالغ شد
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به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل امور روستایی و شوراهاي استانداری، 
اولین دوره آموزشی خبرنویسی ویژه رابطین خبری بخشداری های استان، 
با حضور حسینی، مدیرکل امور روستایی و شوراها، رضوانی، مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل استانداری، به عنوان مدرس دوره و رابطین خبری 
بخشداری های استان، در سالن شهید رجایی مهمانسرای استانداری برگزار 

شد.
اظهار  استان  رابطین خبری بخشداری های  به  حسیني، ضمن خیرمقدم 
داشت: در راستای اطالع رسانی و ارسال خبر در دورترین نقاط استان، یك 
مجموعه واحدی را گرد هم جمع کرده تا بتوان با هم افزایی و مشارکت 
همه جانبه، در راستای اطالع رسانی و پوشش خبری، روستاها را با کمك 
رابطین خبری هر بخش انجام دهیم و از طریق رابطین، اطالع رسانی در 

این مجموعه را ساماندهی و هدایت کنیم.
وي با اشاره به اینكه رابطین خبری بخشداری ها، بازوی بسیار قوی در 
بخش خود هستند، گفت: باید آنان پرسشگران واقعی باشند تا بتوانند به 
راحتی مشكالت را شناسایی کرده و در پي چاره باشند، که با اطالع رسانی 

به موقع و دقیق، این امر امكان پذیر خواهد شد.
در ادامه رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل، مدرس دوره 
آموزشی خبر نویسی گفت: اکنون که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی هستیم، در حوزه روستایی و عشایری خدمات بسیار زیادی 
در حوزه بهداشت،کشاورزی،گردشگری و ... انجام شده است و از نمونه های 

بارز آن می توان به جهاد سازندگی اشاره کرد که در دولت تدبیر و امید، به 
صورت ویژه به روستا و روستاییان توجه شده است و رابطین خبری هر 

بخش، ملزم هستند که این خدمات را به مردم اطالع رسانی کنند.
رضوانی افزود: یك خبرنگار نباید تدافعی و تهاجی به خبر نگاه کند و باید 

اصل واقعیت را منتشر و در اختیار همگان قرار دهد.
در ادامه جلسه آموزشی، رضوانی، مدرس دوره خبرنویسی، در خصوص 
در  و  را عنوان کرده  توضیحاتی  آن،  بودن  تأثیرگذار  و  اصول خبرنویسی 

پایان رابطین خبری بخشداری ها، ابهامات و سؤاالت خود را مطرح کردند.

برگزاری اولین دوره آموزشی خبرنويسی ويژه رابطین خبری 

بخشداری های استان خوزستان

اخــــبـــــار استان

غالمرضا عبدالهي مدیر کل دفتر امور روستایي 
و شوراهاي استانداري لرستان بیان داشت: طبق 
دوره  پنجمین  آمده،  عمل  به  هماهنگي هاي 
آزمون مكاتبه اي دهیاران استان لرستان، در روز 
 5۰۰ حضور  با   ،1397/1۰/19 مورخ  چهارشنبه 
در  خدمت،  بدو  و  خدمت  حین  دهیاران  از  نفر 
مرکز جهاد دانشگاهي استان لرستان برگزار شد. 
وي ابراز داشت که نفرات برتر این آزمون، جهت 
در  که  کشور  دهیاران  علمي  المپیاد  در  شرکت 
تاریخ 1397/11/29 در استان البرز برگزار خواهد 
شد، به سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور 
معرفي خواهند شد. ایشان تأکید نمود که هدف از 
برگزاري این آزمون، ارتقاء سطح علمي دهیاران 
و همچنین افزایش آگاهي شغلي آن ها مي باشد. 

برگزاري پنجمین آزمون مكاتبه اي دهیاران استان لرستان



شماره 53ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی54

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، 
اکرم نجفی، مدیرکل امور روستایی و شوراهای 
و  حضور  اینكه  به  اشاره  با  قزوین،  استانداری 
مشارکت بانوان روستایی در اجرای »طرح ملی 
را  انگیزه  و  شرایط  قامتی«،  ساختار  سنجش 
افزایش  مربوطه  مسئولین  به  خدمت رسانی  در 
می دهد، اظهار داشت: همه می دانیم که افزایش 
روزافزون نقش فناوری در زندگی موجب شده تا 
میزان تحرک افراد در جریان فعالیت های روزمره 
در  موضوع  این  اینكه  دلیل  به  و  یابد  کاهش 
سطح وسیع و به اندازه مناسب با جایگزین کردن 
ورزش، جبران نشده است، لذا آسیب های جدي 

به حوزه سالمت وارد شده است.
زندگی  سبك  تغییر  به  توجه  با  افزود:  وی 
روستایی به سمت سبك زندگی شهری، پایین 
بودن امكانات ورزشی در روستاها و انجام ندادن 
و  زنان  در  آسیب ها  این  ورزشی،  فعالیت های 
دختران روستایی نسبت به زنان و دختران شهری 
است  گونه ای  به  است. همچنین شرایط  بیشتر 
هنگفتی  هزینه های  نارسایی ها،  این  درمان  که 
را برای خود فرد و خانواده ها و در نهایت، برای 

دولت تحمیل خواهد کرد.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری قزوین ادامه 
از  خونی  ترکیبات  مشكالت  وزن،  اضافه  داد: 
قند خون و  افزایش  افزایش چربی خون،  قبیل 
....، پیری های زودرس و بلوغ زودرس، از جمله 
آن  با  ها  خانواده  امروزه  که  هستند  عوارضی 

درگیر هستند. در حالی که این عوارض در میان 
می کند،  سخت تر  مراتب  به  را  شرایط  دختران، 
تشكیل  کانون  آینده،  در  باید  دختران  که  چرا 

خانواده ها بوده و در جامعه تأثیرگذار باشند.
نجفی، با بیان اینكه مراقبت از دختران و بانوان 
یكی از راهكارهای مهم برای تحكیم و تقویت 
خانواده ایرانی است،گفت: از مسئولین ذی ربط در 
آموزش و پرورش، دانشگاه  این حوزه، خصوصاً 
و  اسالمی  شوراهای  دهیاران،  پزشكی،  علوم 
این  اجرای  در  می خواهیم  محترم  خانواده های 
سالمتی  برای  و  نموده  مشارکت  ملی  طرح 

دختران اهمیت قائل شوند.
را،  قامتی  ساختار  سنجش  ملی  طرح  وی، 
عضالنی  و  اسكلتی  وضعیت  دوره ای  ارزیابی 
زنان و دختران عنوان کرد و یادآور شد: طرح ملی 
سنجش ساختار قامتی، قباًل در مناطق شهری 
کشور اجرا شده و اتفاقات خوبی را شاهد بودیم 
و این برای نخستین بار است که در روستاهای 

استان اجرایی می شود.
نجفی، تصریح کرد: طرح ملی سنجش ساختار 
را  دختران  قامت  شدن  استاندارد  زمینه  قامتی، 
فراهم می کند. امروزه زنان و دختران در تشكیل 
خانواده با عوارض مختلفی روبرو می شوند و از 
طرفی نوع زندگی ها با فقر حرکتی بسیار سخت 
مردم  که  نیست  این  حرکتی  فقر  و  است  شده 
باید  واقع  در  و  ندهند  انجام  را  روزانه  فعالیت 

ضربان قلب به حد استاندارد برسد.

اینكه فعالیت و کار روزانه جای  با ذکر  ایشان 
افزایش  گفت:  نمی کند،  ُپر  را  ورزش  خالی 
میزان  از  بیش  اگر  زندگی  روزانه  فعالیت های 
تحمل بدن باشد و به روش نادرست انجام شود، 
نیز  بلكه مضر  ندارد  بدن  برای  منفعتی  تنها  نه 

است و به سالمتی آسیب می رساند.
مدیرکل امور روستایی استان با اشاره به تأمین 
اعتبار اجرای طرح توسط وزارت ورزش و جوانان، 
افزود: امیدوارم بانوان و دختران شرکت کننده در 
طرح ملی سنجش ساختار قامتی، توصیه های 
تیم کارشناسی اداره کل ورزش و جوانان استان 
قزوین و شهرستان ها را از بابت تضمین سالمت 
جسمانی مور توجه قرار دهند تا در آینده شاهد 
ارتقاء سطح سالمت و کاهش بیماری های ناشی 

از ناهنجاری های قامتی باشیم.

اجرای طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستايی در 12 روستای استان قزوين
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نــمــایه نــشـــر

در طول قرن گذشته، پیشرفت عظیمی در سرتاسر جهان در بهبود 
کوانتومی  جهش های  لطف  به  جوامع  و  آمده  دست  به  بشر  رفاه 
تولید،  سیستم های  در  نوآوری ها  و  سریع  شهرنشینی  فناوری،  در 
جهاِن  با  امروز  شرایط  هنوز  شده اند.  فراواني  تغییرات  دستخوش 
متحد  ملل  تأسیس سازمان  زمان  در  که  نیاز«  و  ترس  از  »عاری 
ترسیم شده بود، فاصلة بسیار دارد. به طور مشابه، کارهای زیادی 
مانده که باید انجام شود تا چشم انداز سازمان خواربار و کشاورزی 
از گرسنگی و  ملل متحد محقق گردد. یعني خلق »جهانی عاری 
سوء تغذیه، جایی که غذا و کشاورزی، به شیوه ای پایدار از لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، به بهبود استانداردهای زندگی 
از  این بخشی  کند«.  آنها کمك  فقیرتریِن  به خصوص  افراد  همة 
کتاب »آینده غذا و کشاورزی؛ چالش ها و روندها« به عنوان اولین 
بررسی های  مرکز  توسط  شده  ترجمه  شش گانه ی  کتب  از  جلد 
استراتژیك ریاست جمهوری در حوزه مسائل راهبردی بحران آب 

است.
ترجمه ای  روندها«  و  چالش ها  کشاورزی؛  و  غذا  »آینده  کتاب 
 The future of food and agriculture-« گزارش  از 
 2۰17 سال  در  که  است   »trends and challenges
 Food and( متحد  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان  توسط 
 Agriculture Organization of the United
Nations( منتشر شده  است. این گزارش توسط حنظله سلیمانی 
و سمیرا غالمرضا ترجمه و توسط موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه 

مترجمان: حنظله سلیمانی و سمیرا 
غالمرضا

ناشر: دانشگاه اطالعات و امنیت ملی، 
با همكاری مرکز بررسی های استراتژیك 

ریاست جمهوری
سال چاپ: 1397

تعداد صفحه: 287

اطالعات و امنیت ملی و با همكاری مرکز بررسی های استراتژیك 
ریاست جمهوری در 287 صفحه به چاپ رسیده است.

چشم  انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو1( »جهانی 
عاری از گرسنگی و سوء تغذیه است، جایی که غذا و کشاورزی، 
به شیوه ای پایدار از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست  محیطی، به 
آنها  فقیرتریِن  به خصوص  افراد  همة  زندگی  استانداردهای  بهبود 
کمك مي کند« است که برای کمك به کشورهای عضو در راستای 
تحقق این چشم  انداز، به صورت مجزا در سطح ملی و به صورت 
بخش  که  اصلی  چالش های  و جهانی،  منطقه ای  در سطح  جمعی 

مواد غذایی و کشاورزی با آن مواجه است را در نظر می گیرد.
راهبردی  چارچوب  سالة  چهار  مرور  هدف  با  که  حاضر  مطالعه 
برنامة  آماده سازی  و  متحد2  ملل  کشاورزی  و  خواربار  سازمان 
میان مدت سازمان 21-2۰18 تهیه شده بود، چالش ها و روندهای 
دهه های  در  کشاورزی  و  غذایی  مواد  بر  تأثیرگذار  جهانی  اصلی 

پیش رو را بیان می کند.
روندها و چالش هایی که در اینجا تحلیل می شوند، هم زاییدة بیم 
اشاره دارد که پیشرفت زیادی  این کتاب  امید هستند.  و هم مایة 
تغذیه حاصل  و  امنیت غذایی  بهبود  و  فقر  و  در کاهش گرسنگی 
شده است. افزایش بهره وری و پیشرفت های تكنولوژیكی به استفادة 
کرده  است.  شایانی  کمك  غذایی،  امنیت  بهبود  و  منابع  از  کارآتر 
نفر  میلیون   795 حدود  دارد.  وجود  عمده ای  نگرانی های  هنوز  اما 
از مردم جهان هنوز از گرسنگی رنج می برند؛ و بیش از 2 میلیارد 

آینده غذا و کشاورزی؛ روندها و چالش ها
  الوین رمضاني
 كارشناس دفتر برنامه ریزي و مدیریت توسعه روستایي
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نفر دچار کمبود ریزمغذی ها یا اشكالی از مصرف بیش از حد مواد 
این، به دلیل فشارهای فزاینده بر منابع  غذایی هستند. مضاف بر 
طبیعی و تغییر اقلیم، امنیت غذایی جهانی می تواند در خطر باشد. 
دو عاملی که هر دو، پایداری نظام های غذایی را در سطح گسترده 
مرزهای  از  یابد،  ادامه  روندها  این  اگر  می دهند.  قرار  تهدید  مورد 

زمینی فراتر خواهد رفت.
بنابراین، تحلیل های ما از روندهای حاکم بیان می دارد که تحقق 
چشم  انداز سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، مستلزم تغییر و 
تحولی در نظام های کشاورزی و غذایی در سرتاسر جهان است. نظر 
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد این است که اگر می خواهیم 
در کاهش گرسنگی و فقر موفق باشیم و در عین حال نظام های 
غذایی و کشاورزی نیز پایدار باشند، 1۰ چالش اصلی وجود دارد که 
باید مد نظر قرار گیرند. این چالش ها عبارتند از: گسترش جمعیت 
ناشی  تهدیدهای  می افتد،  اتفاق  آینده  دهه های  در  که  نامتوازن 
و  آفات  ناگهانی  افزایش  و  طبیعی  بالیای  تشدید  اقلیم،  تغییر  از 
بیماری های فرامرزی و نیاز به سازگاری با تغییرات عمده ای که در 

نظام های غذایی جهانی رخ می دهد.
ما از توجه فزاینده ای که جامعة بین  الملل به این نگرانی ها دارد، 
خرسندیم. موضوعات و روندهای کلی، جامعة جهانی را به اقدامات 
و توافقاتی واداشته که دستور کار توسعة جهانی را بازآرایی نموده 
و  خواربار  سازمان  کار  برای  جهانی  زمینة  توسعه ها،  این  است. 
کشاورزی ملل متحد در آینده، در زیر چتر برنامة کار 2۰3۰ برای 
توسعة پایدار3 و اهداف توسعة پایدار  را تشكیل می دهد که شامل 

جهانی  اجالس  پاریس5،  اقلیمی  توافق  آبابا4،  آدیس  اقدام  برنامة 
بشریت7  برای  ملل  سازمان  دبیرکل  کاری  برنامة  و  بشردوستانه6 

می باشد.
هدف از این گزارش، کمك به بسیج اقدامات مورد نیاز برای تحقق 
این برنامه های کاری جهانی است. این گزارش به درک مشترک از 
روندها و چالش های عمدة بلندمدتی کمك می کند که آیندة امنیت 
و  پایداری  غذایی،  نظام های  کارآیی  روستایی،  فقر  تغذیه،  غذایي، 
تاب آوری زندگی های روستایی، نظام های کشاورزی و مبنای منابع 

طبیعی آنها را تعیین می کنند.

پی نوشت: 
1 . Food and Agriculture Organization of  the 
United Nations
2. FAO’s Strategic Framework
3 . 
4. Addis Ababa Action Agenda
5. Paris Agreement on climate change
6. World Humanitarian Summit
7. United Nations Secretary�General’s Agenda 
for Humanity
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سامانه كارآ
  حسن شانجاني

كارشناس ارتباطات اجتماعی

مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و  توسعه  از  حمایت  راستاي  در 
روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، توسط 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي«سامانه کارآ«  راه اندازي شد.
این سامانه به منظور تسهیل در فرایند ارایه تسهیالت در اختیار 
http://kara.mcls. نشانی  به  کارآفرینان  و  گذاران  سرمایه 
gov.ir/null/Home/Main در دسترس است که دو بخش 
اشتغال  »تسهیالت  و  عشایری«  و  روستایی  اشتغال  »تسهیالت 
فراگیر« بخش هاي عمده سامانه موصوف را در بر مي گیرند که در 

ادامه به تفصیل مورد بررسي قرار گرفته اند.
گذاران،  سرمایه  به  اشتغال زا  تسهیالت  پرداخت  سامانه،  این  در 
کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق 
منابع صندوق توسعه ملی با مؤسسات عامل، با لحاظ نكات ذیل 

انجام مي شود:  
باید  شده،  تعریف  ضوابط  و  چارچوب  اساس  بر  متقاضیان   -1

طرح های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند. 
2- طرح ها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعالم شده باشد که 

این رسته ها در قسمت مربوطه این سامانه در دسترس قرار دارد.
دستگاه  تأیید  به  ترتیب  به  تسهیالت، طرح ها  اعطای  برای   -3
مؤسسه  و  استان  فنی(  )کمیته  اشتغال  کارگروه  ذی ربط،  اجرایی 

عامل مي رسند.
بانك های  از:  عبارتند  تسهیالت  پرداخت  عامل  مؤسسات   -4

کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانك و صندوق کارآفرینی امید.
برای  درصدي   4 نرخ  الف(  از:  عبارتند  تسهیالت  سود  نرخ   -5
برای  درصدي   6 نرخ  ب(  مرزی،  عشایری  و  روستایی  مناطق 
درصدي   1۰ نرخ  ج(  و  مرزی  غیر  عشایری  و  روستایی  مناطق 
برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی 

صنعتی و شهرهای زیر 1۰ هزار نفر جمعیت

6- بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار 
بر عهده مؤسسه عامل خواهد بود.

نظارت،  نظام  چارچوب  در  سرمایه گذاری  طرح های  تمامی   -7
ابزارهای مختلف  با  مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و 

نظارت می شوند.
8- در صورت هم راستا نبودن طرح با اولویت های اعالم شده و یا 
انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 

18 درصد خواهد بود.
درخواست  از  قبل  می شود  درخواست  متقاضیان  کلیه  از   -9
پیوست های ضمیمه  طرح،  ارایه  برای  تصمیم گیری  و  تسهیالت 
بویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 

روستایی و عشایری مطرح نمایند.
• روش اخذ تسهیالت اشتغال روستایي و عشایر

متقاضي  که  است  اینگونه  به  عشایر  و  روستایي  وام  اخذ  روش 
را  نظر خود  مورد  کارآفریني  و  باید شاخه سرمایه گذاري  ابتدا  در 
انتخاب و سپس از طریق سامانه کارآ اقدام به ثبت نام و تكمیل 
فرم هاي مربوطه نماید. فرم هایي که توسط متقاضي باید تكمیل 
شوند شامل اطالعاتي مي باشند که همگي آن ها از طرح توجیهي 
که  است  الزم  لذا  مي شوند.  استخراج  نموده  تهیه  متقاضي  که 
متقاضي از پیش، نسبت به تهیه یك طرح توجیهي و امكان سنجي 

استاندارد و کامل اقدام نماید.
• روش اخذ وام تسهیالت اشتغال فراگیر

این گزینه براي سرمایه گذاران طراحي شده است تا در صورتي که 
شرایط پروژه و یا موقعیت جغرافیایي متقاضي به او امكان استفاده 
از تسهیالت روستایي را ندهد، باز هم بتواند از یارانه تسهیالت در 

راستاي اشتغال زایي استفاده نماید.

ت
مـعـرفـی سای
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با توجه به انتشار دیجیتالي 1۰ شماره خبرنامه شرکت هاي تعاوني دهیاري ها با نام اختصاري »خشت«، طي دو سال گذشته و انعكاس موضوعات 
مرتبط با شرکت هاي تعاوني دهیاري ها، از این پس مقرر گردید محتواي مرتبط با تعاوني هاي مذکور، به عنوان بخشي از مطالب مندرج در ماهنامه 
دهیاري ها تهیه و در دسترس مخاطبان قرار گیرد. از این رو در ادامه، مطالبي درخصوص نقش تعاوني  ها در اقتصاد و اشتغال کشور و همچنین 

نمونه هاي موفقي از فعالیت تعاوني ها در جهان مرتبط با اقتصاد و اشتغال آورده شده است.
* ده شماره پیشین »خشت« در سایت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قابل دسترس است.

تعاوني و اقتصاد 

منظور  به  ایران،  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون   43 اصل  اساس  بر 
و  محرومیت   و  فقر  کردن   ریشه کن   و  جامعه   اقتصادی   استقالل   تأمین  
برآوردن  نیازهای  جامعه، اقتصاد کشور بر اصولي همچون: تأمین  نیازهای  
اساسی جامعه و تأمین  شرایط و امكانات  کار برای  همه  به  منظور رسیدن  
به  اشتغال کامل  و قرار دادن  وسایل  کار در اختیار همه  کسانی  که  قادر 
به  کارند ولی  وسایل  کار ندارند، در شكل  تعاونی ، از راه  وام  بدون  بهره  
افراد  تداول  ثروت  در دست   به  تمرکز و  نه   راه  مشروع  دیگر که   یا هر 
و گروه  های  خاص  منتهی  شود و نه  دولت  را به  صورت  یك  کارفرمای  
بزرگ  مطلق  درآورد، استوار است. از سوي دیگر، اصل 44 قانون مذکور 
اشاره دارد به اینكه نظام اقتصادی کشور بر پایة سه بخش دولتی، تعاونی 
و خصوصی بنا شده است و ایجاد و تأمین شرایط کار براي همه اقشار 

تحكیم  و  توسعه  و  دولت  شدن  مطلق  کارفرماي  از  جلوگیري  جامعه، 
مشارکت و تعاون عمومي، از جمله اهداف مندرج در قانون بخش تعاوني 

اقتصاد جمهوري اسالمي است.
اجرایي  برنامه هاي  مقررات،  و  قوانین  در  موجود  این رو ظرفیت هاي  از 
تعاون  بخش  از  بهره گیري  همواره  کشور،  اقتصادي  باالدستي  اسناد  و 
ولي  است.  داده  قرار  توجه  مورد  اقتصادي  ارکان  از  یكي  عنوان  به  را 
و عدم  زمینه  این  در  و مشخص  جامع  برنامه  نبود  که  نمود  اشاره  باید 
بخش،  این  در  موجود  ظرفیت  از  بهره گیري  براي  مناسب  برنامه ریزي 
تعاوني ها را از جایگاه مؤثر و واقعي خود در اقتصاد کشور دور نگه داشته 
و سبب شده است، نقش اثرگذار تعاوني ها در اقتصاد کشور مغفول مانده 
و افزایش سهم این بخش به 25 درصد در اقتصاد کشور محقق نشود. 
باید توجه داشت که اقتصاد تعاونی به دلیل مردمی بودن و نظارت قوی 
به  پایین  تفكر  مبناي  بر  تصمیم سازي  و  تصمیم گیري  امور،  بر  مردمی 
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و  باشد  داشته  اقتصادي کشور  در ساختار  ویژه اي  جایگاه  مي تواند  باال، 
به عنوان یاري رسان بخش خصوصی، در توسعه اجتماعی نقش اساسی 

داشته باشد. 
تعاوني فرصتي را براي سرمایه گذاری برابر، مشارکت و اداره دموکراتیك 
امور، امكان مشارکت همه برای ایجاد ثروت و حذف فقر را فراهم می کند. 
ایجاد کرده اند که  اجتماعی  اقتصاد  از  تعاونی ها، مدلی  به عبارت دیگر، 
بجای سرمایه محوری، مردم محور بوده و با عدم تمرکز بر روی سرمایه، 
توزیع عادالنه ثروت را امكان پذیر مي سازد. ویژگي  بارز دیگر تعاوني ها، 
حضور در جاهایی است که بازار سرمایه امكان حضور در آنجا را ندارد و 
تالش مي کند نابرابری های حاصل از جهانی سازی را تعدیل نماید. تعاوني 

با تجمیع سرمایه های اندک و پراکنده مردم و جلب و هدایت حمایت ها و 
تسهیالت مالی دولت در امر تولید و امور اقتصادي کشور، نقش بسزایي 
در تولید و اشتغال برعهده دارد. همچنین این بخش با تأکید بر گسترش 
دانش، اعتماد سازی، برقراری مساوات، توسعه نظارت و حصول اطمینان 
عدالت  برقراری  براي   را  بستري  می تواند  که  است  شیوه ای  اعضاء، 
اجتماعی و کاهش میزان محرومیت به ویژه در طبقات فقیر جامعه فراهم 
نماید. تعاونی ها، سازمان های خیریه نیستند، بلكه با شیوه مردم ساالرانه 
خود و با ارایه خدمات متنوع به اعضاء، به رشد آن ها کمك می کنند. به 
همین دلیل یونسكو، تعاون را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت 

رسانده است.

تعاوني ها و کارآفریني 

توجه اکثر کشورهاي جهان در دهه هاي اخیر به موضوع کارآفریني و توسعه آن،  موجب شد، موجي از سیاست هاي توسعه کارآفریني در دنیا ایجاد 
شود. توسعه فرهنگ کارآفریني، حمایت هاي الزم از کارآفرینان، ارائه آموزش هاي موردنیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهش هاي الزم در این زمینه، 
راه حلي است که در سه دهه گذشته کشورها براي فائق آمدن بر مشكالت مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن روي آورده اند. بخش تعاون به عنوان 
یكي از مؤثرترین نهادها در جهت توسعه کارآفریني به شمار مي روند و با توجه به سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي مي تواند روحیه کارآفریني را در 
کشور ترویج و توسعه دهند. یكي از مهم ترین ویژگي ها و الزامات موفق شدن تشكل هاي تعاوني، خالق و نوآوربودن آنهاست. تشكل تعاوني خالق و 
نوآور، تشكلي است که خالقیت، نوآوري و کارآفریني خالق در آن نهادینه شده و محور فعالیت هاي آن بر اساس باشد. کارآفرینان با ارائه نوآوري ها 
و گسترش روند انتشار فن آوري ها، مي توانند ضامن تداوم، پویایي و رقابت پذیري نهضت تعاون بوده و بخش تعاون نیز با ظرفیت سازي، مهیا نمودن 
شرایط، امكانات، تسهیالت و ایجاد زمینه هاي قانوني مي تواند فضاي مطمئني را براي انجام فعالیت هاي کارآفرینانه فراهم سازند. بنابراین کارآفریني 
و مدیریت کارآمد در تعاوني ها، بسیاري از موانع و مشكالت را شناسایي و راهكارهاي اجرایي مناسب را ارایه مي دهد. کارآفریني این امكان را به 
تعاوني ها مي دهد که با استفاده از فرصت ها و ریسك هاي حساب شده، به خالقیت، ابداع و نوآوري بپردازد و تعاوني ها نیز با دارا بودن اصولي مانند: 
عضویت آزاد و اختیاري،  کنترل دموکراتیك، سود محدود سرمایه، مازاد درآمد و آموزش و همكاري در تعاوني، بستر مناسبي را براي فعالیت و موفقیت 
کارآفرینان فراهم مي نمایند. همچنین کارآفرینان با ویژگي ها و توانمندي هاي فردي مي توانند تعاوني ها را در زمینة توسعه اقتصادي و گسترش فعالیت 
در زمینه هاي گوناگون کمك نمایند. بنابراین تحقق اهداف مهمي همچون: افزایش اشتغال مولد، توسعه اقتصادي، افزایش رقابت در اقتصاد، توسعه 
کارآیي بازار کار، کمك به افزایش صادرات، دستیابي به توسعه منطقه اي، کاهش انحصار و تمرکززدایي و افزایش مشارکت بخش غیردولتي در اقتصاد 
کشور، از طریق پیوند بین کارآفریني و تعاوني ها وجود دارد و پرداختن به این موضوع مي تواند هم افزایي مثبتي براي دستیابي به اهداف مشترک باشد. 
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تعاوني ها و اشتغال مولد و پایدار  

در  کشورهاي  پیش روي  چالش هاي  بزرگترین  از  یكي 
حال توسعه، نرخ باالي بیكاري است. دلیل این امر نه تنها 
نیازهاي  با  بلكه عدم هماهنگي بخش صنعت  رشد جمعیت 
اشتغالي جامعه است. به غیر از جمعیت بیكار غیرماهر، مشكل 
از  توجه مي باشد.  قابل  نیز  بیكار  دانشگاهي  دانش آموختگان 
این رو با توجه به ظرفیت موجود در تعاوني ها و ورود آن ها به 
زمینه هاي گوناگون اقتصادي، امكان ایجاد فرصت هاي جدید 
شغلي و ایجاد اشتغال در بخش هاي مختلف فراهم مي شود 
و به تبع آن نرخ بیكاري کاهش خواهد یافت. طبق آمارهای 
موجود، حدود 1۰۰ هزار تعاونی فعال با عضویت بیش از 15 
اشتغال  زمینة   که  دارد  وجود  کشور  در  جمعیت  نفر  میلیون 
بر  دیگر  سوي  از  نموده اند.  فراهم  را  نفر  میلیون  دو  حدود 
اساس نتایج مطالعهCICOPA ، تعاونی ها تقریبا 1۰ درصد 
اطالعات کسب  می کنند.  را صاحب شغل  جهان  جمعیت  از 
شده از 156 کشور، نشان می دهد که نزدیك به سه میلیون 
نفر  هزار  دویست  و  میلیارد  یك  عضویت  با  تعاونی  شرکت 
در جهان، اشتغالی بالغ بر 35۰ میلیون نفر در سراسر جهان 
فراهم کرده اند، یعنی حدود 12 درصد کل جمعیت شاغل در 
جهان را به خود اختصاص داده اند. امروزه جامعه بین المللی، 
مطمئن ترین روش برای توسعه عدالت اجتماعی، اقتصادی و 
فقرزدایی را حرکت به سمت نهضت تعاون می داند. همچنین 
در   ،World Co-operative Monitor طبق گزارش 
مجموع 3۰۰ تعاونی  بزرگ جهان، بیش از 2.5 هزار میلیارد 
دالر درآمد داشته اند و بیش از 35۰ میلیون نفر از طریق تعاون 

امرار معاش می کنند.
اشتغال  ساماندهي  تعاون  بخش  وظیفه  اقتصادي  حوزه  در 
جایگاه  پذیرش  سمت  به  باید  عمومي  افكار  هدایت  است. 
جامعه  اقتصادي  مدیران  باشد.  ملي  اقتصاد  در  تعاون  بخش 
تعاون  بخش  به  کوچك  سرمایه هاي  هدایت  جهت  در  باید 
و سازماندهي این سرمایه ها تالش کنند. تعاوني ها به عنوان 
نهادهاي اقتصادي و اجتماعي به ایجاد اشتغال در بسیاري از 
اصلي  اشتغال هدف  ایجاد  عرصه ها، کمك مي کنند. هرچند 
تعاوني ها نیست، اما تعاوني ها به منظور تأمین نیازهاي اعضاي 
اهداف  ثمره  شده،  ایجاد  اشتغال  و  مي شوند  تشكیل  خود 
به  طریق  سه  از  مي توانند  تعاوني ها  کلي  طور  به  اعضاست. 

ایجاد اشتغال کمك کنند: 
تعاوني  تشكل هاي  درون  که  مشاغلي  مستقیم:  اشتغال   -1
توسط  مستقیم  صورت  به  شاغل  نیروهاي  حقوق  و  ایجاد 

تعاوني پرداخت مي شود. 
ناشي  کسب وکارهایي  از  غیرمستقیم:  اشتغال   -2
مي شود که مواد اولیه )کاال یا خدمات( براي تعاوني ها تأمین 

مي کنند. 
و  دستمزدها  کردن  صرف  محل  از  انگیزشي:  اشتغال   -3
درآمدها توسط کارکنان و اعضاي تعاوني ها در قالب اقتصاد 

محلي ایجاد مي شود.
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 162 به  تعاونی   17 از  دانش بنیان  تعاونی های  تعداد  گذشته  سنوات  طی 
ایجاد شده  اشتغال  نفر   17۰ و  هزار   2 برای  و  کرده  پیدا  افزایش  تعاونی 
از  حمایت  راهكارهای  از  یكی  دانش بنیان،  شرکت های  تأسیس  است. 
ایده های عملی نخبگان و فارغ التحصیالن دانشگاهی است و از مهمترین 
با  ایده ها است.  ظرفیت ها در کشور جهت کاربردی شدن و تجاری سازی 
توجه به آمار باالی فارغ التحصیالن دانشگاهی بیكار، تأسیس شرکت های 
دانش بنیان، گامی مهم در جهت ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیالن 
خالق و صاحب ایده خواهد بود، هرچند که تأمین منابع مالی الزم و ارایه 
تسهیالت و حمایت دولت در خصوص بازاریابی محصوالت نیازمند توجه 
جدی است. سابقه فعالیت شرکت های تعاونی دانش بنیان در کشور به سال 
1373 بر می گردد و با تصویب »قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و تجاری سازی اختراعات و نوآوری ها« در سال 1389، تعداد آن ها افزایش 

یافت.
تعاونی های  تعداد  تعاون،  ثبتی  آمارهای  سامانه  اطالعات  اساس  بر 
که  است  تعاونی   162  ،1396 سال  پایان  تا  شده  ثبت  فعال  دانش بنیان 
و  ایجاد  حال  در  مورد   64 و  بهره برداری  حال  در  مورد   98 تعداد،  این  از 

راه اندازی است. تعداد تعاونی های دانش بنیان فعال از یك مورد در سال 
1373 به 162 مورد در پایان سال 1396 افزایش یافته است. روند ایجاد 
و  شرکت ها  از  حمایت  قانون  تصویب  از  قبل  تا  دانش بنیان  تعاونی های 
مؤسسات دانش بنیان در سال 1389، بسیار کند بوده است به گونه ای که 
در سال 1388 تعداد 17 تعاونی دانش بنیان فعال در کل کشور ثبت شده 
تعاونی ها جهش قابل توجهی  این  تعداد  قانون،  از تصویب  اما پس  است، 
داشته و در سال 1391 به 99 تعاونی افزایش یافته است. بنابراین طی 8 

سال گذشته 145 تعاونی دانش بنیان ثبت شده است.
به سال 139۰  تعاونی های دانش بنیان فعال در سال 1391 نسبت  تعداد 

افزایش 77 درصدی داشته است.
تعداد اعضای 162 تعاونی دانش بنیان ثبت شده فعال شده تا پایان سال 
 137 حدود  سرمایه گذاری  میزان  و  نفر   295 و  هزار   2 کشور،  در   1396
اشتغال  نفر  و 17۰  برای 2 هزار  تعاونی  تعداد  این  است که  ریال  میلیارد 
ایجاد کرده است. بیشترین تعداد تعاونی های دانش بنیان فعال به ترتیب به 
بخش های صنعت، مستغالت اجاره و فعالیت های کسب و کار و کشاورزی 

و شكار و جنگلداری اختصاص دارد.

ظرفیت ایجاد اشتغال در تعاونی های دانش بنیان 
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چند نمونه موفق از تعاوني ها در جهان
• تجربه موفق کره جنوبي در تعاوني ها

درست 5۰ سال پیش، کره جنوبی وضعیتی متفاوت داشت. 
این کشور یكی از فقیرترین کشورها در جهان بود و روستاییان 
زندگی بسیار سختی در این کشور داشتند. آنچه پس از جنگ 
باقی مانده بود، مناطق ویران شده ای بود که با کمبود جدی 
غذا مواجه بودند. راهكار چه بود؟ دولت تالشی را برای احیای 
اقتصاد روستاها در دستور کار قرار داد و در این مسیر، سیستم 
تعاونی کشاورزی، به منظور احیای اقتصاد روستایی، ریشه کن 
کردن فقر و بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان را 
ایجاد کرد. باید توجه داشت که دولت، بخش مهمی از این 
فرآیند را در اختیار داشت. در حقیقت دولت به عنوان بازیگر 
 (NACF( اصلی و مهم، فدراسیون تعاونی کشاورزی ملی
را در سال 1961 ایجاد کرد. این فدراسیون بانك کشاورزی 
و تعاونی های کشاورزی موجود در آن کشور را باهم متحد 
نام  با  را  آن  کره  در  که    NACF،زمان آن  از  می کرد. 
Nonghyup می شناختند، نقش حیاتی در توسعه اقتصاد 
کره و مدرن کردن کشاورزی و جوامع روستایی داشت. حاال 

نیم قرن گذشته است. کره جنوبی یكی از ثروتمندترین کشورهاست با اقتصادی مدرن و نیروگاه های فرهنگی. زمانی که جمعیت فرهنگ عامیانه در 
  NACF،اطراف آسیا و مابقی جهان، رشد کرد )موج کره ای( و نام های تجاری الكترونیكی مانند: ال جی و سامسونگ بر بخش جهانی تسلط پیدا کردند
رشد کرد تا به یك تعاونی به شدت موفق تبدیل شد. طبق نظر سازمان ناظر بر تعاونی های جهان، این تعاونی سومین تعاونی بزرگ کشاورزی در جهان 

است.

• زباله گردهای سازمان یافته در قالب تعاونی
زباله گردها به نظافت شهر کمك می کنند و به تجربه می دانند چه چیزهایی با ارزش هستند و چه چیزهایی نیستند. در شهری که زباله ها از مبدأ تفكیك 
نمی شوند، زباله گردها این کار را به عهده دارند. تخمین زده می شود که 5۰۰ هزار زباله گرد در ترکیه وجود دارند که اکثراً مهاجران سوری هستند. آنها 
عضوی از اقتصاد غیر رسمی هستند که از امنیت اجتماعی و دیگر مزایای جامعه بهره ای نمی برند. آنها بر اساس میزان زباله ای که می توانند در روز 
جمع آوری کنند پول دریافت می کنند. زباله گردها با 15 ساعت کار در روز می توانند بین 2۰۰ تا 25۰ کیلوگرم زباله جمع کنند. اما ساعت کاری زیاد، 

جستجو در بین زباله ها و حمل بار سنگین باعث می شود که به بیماری های گوناگون مبتال شوند یا آسیب های جدی ببینند.
صنعت بازیافت در ترکیه به سرعت در حال پیشرفت است و تعداد کارخانه های بازیافت زباله روز به روز بیشتر می شود. در سال هاي اخیر مردم ترکیه 
نیز نسبت به حفاظت از محیط زیست حساس شده اند و شرکت های بزرگ متوجه شده اند که وارد شدن به این صنعت می تواند پر سود باشد. در سیستم 
بازیافت فعلی کشور ترکیه، جمع کننده های زباله نقش کلیدی دارند، اما با به روز شدن این سیستم و مدرن سازی آن، نحوه تأمین معاش زباله گردها با 
چالش رو به رو می شود. ترکیه قوانین خود را با اتحادیه اروپا بازنگری کرده است. بر طبق قانون جدید شرکت هایی که از زباله گردها یا انبارهای غیر 
معتبر زباله خریداری کنند، تا 32 هزار پوند )15۰ میلیون تومان( جریمه می شوند. این قانون باعث شده که شرکت ها کمتر از زباله گردها خرید کنند. با 
این حال مردم ترکیه خواستار حمایت از زباله گردها و اصالح قانون هستند. دولت ترکیه نیز در پاسخ به این خواست عمومی اعالم کرد که این قانون 

برای مقابله با زباله گردها نیست و تنها برای فشار بر شرکت های متخلف تصویب شده است.
همزمان با افزایش تعداد شرکت های بازیافت زباله، بعضی بر این عقیده اند که زباله گردی باید متوقف شود. اما صنعت بازیافت در ترکیه هنوز در ابتدای 
راه قرار دارد و تا سال ها به زباله گردها به عنوان یكی از ارکان این صنعت احتیاج خواهد داشت. قانون گذاران ترکیه بدون توجه به این مسئله قانون وضع 
کرده اند اما شهرداری ها در برخی شهرهای ترکیه از زباله گردها حمایت می کنند. زباله گردها قطعاً از امنیت اجتماعی، بیمه درمانی، زندگی بهتر و دیگر 
مزایای شغل رسمی استقبال می کنند. با این حال نگران از دست دادن ساعت کاری منعطف و ارتباط خود با شهر هستند. نگرانی دیگر این است که 
چه تعداد از زباله گردها می توانند در کوتاه مدت جذب بازار کار رسمی شوند. برای مدیریت این مسئله در ترکیه می توان به نمونه های موفق در جهان 
نگاهی انداخت که از قضا تعاونی ها در آن نقش داشته اند. البته این مشكل در ایران نیز وجود دارد و می توان با الگوبرداری از همین نمونه ها و توجه 
به اقدامات کشور ترکیه، راه حل های مناسب برای سامان دهی زباله گردها اتخاذ کرد. شهر »بلو هوریزنته« در برزیل پیشگام در زمینه ایجاد توازن و 
مدیریت جمع آوری پسماند خشك است. در برزیل برای سال ها قانون و برنامه جمع آوری پسماند خشك وجود داشته است. به عبارت دیگر جمع آوری 
زباله برای 15 سال یك حرفه مناسب تلقی می شد و به زباله گردها به چشم آسیب دیدگان اجتماعی نگاه نمی شود. مدل بنگاه تعاونی نقشی اساسی در 
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این موفقیت داشته است. در شهر »بلوهوریزنته« هشت تعاونی و بیش از 4۰۰ شرکت 
کوچك وابسته وجود دارد که رابطه بین شهرداری و جمع کنندگان را تنظیم می کنند 

و باعث سود دو طرف می شوند.
در قسمت دیگری از دنیا یعنی شهر “پون” در هند نشان می دهد که چطور تعاونی 
زندگی زباله گردها را دگرگون کرده است. تعاونی سواچ که اعضاء اصلی آن زنان 
هستند، جمع آوری پسماند از درب منازل و کارخانه ها را انجام می دهد. تعاون سواچ 
در روز، 6۰۰ تن زباله جمع آوری می کند که دست کم 9۰ ُتن از آن بازیافت می شود. 
با این روش هم زباله ها بازیافت می شود و هم عدالت اجتماعی و کرامت فردی آنان 
نیز حفظ می شود. ساماندهی اقشار خاصی از جامعه مانند زباله گردها یا کودکان کار، 
نیازمند برنامه ریزی و مطالعه دقیق است و نباید از نقش تعاونی ها در اجرای پروژه های 

اجتماعی از این دست غافل شد.

• کشاورزی در دل شهر
یكی از بزرگترین و موفق ترین باغ های شهری در »هاوانا« پایتخت کوبا 
تعاونی«ارگانوپونیكو ویِورو«)Organoponico Vivero(  یك تعاونی 
تولیدی کشاورزی است. این تعاونی در »آالمار«، یكی از مناطق مسكونی 
حومه شهر »هاوانا« حدود 11 هكتار زمین در کنار ساختمان های مسكونی 
ساخته شده به سبك شوروی سابق در اختیار دارد و در آن به کار زراعت 
مشغول است. با این که این باغ ها )یا زمین های زراعی شهری( کوچك 
و محدود هستند اما بسیار کارآمدند. عالوه بر سبزیجات تازه، انواع میوه، 
گیاهان زینتی، نهال و گیاهان دارویی، در زمین های تعاونی »ارگانوپونیكو« 
سبزیجات خشك شده، انواع ادویه، سس سیر و گوجه فرنگی، خیارشور، 
ورمی کمپوست، قارچ و گوشت بز و خرگوش نیز تولید می شود. عالوه  بر 
این، تعاونی »ارگانوپونیكو«، هر ساله گردشگران زیادی که مشتاق بازدید از 
باغ های شهری و آشنایی با نحوه کار آن ها هستند را می پذیرد و به صورت 
مستمر کالس های آموزشی کشاورزی طبیعی و ارگانیك برای اعضاء و 
مردم عادی برگزار می کند. محصوالت تولیدی تعاونی به صورت تازه به 

رستوران های شهر و اعضای تعاونی فروخته می شود.
تعاونی »ارگانوپونیكو« دارای 15۰ عضو و 17 کارگر است و از ویژگي بارز 
آن، انعطاف پذیري باالي تعاوني در برابر شرایط متغیر اقتصادي است که 
به دلیل قابلیت انطباق باال، این تعاوني توانسته است از نظر اقتصادی و 
فرهنگی کیفیت زندگی اعضاء را بهبود ببخشد. این تعاونی، از طریق تأمین 
مواد غذایی تازه و با کیفیت به تحقق امنیت غذایی جامعه کمك می کند و 
با ایجاد اشتغال و عرضه محصوالت با قیمت منصفانه باعث توسعه مدنی 
نحوه  از  کاربردی  و  مثال خوب  »ارگانوپونیكو« یك  تعاونی  است.  شده 
کشاورزی طبیعی در داخل شهر است. سیاست گذاري کوبا، رسیدن به خود 
اتكایی به ویژه در زمینه تولید میوه و سبزیجات است و سیستم باغ شهری و 
تولید مواد غذایی در داخل شهر، با از بین بردن هزینه هایی همچون هزینه 
کمبود  و  بحران  مواقع  در  منابع  مدیریت  برای  مناسب  راهكاري  توزیع، 
مواد غذایی است. برخي از صاحب نظران معتقدند که کوبا بزرگترین مدل 

“کشاورزی نیمه پایدار” در دنیا است.

• تعاوني«کوپ ایتالیا«، مالک بزرگترین فروشگاه 
زنجیره ای ایتالیا 

فروشگاهی   « نام  به  تعاونی  این  فروشگاه  مهمترین  و  بزرگترین  در 
برای آینده« که در محوطه دانشگاه “بیسوکا” در شهر میالن قرار دارد، 
نمایشگرهای بزرگ تعاملی قرار گرفته است. این نمایشگرها اطالعات 
به روز محصوالت هر قفسه را در اختیار مشتریان قرار می دهند. طراحی 
قفسه های فروشگاه به صورتی است که دنیای واقعی و مجازی در هم 
ادغام شده و حس خرید در هوای آزاد را به مشتری القا می کند. هدف 
اصلي این فروشگاه اینست که نشان دهد، تكنولوژی چگونه می تواند به 
کمك دنیای مجازی بیاید و خرید مایحتاج روزانه را به یك تجربه جذاب 
و همه جانبه بدل کند. در هر قفسه چند دستگاه کینِكت )سنسور حساس 

به حرکات بدن انسان( تعبیه شده که حرکات مشتری ها را ردیابی می کند و با اشاره هر مشتری به محصولی خاص، مشخصاتی مانند: کشور سازنده، جدول ارزش غذایی، 
موارد حساسیت زا، دستورالعمل دفع زباله و هرگونه اطالعات مهم دیگر درباره آن محصول روی نمایشگر نمایش داده می شود. مشتریان همچنین می توانند در طول خرید 

از نمایشگرهایی که در دسترس آنها قرار دارد، برای جستجو در مورد نام تجاری محصول، دستور پخت غذا، لیست محصوالت پرفروش و دیگر امكانات آن استفاده کنند.
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اهم موارد قابل توجه در زمینة تعامل مسئول امور فني دهیاري با دهیار
مسئول امور فني دهیاري، فردي است که به استناد دستورالعمل ابالغي شماره 37119 مورخ 1388/7/19موضوع »سازماندهي ارایة خدمات 
فني و مهندسي به دهیاري ها« همچنین وظایف مندرج در بند 9 و1۰ و 11 ماده 78 قانون اصالح قانون تشكیالت، وظایف و انتخاب شهرداران 
مصوب 1396/۰5/14، با تأیید استانداري ذي ربط، جهت انجام کلیة امور فني دهیاري  یا دهیاري هاي طرف قرارداد به کار گیري و به اتفاق دهیار 

در قبال کلیة اقدامات فني دهیاري داراي مسئولیت مشترک است. 
1- مسئول امور فني دهیاري از کارکنان نهاد دهیاري است که زیر نظر دهیار و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به وظایف قانوني و امور 
محوله مشغول فعالیت مي باشد که بر اساس بند 2-3 و 3-3 دستورالعمل«سازماندهي ارائه خدمات فني و مهندسي به دهیاري ها« متناسب 
با شرایط خاص هر روستا و حجم کار، حداقل یك نفر مهندس در یكي از رشته هاي معماري یا عمران )حتي االمكان مهندسین داراي پروانة 
اشتغال بكار از سازمان نظام مهندسي ساختمان( که داراي تجربه و صالحیت الزم در زمینة اجراي پروژه هاي عمران روستایي باشند، در این 
واحدها بكارگیري شوند. در صورت عدم وجود مهندس مجرب و داراي صالحیت، استفاده از حداقل یك نفر تكنسین ساختمان و داراي پروانه 

اشتغال بكار شخص حقیقي از سازمان نظام مهندسي یا کانون کاردانهاي فني بالمانع مي باشد.
2- مسئول امور فني دهیاري موظف به انجام امور مندرج در بند 4 دستورالعمل »سازماندهي ارائه خدمات فني و مهندسي به دهیاري ها« 
همچون: کمك به دهیاري جهت عقد قراردادهاي عمراني و برگزاري مناقصات مربوط به اجراي پروژه هاي عمراني، مشاوره به دهیاري در 
زمینة ارایة پیشنهاد کاربري اراضي هنگام تهیة طرح هادي، نظارت بر اجراي پروژه هاي عمراني دهیاري، تشكیل پرونده صدور مجوز احداث 
بنا، پایانكار ساختماني و تفكیك اراضي، مدیریت و نگهداري اسناد و مدارک فني، حضور در جلسات فني مرتبط، تهیة گزارش هاي نظارتي و 

سایر امور مرتبط و محوله مي باشد. 
3- نحوة پرداخت حقوق و مزایاي مسئولین امور فني دهیاري ها بر اساس« شیوه نامة نحوه تعیین حقوق و مزایاي کارشناسان فني دهیاري ها 
» خواهد بود که طي نامه شماره 7877 مورخ 1396/3/6 رییس محترم سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور به استانداری های سراسر 

کشور ابالغ و مدیران  کل دفاتر امور روستایي و شوراهاي استانداري ها مسئول حسن اجراي آن مي باشند.

يكصفحه،يكآموزش

مسئول امور فني دهیاري:
• از کارکنان دهیاري است و زیر نظر دهیار فعالیت مي نماید.

• با دهیار در قبال کلیة اقدامات فني دهیاري داراي مسئولیت مشترک است.
• در زمینة امور فني و عمراني دهیاري در برابر دهیار و مراجع ذي ربط، مسئول و پاسخگو است.


